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Útdráttur 

Bakgrunnur: Geðrænir sjúkdómar eru gríðarstór vandi, bæði á heimsvísu sem 

og hér á landi, og er byrðin á einstaklinginn sem og samfélagið mikil. 

Lífeðlisfræðilega módelið hefur verið hið ríkjandi módel þegar horft er á 

geðrænan vanda. Háværar kröfur eru þó um að sýnin sé færð nær samþættri 

nálgun.  

Tilgangur rannsóknar: Megintilgangur rannsóknarinnar var að öðlast innsýn 

í hvaða bjargráð einstaklingar með geðrænan vanda nota til að stuðla að og 

viðhalda bata. Einnig var horft til viðhorfa þeirra á batahugtakið.  

Aðferðafræði: Notuð var eigindleg, fyrirbærafræðileg aðferð, nánar tiltekið 

Vancouver skólinn. Tekið var tilgangsúrtak, einstaklingar með geðrænan 

vanda hverskonar. Gangasöfnun fór fram í gegnum hálfstöðluð djúpviðtöl og 

var eitt viðtal tekið við hvern þátttakanda. Þátttakendur voru 17 talsins, 10 

karlar og 7 konur, á aldrinum 27 - 64 ára, meðalaldur 41 ár.  

Niðurstöður: Yfirþema rannsóknarinnar, að ná því að vera „sáttur í eigin 

skinni“, er lýsandi fyrir það hugarfar sem flestir þátttakenda leituðust við að 

ná fram á batavegferð sinni. Bataferlið var misjafnt þeirra á milli, en bjargráðin 

voru þar samofin. Það að vera virkur þátttakandi í lífinu var eitthvað sem flestir 

tóku þar fram. Einnig nefndu þátttakendur að það að hafa jákvætt viðhorf og 

jafnvægi í tilfinningalífi og á einkennum hefði með bata að gera. 

 Þátttakendur greindu frá fjölbreyttum bjargráðum, en þau sem helst stóðu 

upp úr voru stuðningur, lyf, að halda virkni og taka ábyrgð, að halda í jákvæð 

og uppbyggjandi viðhorf, fræðast um veikindin og úrlausnir og hafa drauma 

og markmið til að stefna á, sem og von.  

Ályktun: Bjargráð einstaklinga með geðrænan vanda eru fjölbreytt og 

bataferlið er einstaklingsbundið. Geðheilbrigðiskerfið þarf að mæta 

einstaklingum með geðrænan vanda með samþættri nálgun í þjónustu, þar sem 

notendur hafa vægi í ákvarðanatöku og lausnaleit við vanda sínum.  

 

Lykilhugtök: Geðrænn vandi, bataferlið, bjargráð, samþætt nálgun, sjálfssátt. 



 

Abstract 

Research background: Mental illness is a worldwide problem and its burden 

is considerable, both on societies and the individual. The biomedical model 

has been dominant. Loud voices have begun to demand a different outlook on 

mental illness, an integrative outlook.  

Purpose: The purpose of this study was to gain insight into what resources 

individuals with self-identified mental illness use on their way to, and in, 

recovery. Also to gain insight on their view on the recovery concept. 

Method: A qualitative method, based on the Vancouver School of 

phenomenology, was used to conduct this research. Purposive sampling was 

gathered, 17 individuals with mental illness, ten women and seven men, age-

range 27-64, mean age 41. 

Results: The main theme of the study, reaching „self-acceptance“, was 

descriptive of  the outlook most participants tried to obtain on their road to 

recovery. The recovery process was different between participants, but to be 

active in life was mentioned by most of them. Also participants viewed that 

having a possitive outlook was important and also reaching stability when it 

came to emotions and symptoms. 

Participants resources were diverse. They were support, medication, being 

active and taking responsibility, having a positive and constructive outlook, 

learning about mental illness and resources, having dreams and goals, and 

having hope.    

Conclusions: Recovery from mental illness is an individualized process. 

Individuals with mental illness have many different resources. The mental 

health system has to have an integrative approach when servicing individuals 

with mental illness, where service users perspectives are taken into account.  

 

Keywords: Mental illness, recovery trajectory, resources, integrative approach, 

self-acceptance. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

" Recovery is a process, a way of life, an attitude, and a way of approaching 

the day's challenges. It is not a perfectly linear process. At times our course 

is erratic and we falter, slide back, regroup and start again. 

 

...The need is to meet the challenge of the disability and to re-establish a new 

and valued sense of integrity and purpose within and beyond the limits of the 

disability; the aspiration is to live, work, and love in a community in which 

one makes a significant contribution" 

 

Patricia E. Deegan 
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Þakkir 

Ég vil fyrst og fremst þakka öllum þátttakendum rannsóknarinnar, 

meðrannsakendum mínum. Hispurslausar frásagnir, deilt af mikilli einlægni, 

var eitthvað sem einkenndi samtöl okkar. Án þeirra hefði þetta allt saman verið 

ógerlegt.  

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum fyrir óbilandi trú á getu mína til að 

ljúka þessu verki, þrátt fyrir efasemdir mínar á tímum. Stuðningur þeirra og 

þekking var ómetanleg.  

Börnin mín, sem hafa spurt mig reglulega í gegnum ferlið hvenær þessu fari 

nú að ljúka, og eiginmaðurinn sem tók oft þungan heima við, fá alla mín ást og 

þakkir fyrir stuðninginn. Mömmu verð ég eilíflega þakklát fyrir alla pössunina 

og hvatninguna.  
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Kafli 1 - Inngangur og fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum verður fjallað um geðheilbrigði og geðrænan vanda. Stiklað verður 

á stóru um orsakir, afleiðingar og umfang geðræns vanda. Skoðaðar verða tvær 

nálganir á geðrænan vanda, líflæknisfræðilega nálgunin og samþætta nálgunin. 

Tekin verður samantekt á efninu og tilgangur rannsóknarinnar kynntur.  

Geðheilbrigði 

Ekki er endilega auðvelt að festa fingur á hvað geðheilbrigði er. Ýmsar 

skilgreiningar má þó finna, en síðustu áratugi hafa orðið miklar breytingar á til 

hvers er horft þegar geðheilbrigði er metið (Manderscheid o.fl., 2010). Gott 

getur verið að hefja ferðina á sýn Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar 

(WHO), en stofnunin er leiðandi afl í mótun og samstillingu 

heilbrigðisþjónustu, fræðimennsku og stuðningi við heilbrigðiskerfi á 

heimsvísu. WHO (2014) skilgreinir almennt heilbrigði sem „það að njóta 

fullkominnar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar en ekki 

eingöngu það að vera laus við sjúkdóma og heilsubrest“. Heilbrigði er þannig 

ekki einungis háð líkamlegri heilsu heldur einnig andlegri og félagslegri. WHO 

útskýrir geðheilbrigði einnig, en því er lýst sem „ástandi 

vellíðunar/lífshamingju þar sem hver einstaklingur er meðvitaður um eigin 

hæfileika, getur tekist á við hversdags álag, getur unnið með afköstum og 

góðum árangri og er fær um að leggja eitthvað af mörkum til samfélagsins“ 

(WHO, 2014).  

Ekki er það hvers sem er að uppfylla fyrrgreind skilyrði WHO fyrir 

heilbrigði, hvort sem á líkama eða geði. Víst er að fáir hér í heimi myndu teljast 

fullkomlega heilir samkvæmt þessum skilgreiningum. Skilgreiningarnar eru þó 

vissir vegvísar og jákvætt er að áherslan er ekki einungis á líkamlega heilsu 

þegar kemur að heilbrigði. Í framkvæmdaráætlun WHO fyrir geðheilbrigði 

(2013) er sérstaklega horft til þess að andleg vellíðan sé stór hluti af heilsu 

einstaklingsins. Þar er lögð áhersla á að það sem ákvarðar geðheilbrigði sé ekki 

aðeins geta einstaklingsins til að hafa stjórn á tilfinningum, hugsunum og 



2 

hegðun heldur séu félagslegir, menningarlegir, hagfræðilegir, pólitískir og 

umhverfisþættir einnig veigamiklir.  

Manderscheid og félagar (2010) fjalla um skilgreiningu á geðheilbrigði og 

heilsuhreysti í grein sinni Evolving definitions of mental illness and wellness. 

Þeir útskýra heilsuhreysti sem upplifun einstaklingsins af eigin jákvæðni og 

eldmóð gagnvart eigin lífi og sjálfi. Þar er ekki aðeins horft til þess að vera laus 

við geðrænan vanda eða sjúkdóma í samræmi við skilgreiningu WHO heldur 

frekar lögð áhersla á jákvæða, sálræna virkni.  

 

Geðrænn vandi 

Annað af mest notuðu greiningarkerfum fyrir geðrænan vanda í heiminum í 

dag er DSM-V (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5. 

útgáfa) sem Bandarísku geðlæknasamtökin (APA, 2013) gefa út. Þar er 

geðrænum vanda lýst sem „heilkenni/sjúkdómsmynd sem einkennist af 

klínískt mikilvægu ójafnvægi á atferli, tilfinningalífi eða hegðun sem að 

endurspeglar starfstruflun á sálrænum, líffræðilegum eða þróunarfræðilegum 

ferlum sem að liggja að baki geðrænni virkni“.  

Orsakir 

Í samfélaginu sem og heilbrigðiskerfinu er oft lögð áhersla á að horfa á 

geðrænan vanda sem kvilla í heila, sem líflæknisfræðilegan sjúkdóm. Ekki eru 

þó allir á eitt sáttir um að áherslan skuli einungis liggja þar. Í grein sinni Mental 

disorders are not brain disorders (Banner, 2013) beinir höfundur athyglinni að 

því sjónarhorni að einstaklingurinn sjálfur sé lykilatriðið og nálgast þurfi 

geðrænan vanda á einstaklingsmiðaðan hátt, enda komi margir þættir til við 

mótun hans.  

Í skýrslu sérstaks skýrsluráðgjafa Sameinuðu þjóðanna um 

geðheilbrigðisþjónustu (2017, bls. 7) er þessi hugmynd enn fremur samþykkt, 

en þar segir að „með því að nálgast geðheilbrigði án þess að taka félagslegt, 

efnahagslegt og menningarlegt umhverfi með í reikninginn, er ekki einungis 

verið að bregðast einstaklingum með fötlun, heldur láta hjá líða að efla andlegt 

heilbrigði margra annarra á ýmsum skeiðum ævinnar.“ 
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Breska sálfræðifélagið gaf út skýrslu í byrjun árs 2018 (Johnstone o.fl., 

2018) þar sem tekist er á við gamlar hugmyndir, og nýjar settar fram, varðandi 

orsakir geðræns vanda. Ekki er þar útilokað þá hugmynd að líkamlegir þættir 

geti verið að einhverju leyti orsakavaldur. En áherslan er þó hvað mest á að 

horfa til utanaðkomandi þátta. Settar eru fram þær hugmyndir að hið félagslega 

og menningarleg norm geti verið stór áhrifavaldur í að einstaklingur sé 

greindur með geðrænan vanda. Að tilfinningar hans gagnvart, hugsanlega, 

óeðlilegum aðstæðum séu í raun eðlilegar en samfélagslega séu þær 

ósamþykktar.  

Ef horft er til þess að vissir þjóðfélagshópar eru í meiri áhættu að þróa með 

sér geðrænan vanda en aðrir að þá er það vísbending um að fleiri áhrifaþættir 

en líkamlegir spili þar inn í. Þar undir falla til dæmis; samkynhneigðir, þeir 

sem hafa lent í alvarlegum áföllum, einstaklingar með langvinna sjúkdóma, 

fangar, áfengis/vímuefna misnotendur, þeir sem búa við fátækt og í raun allir 

þeir sem falla almennt undir minnihlutahópa skilgreiningar (WHO, 2013).  

 

Afleiðingar 

Vegna þess hve margflókinn geðrænn vandi kann að vera er oft erfitt að skilja 

að orsakir og afleiðingar. Ýmsir þættir ýta undir það að geðrænn vandi eigi sér 

stað og á sama hátt ýtir geðrænn vandi undir það að einstaklingurinn upplifi 

vanda á öðrum sviðum lífs síns. Slæm fjárhagsstaða, áfengismisnotkun, 

fangelsisvist, streita, fátækt, slæm félagsleg staða, áföll og það að verða fyrir 

ofbeldi eru allt þekktar afleiðingar af geðrænum vanda. Þessir þættir geta þó á 

sama máta verið orsakavaldar geðræns vanda (WHO, 2013; Haro o.fl., 2014; 

Verdeli, 2016 ).  

Tengslum líkamlegrar og andlegrar heilsu verður ekki neitað. Einstaklingar 

sem eiga við langvinnan geðrænan vanda (e. severe mental illness, SMI) eru 

líklegri en aðrir til að fá áunna, líkamlega sjúkdóma eins og hjarta- og 

æðasjúkdóma, sykursýki, HIV-sýkingu og krabbamein (WHO, 2013). Þeir eru 

einnig líklegri til að deyja allt að 25 árum fyrr en aðrir, hvort heldur sem er af 

líkamlegum sjúkdómum eða fyrir eigin hendi (Shim og Rust, 2013; WHO, 

2013). Þeir sem sem þjást af alvarlegu þunglyndi eða geðklofa eru 40-60% 

líklegri en almenningur til að deyja snemmbúnum dauða (WHO, 2013).  
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Fólki með geðrænan vanda er hætt við að verða fyrir fordómum. Fordómar 

hafa ekki bara áhrif á einstaklinginn, lífshamingju hans og sjálfsmynd heldur 

einnig á almenn lífsgæði. Fordómar ala af sér brot á almennum mannréttindum 

(efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum) geðsjúkra (Henderson, 

Evans-Lacko og Thornicroft, 2013) og valda almennri samfélagslegri útskúfun 

(WHO, 2013). Fordómar gagnvart geðsjúkum innan heilbrigðiskerfisins auka 

líkur á ofbeldi og vanrækslu, seinkun á og sundurslitinni þjónustu, 

vanþekkingu á vanda og úrræðum og draga úr líkum á að skjólstæðingurinn 

geti haft áhrif á meðferð sína (WHO, 2013, Henderson o.fl., 2013; Ezell, Choi, 

Wall og Link, 2018). Fordómar verða einnig til þess að einstaklingar með 

geðrænan vanda sækja sér síður nauðsynlega heilbrigðisþjónustu (Henderson 

o.fl., 2013). Fordómar annarra, sem og viðbúnir fordómar annarra, auka 

líkunar á sjálfsfordómum (Lucksted og Drapalski, 2015). 

Á árunum 2005-2009 voru um 33-37 sjálfsvíg á ári á Íslandi. Karlmenn 

voru þar í meirihluta en konur gerðu þó fleiri tilraunir til sjálfsvíga (Lilja 

Sigrún Jónsdóttir og Svanhildur Þorsteinsdóttir, 2014). Samkvæmt OECD 

(2017) tölum frá 2015 voru 14 af hverjum 100.000 íbúum sem létust hérlendis 

vegna sjálfsvíga en um 12 af hverjum 100.000 innan OECD landanna.   

500 einstaklingar koma árlega á bráðadeild Landsspítalans vegna 

sjálfsvígstilrauna eða sjálfsskaða (Kristinn Örn Sverrisson, Sigurður Páll 

Pálsson, Kristinn Sigvaldsson og Sigurbergur Kárason, 2010). Á landsvísu er 

fjöldinn því líklegast töluvert meiri.  

Öryrkjum hérlendis hefur fjölgað síðustu áratugi og þá sérstaklega þeim 

sem eru með örorku vegna geðræns vanda. Frá árunum 1962-2005 fjölgaði 

öryrkjum, á aldrinum 16-67 ára, úr 4,1% í 6,6%. Árið 1962 var geðröskun 

fyrsta sjúkdómsgreining hjá 19,5% af konum á örorku og 17,4% hjá körlum á 

örorku. Árið 2005 höfðu þessar tölur hækkað í 32,8% hjá konum og 42,6% hjá 

körlum (Tómas Zoëga, 2007). Árið 2015 voru rétt rúmlega 18.000 

einstaklingar með gilt örorkumat á Íslandi (75% örorku). Geðraskanir voru þar 

algengasta orsökin, en rúmlega 38% voru öryrkjar vegna geðræns vanda sem 

fyrstu orsök (Tryggingastofnun, e.d.).  

Geðsjúkdómar kosta samfélagið einnig meira en nokkrir aðrir sjúkdómar 

og valda hvað mestu vinnutapi (Velferðarráðuneytið, e.d.). Kostnaðurinn er þó 

ekki bara mikill fyrir samfélagið heldur einnig fyrir einstaklingana sjálfa og 

fjölskyldur þeirra. Ekki má einungis horfa á þann kostnað sem fjárhagslegan, 

en hann er ekki síst mælanlegur í skertum lífsgæðum. 
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Umfang 

Umfang geðræns vanda á heimsvísu er mikið. Samkvæmt blandaðri, 

faraldsfræðilegri rannsókn Wittchen og félaga (2011) á löndum innan 

Evrópusambandsins kom í ljós að ár hvert þjást um 38% einstaklinga af 

einhverskonar geðrænum vanda. Þar voru efst á blaði kvíðaraskanir (14%), 

svefnleysi (7%) og alvarlegt þunglyndi (6,9%). Þeir sjúkdómar sem valda hvað 

mestri fötlun/heftingu meðal svokallaðra heilaraskana eru þunglyndi, vitglöp, 

áfengisfíkn og heilablóðfall.  

Faraldsfræðileg rannsókn Murray og félaga (2012) á neikvæðum áhrifum 

sjúkdóma (e. burden of disease) á heimsvísu sýndi fram á að geðrænn vandi 

orsakar mörg vandamál, bæði fyrir einstaklinginn sem og samfélagið í heild. 

Kostnaðurinn er mikill með tilliti til mannslífa og fjármuna og er hann vaxandi. 

Þeir geðrænu sjúkdómar sem bera þar hvað mestu byrðina eru alvarlegt 

þunglyndi, kvíðaraskanir, fíknarsjúkdómar og geðklofi. Djúpt þunglyndi 

virðist vera útbreiddast meðal geðræns vanda og stækkaði sá hópur um 38%, á 

heimsvísu, frá árunum 1990 til 2010. Talið er að um 50% einstaklinga, þegar 

tekið er tillit til aldurs (65 ár og yngri), í löndum innan Evrópusambandsins 

muni finna fyrir áhrifum geðræns vanda einhver tímann í lífi sínu (Wittchen 

o.fl., 2011).  

Gerð var stór faraldsfræðileg rannsókn á algengi geðraskanna á Stór-

Reykjavíkursvæðinu árin 2005-2007 (Jón G. Stefánsson og Eiríkur Líndal, 

2009). Þar kom fram að um helmingur einstaklinga hafði á einhverjum tíma á 

lífsleiðinni tekist á við einhverskonar geðröskun. Kvíða- og lyndisraskanir 

höfðu þar báðar algengi upp á 13-14% og geðröskun vegna áfengisnotkunar 

um 10%. Eins árs algengi allra greininga var um 20%.  

Samkvæmt tölulegum upplýsingum um OECD löndin (2017) fyrir árið 

2014 standa Ísland og Írland upp úr hvað varðar algengi á þunglyndi. Á Íslandi 

upplifðu rúm 12% karla og rúm 17% kvenna langvinnt þunglyndi. Þess má 

geta að þessi tvö lönd eru einnig með hvað fæst innlagnarpláss á geðdeildum 

af ESB löndunum (Eurostat, 2016). Þar að auki var Ísland á toppnum árið 2015 

með hvað mestu notkun á þunglyndislyfjum), eða um tvöfalt meira en 

meðalnotkun allra OECD landanna (OECD, 2017). 

Embætti landlæknis (2017) gaf nýverið út að geðheilsu ungs fólks á Íslandi 

fari hrakandi. Í þýðisrannsókninni Heilsa og líðan Íslendinga fyrir árið 2007 

kom í ljós að 16,8% einstaklinga á aldrinum 18-24 ára mátu andlega heilsu sína 

annað hvort sæmilega eða lélega. Sömu spurningar voru lagaðar fyrir í 
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rannsókn landlæknisembættis árið 2016 við mat á andlegri líðan íslendinga. 

Það árið voru tölurnar fyrir sama aldurshóp komnar upp í  36,2%. 

 

Nálgun á geðrænan vanda 

Sýnin á hvað (geð)heilbrigði og veikindi eru, og hvaða þættir spili þar inn í, 

hefur mikil áhrif á hvaða umbótaleiða er leitað (Manderscheid o.fl., 2010; 

Sameinuðu þjóðirnar, 2107). Ýmsar nálganir á geðrænan vanda er að finna og 

móta þær hver og ein sína umbótaleið. Hér verður annars vegar horft til 

líflæknisfræðilegrar nálgunar (e. biomedical model) og hins vegar til 

samþættrar nálgunar (e. integrative model).  

 

Líflæknisfræðileg nálgun 

Líflæknisfræðilega sýnin er hvað mest ríkjandi í hinum vestræna heimi þegar 

kemur að geðrænum vanda. Þar er horft á vandann sem kvilla í heila þar sem 

ójafnvægi í taugaboðefnabúskap heilans er talin megin skýringin. Áherslan hér 

er nokkuð mikil á lyfjagjöf og þá sérstaklega við langvinnum geðrænum vanda. 

Þessi nálgun kallar í raun á að vandinn sé meðhöndlaður eins og hver annar 

líkamlegur sjúkdómur (Banner, 2013; Johnstone o.fl., 2018). Þannig er 

einstaklingur sem sýnir af sér samfélagslega „óeðlilega“ hegðun og/eða 

tilfinningar greindur með geðrænan kvilla út frá greiningarkerfum eins og 

DSM-V eða ICD-10. Greiningin kallar svo hugsanlega á einhverskonar 

inngrip, sem í mörgum tilfellum er lyfjagjöf. 

Þar sem líflæknisfræðilega sýnin ríkir er áherslan oft meiri á bráðameðferð 

(meðhöndlun bráðaeinkenna) frekar en forvarnir og að stuðla að langvarandi 

bata. Einnig skortir oftar  einstaklingsmiðaðri sýn í meðferð (Lake, Helgason 

og Sarris, 2012). Líflæknisfræðilegu sýninni getur fylgt sú nálgun að 

einstaklingar með langvinnan geðrænan vanda eigi ekki von á að ná bata, en 

nýlegar rannsóknir hafa þó ekki stutt við þá trú (Green o.fl., 2013; Drake og 

Whitley, 2014; Leonhardt o.fl., 2017; Sameinuðu þjóðirnar, 2017). 

Líflæknisfræðilega nálgunin virðist vera töluvert ríkjandi hérlendis. 

Rannsókn innan OECD landanna (2017) leiddi í ljós að Ísland hafði hæstu 

þunglyndislyfjainntöku á íbúa árið 2015. Dagskammtar voru um 130 á hverja 
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1000 íbúa en til viðmiðunar voru þeir 70 á hverja 1000 íbúa árið 2000. Að 

meðaltali voru rétt undir 60 dagskammtar á hverja 1000 íbúa í OECD 

löndunum árið 2015.  

Vert er að nefna íhlutunarrannsókn Kemp, Lickel og Deacon (2014), þar 

sem skoðuð voru áhrif líflæknisfræðilegu sýnarinnar á einstaklinga með 

þunglyndiseinkenni. Sú rannsókn leiddi í ljós að þeim einstaklingum sem var 

sagt að þunglyndisvandi þeirra væri eingöngu af líflæknisfræðilegum toga 

höfðu neikvæðari upplifun og trú á eigin bata. Einnig höfðu þeir minni trú á 

eigin getu til að hafa áhrif á tilfinningasveiflur. Þessir einstaklingar höfðu 

meira trú á lyfjum heldur en samtalsmeðferð. Vísbendingar eru um að 

einstaklingar sem sjá vanda sinn sem einungis líflæknisfræðilegan hafi minni 

sjálfsumönnunargetu, en trú á eigin getu sem og góð sjálfsumönnunargeta eru 

veigamiklir þættir í því að ná bata frá langvinnum sjúkdómum (Drake og 

Whitley, 2015). 

 

Samþætt nálgun 

Nú til dags er sýn á geðrænan vanda einstaklingsmiðaðri en nokkru sinni fyrr 

og á sama tíma er minni áhersla á að horft sé á einstaklinginn út frá 

geðgreiningu einni saman (Manderscheid og félagar, 2010). Þó er margt sem 

gagnrýna má og ávallt er svigrúm til að betrumbæta. Krafan um meiri víðsýni 

í heilbrigðismálum, sem og geðheilbrigðismálum, verður sífellt háværari og er 

samþætt nálgun ein af þeim leiðum sem margir notendur og fræðimenn kalla 

eftir (Templeman og Robinson, 2011; Lake o.fl., 2012; Banner, 2013; WHO, 

2013; Sundberg o.fl., 2014; Sameinuðu þjóðirnar, 2017). 

Skilgreiningin á samþættri nálgun er vissulega misjöfn, en horft er 

sérstaklega til samþættingar á svokölluðum hefðbundnum aðferðum (t.d. 

lyfjagjöf og samtalsmeðferðir) og óhefðbundnum aðferðum (t.d. nálastungur, 

mataræði, hreyfing, hugleiðsla) (Kaas, Peterson og Kristofersson, 2014). Hér 

er lögð sérstök áhersla á að notast við gagnreyndar og öruggar aðferðir 

(Sundberg o.fl. 2014). Samvinna er lykilatriði þar sem fagaðili og 

skjólstæðingur leita lausna saman og ávallt út frá vilja og getu skjólstæðingsins 

og vandaðs áhættumats. Horft er á einstaklinginn sem eina heild, líkama-huga-

sál (bodymindspirit), og tekið er tillit til allra þeirra þátta sem móta 

einstaklinginn þegar leitað er úrlausna á vanda hans (Lake o.fl., 2012; Kaas 
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o.fl., 2014). Það hefur sýnt sig að skjólstæðingar vilja taka þátt í ákvarðanatöku 

um eigin heilsu, enda sérfræðingar í eigin lífi. Samvinna milli fagaðila og 

skjólstæðinga skilar sér, til að mynda, í meiri ánægju, betri útkomu, aukinni 

þátttöku og minni fordómum (Loos o.fl, 2017; Slade, 2017).  

Þau helstu mótrök sem heyrast gegn notkun samþættri nálgunar snúa að 

óhefðbundnum aðferðum. Þar kom fram rök eins og skortur á rannsóknum og 

öryggi. Vert er þó að taka fram að hefðbundnar aðferðir hafa líka sína vankanta 

þótt ákveðin rannsóknarvinna liggi þar að baki (Templeman og Robinson, 

2011). Samþætt nálgun á borð við þá sem hér er átt við notast þó við 

gagnreynda þekkingu og hvetur til rannsókna á hefðbundnum sem og 

óhefðbundnum aðferðum (Sundberg o.fl., 2014).  

Í raun mætti ætla að öryggi skjólstæðinga aukist þegar meðferðaraðilar eru 

opnir fyrir og fræðandi um bæði hefðbundnar og óhefðbundnar aðferðir. 

Rannsóknir sýna að einstaklingar með langvinna sjúkdóma leita í meiri mæli í 

óhefðbundnar aðferðir og þá oftar en ekki án vitundar hefðbundinna 

meðferðaraðila. Þó felst mikið öryggi í því að meðferðaraðilinn geti leiðbeint 

út frá gagnreyndri þekkingu varðandi hverja og eina aðferð, og þá í tengslum 

við þær hefðbundnu aðferðir sem verið er að nota ef um þær er að ræða. Það 

dregur einnig úr líkunum á því að meðferðarúrræðin hafi neikvæð áhrif hvort 

á annað (Templeman og Robinson, 2011; Kaas, o.fl., 2014). Það að 

heilbrigðiskerfið bjóði upp á samþætta nálgun í meðferðum eykur aðgengi að 

þjónustu sem og fjölbreytni og stuðlar frekar að einstaklingsmiðaðri þjónustu 

(WHO, 2013a).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur lagt mikla áherslu á samþættingu 

hefðbundinna og óhefðbundinna aðferða í heilbrigðisþjónustu. Hún kallar eftir 

samþættri nálgun þar sem áhersla er á bata, stuðning og samvinnu (WHO, 

2013). Lögð er sérstök áhersla á að óhefðbundnar aðferðir séu vanmetin 

auðlind og hvatt er til þess að horft sé meira til þeirra þar sem rannsóknir sýna 

að fólk með langvarandi sjúkdóma vill hafa aðgengi að slíkum aðferðum í 

bland við hefðbundnar aðferðir (WHO, 2013a).   

Singer og Adams (2014) gerðu eigindlega rannsókn á ástæðum 

þjónustustjórnenda innan heilbrigðisþjónustunnar fyrir því að kjósa samþætta 

nálgun (bæði í almennri- sem og geðþjónustu) sem þjónustuleið. Sú rannsókn 

leiddi í ljós að eftirfarandi þættir skiptu hvað mestu máli í ákvörðun 

þjónustustjórnenda fyrir vali á samþættri nálgun; hún fyllir upp í „göt“ þar sem 

hefðbundnar aðferðir bæta óhefðbundar aðferðir upp, og öfugt, nálgunin gefur 
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möguleikann á að meðhöndla manneskjuna í heild sinni og einnig eykst 

fjölbreytnin hvað varðar úrræði.  

Megindleg rannsókn á notkun óhefðbundinna aðferða í heilbrigðisþjónustu 

hérlendis frá árinu 2010  (byggð á gögnum úr landskönnuninni Heilbrigði og 

aðstæður Íslendinga I, frá árinu 2006) leiddi í ljós að 32% svarenda nýttu sér 

þjónustu óhefðbundins meðferðaraðila. Flestir þeirra nýttu sér einnig almenna 

heilbrigðiskerfið. Því fleiri ferðir til læknis því meiri líkur voru á notkun 

óhefðbundinna aðferða. Konur voru þar í meirihluta sem og tekjuhærri 

einstaklingar, fólk með geðrænan vanda og fólk með langvinn veikindi (Björg 

Helgadóttir, Rúnar Vilhjálmsson og Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2010). 

Eigindleg rannsókn Elínar Ebbu Ásmundsdóttur frá 2007 tekur fyrir reynslu 

og skoðanir geðsjúkra í bata á bataferlinu. Rannsóknin var veigamikil, en 

þátttakendur voru 40 talsins. Tekin voru einstaklingsviðtöl, hópviðtöl og 

vettvangsathugun gerð. Helstu niðurstöðurnar voru; nauðsyn þess að taka 

ábyrgð á eigin bata, að hafa hlutverk í lífinu, stuðningur vina, fjölskyldu og 

samferðamanna, að finna réttu lyfin, að hafa aðgang að fjölbreyttum 

þjónustuúrræðum (þar sem jafningjagrundvöllur ríkti) og mikilvægi þess að 

aflétta eigin fordómum. Bati var séður sem það að geta gert allt hið 

hversdaglega í lífinu.  

 

Samantekt 

Ef horft er til stöðu á geðheilbrigðismálum er nokkuð ljóst að breytinga er þörf. 

Ein af þeim umbótaleiðum sem settar hafa verið fram er samþætt nálgun. Ekki 

hefur áður verið rannsakað hér á landi hvaða bjargráð einstaklingar með 

geðrænan vanda nýta sér til að stuðla að og/eða viðhalda bata sínum. Til að 

geta mótað einstaklingsmiðaða geðþjónustu er nauðsynlegt að heyra frá 

notendum hvað þeir telja sig þurfa og vilja í bataleit sinni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka hvaða bjargráð einstaklingar með 

geðrænan vanda eru að nota til að stuðla að og viðhalda bata og hvað bati er 

fyrir þeim. Rannsóknarspurningarnar eru: Hvaða bjargráð nota einstaklingar 

með geðrænan vanda til að stuðla að og viðhalda eigin bata? Hvað innifelur 

bati í sér fyrir einstaklinga með geðrænan vanda
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Kafli 2 - Aðferðarfræði 

Til að svara rannsóknarspurningunum var valin eigindleg rannsóknaraðferð, 

nánar tiltekið  Vancouver skólinn í fyrirbærafræði, en hann er einn af 

fjöldamörgum skólum innan fyrirbærafræðinnar. Hér á eftir verður 

aðferðarfræðinni lýst ýtarlega sem og úrtaki, gagnasöfnun og gagnagreiningu. 

Að lokum verður fjallað um réttmæti og áreiðanleika og siðfræðilega þætti 

rannsóknarinnar. 

 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin var valin með tilliti til rannsóknarspurninganna. Valin var 

eigindleg rannsóknaraðferð en í eigindlegri rannsóknarvinnu er farið inn í 

rannsóknarferlið með opnum huga. Mikilli dýpt er hægt að ná með 

eigindlegum aðferðum þar sem þörf er á að kafað sé djúpt í viðfangsefnið 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).  

Valin var aðferð innan eigindlegra rannsóknaraðferða sem nefnist 

fyrirbærafræðileg aðferð, en hún byggist á tilleiðslu (e. induction). 

Upphafsmaður aðferðarinnar var heimspekingurinn Edmund Husserl (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Orð Husserls, „fyrirbærafræðin leitast við að hverfa til 

hlutanna sjálfra“, lýsa vel inntaki aðferðarinnar. Verið er að rannsaka það sem 

er en ekki það sem talið er að sé. Upplifun einstaklingsins, háð öllum hans 

margbreytileika, er rannsökuð í sinni hreinustu mynd (Zahavi, 2008). Sett eru 

upp „gleraugu“ þátttakenda til að sjá hvernig þeir skynja og túlka heiminn 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Aðferðin byggist upp á samræðum og viðtölum við þátttakendur. Verið er 

að rannsaka mannlega reynslu og reynt er að ná fram sem skýrustu mynd af 

því hvernig hver og einn þátttakandi upplifir fyrirbærið, hans sannleikur er 

skoðaður og meðtekinn. Þátttakendur eru þannig gerðir að meðrannsakendum 

(e. co-researchers) þar sem svokallaður samræðudans (e. dance of a dialogue) 

er stiginn milli þátttakanda og rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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Rannsakandinn þarf að hafa opinn huga og fara í gegnum fyrir fram 

ákveðnar hugmyndir sínar um fyrirbærið sem rannsaka á og setja þær til hliðar. 

Nauðsynlegt er að sannreyna gögnin stöðugt á meðan á viðtalinu stendur og 

auka þannig líkurnar á að túlkun rannsakandans á upplifun þátttakenda sé rétt. 

Færni rannsakandans til verksins skiptir miklu upp á gæði rannsóknarinnar. 

Hann þarf að vera gagnrýninn á sjálfan sig, vinnubrögð sín og gögnin sjálf út í 

gegnum rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Vancouver skólinn 

Ýmsa skóla er að finna innan fyrirbærafræðinnar. Í þessari rannsókn var unnið 

eftir 12 þrepum Vancouver skólans, en markmiðið er að leitast við að auka 

skilning á mannlegum fyrirbærum svo hægt sé, til dæmis, að auka og bæta 

þjónustu í samfélaginu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Vancouver skólinn 

byggir á verkum Spiegelberg (1984/1965), Ricoeur (1980, 1990) og Schwandt 

(1994) (hugsmíðahyggja). 

Ofangreind sýn sem lýst er í kaflanum um fyrirbærafræði er einnig 

einkennandi fyrir Vancouver skólann. Einstaklingurinn er „einstakur“ og 

leitast er við að sjá heiminn í gegnum hans gleraugu. Notuð eru viðtöl til að 

afla gagna. Leitast er við að ná fram mettun (e. saturation), en mettun er þegar 

heildarmynd af fyrirbærinu hefur verið náð og nægum gögnum hefur verið 

safnað til að svara rannsóknarspurningu(m). Þetta er gert í gegnum samræður 

(e. dialogues) og ákvarðast fjöldi samtala í raun út frá því hvenær mettun er 

náð. Rannsakandinn ber ábyrgð á að halda opnum huga í gegnum ferlið og 

vinna eftir öllum þáttum og ferlum í Vancouver skólanum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsóknarferlið sjálft er byggt upp á sjö vitrænum meginþáttum (mynd 

1); að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman 

og að sannreyna. Rannsóknarferlinu má svo skipta upp í hin 12 þrep Vancouver 

skólans (tafla 1). 
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Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði 
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Tafla 1. Tólf þrep Vancouver skólans í fyrirbærafræði 

 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val á samræðufélögum. 
17 þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki 

Þrep 2. Undirbúningur hugans. 
Fyrirframgerðar hugmyndir voru ígrundaðar og 

settar meðvitað til hliðar.  

Þrep 3. Þátttaka í samræðum. 
Eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda, 
samtals 17 viðtöl. Tímalengd viðtala var frá 43–

112 mínútur, meðallengd um 70 mínútur. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök. 
Hugmyndum komið í orð. Unnið var samhliða að 

gagnasöfnun og gagnagreiningu. 

Þrep 5. Þemagreining. 
Leitast var stöðugt við að svara 

spurningunni: Hver er kjarninn í því sem 

þessi þátttakandi er að segja? Greind voru 

bæði yfir- og undirþemu. 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda (construction of individual analytic 

frameworks). 

Meginþemun í sögu hvers þátttakanda voru 

dregin fram og þau mikilvægustu sett fram í 

greiningarlíkani fyrir hvern og einn.  

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani með 

viðkomandi þátttakanda. 
Staðfestingar var leitað hjá öllum þátttakendum. 

Flestir þátttakendur samþykktu greiningarlíkönin 
án andmæla. Fjórir vildu bæta við 

greiningarlíkönin, en ekki þó taka neitt út. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum 

einstaklings greiningarlíkönunum. 
Greiningarlíkönin voru borin saman innbyrðis og 

smíðað var úr heildar-greiningarlíkan (Mynd 2). 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við 

rannsóknargögnin (rituðu viðtölin). 
Öll viðtölin voru lesin yfir aftur og borin 

saman við heildar-greiningarlíkanið. 

Þrep 10. Meginþema sett fram sem lýsir fyrirbærinu 

(niðurstöðunum) í hnotskurn. 
Að ná því að vera „sáttur í eigin skinni“: Reynsla 
einstaklinga með geðrænan vanda af bjargráðum 

og bata. Meginþema rannsóknarinnar er bein 

tilvitnun í orð eins þátttakanda. 

Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani og 

meginþema með einhverjum þátttakendum. 
Tveir þátttakendur staðfestu 

heildargreiningarlíkanið. 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp 

þannig að raddir allra heyrist. 
Vitnað var beint í þátttakendur til að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar og sýna að 

niðurstöður byggja á orðum þátttakenda. 
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Úrtak 

Úrtakið var tilgangsúrtak (e. purposive sampling), en þátttakendur voru valdir 

út frá reynslu og þekkingu af fyrirbærinu sem rannsaka átti (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Leitað var til starfsmanna tveggja 

geðverndarmiðstöðva til að nálgast úrtakið (fylgiskjöl 1 og 2). Einnig voru 

tveir aðilar sem buðu sig fram sjálfir til þátttöku í rannsókninni. Ekki var reynt 

að hafa einstaklingana lýðfræðilega svipaða hvað varðar aldur og 

geðgreiningar. Skilyrði fyrir þátttöku var að vera með sögu um geðrænan 

vanda og hafa reynslu af því að vera í virku bataferli.  

 

Kynning á þátttakendum 

Samtals voru þátttakendur 17 talsins, sjö konur og tíu karlmenn, á aldursbilinu 

27 - 64 ára. Meðalaldur var um 41 ár. 

Þátttakendur voru allir nema tveir með fleiri en eina geðgreiningu. 

Greiningarnar sem þátttakendur voru með voru; almenn kvíðaröskun, 

þunglyndi, félagskvíði, ADHD, geðhvarfasýki, geðklofi, óyndi, áráttu- og 

þráhyggjuröskun, áfallastreituröskun og fíknivandi. 16 þátttakendur voru í 

endurhæfingu eða á örorku, þar af voru átta í hlutanámi og tveir í hlutavinnu. 

Einn aðili var í fullu námi.  

Öllum þátttakendum var gefið svokallað rannsóknarnafn (e. pseudonym) til 

að veita fulla nafnleynd.  

 

Viðtöl 

Viðtöl hafa verið notuð í árhundruð, með mismiklum vinsældum, og var 

hugtakið viðtal (e. interview) fyrst tekið í notkun á 17. öld. Viðtöl geta verið 

bæði formleg og óformleg og mætti jafnvel segja að þau séu mikið notuð á 

óformlegan hátt í daglegum samskiptum. Formlega notkun þeirra má finna, til 

dæmis, í meðferðarvinnu, innan rannsóknarheimsins og meðal fréttamanna 

(Kvale og Brinkmann, 2015). 
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Í viðtölum er verið að skapa þekkingu með samræðum tveggja aðila. 

Tengslin á milli þátttakanda og rannsakanda eru því mikilvæg. Þessi tengsl 

geta verið jákvæð eða neikvæð og geta í raun bæði þátttakandi og rannsakandi 

átt þátt þar í. Hér reynir því verulega á rannsakandann og hans færni. 

Rannsakandinn sjálfur getur verið veikleiki hér ef hann hefur ekki þá hæfni 

sem til þarf. Þar getur reynsluleysi spilað inn í, en er þó sannarlega ekki algilt 

að það hafi neikvæð áhrif (Kvale og Brinkmann, 2015). Rannsakandinn þarf 

að vera falslaus og fær um að sýna samhygð. Hann þarf að heyra bæði hið yrta 

og óyrta mál, geta lesið líkamstjáningu þátttakandans og dýpkað samræðurnar 

þegar við á (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Í Vancouver skólanum einkennast viðtöl af samræðum. Rannsakandinn 

byrjar með víða spurningu en eftir því sem líður á viðtalið þrengist efnið og 

farið er að kafa dýpra í rannsóknarefnið. Hér snýst allt um að fá innsýn í lifaðan 

veruleika þátttakandans. Viðtölin geta gefið mikið magn af upplýsingum um 

hvern og einn einstakling, en ekki er hægt að nota þær til að alhæfa um þýðið 

sjálft. Gögnin eru þó vel lýsandi fyrir reynslu hvers og eins þátttakanda af því 

fyrirbæri sem verið er að rannsaka og geta gefið djúpa innsýn í veruleika 

einstaklingsins. Mikill kostur er síðan að gögnin sem viðtölin gefa eru alltaf 

sannreynd með þátttakendunum sjálfum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013) 

 

Gagnasöfnun og gagnagreining 

Hin 12 þrep Vancouver skólans (tafla 1) lýsa hvernig staðið skuli að 

rannsóknarferlinu. Með því að fylgja þrepunum aukast líkurnar á að réttmæti 

og áreiðanleiki séu til staðar. Þar er góður leiðarvísir um val á þátttakendum, 

sem tryggir að rétt sé valið, sem og hvernig best sé staðið að því að ná fram 

mettun. Þrepin leiða rannsakandann áfram frá upphafi til enda og tryggja að 

upplifanir og sýn allra þátttakenda nái fram að skína (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  

Fylgt var hinum 12 þrepum Vancouver skólans í þessari rannsókn. Til 

undirbúnings fór rannsakandi ítarlega yfir eigin fyrir fram mótuðu hugmyndir 

um rannsóknarefnið. Til að hafa betri tök á eigin hugsanaflæði hélt rannsakandi 

svokallaða rannsóknardagbók. Þar skráði rannsakandi einnig niður praktíska 

þætti varðandi rannsóknina.  
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Tekið var eitt viðtal við alla þátttakendur. Um var að ræða svokölluð opin, 

hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured, in-depth), en stuðst var við fyrirfram 

ákveðinn viðtalsramma (fylgiskjal 3). Tímalengd viðtala var 43–112 mínútur, 

meðallengd var um 70 mínútur. Eitt viðtal fór fram í gegnum samskiptaforritið 

Skype, en hin voru tekin augliti til auglitis. Viðtölin voru síðan skrifuð upp, 

orðrétt.  

Gagnagreining fór síðan fram. Þá var hvert viðtal lesið yfir tvisvar til þrisvar 

sinnum og loks voru viðtölin kóðuð (e. coding). Smíðað var greiningarlíkan 

fyrir hvert viðtal og farið yfir með hverjum og einum þátttakenda. Aukalega 

voru stuttar samræður við sex af þátttakendum teknar upp, ritaðar niður, 

greindar og bætt við greiningarlíkön eftir þörfum. Heildar-greiningarlíkan var 

síðan smíðað úr öllum einstaklings greiningarlíkönunum. Lesið var yfir öll 

viðtöl aftur til að bera saman við heildar greiningarlíkanið.  

Leitast var eftir staðfestingu á heildar greiningarlíkaninu meðal tveggja 

þátttakenda ásamt því að  það var borið undir leiðbeinendur. 

 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Ekki er alltaf auðvelt að meta réttmæti í eigindlegum rannsóknum. Kvale segir 

okkur að horfa eftir réttmæti með því að leggja fram spurninguna „rannsakar 

rannsóknaraðferðin það sem henni er ætlað að rannsaka?“ (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Oft er horft á réttmæti á þann 

hátt að ef annar myndi rannsaka sama efnið að þá fengist sama niðurstaða. Slíkt 

er þó oft erfitt í eigindlegum aðferðum. Hægt væri að segja að ef annar 

rannsakaði sama efnið að þá væri hægt að þekkja fyrirbærið sem það sama í 

báðum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Innra réttmæti, sem við gætum kallað sannleiksgildi (e. truth value), má 

auka með ýmsum aðferðum. Til að mynda með því að halda 

rannsóknardagbók, fullvissa sig um að þátttakendur séu með reynslu og 

þekkingu á fyrirbærinu sem á að rannsaka, passa að halda eigin viðhorfum til 

hliðar (e. bracketing) og sannreyna gögnin með þátttakendunum sjálfum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Ytra réttmæti vísar til þess hvort alhæfa megi út frá niðurstöðunum. Ef við 

horfum frekar á ytra réttmæti sem notagildi hentar hugtakið betur eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Hægt er þá að horfa til þess hvort að 
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rannsóknarniðurstöðurnar séu í samræmi við þau gögn sem þau eru byggð á, 

hvort þær virki not- og raunhæfar fyrir lesendur, þær virðast í samhengi við 

rannsóknarefnið (utan rannsóknarinnar sjálfrar) og innifeli bæði dæmigerða og 

ódæmigerða þætti. Þannig mætti meta notagildi rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleiki rannsókna vísa til þeirrar þekktu hugmyndar að hægt ætti að 

vera að fá sömu niðurstöðu ef rannsóknin væri endurtekin (e. repeatability) á 

sama hátt. Ekki er það endilega svo í eigindlegum rannsóknum. Frekar er verið 

að leitast eftir aukinni lýsingu á blæbrigðum reynslunnar (e. variations in an 

experience). Þá má líka ætla að ef fylgt væri sama rannsóknarferli að 

sambærilegar niðurstöður fengjust (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Til að auka líkur á réttmæti og áreiðanleika í þessari rannsókn var notast 

við og fylgt hinum 12 þrepum Vancouver skólans.  

Siðfræði rannsóknarinnar 

Í rannsóknum þarf ávallt að hafa hag þátttakenda í fyrirrúmi. Þeir eru að gefa 

af sinni persónulegu reynslu, af oft viðkvæmum málum, og nauðsynlegt er að 

gera allt sem hægt er til að vernda hag þeirra (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í rannsókninni var horft til hinna fjögurra höfuðreglna þegar kemur að 

siðfræði innan heilbrigðisgreina, en þær eru; sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan (e. the 

principle of respect for autonomy) felur í sér að þátttakandinn sé ávallt vel 

upplýstur um alla nauðsynlega þætti rannsóknarinnar og að hann veiti sjálfur, 

af fúsum og frjálsum vilja, upplýst samþykki fyrir þátttöku. Virðing fyrir 

einstaklingnum er hér í hávegum höfð (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Skaðleysisreglan (e. the principal of non-maleficence) felur í sér skaðleysi 

gagnvart þátttakandanum og að áhættan fyrir þátttakandann sé hvorki falin né 

meiri en eðlilegt gæti talist (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Velgjörðarreglan (e. the principal of beneficence) felur í sér þá kröfu til 

rannsakandans að engar óþarfa rannsóknir séu gerðar og að þær séu í raun til 

gagns fyrir aðra (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Réttlætisreglan (e. the principal of justice) felur fyrst og fremst í sér að allir 

sitji við sama borð. Vanda þarf sérstaklega til þegar viðkvæmir hópar, eins og 
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fátækir, veikir og minnihluta hópar almennt, eru rannsakaðir. Staða þeirra er 

oft verri en þeirra sem tilheyra meirihlutanum og þarf því að vanda vel til verka 

svo að áhættan sé ekki of mikil fyrir þá (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Til að fylgja þessum höfuðreglum var þátttakendum rannsóknarinnar afhent 

kynningarbréf (fylgiskjal 4 og 5) þar sem rannsóknin var kynnt og algjörri 

persónuvernd lofað. Þátttakendur skrifuðu síðan undir skjal til að samþykkja 

þátttöku (fylgiskjal 6). Lofað var að eyða öllum stafrænum gögnum að 

úrvinnslu lokinni (sem var gert) og að öll gögn yrðu gerð ópersónugreinanleg 

(gefin voru rannsóknarnöfn). Þátttakendum var gert ljóst að þeir gátu valið að 

hætta þátttöku hvenær sem var og gátu neitað að svara þeim spurningum sem 

þeir vildu ekki svara.  

Þar sem viðtölin fóru inn á persónuleg mál gat alltaf komið upp sú staða að 

þátttakendur færu úr tilfinningalegu jafnvægi. Boðið var upp á aðgang að 

sálfræðiaðstoð fyrir þá sem viljað gætu það. Sálfræðingarnir sem hægt var að 

leita til voru Unnur Vala Guðbjartsdóttir (sjá fylgiskjal 8) sem starfar hjá 

Geðheilsu – eftirfylgd (Reykjavík) og Valdís Eyja Pálsdóttir (sjá fylgiskjal 9) 

forstöðumaður Grófarinnar – Geðverndarmiðstöð (Akureyri). 

Áður en hafist var handa við gangaöflun var sótt um og fengið leyfi fyrir 

rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd sem tilkynnti einnig rannsóknina til 

Persónuverndar sem gerði ekki athugasemdir við vinnslu hennar (leyfi nr. 

VSN-16-162, fylgiskjal 7). Við vinnslu rannsóknarinnar var unnið eftir lögum 

um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014 og lögum nr. 77/2000 um 

persónuvernd. 
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Kafli 3 – Niðurstöður  

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum: Hvaða 

bjargráð nota einstaklingar með geðrænan vanda til að stuðla að og viðhalda 

eigin bata? Hvað innifelur bati í sér fyrir einstaklinga með geðrænan vanda? 

Þátttakendur verða kynntir sem og niðurstöður rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar verða settar fram í takt við heildargreiningarlíkanið sem 

smíðað var úr gögnunum. Kynnt verður yfirþema, meginþemu og undirþemu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar 

Þátttakendur röktu upphaf veikinda sinna, en þeir hófu flestir sína vegferð strax 

á yngri árum. Þeir ræddu um einkenni og afleiðingar veikindanna, en þau komu 

fram í andlegum, tilfinningalegum og líkamlegum einkennum, persónulegum 

vandamálum og notkun neikvæðra bjargráða. 

Yfirþema rannsóknarinnar, að ná því að vera „sáttur í eigin skinni“, er 

lýsandi fyrir það hugarfar sem flestir þátttakenda leituðust við að ná fram á 

batavegferð sinni.  

Í heildargreiningarlíkaninu má sjá skiptingu þeirra fjölbreyttu bjargráða 

sem þátttakendur nýttu sér í bataferlinu. Stuðningur var öllum þátttakendum 

mikilvægur, en hann kom helst fram í almennum félagslegum tengslum, 

jafningjastuðningi og stuðningu frá fagfólki. Allir nema einn þátttakenda 

sögðust hafa nýtt sér lyf en reynslan af þeim var þó misjöfn. Virkni, verkefni 

og ábyrgð voru þættir sem flestir þátttakenda nýttu sér á bataleiðinni. Þar var 

áherslan á að halda virkni og hafa verkefni í lífinu, sem og að taka ábyrgð, 

hvort sem það snéri að batanum eða lífinu almennt. Hugur og hjarta, eða innri 

bjargráðin, snéru að viðhorfum og viðmóti, núvitund, þekkingu, draumum, 

markmiðum og voninni.  

Batinn var misjafnt þátttakenda á milli, en bjargráðin voru þar samofin. Það 

að vera virkur þátttakandi í lífinu var eitthvað sem flestir tóku þar fram. Einnig 

nefndu þátttakendur það að hafa jákvætt viðhorf og jafnvægi í tilfinningalífi 

og á einkennum hefði með bata að gera. Geðheilbrigði almennt var hugtak sem 
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rætt var meðal allra þátttakenda. Þar fæðist yfirþema rannsóknarinnar, að ná 

því að vera „sáttur í eigin skinni“.  

 

Ítarlega skiptingu megin- og undirþema má líta hér:  

 

Upphafið: „Þannig að heilinn fór bara eitthvað annað“ 

• Þegar það hófst: „Það var mjög erfiður tími“ 

• Áföll og streitutímabil: „Það var svo mikið niðurbrot“ 

Einkenni og afleiðingar: „Það bara rændi öllu sem hægt var orðið að ræna“ 

• Andleg og tilfinningaleg einkenni: „Þetta mikla myrkur“ 

• Líkamleg einkenni: „Og líkaminn þá bara fór líka“ 

• Persónuleg vandamál: „Verður bara svona vítahringur“ 

• Neikvæð bjargráð: „... Þetta var bara eitthvað verkfæri sem hjálpaði 

mér örugglega stundum“ 

Bjargráðin: „Þá hafði ég tilgang til þess að vakna á morgnana“ 

• Stuðningur: „Í fyrsta sinn á ævinni fann ég svona skilning, svona 

raunverulegan skilning“ 

• Félagsleg tengsl: „Það svona lyftir manni upp“ 

• Að vera meðal jafningja: „Það er að tala sama tungumálið“ 

• Jákvætt fagfólk: „Mér leið eins og ég væri hjá góðum vini 

sem væri að hjálpa mér“ 

• Lyfin: „Svolítið svona tilraunastarfsemi“ 

• Virkni, verkefni og ábyrgð: „Það alveg svona efldi mann rosalega 

mikið“ 

• Hugur og hjarta: „Hver og einn er ábyrgur fyrir … sínum 

veikindum“ 

• Viðhorf og viðmót: „Það er lykilatriði að breyta 

viðhorfunum sínum“ 

• Þekking: „Nú er ég svo meðvituð um allt með mig“ 

• Draumar, markmið og vonin: „Þessi von og trú á að 

framtíðardraumar manns verði“ 

Batinn og geðheilbrigði: „Þora bara að vera maður sjálfur.. með sínum 

göllum og kostum“ 
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Mynd 2. Heildargreiningarlíkanið 

 

Upphafið: „Þannig að heilinn fór bara eitthvað 

annað“ 

Flestir þátttakendur fóru með sögu sína frá barns- eða unglingsaldri. Röktu þeir 

upphaf veikinda, hvenær sem þau voru í hverju tilfelli fyrir sig. Einnig töluðu 

flestir um áföll og/eða langvarandi streitutímabil fyrir og í veikindum.  

 

Þegar það hófst: „Það var mjög erfiður tími“ 

Níu þátttakendur töluðu um að strax í barnæsku hafi farið að bera á andlegum 

vanda. Tilfinningalíf þátttakenda var margs konar á þeim árum, en flestir 

töluðu um kvíða. 

 

Og svo bara, svona fyrstu kvíðaminningarnar mínar eru bara frá því ég er 

kannski svona fjögurra ára gamall (Garðar). 
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Síðan ég man eftir mér hef ég verið, hef ég verið kvíðinn. Og það hefur bara 

verið, hérna, bara búið að aukast, bara með árunum sko… (Jóhannes). 

 

Rúnar talaði um að vanlíðan og skortur á jákvæðum tilfinningum hafi einkennt 

hans æsku.  

 

Ég fann, þú veist, það var engin hamingja, var ekki ást, það var ekki.. Þú veist, 

mér leið ekki vel, mér leið illa.  

 

Karl var á sama stað og Rúnar, en vanlíðanin var mikil fyrir ungan dreng. 

 

Þarna er maður 12 ára gamall, ef við förum aftur, var ég bara að deyja á hverjum 

degi. … Bara langar ekki að lifa. 

 

Þunglyndi og/eða kvíði fór að leita á sex þátttakendur á unglings- og 

snemmfullorðinsárum. Bæði Kata og Friðrik fóru langt niður og lögðust í rúm 

í upphafi veikinda. 

 

En alla vegna þegar ég var unglingur … Þá fékk ég örugglega þunglyndiskast. 

Því ég svaf heilu sólahringana, ég hafði mig ekki á fætur. Hafði mig ekki fram 

úr og sá ekki tilgang í því að fara í skólann og þetta allt saman… (Kata). 

 

Og ég sá það strax að ég var gjörsamlega ófær um allan lærdóm. Og lagðist 

bara í fleti.  … Ég lá þar í svona hálfan mánuð og gerði ekkert annað en að fara 

á fætur til að borða (Friðrik). 

 

Sveinn hins vegar fer skyndilega að finna fyrir miklum kvíða rétt eftir að 

unglingsárin kveðja. 

 

…Þannig að ég myndi segja það svona um tvítugt. Þegar ég var að verða var 

við svona mikinn, sjúklegan kvíða. …Í mörg ár þagði ég bara yfir þessu, kvíða.. 

röskun.. þorði ekki að segja nokkrum manni frá þessu. 

 

Þær Anna og Ólína eru einu þátttakendurnir sem fara að finna fyrir geðrænum 

vanda þegar komið er inn á fullorðinsárin. Í kjölfar félagslegrar einangrunar 

eftir barnsfæðingu fer Anna að finna fyrir geðrænum vanda: „… ég fæ 
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örugglega, svona þegar ég hugsa til baka, einhvers konar.. fæðingarþunglyndi. 

… Það var mjög erfiður tími.“ Hún nær sér með tímanum upp úr því en veikist 

síðan aftur í kjölfar líkamlegs heilsumissis: „…  þá, sem sagt, fara að koma 

þessir miklu verkir og svolítið svona verið að finna út úr því og, og.. svefninn 

fer í rugl.. Og hérna,  þá fæ ég svona mikinn kvíða … og depurð. “ 

 

Áföll og streitutímabil: „Það var svo mikið niðurbrot“ 

13 þátttakendur töluðu að fyrra bragði um áföll og/eða streitutímabil í æsku, 

eða sem undanfara veikinda (eða sem áhrifaþátt í versnandi einkennum) á 

fullorðinsárum. Nefnd voru erfið áföll eins og ofbeldi, skilnaður, ástvinamissir 

og einelti, og/eða langvarandi streitutímabil. Tveir af þessum 13 þátttakendum 

töluðu um áföll sem urðu eftir að andlegra veikinda fór að verða vart og að 

veikindin hafi orðið alvarlegri í kjölfarið.  

Fimm þátttakendur töluðu sérstaklega um einelti í æsku. Sædís var ung 

þegar hennar einelti hefst: „Ég lenti náttúrulega í rosa miklu einelti sem að bara 

hafði mikil áhrif á svona andlegu líðanina … ætli ég hafi ekki verið svona í 

öðrum bekk eða eitthvað þegar það byrjaði.“ Friðrik upplifði einnig einelti sem 

varði lengi: „Og ég varð fyrir einelti alla mína barnæsku .. alla vega eftir að ég 

fór í skólann. … Alla mína grunnskólagöngu.“ Friðrik talaði einnig um að 

honum hefði þótt erfitt að tengjast jafnöldrum sínum mestöll sín æskuár: „ … 

mér fannst það sko að ég, ég næði hvergi rótum.“ 

Uppeldisaðstæður sumra þátttakenda voru ekki sem bestar og höfðu 

neikvæð áhrif á tilfinningalíf þeirra. Jófríður, sem var og er með ADHD fann 

lítinn skilning vegna ástands síns innan veggja heimilisins. 

 

… ég var mikið skömmuð. Bæði af því að ég var svo ógeðslega hvatvís. Ég var 

alltaf að gera eitthvað af mér, alltaf að gleyma dóti og detta út  … Það var svo 

mikið niðurbrot að þú veist, ég bara, ég bara hélt alltaf að ég væri bara aumingi 

sem að gæti ekki neitt. Ég væri bara mjög illa gefin og ég gæti ekki lært, og þú 

veist, ég væri.. bara ljót og.. bara óþolandi. 

 

Kata hafði einnig neikvæða sögu að segja frá sinni æsku og nefndi sérstaklega 

að grunnurinn hafi ekki verið góður. 
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Alin upp á heimili bullandi alkóhólisma. Og af mikilli hörku. Við vorum af 

mikilli hörku bara lamin áfram að.. „standa ykkur, standa ykkur“. Og „þegiði“, 

og allt þetta, eins og var bara í þessu já.n Það var bara á þessum tíma. … Þannig 

að það var ekki mikið svigrúm til að þroska persónuleika einhvern veginn. 

 

Áföllin létu líka á sér kræla á fullorðinsárum. Ólína tókst á við mikla 

persónulega erfiðleika og veikist alvarlega af geðrænum vanda í kjölfarið: „… 

ég var að skilja, og miklir erfiðleikar og tilfinningar og hérna, með börnin mín 

og allt saman. Þannig að heilinn fór bara eitthvað annað.“ 

Einn af þeim fjórum þátttakendum sem ekki töluðu um áfalla- eða 

streitusögu talaði sérstaklega um að æskan og lífið almennt hefði verið honum 

áfallalaust. Ekki var vitað með sögu hinna þriggja þar sem ekki var spurt 

sérstaklega um áfallasögu í viðtölunum. 

 

Einkenni og afleiðingar: „Það bara rændi öllu 

sem hægt var orðið að ræna“ 

Einkenni og afleiðingar veikindanna voru miklar, en misjafnar, meðal 

þátttakendanna. Þau komu fram í andlegum, tilfinningalegum, líkamlegum og 

persónulegum vanda. Sumir þátttakendurnir leituðu síðan í neikvæð bjargráð 

til að draga úr þessum einkennum og afleiðingum.  

 

Andleg og tilfinningaleg einkenni: „Þetta mikla myrkur“ 

Andleg og tilfinningaleg einkenni sem þátttakendur nefndu voru, til að mynda; 

kvíði, andleg vanlíðan, þunglyndi, skertur lífsvilji, sorg, einmanaleiki, andlegt 

þrekleysi, vonleysi, uppgjöf, sjálfsvígshugsanir, svartsýni, reiði, almennur 

tilfinningavandi og tilfinningadoði. 

 

Þetta (innskot rannsakanda: áráttu- og þráhyggjuröskun) … hélt mér frá því að 

geta.. liðið eðlilega. … þetta … getur verið rosalega … haltrandi … tekur svo 

mikið yfir svona dagleg líf (Jóhannes). 

 



27 

… en það er samt sko voðalegur svona andlegur doði … eins og stendur hef ég 

engan áhuga á því að fara í heimsóknir … það er ekki eins og ég vilji ekki … 

sjá fólk … mér finnst ég ekkert hafa að segja, ekkert hafa af mér að gefa … 

(Birgir). 

 

Eymdin og þessi, þetta mikla myrkur sem er sko bara, svartara en myrkur, að 

maður, þú veist.. þetta er svo svakalega hamlandi og lamandi á alla manns veru 

(Ólína). 

 

… þetta er svona (þögn) miklar áhyggjur sem verða mikill kvíði og svo þegar 

kvíðinn er orðinn mjög langvarandi og það var eins og kom ofboðsleg depurð 

(Anna). 

 

Líkamleg einkenni: „Og líkaminn þá bara fór líka“ 

Geðrænum vanda fylgja oft líkamleg einkenni. Þeir þátttakendur sem upplifðu 

líkamleg einkenni nefndu þar svefnvanda og líkamlega vanlíðan eins og 

óútskýrða verki, verkjasjúkdóma, magaverki og uppköst. 

 

… Mér er illt í öllum liðamótum. … með … bakverki. … rosa mikla 

vöðvabólgu. Og … mikið hárlos. … ég er bara almennt mjög viðkvæm í 

líkamanum (Gyða). 

 

Og líkaminn þá bara fór líka. Ég er með vefjagigt … Sjálfsagt … mætti kalla 

þetta burnout. …  ég keyrði á vegginn sko. Og lak niður hann sko (hlær) (Kata). 

 

Ég er búin að standa í svefnleysi í 12 ár og ég veit alveg hvernig það er (Ólína). 

 

Persónuleg vandamál: „Verður bara svona vítahringur“ 

Að vera með geðrænan vanda getur haft áhrif á alla þætti tilverunnar. 

Þátttakendur töluðu um að veikindin snertu á hinum ýmsu flötum lífsins, 

hugsunum þeirra og samböndum. Lífsgæði margra voru verulega skert. Þau 

persónulegu vandamál sem helst komu upp voru; sjálfsvígstilraunir, 



28 

sjálfsskaði, athyglisvandi, persónuleikabreytingar, óheiðarleiki, verkkvíði, 

gleymska, erfiðleikar í námi og vinnu, erfiðleikar í samböndum og að halda 

félagslegum tengslum, lágt sjálfsmat, vímuefnamisnotkun, vangeta til að taka 

ábyrgð, trúðslæti, hvatvísi, missir drauma, vangeta til að sinna áhugamálum, 

einangrun, vanvirkni, skömm og sjálfsfordómar, fordómar annarra og 

þráhyggjuhugsanir.  

 

Þá myndi ég segja að það sem að hafi verið neikvæðast hafi verið það .. hvað 

það voru ofboðslega miklir fordómar gagnvart geðsjúkum (Friðrik). 

 

… ég get ekki farið fram úr … rúminu. Næ ekki að hugsa um barnið mitt. … 

þá bara reyni ég að hérna … taka mitt líf. Og fer inn á geðdeild þá í fyrsta skiptið 

(Sædís). 

 

„Það bara rændi öllu sem hægt var orðið að ræna (Örn). 

Neikvæð bjargráð: „Þetta var bara eitthvað verkfæri sem hjálpaði 

mér örugglega stundum“ 

Örfáir þátttakendur beindu sjónum sínum að því sem mætti kalla neikvæð 

bjargráð sem þau höfðu reynt að nýta sér til að bæta og breyta þeim einkennum 

sem vandinn hafði í för með sér. Með tímanum snérust bjargráðin þó gegn 

þeim og fóru að gera meira ógagn en gagn. Þessi neikvæðu bjargráð voru; 

áráttukennd hegðun, misnotkun vímuefna, misnotkun á tölvuleikjum og 

sjónvarpi, misnotkun á mat, þrautseigja og sjálfsskaði. 

Anna talaði um að hafa sýnt áráttukennda hegðun til að reyna að takast á 

við innri líðan sína: „… þetta var bara eitthvað verkfæri sem hjálpaði mér 

örugglega stundum.. að hafa svona ytri stjórn.. þegar … ég var að takast á við 

einhverskonar vanlíðan.“   

Sex þátttakendur töluðu um að hafa misnotað vímuvaldandi efni. Rúnar 

notaði áfengi, en það hjálpaði honum töluvert til að byrja með: „… þótt ég sé 

að burðast með þessa brynju að …. leið og ég er undir áhrifum að þá nær hún 

að opnast. … og ég næ að finna fyrir tilfinningum.“ Það  kom þó svo að því að 

hann missti tökin á neyslunni: „… þá var ég orðinn dagdrykkjumaður. Farinn 

að drekka á hverjum degi.“ Rúnar hafði einnig notað sjálfskaða töluvert sem 

barn og unglingur til að reyna að opna á tilfinningar hjá sér. 
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Tveir þátttakendur töluðu um óheilbrigt samband við mat. Karen sagði að 

matur væri leið „til þess að stjórna tilfinningum“ fyrir sig. Gyða notaði mat 

sem einhvers konar stjórntæki, en hugsun hennar var mikið lituð af boðum og 

bönnum: „Annað hvort leyfi ég mér allt og þá er ég bara feit og ógeðsleg eða 

ég leyfi mér ekki neitt.“ Gyða talaði einnig um þrautseigju sem bæði bjargráð 

og neikvætt bjargráð, en það færi eftir því hvernig hún nýtti hana. Þrautseigjan 

hafði komið henni áfram í gegnum margt, en á sama tíma valdið því að hún 

hafi keyrt sig út og farið í svokallað burn-out. 

Tölvuleikir og/eða sjónvarp voru notuð af fjórum þátttakendum til að takast 

á við andlega vanlíðan. Örn hafði notað bæði, en með tímanum fór það að 

vinna gegn honum: „Þeir [tölvuleikirnir] voru að stjórna mér svo mikið … 

maður tók leikina stundum fram yfir fjölskyldulífið.“ 

 

Bjargráðin: „Þá hafði ég tilgang til þess að vakna 

á morgnana“  

Bjargráðin sem þátttakendur notuðu voru mörg og fjölbreytt. Þeim mátti skipta 

upp í; stuðning, lyfin, grunnþarfirnar, virkni, verkefni og ábyrgð og hug og 

hjarta. 

  

Stuðningur: „Í fyrsta sinn á ævinni fann ég svona 

skilning, svona raunverulegan skilning“ 

Allir þátttakendur töluðu um mikilvægi stuðnings þegar kom að batanum. 

Stuðningurinn kom í ýmsum myndum og úr ýmsum áttum, en félagslegu 

tengslin voru sterkur þáttur. Það að geta veitt öðrum stuðning og verið til staðar 

átti líka þátt í bata nokkurra þátttakenda. 

 

Félagsleg tengsl: „Það svona lyftir manni upp“ 

Félagsleg tengsl voru nefnd af öllum þátttakendum. Hvar og hvernig þau tengsl 

voru sótt var vissulega misjafnt. Öll höfðu þau samt mikið vægi þegar kom að 
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andlegri heilsu. Örn bjó svo vel að hafa haldið sínum félagslegu tengslum í 

gegnum og eftir veikindin: „… það hefur reyndar að mörgu leyti, hefur það 

verið minn bjargvættur í gegnum tíðina…“  

Félagsleg einangrun var vandi sem margir þátttakendur þekktu frá 

veikindatímabilum sínum. Anna var ein af þeim og talaði hún um að félagslegu 

tengslin skiptu miklu máli upp á batann hjá henni: „Finnst mér líka svolítið 

batinn hafa komið hjá mér ... og hérna (þögn) já, fá svona þessa félagslegu 

næringu.“  

Birgir sagðist finna mun á andlegri líðan við að vera meðal fólks: „Það 

svona lyftir manni upp sko.“ Friðrik hafði sömu sögu að segja, en eftir mikla 

einangrun fór hann að starfa við sjálfboðavinnu: „… það var góður 

félagsskapur og mikið hressandi … að fara út á meðal fólks.“ 

Kata talaði um að í gegnum ævina hafi hún hvað helst reitt sig á félagsleg 

tengsl þegar erfiðir tímar hafi komið. 

 

Það [félagsleg tengsl] er mjög sterkt. Það fann ég fljótt þegar ég var ung. Ég 

fór, ef mér leið illa, þá fór ég í heimsókn til einhverrar vinkonu. … Sem var 

kraftmikil, sko.. bakaði og þú veist, var bara alveg svona prjónandi og allt. Til 

þess að fá svona innblástur í lífið.  

 

Kata sagði þó að hún þyrfti almennt að vanda valið á þeim félagsskap sem hún 

sótti í: „… það skiptir mig svo miklu máli, ef ég get verið innan um fólk.. sem 

… hefur góð áhrif, hefur góða nærveru … þá er það algjört lykilatriði.“ 

Ólína talaði um að hún reiddi sig mikið á tengsl við vini og ættingja og þótti 

það mikilvægt upp á að draga úr einangrun: „… ég passa mig númer eitt, tvö 

og þrjú, sem ég tel rosalega mikilvægt, að einangra sig ekki. Og það er bara að 

eiga góða vini. Og gera eitthvað með þeim. … góðir ættingjar.“ Anna átti líka 

góða vini sem hún sótti til: „Ég á mjög góðar vinkonur og ein af þeim … hefur 

glímt við mikið þunglyndi og við höfum alla tíð getað stutt hvort aðra mjög 

mikið.“ Anna sagði einnig að börnin hennar hefðu verið henni stoð á slæmum 

tímum: „… þá hafa þau … hjálpað mér rosalega mikið í gegnum þetta bara 

með því að vera börn og vera til (hlær) … svona, gleðin þú veist.“ 

Þeir þátttakendur sem töluðu um fjölskyldu sína í tengslum við stuðning 

upplifðu misjafna hjálp þar, sumir litla en aðrir meiri. Þar sem fyrirstaða var 

þá var skortur á skilningi helsta orsökin. Friðrik hafði til að mynda mikinn 

stuðning frá sinni fjölskyldu í dag. Það hafði þó ekki alltaf verið svo:   
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En hún var það ekki til að byrja með. … af því að mér var stillt upp við vegg, 

að ég skyldi læra … það var mikil vanþekking innan fjölskyldunnar þegar ég 

var að byrja að veikjast.. … en núna skilja þau þetta. Að ég er ekki fullfær í 

hvað sem er. 

 

Að vera meðal jafningja: „Það er að tala sama tungumálið“ 

Jafningjastuðningur var eitthvað sem allir þátttakendur leituðu í. 

Jafningjagrunnsinns var leitað á ýmsum vígstöðvum, eins og; innan ýmissa 

hópmeðferða, 12 spora samtaka, geðverndarmiðstöðva og samtaka fyrir 

þolendur ofbeldis. Gyða hafði leitað sér aðstoðar innan ýmissa samtaka sem 

buðu upp á jafningjastuðning.  

 

… það normalæsar dáldið ástandið … af því þegar þú ert í stöðugum 

samanburði … stöðugt að reyna að bera þig saman við einhverja ímynd sem er 

ekki til, þá taparðu alltaf … En þegar þú kemst að því að það eru fleiri jafn 

gallaðir og þú … að þá hjálpar það oft. 

 

Jóhannes sá jafningjagrunninn sem öruggan stað þar sem hann þyrfti ekki að 

hafa áhyggjur af því að vera dæmdur fyrir það hver hann væri: „Það bara 

hjálpar mér rosa mikið að ég… er kominn á jafningjagrunninn… af því að… 

við erum öll… að berjast við… enginn endilega eins. … það er enginn að fara 

að dæma mann… enginn að fara að.. líta niður á mann eða eitthvað svoleiðis.“ 

Kata fann sig heima meðal þeirra jafningja sem hún leitaði til. Þar var það 

sameiginlega reynslan og skilningurinn sem skapaðist. 

 

Það er að tala sama tungumálið. … ég hef alla tíð fundið … alltaf fundist ég 

undarleg af því … ég er ekki á sama level og heilbrigða fólkið. ... og þá þegar 

maður kemur inn í svona hóp, sem er … díla við sömu, sams konar. Og hefur 

svipaða lífsreynslu. … þá kemur bara (dæsir). Vá! Já! 

 

Það voru 15 þátttakendur sem nýttu sér jafningjastuðning innan 

geðverndarmiðstöðva. Flestir þeirra töluðu um að þar væri það fólkið sem 

skipti mestu máli, sem og viðmótið sem einkenndist af jafnræði og kærleika. 
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Flestir stunduðu starfið sem var að finna þar inni, en hópastarf var einkennandi 

og valdefling í fyrirrúmi. Garðar sagði um sína reynslu af 

geðverndarmiðstöðinni sem hann sótti. 

 

Það var svolítið stór partur í þessu, hvernig mér var tekið þar. Af því að þar inni 

þá svona í fyrsta sinn á ævinni fann ég svona skilning, svona raunverulegan 

skilning. … það var svo kærleiksríkt andrúmsloft þar og það er bara einhvern 

vegin svona harmony yfir staðnum svona. 

 

Anna hafði sömu sögu að segja og Garðar um viðmótið og bætti um með 

jafnræðið: „Hér bara ert þú manneskja og ert með sögu og það eru allir jafn 

mikilvægir og merkilegir og hver annar..“ Geðverndarmiðstöðin sem Anna 

sótti spilaði hvað stærstan þátt af öllum hennar bjargráðum: „Og það er 

náttúrulega ofboðsleg forréttindi að fá að kynnast X [geðverndarmiðstöðin] og 

starfinu hér og, og fólkinu hér. Það er bara.. það er bara svona mín lífæð í dag 

sko.“ 

Ólína mat viðmót fólksins mikils þó félagslegu tengslin spiluðu stærstan 

þátt fyrir hana: „Og maður finnur skilning… og maður er ekki dæmdur… og 

það er bara svona kærleikur og, þú veist, mjög gott að fara þangað. … En þá 

fer ég þangað bara til þess að hérna, forðast einangrun.“ Félagslegu tengslin 

voru stór þáttur hjá öllum þátttakendum en fyrir suma þátttakendur hafði 

geðverndarmiðstöðin einnig þann tilgang að styðja við almenna virkni. 

Birgir sótti í sína geðverndarmiðstöð einungis til að halda virkninni 

gangandi, að komast út úr húsi. Sveini fannst einnig mikilvægt að hafa 

einhvern stað til að sækja á, en var þó líka vel virkur í hópastarfi þar; „Að geta 

komist í eitthvað svona daglega. …Það er alveg ótrúlega mikið að segja fyrir 

mig.“ Karl sótti í virknina sem fólst í því að mæta og var virkur í öllu starfi í 

geðverndarmiðstöðinni sem hann stundaði. Þar í raun fann hann allt sem hann 

þurfti til að halda áfram með lífið: „Þá hafði ég tilgang til að vakna á morgnana 

og.. halda áfram að vinna í sjálfum mér og hjálpa öðrum.“ Örn leitaði helst 

eftir félagsskap fólksins, en hópastarfið var honum einnig mikilvægt og það að 

geta haft stað til að tjá sig: „Að vera alltaf, sem sagt, geta sagt frá sínu neikvæða 

og opnað inn á það, hjálpar mér mikið. … Bara að geta opnað og talað um 

þessa hluti.“ 

Ýmsir þátttakendur töluðu einnig um mikilvægi fyrirmynda innan 

geðverndarmiðstöðvanna. Það að hafa fyrirmyndir þegar þau komu ný inn í 
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starfið, að vera síðan sjálf fyrirmyndir fyrir nýja meðlimi og að fá að hjálpa 

öðrum að finna sinn bata. Sveinn talaði um að fyrirmyndirnar sem hann hafði 

voru mikill stuðningur fyrir hann til að hefja sína batavegferð: „En þá fór ég 

að sjá fyrirmyndir í X [geðverndarmiðstöð] … þá byrjaði ég að hugsa sem sagt, 

„já, ég vil verða svona, hvað þarf ég að gera til þess?“ ..“ Þegar hann var svo 

kominn af stað í sinni batavegferð fór hann að finna mikilvægi þess að vera 

öðrum fyrirmynd og til hjálpar.  

 

… ég hélt satt að segja að ég myndi aldrei upplifa eitthvað svona sjálfur [að 

vera öðrum fyrirmynd]. Af því að ég var með náttúrulega svo brotið sjálfstraust 

og … sjálfsvirðingu líka, þannig ég hefði ekki átt að geta verið í svona stöðu. 

Þessi aumingi sem ég var og allt þetta … sjálfsniðurrifs kjaftæði. En núna er ég 

að sjá árangurinn. Af því bara hvað ég hef verið að hjálpa og það er alveg 

ómetanlegt finnst mér. 

 

Fyrir Karl gerði það einnig mikið að geta verið öðrum innan handar: „Það 

svona, hvað á maður að segja, endurnærir hugann bara svona.“ Rúnar talaði 

um að hann hefði strax og hann byrjaði að stunda geðverndarmiðstöðina haft 

það markmið að geta síðar hjálpað öðrum: „… ég vildi einhver tímann geta 

sagt við fólk, sagt frá mér og sagt þeim að þau séu ekki ein.“ Júlíus fann að 

nýliðarnir voru ekki síður hjálplegir honum en hann þeim: „… ég er líka að fá 

frá nýliðunum mjög mikið skilurðu. … já maður er að fá alveg heilmikið. Nýja 

vinkla og.. frá þeim sem eru … að koma hérna inn nýir. 

 

Jákvætt fagfólk: „Mér leið eins og ég væri hjá góðum vini sem 

væri að hjálpa mér“ 

Allir þátttakendur höfðu leitað til fagaðila í bataleit sinni. Allir nema einn 

þátttakenda töluðu um að hafa nýtt sér þjónustu sálfræðings/sálfræðinga og 

töluðu tíu þátttakendur um að hafa nýtt sér þjónustu geðlæknis. Einnig voru 

aðrir fagaðilar nefndir en í minna mæli. Misjafnt var hvort og þá hvernig 

fagfólk reyndist þátttakendum. Þeir þátttakendur sem töluðu um fagfólk sem 

jákvæðan þátt í bataferli sínu nefndu þar að tengingin skipti hvað mestu máli 

og hvernig fagaðilinn nálgaðist þá.  
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Ólína hafði hitt fleiri en einn geðlækni og fann mikinn mun á stuðningi frá 

sínum núverandi geðlækni: 

 

Læknirinn sem ég er hjá núna hann er svoldið svona. Hann talar svoldið við 

mig. Hinir gerðu það ekki. Það er bara „á hvaða lyfjum ertu?“, og svo bara er 

maður farinn út. Maður bara „ok“ skiluru. … mér finnst það mjög gott. 

 

Sædís hafði hitt fyrir ýmist fagfólk sem var henni ómetanlegt á 

batavegferðinni: „Ég er búin að vera heppin bara með … svona fagfólk í 

kringum mig sem að hefur bara einhvern vegin hjálpað mér.“ Jóhannes hafði 

sömu sögu að segja af sumu því fagfólki sem hann hafði hitt, en honum fannst 

gæði þjónustunnar fara mikið eftir „þessum persónulegu vinnubrögðum“. Einn 

sálfræðinganna sem hann hafði verið að hitta náði vel til hans: „Hann er mjög 

góður sálfræðingur að mínu mati … mjög persónulegur. … mér leið ekki eins 

og ég væri hjá sálfræðingi. Mér leið eins og ég væri hjá góðum vini sem væri 

að hjálpa mér.“ 

Jófríður átti í góðum tengslum við sinn geðlækni og virtist samstarfið á milli 

þeirra vera byggt á persónulegum tengslum, trausti og jafnræði.  

 

Og ég er farin að treysta honum það vel að, ég bara, það er bara trúnó 

sko. Og ég segi honum bara allt. ... maður er að tjá sig sko og hann sýnir 

því skilning. ... ég er ekki í einhverju svona sjúklinga hlutverki. Ég bara, 

við erum bara jafningjar og ég segi honum bara ef ég vill eitthvað ... af 

því að, þú veist, hann er náttúrulega bara að þjónusta mig.  

 

Garðar hitti snemma í sinni batavegferð fyrir geðlækni sem reyndist honum 

mjög vel: „Ég var mjög heppinn, ég lenti á mjög góðum geðlækni. … við 

höfum alltaf náð rosa vel saman.“ Hann sagði þó að í dag væri munur á, en 

hann væri kominn með annan geðlækni og þetta væri orðið „meira svona 

klínískt … það er ekkert verið að fara neitt djúpt í hlutina sko (hlær).“ 

Friðrik hafði notið góðrar þjónustu geðlæknis sem hafði sinnt honum í 

gegnum árin, en lofaði hann þó sérstaklega þá þjónustu sem hann naut frá 

heimaþjónustu og heimahjúkrun.  

 



35 

Heimaþjónusta og heimahjúkrun … það er alveg ofboðslegur munur … að fá 

þessar hjúkkur í heimsókn. … heimahjúkrun … hjálpar mér mikið að hafa reglu 

á sólahringnum … og.. þær veita daglegan félagsskap.  

 

Kata hafði legið inni á spítala á yngri árum eftir andlegt áfall. Þar mætti hún 

miklum skilning: „Það var dásamlega. Og þarna svaf ég og grét til skiptis. Og 

þær komu stúlkurnar svona yndislegar og, "já, hvernig líður þér vinan?", og þá 

fór ég að gráta og (hlær), og þú veist, og svo svaf ég og las og þetta, og þarna, 

náði ég mér upp úr þessu sko.“ 

Ekki fundu allir þátttakendur stuðning af því fagfólki sem það hafði hitt 

fyrir. Níu þátttakendur höfðu legið inn á geðdeild, en tveir þátttakendur tóku 

sérstaklega fram að þau hafi ekki upplifað stuðningin þar sem bjargráð. Anna 

fann hvíld í því að dvelja þar inni en fannst hún ekki njóta stuðnings þar að 

öðru leyti. 

 

Ekki samt fagfólkið sem ég var með inni á spítala. Ég svona, því miður hafði 

ekki.. þetta var góð hvíld fyrir mig og allt það. En það var ekkert talað við mig 

skilurðu. Ég fékk engan sálfræðing eða eitthvað svoleiðis. Og svo var bara 

svona 5 mínútna viðtal á morgnana. 

 

Júlíus hafði mjög neikvæða reynslu af geðdeild og geðkerfinu í heild: „Ég lenti 

strax á veggi niðri á geðdeild.. fór bara að finna strax að það var ekkert verið 

að.. þó ég hefði labbað þangað inn sjálfviljugur að þá er maður í rauninni búinn 

að missa öll réttindi.“ Hann talaði þó um að það sem hefði verið hjálplegt þegar 

hann lá inni voru hinir sjúklingarnir. 

 

Það [hinir sjúklingarnir á deildinni] hjálpaði mér í rauninni miklu meira heldur 

en nokkurn tímann læknarnir. Bara svoleiðis tengsl sko. Þegar maður er kominn 

í algjöra einangrun, alveg búinn að loka sig af, þá er þetta miklu heilbrigðara, 

þótt ótrúlega sé að segja frá því (hlæjum bæði), heilbrigðari grunnur heldur en 

fag.. kerfið … sem byggir í rauninni ekki á jafningjagrunni eða neinu því sem 

að hjálpar kannski fólki.. mjög mikið sko. 
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Lyfin: „Svolítið svona tilraunastarfsemi“ 

Allir þátttakendur nema einn nefndu að þeir höfðu tekið, eða voru að taka, 

einhverskonar geðlyf. Af þeim voru fjórir ekki á neinum lyfjum lengur. Það 

var misjöfn reynsla þátttakenda af lyfjatöku, en umræðan snerist aðallega um 

tilraunastarfsemi við lyfjagjöf, magn lyfja, aukaverkanir og gagnsemi.  

Fjórir þátttakendur töluðu sérstaklega um að lyfin væru þeim mikilvægt 

bjargráð. Karl hafði verið um tíma á miklu magni lyfja en náð að minnka þau 

verulega með mikilli sjálfsvinnu. Hann hafði þó reynt að hætta alveg á 

lyfjunum á vissum tímapunkti en fann að það gengi ekki fyrir hann: „Ég hef 

hætt alveg á lyfjum og ég geri það ekki aftur … þá fór ég í sama farið.“  

Kata hafði einnig jákvæða sögu að segja um lyfið sem hún var á. Hún hafði 

þó átt langt tímabil þar sem tíð lyfjaskipti áttu sér stað: „Svo bara gengur þetta 

svona fyrir sig. Ég … er í lyfjaskiptum … þegar ég finn að lyfin eru hætt að 

virka, þá fer ég.“ Það kom svo að þeim tímapunkti að lyfin voru orðin ansi 

mörg en batinn lítill: „… komin með lúku af lyfjum … svaf samt ekki og leið 

ekki vel … var þunglynd … og bara einhvern veginn bara allt í fári.“ Eftir að 

hafa hreinsað til í lyfjamálunum með sínum lækni og fundið rétta lyfið fór að 

rofa til hjá Kötu: „Ég, allt í einu fór að birtast. ... en þegar að ég fer á þessi 

ADHD lyf þá kviknar á fullt af perum í hausnum á mér. … þannig að sko, öll 

þessi þunglyndis lyf eru farin út núna.“ 

Flestir þátttakenda höfðu sömu reynslu og Kata með að þurfa að prófa ýmis 

lyf í leitinni að rétta lyfinu. Helstu hindranirnar voru miklar aukaverkanir eða 

lítil virkni gagnvart þeim vanda sem þeim var ætlað að leysa. Anna átti sögu 

um að hafa verið á „súpu af lyfjum“ en var í dag á einu lyfi sem hún vann að 

því að hætta á. Lyfin höfðu verið „ágætis hækja“ um tíma fyrir hana, en mörg 

hver haft neikvæð áhrif: „Mörg þessara lyfja voru ekki að virka vel á mig og 

voru líka að valda doða og depurð að mínu mati.“  

Júlíus og Karen höfðu bæði reynslu af því að hafa farið í sjálfsvígshugsanir 

vegna lyfja sem þau tóku um tíma. Karen var þó í dag búin að finna rétta lyfið 

fyrir sig: „Ef ég tek ekki lyfin mín í einn dag að þá byrjar það [missir stjórn á 

tilfinningum og skapi].“ Júlíus hafði eftir nokkra leit fundið lyf sem höfðu ekki 

aukaverkanir og ákvað því að halda sig við þau: „Þannig að þegar maður fann 

lyf sem voru ekki með neinar aukaverkanir þá var maður bara sáttur sko 

(hlær).“ Hvort lyfin væru að gera gagn var hann ekki viss um: „Maður veit það 

ekki, það er ekkert.. það er enginn … annar möguleiki í boði sko.“ 
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Reynsla Ólínu af lyfjum var blendin. Hún þurfti að taka ýmis lyf til að halda 

niðri erfiðum einkennum veikinda sinna, en lyfin höfðu þó töluverðar 

aukaverkanir sem skertu lífsgæði hennar. 

 

… það er svolítið svona tilraunastarfsemi líka stundum með lyfin sko. … Þau 

eru búin að pressa mann svo mikið niður til að reyna að halda manni frá því að 

vera uppi. Að þau, maður missir löngun til að gera hitt og þetta. … það var 

rosalega margt sem hvarf úr lífi mínu og mér finnst persóna mín ekki vera 

nákvæmlega sú sama. … en það eru lyfin. 

 

Sveinn var einn af þeim sem ekki tók nein lyf lengur. Hann hafði þó á sínum 

tíma verið á miklu magni lyfja, á sama tíma og hann var í mikilli andlegri 

vanlíðan. Hann hóf hina erfiðu vinnu að minnka lyfin þegar hann fann 

geðlækninn sem hann gengur til í dag. 

 

… Og hann [geðlæknirinn] byrjaði á því að byrja að ræða við mig um að fara 

að trappa þessi lyf niður, ég var á fimm lyfjum þarna. … Var á fimm 

mismunandi.. geðdeyfðarlyf og róandi.. og það tók heilmikinn tíma fyrir mig 

að samþykkja það. … Tók alveg, ja, tvö og hálft ár að losna við allt. 

 

Virkni, verkefni og ábyrgð: „Það alveg svona efldi 

mann rosalega mikið“ 

Flestir þátttakendur töluðu á einn eða annan hátt um gildi þess að halda virkni 

og hafa verkefni. Nauðsynlegt þótti að geta tekið ábyrgð, hvort sem það væri 

gagnvart öðrum eða á eigin lífi, líðan og bata. Misjafnt var hvernig þessir þættir 

komu fram en til að mynda nefndu sex þátttakendur rútínu. Ólína hélt sinni 

rútínu daglega og taldi hana vera grunninn að því að halda góðri geðheilsu. 

Fyrir Birgi var rútínan eitthvað sem skipti hann miklu máli: „Það er svona einn 

af hornsteinunum í mínu lífi sko.“ Sama átti við um Brynjar, en rútínan var 

honum vörn gegn óvirkninni sem hafði einkennt veikindi hans: „… mér líður 

betur ef ég … held rútínu og vakna snemma á morgnana. … Rútínan er það 

sem svona.. hvað á ég að segja.. er svona, svona skjöldur við því [óvirkninni 

sem fylgir veikindunum] í rauninni.“  
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Sædís talaði um breytingu á ábyrgðartilfinningu, en í veikindum sínum 

hafði hún sett mikla ábyrgð á sitt nánast fólk þegar kom að því að takast á við 

lífsins verkefni. Með batanum fóru viðhorfin að breytast og getan að eflast. 

 

Ég er alltaf svona að … prófa alltaf svona aðeins meira sjálf … stíga alltaf 

aðeins meira inn í óttann … reyna að stækka verkefnin sem ég geri … og ég er 

að reyna að gera bara þessi verkefni sjálf. 

 

Friðrik fann valdeflingu í því að taka að sér verkefni innan 

geðverndarmiðstöðvarinnar sem hann stundaði. En mikilvægt fannst honum 

þó að þar var hægt að mæta sér á sínum forsendum. 

 

… það sem hjálpar mikið í X [geðverndarmiðstöð], að maður stjórnar, miðað 

við vinnustaði … maður stjórnar sjálfur hvað maður ræðst í mikil verkefni. … 

mér finnst að fólk sé að eflast í X [geðverndarmiðstöð] … vegna þess að það er 

lögð meiri ábyrgð á fólkið hér. … samt ekki meiri en það að hver og einn getur 

stjórnað því hvað hann tekur mikið að sér. 

 

Brynjar fann líka til sín þegar hann fékk verkefni sem skiptu hann máli, en 

höfðu einnig vægi út á við fyrir aðra: „Ég … var í rosa mörgum verkefnum á 

síðasta ári … Var alveg fáránlegt.. það alveg svona efldi mann rosalega mikið.“ 

Það hafði líka mikið að segja fyrir hann að finna fyrir stoltinu sem fylgir vel 

unnum verkum: „… líka bara svona reyna að vera stoltur af hlutum, þó að.. … 

það sé kannski ekki samfélagslega erfitt að gera það … þá veit ég að þeir eru 

erfiðir fyrir mig.“ 

Sex þátttakendur stunduðu nám og fjórir voru í hlutavinnu. Fimm af þessum 

einstaklingum ræddu sérstaklega um gildi vinnunnar og námsins í bataferlinu. 

Fyrir Jófríði snerist námið að mestu um valdeflingu, þó að framan af hafi hún 

leitað í námið til að finna til sín út á við. Karen fann sig einnig vel í 

skólasamfélaginu. 

 

… bjargráðin sem háskólinn er að gefa eru rosaleg. … það er svo mikið 

acceptance í svona akademísku lífi, um svona geðraskanir. … Það sem hefur 

eflt mig mest er að fá viðurkenninguna. 
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Jóhannes og Júlíus voru báðir í námi tengdu listum og fann Jóhannes þar leið 

til að tjá sig betur, eða eins og hann orðaði það: „Ég næ að svona … ég næ að 

expressa mig mikið betur.“ Júlíus fann í sínu námi stað til að stunda það sem 

lá honum hjarta næst: „Svona ástríðan manns, liggur í þessu.“ Einnig var það 

mikið „egóboost“ fyrir hann þegar hann sigraði sjálfan sig og fékk góðar 

einkunnir.  

Anna var á örorku en stundaði þó hlutavinnu eftir getu. Þar var hún að skoða 

mörkin sín og finna hvað framtíðin gæti borið í skauti sér fyrir hana á 

vinnumarkaðinum. Anna fann fyrir mikilli eflingu að fá að takast á við það 

verkefni að fara til vinnu á ný. 

 

Bara frábært, algjörlega frábært. … Ég er að feta mig áfram og svona finna … 

hvað ég myndi geta tekist á við mikla vinnu … það er rosalega valdeflandi að 

vera komin þangað … það er eitthvað sem ég hefði aldrei trúað þarna þegar ég 

kem hingað [geðverndarmiðstöð] inn fyrst (hlær). 

  

Að hafa og stunda áhugamál var eitthvað sem sumir þátttakendur töluðu um 

sem bjargráð. Rúnar leitaði í sín áhugamál og fann að þau hjálpuðu. Honum 

fannst sérstaklega mikilvægt að finna sitt í lífinu og halda sig í því, sama hvað 

aðrir í kringum hann hefðu um það að segja. Júlíus sá einmitt það sem viðvörun 

ef hann hætti að stunda sín áhugamál, þá þyrfti hann að fara að huga að sér. 

Hann lagði mikið upp úr því að sinna áhugamálunum sínum: „… það spilar 

mjög mikið.. þau hjálpa, hjálpa mjög mikið. … svo fæ ég svona dellur hingað 

og þangað.. sem að hérna, sem mér finnst mjög skemmtilegt.“  

Kata hafði einnig mörg áhugamál og voru þau henni mjög mikilvæg í 

bataferlinu. 

 

Sko, ef ég hefði ekki gaman af því að fara í leikhús, ef ég hefði ekki gaman af 

því að dansa, ef ég hefði ekki gaman af því að fara í bíó, ef ég hefði ekki gaman 

af því að hitta skemmtilegt fólk.. þá væri þetta allt miklu erfiðara. 

 

Ábyrgðin á eigin lífi og líðan snérist líka um að huga að grunnþörfunum. 

Næring, hvíld og virkni í gegnum hreyfingu voru þættir sem sumir þátttakenda 

töluðu um að þeir þyrftu að huga sérstaklega að. Jófríður sótti í hreyfingu til 

að styðja við andlega heilsu sína og bara það að fara í gönguferð gat skipt 

sköpum fyrir hana, sem og að huga að mataræðinu: „Það er mikilvægt fyrir 
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mig, þú veist, þetta er náttúrulega klisja en … það er mikilvægt fyrir mig að 

hreyfa mig og borða hollan mat.“ Fyrir Júlíus hafði hreyfing líka mikið vægi 

og reyndi hann að koma henni að daglega, „svona passleg hreyfing“ dugði 

honum til að halda sér gangandi. Svefninn skipti líka miklu máli og passaði 

hann upp á að halda honum á réttu róli. Ólína hafði sömu sögu að segja af 

mikilvægi svefns fyrir hana en, „hann er lykillinn að minni heilsu“, sagði hún. 

Sædís fann að allir þessir þættir höfðu bein áhrif á andlega heilsu hennar.  

 

Mér finnst það haldast ótrúlega mikið í hendur … hvernig mér líður andlega … 

hvernig ég hugsa um sjálfa mig … ef ég passa upp á mataræðið mitt og 

hreyfingu og … svefninn minn. Þá finnst mér auðveldara að …  hafa stjórn á 

hinu einhvern vegin. … þá líður mér betur andlega.  

 

Hugur og hjarta: „Hver og einn er ábyrgur fyrir 

… sínum veikindum“ 

Innri bjargráðin skiptu miklu máli í bataferli þátttakenda. Hér komu fram 

eftirfarandi þættir; viðhorf og viðmót, núvitund, þekking, draumar, markmið 

og vonin.  

 

Viðhorf og viðmót: „Það er lykilatriði að breyta viðhorfunum 

sínum“ 

Viðhorf og viðmót þátttakenda hafði mikið að segja þegar kom að batanum. 

Allir þátttakendur töluðu um þennan þátt á einn eða annan hátt. Karen sagði að 

það væri nauðsynlegt að taka á móti hjálp með auðmýkt og opnum huga. Karl 

var á svipaðri línu og sagði að jákvætt og opið hugarfar skipti sköpum. 

 

Maður sé opinn fyrir hjálpinni og, vegna þess að ef maður ætlar alltaf að vera í 

neikvæða gírnum að þá fær maður ekkert, þá nær maður ekkert að vinna úr því. 

… maður þarf einhvern vegin að takast á við þetta. … við verðum að passa 

okkur að fara ekki í fórnalambs.. ef menn fara í fórnarlambið, þá er voðalega 

erfitt að ná árangri. 
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Jófríður og Garðar töluðu bæði um að nauðsynlegt væri að velja sér „hagstæð“ 

viðhorf. Viðhorf sem að myndu vinna með þeim en ekki gegn, eða eins og 

Garðar orðaði það: „… og auðvitað reynir maður að velja sér viðhorf sem er 

sér… hagkvæmast sko. … og ég held að það sé einmitt dálítið mikilvægt 

bjargráð líka, að velja sér rétt viðhorf.“  

Anna var einnig á þeirri línu að hagkvæm viðhorf, eða viðhorf sem vinna 

með henni, skiptu máli: „… já viðhorf gagnvart, hérna.. þessu, þú veist.. er 

alveg.. það er lykilatriði að breyta viðhorfunum sínum. Gagnvart þessum.. Sko, 

þegar þú ert farin að hlæja af panikk köstum, þú veist, finnst það bara eitthvað 

(setur upp gamansaman svip). Þá einn góðan veðurdag, þá ertu hætt að fá 

panikk köst, þú veist.“ 

Viðhorf gagnvart batanum og ábyrgðinni sem lægi í höndum þátttakenda 

var eitthvað sem Sveinn og Karen nefndu. Karen sagði að það hefði verið henni 

hulin hugmyndafræði framan af að „hver og einn er ábyrgur fyrir… sínum 

veikindum.“ Þegar Sveinn kom fyrst inn í sína geðverndarmiðstöð var það með 

því hugarfari að þar myndi hann fá „töfralausn“ upp í hendurnar. Hann áttaði 

sig síðar á að hann yrði að vinna vinnuna og taka á sig ábyrgðina á batanum. 

Hann yrði að vera sá sem stigi skrefið. 

 

Og þá fór maður betur að sjá… þú veist, „þú stendur í vegi fyrir þessum 

hlutum“, þú veist. Loksins þegar að þú fórst út fyrir þægindaramman, steigst.. 

að því er virðist ekkert voða stórt skref … en í okkar huga risaskref. Þá gerðist 

eitthvað til hins betra (hlær). 

 

Viðhorfin gagnvart eigin sjálfi skiptu líka miklu máli. Það að sýna sér kærleika 

og vinna að því að hafa jákvætt viðhorf gagnvart sjálfum sér nefndu sjö 

þátttakendur sem bjargráð. Gyða var sérstaklega að vinna með þetta bjargráð í 

samvinnu við ráðgjafann sinn. 

 

Ein af æfingunum núna hefur verið bara að leyfa mér að vera.. leyfa mér að líða 

bara eins og mér líður og vera ekki að reyna að breyta því með því að.. hressa 

mig við eða.. … og allt bara sem felur í sér sjálfskærleika. Þú veist, allt sem 

felur í sér að maður sé að hugsa vel um sig, sama hvað það er í hverju, eða þú 

veist, tilfelli hvers og eins sko. 
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Kata hafði framan af ekki sýnt sér mikinn kærleika eða umburðarlyndi. Það 

hafði þó breyst eftir að hún varð óvinnufær vegna veikinda sinna. Þá opnaðist 

fyrir henni ný sýn á sjálfa sig: „… að ég ákvað að hætta að vinna. Þá bara 

breyttist lífssýnin mín. … Af því að … þegar ég fór að gefa mér leyfi til að 

vera ekki í þessu stríði. … hérna með svipuna á mér alltaf hreint. … og ég er 

búin að átta mig á því að ef ég … er ekki að gera rétt … ef ég er að gera mistök, 

þá má ég það sko. … Ég þarf ekki að vera fullkomin.“ Við þetta varð mikil 

breyting á lífinu og hún fór loks að gefa sér „leyfi til að njóta lífsins“ og „ekki 

bara lifa af, heldur lifa.“ 

Kata, Rúnar og Gyða töluðu öll um þrautseigju sem bjargráð. Gyða talaði 

þó um að hennar þrautseigja hefði keyrt hana um koll hvað varðar líkamlega 

heilsu, þó að hún kæmi henni oft og tíðum að góðum notum til að halda áfram 

að öðru leyti. Kata sagðist hafa fengið marga kosti í vöggugjöf, þar á meðal 

þrautseigjuna: „… en algjörlega þessi þrautseigja. Og þessi hérna … að leita 

lausna og finna lausnir … það hefur hjálpað mér.“ Rúnar hafði sama viðmót 

og Kata í fyrirrúmi og lét fátt slá sig út af laginu. 

 

… svo bara halda áfram að reyna, ekki gefast upp. … þú reynir, tekst ekki. Þá 

reynirðu öðruvísi. … ef það er endalaust verið að kýla þig niður á einhvern eða 

annan hátt.. að þá.. verðurðu eiginlega að finna einhverja leið til að annað hvort 

taka höggunum og vera enn þá standandi eða.. forðast höggin. 

 

11 þátttakendur höfðu farið í gegnum hugræna atferlismeðferð (HAM) sem 

hluta af þeirri vinnu að takast á við hin ýmsu viðhorf og viðmót. Af þeim 

þátttakendum töluðu sex sérstaklega um að það hafi reynst þeim gagnlegt.   

Brynjar hafði farið á nokkur námskeið í HAM. Til að byrja með tengdi hann 

ekki sérstaklega við aðferðina en með tímann fór hún að verða hluti af hans 

daglega lífi: „Og líka það sem að hjálpar svolítið á móti félagskvíðanum er 

svona svolítið svona þessi HAM aðferð … að svolítið svona … tönglast á því 

… að þarna, það … hugsar enginn jafn mikið um hvað ég er að gera og ég ... 

það eru mjög fáir að hugsa um það jafn mikið.“ Hann sagðist nú nýta sér 

aðferðina markvisst „bara á neikvæðar hugsanir.“ 

Sædís hafði líka farið á HAM námskeið og fannst það hjálpa sér mjög mikið 

og nýtti hún sér töluvert hugsanaskráningar. Birgir fann hag í að nota HAM 

aðferðina, en átti erfitt með að gera það á kerfisbundinn hátt eins og Sædís fann 

svo mikið bjargráð í. Hann var frekar með hugmyndafræðina í huganum í því 
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daglega og nýtti sér hana á þann hátt: „… HAM‘ið er nú svoldið innbyggt í 

mig sko … þetta svona  að spá í hluti og af hverju þetta, og af hverju maður er 

að spá í þetta en ekki hitt …það var náttúrulega bara mjög gott sko að komast 

á þetta HAM námskeið í sambandi við bara, að fatta það sko.“ 

Átta þátttakendur nefndu núvitund sem hluta af bjargráðum sínum. Misjafnt 

var hvernig hún var nýtt, eða í hve miklum mæli, en öllum hafði hún reynst vel 

á sinn hátt. Erni nýttist hún sem leið til að draga úr streitu og koma á jafnvægi: 

„Að maður áttar sig, að maður passar sig meira að lifa í núinu … og ekki vera 

að stressa sig of mikið af því sem er í fortíðinni eða er fyrir framan sig. … 

maður er svona stöðugri … þegar maður er búinn að vera að stunda 

hugleiðslu.“ Birgir nýtti sér hugmyndafræði núvitundar til að vera meðvitaðri 

dags daglega um hugsanir sínar, í bland við hugmyndafræði HAM. Gyða hafði 

prófað ýmsar aðferðir til að iðka núvitund og fann að það að kyrja möntrur 

nýttist henni best.  

 

Bara allt kerfið einhvern veginn róast sko…þú veist, það bara kemur einhver 

tenging … sem að ég næ, sem að er samt misjafnt hvort ég næ sko. Þú veist, 

hún er alveg mismikil og missterk … stundum er bara ekkert að frétta og 

stundum er ég bara að pæla hvort ég sé búin að gera þetta nógu lengi til að þetta 

virki … en það er samt … það er einhvern vegin þessi innri … þú veist bara 

líkaminn, það svona …  slaknar á honum einhvern vegin… 

 

Júlíus hafði mest gagn af núvitundariðkun til að hafa forgangsröðunina á 

hreinu í lífinu: „Í staðinn fyrir að vera að horfa á allt sem að skiptir ekki nokkru 

máli … þá eru bara þarna forgangsverkefni sem maður fer að taka eftir.. og 

bara það að spyrja sig á hverjum degi hvernig manni líður og svo framvegis. 

Þó það sé ekki nema að taka bara mínútu í það.. Og bara virða það.“ 

 

Þekking: „Nú er ég svo meðvituð um allt með mig“ 

Þekking var bjargráð sem að sjö þátttakendur töluðu um. Það var valdefling í 

því að þekkja sjálfan sig, veikindin og vita hvaða lausna væri hægt að leita í. 

Karl sagði að vonin hafði kviknað fyrst hjá sér þegar hann loks vissi hvaða 

vanda hann væri að glíma við, og að hann gæti unnið með vandann. Sædís var 

búin að afla sér mikillar þekkingar í gegnum tíðina sem skilaði sér inn í batann. 
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„Þannig að ég er bara búin að læra, þú veist, svo ótrúlega vel inn á, þú veist, 

hvað ég þarf að forðast. Og hvað, þú veist, ég þarf að sækja… þetta er allt sem 

ég er búin að læra bara, þú veist, hjá sálfræðingi og í HAM og öllu þessu sem 

að ég er búin að vera að gera sko.“  

 

Ólína lagði mikla áherslu á að fræðast um veikindi sín, einkenni og úrræði. 

 

… en núna eftir að ég veikist, nú er ég svo meðvituð um allt með mig. … Ég er 

búin að lesa mér mjög mikið til um [sjúkdóminn].. ég náttúrulega þekki þetta 

sjálf á eigin skinni. … Ég er alveg með púlsinn á mér skilurðu. … Að  vera vel 

upplýst og bara minn sjúkdóm og einkenni og líka hvað er vont fyrir minn 

sjúkdóm. 

  

Draumar, markmið og vonin: „Þessi von og trú á að 

framtíðardraumar manns verði“ 

Margir þátttakenda nefndu mikilvægi drauma og markmiða fyrir þá, sem og 

vonina. Sædís nýtti það að setja sér markmið hvað varðar batann sinn til að 

hafa eitthvað að stefna að og draga úr líkunum á að staðna í bataferlinu. Brynjar 

setti sér einnig markmið með batann og einbeitti sér að litlu sigrunum sem 

hlutust af markvissri vinnu.  

 

Það sem ég áttaði mig á, það sem hjálpar mér lang mest í … markmið að bata, 

er að finna bara einhvern einn hlut sem mig langar að laga. Og ég ætla bara að 

laga hann … Og vera aldrei að horfa á endamarkið sem bara eitthvað, þú veist, 

„ah, hvenær kemst ég þangað?“ … Þá finnst mér ég alltaf að vera að fjarlægjast 

eða rosa langt í burtu.. … En ég einbeiti mér bara að því að svona, að litlu 

sigrunum, ná litlu hlutunum … ég lendi voða oft í því að allt í einu átta ég mig 

bara á því, „já, ég er kominn miklu lengra en ég hélt“ … Það er rosalega góð 

tilfinning. 

 

Erni fannst það skipta sig máli að hafa drauma fyrir framtíðina og vita hvernig 

hann vildi haga lífi sínu. 
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Vera sem sagt að upplifa drauma mína og … vera akkúrat að vinna í því sem 

ég vil gera í framtíðinni. … að vera með svona smá kort um hvernig ég vil hafa 

framtíðina. Mér finnst það svoldið skipta mig svoldið máli… að geta labbað, 

gengið að hlutunum vissum, hvernig ég vil hafa þá. Og hvernig ég vil lifa lífinu 

mínu. 

 

Fyrir Önnu höfðu veikindin tekið burtu marga drauma sem hún hafði haft um 

framtíðina. Henni fannst þó mikilvægt að hafa drauma, jafnvel þegar myrkustu 

stundirnar sóttu á: „Ég held að það sé bara jafnvel þegar maður er á þessum 

vonlausa stað, að reyna að.. að halda í drauminn sinn sko. Svo getur hann 

náttúrulega breyst, sko útfærslan á honum, á leiðinni sko. … Mér finnst það 

algjört lykilatriði að … það er þessi von og trú á að framtíðardraumar manns 

verði.“ 

Júlíus fann sína von og drauma um bata þegar hann kom inn í 

geðverndarmiðstöðina sem hann stundar. 

 

Sem sagt maður kemur hingað svo brotinn að maður getur varla sagt nafnið sitt 

… sjá fólkið sem að maður veit að eru notendur … fólk eins maður sjálfur. … 

þá.. kviknar svona.. von um „ég get komist þangað“, eða fyrst er það „ég get 

ekki komist þangað“, svo byrjar maður, kynnist maður þessu sama fólki … og 

það … geislar einhvern vegin svona von um að þetta sé hægt að ná bata, ég veit 

ekki hvernig … á að koma orðum að því endilega en.. það einhvern vegin smitar 

þannig út frá sér að þú færð einhvers konar von sjálfur. 

 

Garðar fann mikilvægi í draumum sínum en hann tengdi vonina sterkt við þá.  

 

Endurheimta vonina, hún var horfin sko … það er bara svo mikilvægt upp á að 

geta sko, séð fyrir sér, eða mín skoðun er sú að allir eiga sér einhverja drauma 

sko… en að geta séð fyrir sér að þeir verði að veruleika, það er svo mikilvægt 

… það var svo mikilvægt fyrir mig að eignast þessa von aftur. 

 

Fyrir Brynjar skiptu ekki bara markmiðin máli upp á að stefna fram á við í 

batanum. Vonin var þar kjarninn. 
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… Ef að vonin væri ekki, þá væri enginn tilgangur fyrir þessu öllu … Þá væri 

ég ekki að gera þetta … En ég hef svona von um að ég nái bata, ég hef trú á því, 

skilurðu … það þýðir …  að það er eitthvað til þess að berjast fyrir … það sem 

byrjað hjá mér var bara pínulítil von. Svo geturðu stækkað hana, þú veist, með 

því að hlúa að henni, en.. það þarf að finna eitthvað ... ég held að það 

mikilvægasta sé vonin. 

 

Batinn og geðheilbrigði: „Þora bara að vera 

maður sjálfur.. með sínum göllum og kostum“ 

Allir þátttakendur lýstu bataferli sínu og hvað það þýddi fyrir þá að vera í bata 

og komu misjöfn viðhorf fram.  

Flestir þátttakenda töluðu um það að geta og gera væri bati. Að geta verið 

„þátttakandi í lífinu“, eins og Karl orðaði það, hvað sem svo fólst í því fyrir 

hvern og einn þátttakanda. Fyrir Karen fólst batinn í því að takast á við 

einkenni veikindanna: „Batinn er það að reyna að gera … bati er að leyfa sér 

að upplifa einkennin og takast á við það.“ Friðrik leit svo á að það að geta verið 

virkur og haldið félagslegum tengslum væri bati fyrir honum: „… en það sem 

ég lít á sem bata er til dæmis það að vera ekki heima allan daginn … 

félagsskapur er bati.“  

 Örn og Sædís horfðu bæði til þess að geta sinnt þessum hversdagslegu 

þáttum. Örn sagði: „Stundað sem sagt bara heimilið mitt og bara verið með 

fjölskyldunni minni. Og haldið utan um … já bara um geðheilbrigðina mína. 

Bæði … að stunda hugleiðslu og stunda hreyfingu.“ 

 

… ég get sinnt heimilinu mínu, ég get sinnt börnunum mínum … þú veist, það  

ekki einhver annar sem að þarf að hugsa um börnin mín eða koma og, þú veist. 

… þrífa heima hjá mér eða. … ég get gert bara þessa … venjulegu, 

hversdagslegu hluti, skilurð? Borgað reikninga … hugsað um sjálfa mig … vera 

bara virkur þátttakandi í lífinu, skilurðu? (Sædís).  

 

Viðhorf og viðmót töluðu átta þátttakendur um. Þar var það að horfa með 

jákvæðari augum á sjálfan sig og lífið sjálft ríkjandi. Gyða sagði að breyting 

væri á hvernig hún liti á sjálfa sig.  
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Það er alltaf svona aðeins meira hugrekki, aðeins meiri … sjálfskærleikur, 

aðeins meira sjálfstraust … aðeins meiri mörk. … Ég hef bara aðeins meira 

leyfi í þessum heimi heldur en ég hafði áður sko. 

 

Viðmót gagnvart lífinu sjálfu kom helst fram í meiri lífsgleði og jákvæðara 

viðhorfi gagnvart lífinu. Rúnar sá að það gátu verið slæmir dagar en óþarfi væri 

að láta það draga sig niður: „… á morgun getur mér liðið ömurlega, en ég get 

samt verið ég. Ég þarf ekki að.. að vera hræddur um það að þótt einn dagur sé 

ömurlegur, það þýðir ekki að allt sé farið í fokk.“ Fyrir Ólínu var jákvæðara 

viðmót gagnvart lífinu batamerki: „Þegar manni finnst bara orðið þess virði að 

lifa lífinu og vera hérna að þá er maður kominn, hérna, í svona svoldin bata 

finnst mér.“ 

Meira jafnvægi á einkennum veikinda og jafnvægi í líðan og tilfinningum 

var þáttur sem var merki um bata fyrir nokkra af þátttakendunum. Jóhannes 

sagði: „… en það einmitt … að ég muni ná að vinna með þessum. Ná að 

minnka … neikvæðu áhrifin af þessu. Það er bati fyrir mér.“ Fyrir Ólínu og 

Garðar var hugmyndin um bata svipuð. 

 

Það finnst mér vera í bata og bara, maður sé ekki alltaf í einhverju svaða upp 

og niður dýfu, eða aðallega niður dýfu. Bara að ná að … vera svona að þá er 

maður bara þokkalegur. Og ef ég er ekki að veikjast alltaf aftur og aftur (Ólína). 

 

… ég myndi segja að það væri sem sagt … þegar maður nær svona bara að 

halda góðum dampi. Ekki það að mér þurfi alltaf að líða vel … eða alltaf að 

vera þvílíkt ánægður og sáttur með allt sem ég er að gera sko. … þá væri ég 

bara að setja markmiðið alltof hátt sko (Garðar). 

 

Fyrir Júlíusi var það skýrt hvað bati væri: „Fyrir mig er það í rauninni bara að.. 

batinn sem slíkur er í rauninni bara að fá að eiga einhver svona lífsgæði.. … 

og fleiri dagar sem maður á lífsgæði … þeim mun betur líður manni.“ 

Kata var á góðum stað og hafði jákvæð orð að segja um batann sem hún var 

að upplifa. 

 

… þessi bati sem er að koma núna … ég er bara full af hamingju. … það er svo 

mikil gleði … og bjartsýni … þetta eru svo mikil umskipti að það er ótrúlegt. 

Frá bara algjöru svartnætti og vonleysi.  
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Þegar kom að umræðu um hvað geðheilbrigði fæli í sér voru misjöfn viðhorf 

sem komu í ljós meðal þátttakenda. Það var ekki neitt eitt sem var sett fram 

sem geðheilbrigði, heldur voru það nokkrir mismunandi þættir. 

Fjórir þátttakendanna nefndu að enginn væri algjörlega geðheilbrigður og 

fimm aðrir sögðu að geðheilbrigði væri óháð geðgreiningum. Garðar hafði þá 

sýn að í raun væri enginn geðheilbrigður: „Mín skoðun er náttúrulega sú að 

það sé enginn geðheilbrigður í rauninni. … Af því að það hafa allir eitthvað í 

sínum skáp sko. … Það er bara spurning hversu góðir menn eru að fela það og 

svoleiðis sko.“ Birgir var á sama máli:  „Við erum öll eitthvað klikkuð sko. 

Það er bara þú veist, það er til orð yfir sumt … og annað má ekki tala um … 

en við erum … það er enginn heilbrigður.“ Gyða var á því að geðgreiningar 

hefði lítið með geðheilbrigði að segja, en erfiður geðrænn vandi væri vissulega 

Þrándur í götu fyrir góðu geðheilbrigði. 

 

Ég myndi segja að það [geðheilbrigði] væri óháð geðgreiningum. …Ég held að 

allir, ég meina, það þurfa allir að hugsa um, þú veist. ... geðheilbrigði er bara 

eins og líkamlegt.. heil, þú veist þannig. Ég meina … þú getur verið feitur en 

samt mjög líkamlega heilbrigður. … en sko geðrænn vandi er náttúrulega mjög, 

auðvitað eru þeir sem eru með alvarlegri geðrænan vanda oft.. í meiri ströggli. 

Ég meina, þeir eiga, þú veist. geðheilbrigði þeirra er alveg verra, þú veist, innan 

gæsalappa. 

 

12 þátttakendanna töluðu um það að vera sannur og/eða sáttur við sjálfan sig 

sem hluta af því að vera geðheilbrigður. Að vera „sáttur í eigin skinni“ var 

eitthvað sem Karl sá sem aðal þátt í geðheilbrigði fólks. Örn sagði að 

geðheilbrigði fælist í því að ná að „vera bara maður sjálfur“ og Garðar talaði 

um geðheilbrigði sem það að vera sáttur við sjálfan sig, eða allavega: „... það 

sáttur að þér þurfi ekki að líða illa yfir að vera þú sjálfur.“ Sveinn tók undir 

það sem Karl, Örn og Garðar sögðu. 

 

Það er þetta jafnvægi og sátt, að finnast.. ég get farið.. já, finnast þú skipta máli. 

Finna þetta sjálfstraust sem þarf til þess að.. fúnkera bara eðlilega.. þora að vera 

maður sjálfur.. kannski lýsir það meira geðheilbrigði en nokkuð annað, þora 

bara að vera maður sjálfur.. með sínum göllum og kostum. 
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Jófríður talaði um að sýna sér kærleika og um hina títt ræddu sátt: „Já, ég myndi 

eiginlega segja að hafa kærleika til sjálfs síns og taka sjálfan sig í sátt eins og 

maður er hverju sinni. … Ég held að það sé lykillinn að geðheilbrigði sko.“ 

Karen, Kata og Anna töluðu allar um að það að vera sannur sjálfum sér væri 

stór þáttur í geðheilbrigði, eða eins og Anna sagði: „… geta sett svona mörk 

og sagt sínar skoðanir og allt það. Þú veist, þetta kemur af sama meiði, þetta 

að hafa rödd og taka pláss.“ 

Sjö þátttakendur töluðu um að það að taka ábyrgð væri merki um  

geðheilbrigði. Ábyrgðin fælist í því að huga að sér og heilsu sinni og leita 

lausna á þeim vandamálum sem lægju fyrir. 

 

Ef maður er ekki sáttur þá verður maður að finna einhverjar leiðir til þess að 

vinna úr því. … Ef manni líður illa, að reyna þá að finna lausnina á málunum, 

af hverju og hvað ég geti gert til þess að bæta það (Karl).  

 

Og geðheilbrigði er að.. svona..reyna að taka ábyrgð á heilsunni sko. Þú veist, 

að gera hluti, að reyna að gera ekki hluti sem eru skaðlegir (Jófríður).  

 

Sjö þátttakendanna töluðu um ýmsa jákvæða þætti tengda samskiptum sem 

geðheilbrigði. Þar var rætt um þætti eins og að sýna almenna færni í 

mannlegum samskiptum, vera í sátt við umhverfi sitt og að geta tjáð og staðið 

með sínum skoðunum.  

 

Geðheilbrigður einstaklingur, hann svona lifði bara í sátt við alla í kringum sig, 

væri sko, umburðarlyndur en ekkert, engin sko, engin rola, gæti alveg staðið 

fyrir sínu. Og það er alveg hluti af einmitt geðheilbrigðinu líka, ekki að vera 

sko meðvirkur, ekkert hérna sko láta vaða yfir sig en vera svona skilningsríkur 

(Birgir). 

 

… það að geta tjáð líðan sína held ég sé númer eitt, tvö og þrjú (þögn). Bara 

hver sem hún er. … þá ég held að það sé geðheilbrigði (Anna). 

 

Sveinn og Júlíus komu inn á fordóma og stimplun, þó nálgun þeirra væru 

vissulega ólík.  
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... finnst mér vera geðheilbrigði … að hérna sigrast á fordómunum ... gagnvart 

öðrum og sjálfum mér … það er geðheilbrigði líka finnst mér … að fólk taki á 

því … það er líka geðheilbrigði að læknast af þessum svona.. hvað á maður að 

segja.. slæmum fordómum (Sveinn). 

 

Júlíus talaði á almennari máta um stimplun, þá sem samfélagið setur fram 

varðandi geðrænan vanda og hvernig það í raun dregur úr geðheilbrigði fólks.  

 

Geðheilbrigði tengist miklu meira bara lýðheilsu heldur en endilega.. … og 

maður er í raun að fá staðfestingu meira og meira á því að eftir því sem þú býrð 

til fleiri geðsjúkdóma til þess að lækna, þeim mun alvarlegri verður .. þeim mun 

fleiri verða veikir, fleiri verða öryrkjar, fleiri ná sér ekki. Bara stimpillinn sem 

slíkur, hann.. hann býr þig til sem einhvern veginn ekki eðlilega manneskju sko. 

 

Níu þátttakendur töluðu um jafnvægi sem geðheilbrigði; það að geta tekist á 

við lífið og að hafa stjórnina í sínum höndum.  

 

Það er bara, þú veist að geta gert þessa … hversdagslegu hluti án þess að … ég 

bara svona … fari hálfpartinn yfir um skilurðu. … og bara svona geta tekist á 

við bara lífið á … nokkuð svona heilbrigðan og skynsaman hátt. … Þú veist að 

vera ekki að láta … þú veist, kvíðann eða annað sem er að, þú veist, hrjá mig 

andlega, þú veist, stjórna. … Þú veist, að bara taka einhvern vegin stjórnina 

(Sædís).  

 

Viðkomandi … hefur … tök á sínum vandamálum og getur unnið með þau og 

þau þurfa ekki að vera vandamál. … þannig að það myndi ég segja að væri 

geðheilbrigði að þarna, geðheilbrigð manneskja er sú sem hefur tök á sínum, 

sínum veikindum (Jóhannes). 

 

Geðheilbrigði, vera bara svona, maður er í jafnvægi (Örn). 

 



51 

Samantekt á niðurstöðum 

Þátttakendur höfðu flestir áralanga reynslu af geðrænum vanda og höfðu 

upplifað erfiða tíma á köflum. Flestir röktu upphafið til barnæsku, en reynsla 

af áföllum og streitutímabilum var algeng.  

Bjargráð þátttakenda voru mörg. Þau sem helst stóðu upp úr voru 

stuðningur, lyf, að halda virkni og taka ábyrgð, að halda í jákvæð og 

uppbyggjandi viðhorf, fræðast um veikindin og úrlausnir og hafa drauma og 

markmið til að stefna á, sem og von.  

Bataferlið kom fram á misjafnan hátt milli þátttakenda, en bjargráðin voru 

þar samofin. Að vera virkur þátttakandi í lífinu var eitthvað sem flestir 

þátttakendur tóku þar fram. Einnig var nefnt það að hafa jákvæð viðhorf og 

jafnvægi á tilfinningalífinu og einkennum. 

Út frá umræðu um geðheilbrigði kemur yfirþemað, að ná því að vera „sáttur 

í eigin skinni“, en þar er vitnað orðrétt í einn af þátttakendunum. Þetta viðhorf 

er þó sýnilegt í ýmsum öðrum þemum og er lýsandi fyrir bataferlið.
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Kafli 4 – Umfjöllun um niðurstöður 

rannsóknarinnar 

Rannsóknin tekur fyrir hin misjöfnu bjargráð sem einstaklingar með geðrænan 

vanda leita í. Einnig er rætt um batann og hvernig hann birtist í lífi hvers og 

eins þátttakanda. Út frá umræðu við þátttakendur um geðheilbrigði kviknaði 

síðan hugmyndin að yfirþemanu, að ná því að vera „sáttur í eigin skinni“.  

Niðurstöðurnar verða ræddar hér í þeirri röð sem þær koma fyrir í 

niðurstöðukafla og þá í tengslum við þá fræðilegu þekkingu sem fyrir liggur 

varðandi efnið.  

 

Upphafið, einkenni og afleiðingar 

Flestir þátttakendanna fóru með sögu sína frá barns- eða unglingsaldri og röktu 

þeir þannig upphaf veikinda sinna, en flestir fóru að finna fyrir andlegum vanda 

strax á barnsaldri, en talið er að um 50% einstaklinga sem eru með geðrænan 

vanda á fullorðinsaldri hafa þróað með sér vandann fyrir 15 ára aldurinn 

(OECD, 2014).  

13 þátttakendur töluðu um áföll og/eða streitutímabil í æsku, eða sem 

undanfara veikinda á fullorðinsárum, en fram hefur þegar komið að vissir 

hópar fólks eru í meiri áhættu á að þróa með sér geðrænan vanda en aðrir, þar 

á meðal einstaklingar sem lenda í áföllum og/eða langvarandi streituvaldandi 

aðstæðum (WHO, 2013). Í megindlegri rannsókn sem gerð var á meðal tæplega 

3.000 einstaklinga í Bandaríkjunum voru skoðuð tengsl erfiðleika í barnæsku 

(félags- og efnahagsleg staða fjölskyldunnar, uppbygging fjölskyldunnar, 

vanræksla/ofbeldi hverskonar og slæm heilsa í barnæsku) og notkunar geðlyfja 

(lyf ætluð til að meðhöndla þunglyndi og/eða kvíða) á fullorðinsárum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að erfiðleikar í barnæsku hefði langvarandi áhrif á 

geðheilbrigði og auknar líkur voru á geðlyfjanotkun á miðjum aldri og síðari 

árum hjá þeim einstaklingum (Morton og Ferraro, 2018). 
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Einkenni og afleiðingar veikinda þátttakenda komu fram sem andlegur, 

tilfinningalegur, líkamlegur og persónulegur vandi sem hvatti í sumum 

tilfellum til notkunar neikvæðra bjargráða og tónar það við niðurstöður annarra 

rannsókna (WHO, 2013). Lífsgæði flestra voru verulega skert á tímum 

veikinda og áhrifin á lífið í heild sinni ótvíræð.  

 

Bjargráðin   

Bjargráð mætti skilgreina sem hugrænt- og hegðunarlegt atferli sem leitað er í 

til að takast á við vissar innri og/eða ytri heimtur (Montero-Marin, Prado-Abril, 

Demarzo, Gascon og García-Campayo, 2014). Bjargráð þátttakenda voru 

fjölbreytt. Stuðningur var eitthvað sem allir þátttakendur leituðu í, en misjafnt 

var hvert hver og einn þátttakandi sótti hann. Lyf nefndu allir nema einn 

þátttakanda sem eitthvað sem þeir hafi prófað prófað og virtist hjálpa hluta 

þátttakenda, þó oft hafi gengið erfiðlega að finna þau réttu.  

Það að halda virkni, hafa verkefni og ábyrgðarhlutverk hafði mikið vægi 

fyrir flesta þátttakendur í bataferlinu. Einnig töluðu allir þátttakendur um gildi 

innri bjargráða fyrir batann, hug og hjarta, en þar bar helst á þáttum eins og 

viðhorf og viðmót, núvitund, þekking og það að hafa drauma, markmið og von.  

 

Stuðningur 

Stuðningur var það bjargráð sem kom hvað sterkast fram í rannsókninni. Sá 

stuðningur sem þátttakendur töluðu helst um var almennur félagslegur 

stuðningur, jafningjastuðningur og stuðningur fagfólks. Ýmsar rannsóknir hafa 

verið gerðar þar sem stuðningur kemur fram sem sterkt bjargráð fyrir 

einstaklinga með geðrænan vanda (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007; Schön, 

Denhov, Topor, 2009; Leamy, Bird, Williams og Slade, 2011; Myers o.fl., 

2016). Í megindlegri rannsókn Byrne, Schoeppe og Bradshaw (2018) voru, til 

að mynda, skoðuð viðhorf úrtaksins (1217 einstaklingar) til mikilvægustu 

meðferðarúrræða fyrir einstaklinga með geðrænan vanda. Um 97% af þeim 

sem höfðu reynslu af geðrænum vanda töldu jákvæðan stuðning frá vinum, 

ættingjum og samfélaginu mikilvægan.  
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Félagslegur stuðningur hafði það gildi fyrir þátttakendur að draga úr 

einangrun og veita þeim félagsleg tengsl og næringu. Wang og félagar (2018) 

gerðu samantektarrannsókn á tengslum einmanaleika og skynjaðs stuðnings á 

andlega heilsu einstaklinga. Tóku þeir saman 34 megindlegar 

langtímarannsóknir. Þar kom í ljós að einstaklingar með þunglyndi, sem töldu 

félagslegan stuðning sinn lakari en annarra, sýndu fram á verri útkomu 

varðandi einkenni, bata og félagslega virkni. Einnig kom þar fram vísir að því 

að aukinn einmanaleiki væri tengdur auknu þunglyndi og kvíða  

Þátttakendur töluðu sumir um hvernig félagslegu tengslin lyftu þeim upp 

og hresstu við. Yanos og Rosario (2014) gerðu megindlega rannsókn þar sem 

skoðuð voru hvaða bjargráð einstaklingar með geðrænan vanda sóttu í til að 

koma í veg fyrir streitu (e. preventative coping) og tengsl þeirra við líðan. Þau 

bjargráð sem þátttakendur sóttu hvað mest í voru félagslegur stuðningur og það 

að sinna áhugamálum. Þessi bjargráð sýndu einnig meiri tengsl við betri líðan 

í lok dags heldur en þegar notaðar voru, eins og rannsakendur orðuðu það, 

passífari aðferðir.  

Félagslegan stuðning sóttu sumir þátttakendanna til ættingja, en misjafnt 

var hvernig þeir upplifðu hann. Skilningsleysi á vanda þátttakenda var þar 

helsta fyrirstaðan. Sú niðurstaða tónar vel við megindlega rannsókn Morgan 

og félaga (2017) á stuðningi ættingja og vina meðal fólks með geðrænan vanda. 

Flestir þátttakenda nutu góðs stuðnings (74%) en um 26% þátttakenda sögðust 

þó hafa upplifað neikvæða eða fordómafulla framkoma af hálfu vina eða 

ættingja, en algengast var að dregið var úr, eða hætt að hafa samband. 

Þátttakendur töldu að þessi neikvæða framkoma kæmi helst fram vegna 

þekkingar- og skilningsleysis á geðrænum vanda. 

Jafningjastuðningurinn var þátttakendum mikilvægt bjargráð og er það í 

takt við niðurstöður úr áður nefndri rannsókn Byren og félaga (2018) þar sem 

um 89% einstaklinga sem höfðu reynslu af geðrænum vanda sögðu að 

stuðningur einstaklinga með sömu reynslu væri mikilvægur. 

Jafningjastuðningur virðist hafa jákvæð áhrif á bataferli einstaklinga með 

geðrænan vanda, samanborið slembaðri samanburðarrannsókn Pfeiffer og 

félaga (2011) sem gerð var til að meta virkni jafningjastuðnings í að draga úr 

einkennum þunglyndis. Jafningjastuðningshópar voru þar bornir saman við 

HAM hópa og þá sem fengu hefðbundna meðferð (e. usual care) eða 

samtalsmeðferð (e. psychotherapy). Samanborið við þá sem fengu hefðbundna 

meðferð var töluverður munur á milli hópa hvað varðar þunglyndiseinkenni, 
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þar sem jafningjastuðningshóparnir báru af. Enginn marktækur munur var þó 

samanborið við HAM hópana, sem þótti benda til að þeir hafi álíka virkni við 

að draga úr þunglyndiseinkennum.  

Reynsla og skilningur á geðrænum vanda stóð hvað helst upp úr hjá 

þátttakendum hvað varðar jafningjastuðning, sem og það að finna sér stað, að 

passa inn í og að vera ekki dæmdur. Coniglio, Hancock og Ellis (2012) sýndi 

fram á nánast sömu niðurstöður í eigindlegri rannsókn sinni á 

jafningjastuðningi innan geðverndarmiðstöðva. Þar komu fram þættir eins og 

að; tilheyra, vera velkomin/n, vera meðal jafningja, gefa og þiggja, hafa vægi, 

draga úr einangrun, vera virkur, hafa tengsl, mynda vinskap og að vera ekki 

dæmdur.  

Þátttakendur höfðu allir reynslu af því að nýta sér aðstoð fagaðila. Ekki 

ræddu þó allir um gildi þeirrar aðstoðar. Þeir sem ræddu um jákvæðan stuðning 

lögðu mesta áherslu á jákvæð tengsl og persónuleg vinnubrögð af hendi 

fagaðilans. Hvernig samband fagaðila og notanda er uppbyggt hefur mikið að 

segja upp á stuðningsgildi þess fyrir notandann. Í eigindlegri rannsókn 

Ljungberg, Denhov og Topor (2015) skoðuðu rannsakendur þætti sem höfðu 

áhrif á það að samband milli notanda og fagaðila væri hjálplegt. Þeir þættir 

voru; að hafa gott aðgengi að fagaðilanum, að fagaðilinn væri jákvætt 

styðjandi, að sambandið væri byggt á trausti og samvinnu og að sambandið 

væri sveigjanlegt. Eigindleg rannsókn Brekke, Lien og Biong (2018) sýndi 

fram á svipaða niðurstöðu. Þar skoðuðu rannsakendur hegðun og eiginleika 

fagfólks sem studdi við bata út frá upplifun notenda. Niðurstaðan var að traust 

þyrfti að vera til staðar og var það helst fengið fram ef notendur upplifðu að 

fagaðilinn hefði trú á þeim, sýndi þeim virðingu og vinsemd, ef staðfesta og 

stuðningur væri í sambandinu, sem og heiðarleiki og hvatning.  

Tveir þátttakendur töluðu um óhjálplega aðstoða innan geðdeildar. Þar 

deildi annar þátttakandinn upplifun sinni af að missa öll réttindi sín við innlögn 

og að þjónustan hafi ekki byggst á jafningjagrunni. Ljungberg, Denhov og 

Topor (2016) gerðu samantektarrannsókn á sýn notenda með langvinnan 

geðrænan vanda á óhjálpleg sambönd við fagaðila. Notendur nefndu þar að 

óhjálplegir þættir voru, til að mynda, áhugaleysi, skilningsleysi, ópersónuleg 

framkoma og skortur á samráði og jafnræði af hendi fagfólks.  
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Lyfin 

Gríðarstór gagnagrunnur rannsókna hefur sýnt með óyggjandi hætti fram á 

mikilvægi geðlyfja í geðheilbrigðisþjónustunni, og endurspeglast það í 

viðtölunum. Allir þátttakendur nema einn nefndu að þeir tækju, eða hefðu tekið 

einhverskonar geðlyf. Lyfin höfðu sína kosti og galla og var reynsla 

þátttakendanna misjöfn. Það var þó einkennandi að leitin að rétta lyfinu væri 

hvað erfiðust, þar sem aukaverkanir og virkni lyfjanna voru margskonar. Fjórir 

þátttakendur töluðu þó sérstaklega um að lyfin væru þeim mikið bjargráð.  

Nauðsynlegt þykir að val á lyfjum sé skoðað út frá einstaklingsbundnum 

þáttum, með tilliti til einkenna einstaklingsins og síðan hugsanlegrar virkni og 

aukaverkana lyfjanna (Santarsiere og Schwartz, 2015). Reynsla þátttakenda 

þessarar rannsóknar samræmist því, enda margir sem fetuðu erfiðar slóðir í 

leitinni að rétta lyfinu. Vert er að benda á áður nefnda rannsókn Elínar Ebbu 

Ásmundsdóttur (2007), en þar fengust sömu niðurstöður hvað varðar erfiðleika 

hjá notendum við að finna réttu lyfin. 

 

Virkni, verkefni og ábyrgð 

Valdefling (e. empowerment) er hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms 

innan geðheilbrigðismála. Skilgreina mætti valdeflingu sem ferli þar sem von, 

sjálfsöryggi og efling vaknar hjá einstaklingnum (Chen og Li, 2009). Það að 

geta verið virkur, haft verkefni og tekið ábyrgð er valdeflandi fyrir 

einstaklinginn og fundu flestir þátttakenda þessarar rannsóknar bjargráð þar. 

Virkni þátttakenda kom fram á ýmsan hátt, eins og í námi, vinnu, áhugamálum, 

innan geðverndarmiðstöðva og í lífsins verkefnum.  

Myers og félagar (2016) skoðuðu, með blandaðri aðferð, batahugtakið 

„innihaldsríkur dagur“ hjá einstaklingum með geðrænan vanda. Fimm þemu 

komu í ljós og var eitt þeirra afkastasemi (e. productivity). Þar töluðu margir 

þátttakendur um að tilgangsríkur dagur væri þegar þeir höfðu afrekað eitthvað 

eða unnið að einhverju markmiði. Að vera afkastasamur var álitið sem það 

sama og að hafa tilgang og var hvati álitinn sem stór þáttur í að efla 

afkastasemi. Í eigindlegri rannsókn Biringer, Davidson, Sundfør, Lier og Borg 

(2016) á bjargráðum einstaklinga með geðrænan vanda var eitt af fjórum 

þemum rannsóknarinnar hjálplegar athafnir. Þar töluðu þátttakendur um 
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ýmisskonar virkni sem þeir sóttu í sem var þeim hjálpleg á bataleiðinni, eins 

og að stunda vinnu, nám, halda daglegri rútínu og sinna hreyfingu.  

Þátttakendur þessarar rannsóknar töluðu um ábyrgð samhliða því að hafa 

verkefni og hlutverk og það að taka ábyrgð hefði jákvæð áhrif á líf þeirra. Í 

eigindlegri rannsókn Elínar Ebbu Ásmundsdóttir (2007) á reynslu geðsjúkra af 

bata og bataferlinu kom svipuð niðurstaða í ljós. Þátttakendur þar töluðu um 

nauðsyn þess að taka ábyrgð á batanum, í gegnum ýmisskonar virkni, og um 

nauðsyn þess að hafa hlutverk í lífinu. Að hafa ábyrgðarhlutverk sem höfðu 

þýðingu jók sjálfstraustið og stjórn á lífinu sjálfu. 

Eins og kom fram í fyrrnefndri rannsókn Myers og félaga (2016) vakti 

afkastasemi upp tilfinningu um tilgang. Í kerfisbundinni samantektarrannsókn 

Ellison og félaga (2018) þar sem SAMSHA (Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration) módelið um bata var haft til samanburðar, 

kom svipuð niðurstaða í ljós. Greindir voru 17 þættir tengdir bata og af þeim 

voru fjórir ríkjandi; bati sem einstaklingsmiðaður, bati sem nátengdur 

valdeflingu, tilgangi og von. Þegar kom að tilgangi voru undirþættirnir; nám, 

vinna, tilgangsrík hlutverk, að stunda sjálfboðastarf, að huga að fjölskyldunni, 

sjálfstæði og tilgangsríkt líf. Þær niðurstöður eru í takt við það sem 

þátttakendur þessarar rannsóknar ræddu um, en flestir fundu fyrir eflingu 

og/eða auknum lífsgæðum í gegnum virkni sína.  

 

Hugur og hjarta 

Hér komum við að innri bjargráðum þátttakenda, þar sem styrkur þeirra kom 

fram í hugsunum og tilfinningum. Þátttakendum þótti nauðsynlegt að velja sér 

hagstæð og jákvæð viðhorf, hafa opin huga, taka ábyrgð á batanum og sýna sér 

sjálfskærleika.  

Ýmsar batarannsóknir hafa verið gerðar þar sem þessir þættir hafa komið 

fram. Marino (2014) rannsakaði í megindlegri rannsókn sinni hugtakið 

félagslegur bati. Niðurstöðurnar komu fram í þremur þemum; samfélag, 

sjálfsmynd og geta. Í þema sjálfsmyndar komu fram margir undirþættir, eins 

og það að búa yfir tilfinningu og viðhorfi um að vera verðug persóna, að geta 

tengst sínu sanna sjálfi, að hafa innri hvata og bera ábyrgð á sjálfum sér. Það 

að ná félagslegum bata fól einnig í sér (undir þemanu geta) að geta sleppt 
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tökunum á fortíðinni og að vera í núinu. Vonin þótti nauðsynlegur þáttur í öllu 

bataferlinu. 

Sumir þátttakenda nefndu verkfæri eins og HAM (hugræn atferlismeðferð) 

og núvitund til að takast á við hugsanir sínar og færa þær í jákvæðari farveg. 

HAM hefur þónokkuð verið rannsökuð við ólíkum geðrænum kvillum og hefur 

þótt sýna fram á góða virkni, sér í lagi þegar kemur að þunglyndi og 

kvíðaröskunum (Olatunji, Cisler og Deacon, 2010; Magnús Blöndahl 

Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert Sigurðsson og Jón Friðrik 

Sigurðsson, 2011; Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer og Fang, 2012). HAM 

aðferðin byggir á því að einstaklingurinn skoði hugsanir sínar, tilfinningar og 

líkamleg einkenni sem kunna að fylgja þeim. Honum er kennt að sjá hugsanir 

sínar í réttu samhengi og aftengjast þeim sem ekki þjóna honum til góðs og 

breyta innihaldi þeirra (Magnús Blöndahl Sighvatsson o.fl., 2011).  

Núvitund hefur einnig verið töluvert skoðuð og benda niðurstöður margra 

rannsókna til þess að hún hafi jákvæð, sálræn áhrif en hún virðist draga úr 

neikvæðum hugsunum og því að þeim sé veitt athygli. Einnig eru merki um 

minnkun á geðlægð og kvíða (Hofmann, Sawyer, Witt og Oh, 2010; Sedlmeier 

o.fl., 2012; Marchand, 2013; Lopez-Navarro o.fl., 2015). Þátttakendur þessarar 

rannsóknar töluðu til að mynda um aukna meðvitund, stöðugleika og ró við 

iðkun núvitundar.  

Þekking var valdeflandi þáttur fyrir marga þátttakendur þessarar 

rannsóknar; þekking á sjálfum sér, veikindunum sínum og úrlausnum. Í áður 

nefndri rannsókn Biringer o.fl. (2016) kom fram þema sem tónar vel við þessar 

niðurstöður. Það þema var kallað sjálfstilsögn og að læra um geðræn 

vandamál. Þátttakendur notuðu ýmsar aðferðir til að halda neikvæðum 

hugsunum og vandamálum fjarri. Sumum þátttakendum fannst hjálplegt að 

leita sér upplýsinga um vandann, læra inn á sig og þannig getað tekið eftir 

hættumerkjum og þá brugðist við tímanlega.  

Draumar, markmið og von voru samhangandi þættir í þessari rannsókn. 

Þátttakendur höfðu eitthvað að vinna að, eitthvað sem gaf lífinu gildi. Vonin 

var þar drifkraftur og gaf tilgang til þess að halda áfram. Vonin (e. hope) kemur 

fram sem sterkur þáttur í mörgum batarannsóknum (Marino, 2014; Petersen, 

Friis, Haxholm, Nielsen og Wind, 2015; Biringer o.fl., 2016; Hayes, Herrman, 

Castle og Harvey, 2017) og er þekkt hugtak innan fræða valdeflingar (Chen og 

Li, 2009). Von má skilgreina sem væntingu eða löngun eftir jákvæðum 

atburðum í framtíðinni (Hayes o.fl. 2017). 
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Horsfall, Paton og Carrington (2017) gerðu eigindlega rannsókn þar sem 

þær skoðuðu meðal annars hvað einstaklingum með geðrænan vanda fannst 

hjálplegt í bataferlinu. Eitt þemað sem þar kom fram var tengt því að lifa af, 

þrautseigju og voninni. Margir þátttakenda höfðu gengið í gegnum erfiða tíma 

en höfðu þrátt fyrir það sýnt af sér mikla þrautseigju. Erfiðu tímarnir höfðu 

jafnvel verið þeim hvati til breytinga þar sem seigla og sátt voru í fyrirrúmi. 

Draumar og markmið þóttu hjálplegt bjargráð til að halda áfram, jafnvel á 

erfiðu tímunum. Í rannsókn Ellison o.fl. (2018) var vonin einnig stór þáttur 

hvað varðar bata, sem og það að hafa drauma og þrár og halda jákvæðu 

viðhorfi,(eins og trú á alla möguleika, trú á batann og bjartsýni).  

 

Batinn og geðheilbrigði 

Þátttakendur ræddu um sinn persónulega bata og hvað hann væri fyrir þeim. 

Það sem stóð upp úr var að geta og gera, að hafa jákvæð viðhorf og viðmót til 

sjálfs síns og lífsins og að hafa jafnvægi á tilfinningum og einkennum. Einn 

þátttakandi orðaði það þannig að bati væri að eiga lífsgæði, sem gæti verið góð 

lýsing á hvað bati var fyrir þátttakendum. 

Það að geta og gera (virkni) og hafa jákvætt viðhorf og viðmót kom áður 

fram í þemum varðandi bjargráð þátttakanda. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þetta séu þekktir batahvetjandi þættir. Þegar kemur að jafnvægi á tilfinningum 

og einkennum segja rannsóknir okkur að notendasýn á bata felur ekki endilega 

í sér það að vera einkennalaus, heldur frekar að hafa meiri stjórn á einkennum 

(Drake og Whitley, 2014; Jacob, Munro og Taylor, 2015; Ellison o.fl. 2018).  

Geðheilbrigði sáu þátttakendur einnig á fjölbreyttan hátt. Sumir þátttakenda 

töluðu um að enginn væri í raun alveg geðheilbrigður og að geðheilbrigði væri 

óháð geðgreiningum. Geðheilbrigði þótti fela í sér; að vera sáttur og sannur 

sjálfum sér; ábyrgð; samskiptafærni; jafnvægi og að vera laus við fordóma.  

Yfirþema rannsóknarinnar, að ná því að vera „sáttur í eigin skinni“, er 

lýsandi fyrir það hugarfar sem flestir þátttakendur leituðust við að upplifa á 

batavegferð sinni. Orðabókarskilgreiningin á sjálfssátt (e. self-acceptance) er 

„að skilja og viðurkenna hæfileika sína og takmarkanir“ (Merriam-Webster, 

2018). Þar undir fellur einnig að vera sáttur við líkama sinn, verja sig gegn 

neikvæðri gagnrýni og að hafa trú á eigin getu (átta sig á; kunna að meta og 

þróa jákvæðar tilfinningar og hugsanir til sjálfs síns) (Pillay , 2016). Þetta kom 
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sterkt í ljós þegar þátttakendur voru beðnir um lýsa sýn sinni á hvað 

geðheilbrigði væri. Það voru 12 þátttakendur sem töluðu um, á einn eða annan 

hátt, að geðheilbrigði væri það að geta verið sannur og/eða sáttur við sjálfan 

sig. Einnig mátti greina þetta viðhorf þegar rætt var um bjargráðin. Í þemanu 

hugur og hjarta var undirþemað viðhorf og viðmót. Þar ræddu þátttakendur um 

það hvernig viðhorf þeirra til batans og sjálfs síns hafði mikið að segja þegar 

kom að bataferlinu. Neikvætt viðhorf ynni gegn þeim en jákvætt stuðlaði að 

bata. Þegar þátttakendur töluðu um stuðning sem bjargráð, sem allir gerðu, 

voru það nær undantekningarlaust tengsl og samskipti sem voru lituð af 

samþykki og gagnkvæmri virðingu. Þar sem þátttakendurnir gætu verið þeir 

sjálfir og fundið tengingu við aðra sem samþykktu þá eins og þeir væru. Einnig 

kom sjálfssáttin fram í þemanu bati. Þá nefndu átta þátttakendur að það að hafa 

jákvætt viðhorf til sjálfs síns og lífsins skipti máli í bataferlinu. Í 

hugtakagreiningu sinni á bata sögðu höfundar (McCauley, McKenna, Keeney 

og McLaughlin, 2015) að bati væri meðal annars, „endurvakning vonarinnar 

og jákvæðrar sýnar á sjálfan sig“, en eins og fyrr segir er jákvætt viðhorf til 

sjálfsins undirstaða sjálfsssáttar.  

Ekki var mikið um efni innan batarannsókna þar sem hugtakið sjálfssátt (e. 

self-acceptance) kom fyrir, þó eitthvað mætti finna. Í megindlegri rannsókn 

sinni skoðaði Macinnes (2006) áhrif sjálfsmats (e. self-esteem) og sjálfssáttar 

(e. self-acceptance) á andlega heilsu. Þátttakendur voru allt einstaklingar með 

langvinnan geðrænan vanda. Niðurstöður bentu til að þess að tengsl væru á 

milli þessara tveggja þátta, sem og tengsl á milli þeirra og betri andlegrar 

heilsu. Sjálfssátt var marktækt lægri hjá þeim sem skoruðu hátt á kvíða- og 

þunglyndisskala og þeim sem bjuggu við almennt slæma, andlega heilsu. Sterk 

tengsl virtust vera á milli sjálfssáttar og svokallaðrar, almennrar, andlegrar 

vellíðunar. 

Í eigindlegri rannsókn Jacob o.fl. (2015) skoðuðu rannsakendur 

batahugtakið út frá sýn notenda, geðhjúkrunarfræðinga og umönnunaraðila. 

Batahugtakinu var skipt upp í bata sem innra ferli og bata sem ytri ferli og voru 

báðir þættir nátengdir sjálfinu. Notendasýnin á bata innihélt báða þætti. Þegar 

kom að innri bata mátti þar greina þætti eins og sjálfsskilning, sjálfssátt, 

sjálfsstjórn og sjálfstrú. Innra bataferlið var ferli þar sem endurheimt á sjálfinu 

gat leitt af sér umbreytingu. Niðurstöður bentu til þess að nauðsynlegt væri að 

leggja áherslu á upplifun einstaklingsins á eigin sjálfi í bataferlinu.  
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Í íhlutunarrannsókn (Schoenleber og Gratz, 2018) á sjálfssáttar-hópmeðferð 

við skömm horfðu rannsakendur til þess að skömm væri í raun andstæða 

sjálfssáttar. Þar var beitt sjálfssáttar meðferð, byggð á stoðum hugrænnar 

atferlismeðferðar. Þeir sem luku meðferð sýndu fram á minnkaða skömm, 

aukið tilfinningajafnvægi, minnkaða einsemd, aukin lífsgæði og aukna 

sjálfssátt.  

Þó þátttakendur þessarar rannsóknar hafi ekki talað um slíka meðferð, eins 

og nefnd er hér að framan, má horfa til rannsóknarinnar og sýnar hennar á 

skömmina í tengslum við sjálfssáttina. Skömm er eitthvað sem margir 

einstaklingar með geðrænan vanda tengja við og átti það við um þátttakendur 

þessarar rannsóknar. Skömmin er ein af þeim þáttum sem drífur sjálfsfordóma 

áfram (Lucksted og Drapalski, 2015).  

Sjálfsfordómar og sjálfssátt eiga illa samleið, en sjálfsfordómar draga 

verulega úr sjálfstrausti (Ezell  o.fl., 2018) og hamla því einstaklingum frá því 

að upplifa sjálfssátt. Sjálfsfordómar voru eitt af því sem þátttakendur þessarar 

rannsóknar töluðu um að hafi háð þeim. Sjálfsfordómar draga úr sjálfsmati, 

valdeflingu og von. Einnig þeirri tilfinningu að bati eigi sér stað. Geðræn 

einkenni geta aukist og einstaklingar virðast síður sækja sér stuðning og hjálp 

(Lucksted og Drapalski, 2015).  

 

Notagildi rannsóknarinnar   

Vísindalegt gildi rannsóknarinnar er fólgið í aukinni þekkingu 

fræðasamfélagsins og heilbrigðisstarfsmanna á geðsviði á því hvað 

einstaklingar í bataleit vilja og þurfa þegar kemur að bjargráðum og bataheldni 

við geðrænum vanda. Aukin þekking eykur líkur á samvinnu milli fagfólks og 

notenda og þannig er hægt að auka öryggi notenda á batavegferð sinni. Með 

samvinnu eru meiri líkur á þátttöku notenda í ákvörðunartöku varðandi 

meðferð og auknar líkur á betri útkomu. Þekking dregur einnig úr fordómum, 

sem yrði ávallt notendum í vil.  

Ákall á samþætta nálgun í geðheilbrigðisþjónustu er meira nú en nokkru 

sinni. Til þess að geta brugðist við hugsanlegri þörf notenda 

geðheilbrigðisþjónustu á samþættri nálgun í meðferð þarf þekking að vera til 

staðar á því hvað notendur vilja og þurfa í bataleit sinni. 
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Framtíðarrannsóknir 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis er varða bata og bjargráð frá 

geðrænum vanda. Batarannsóknir byggja margar hverjar á eigindlegri 

aðferðafræði þar sem úrtök eru lítil, en vert væri að skoða efnið einnig með 

megindlegri aðferð. Mikið er af rannsóknum þar sem bjargráð eru, oftar en 

ekki, skoðuð út frá virkni einstaks bjargráðs fremur en fjölbreytileika þeirra.  

Ekki hafa margar batarannsóknir verið gerðar hérlendis, né rannsóknir á sýn 

notenda geðheilbrigðisþjónustunnar á hin ýmsu málefni er varða þá. Vert væri 

að skoða:  

• Bata og bjargráð einstaklinga með geðrænan vanda í fjölbreyttari hóp 

en var í þessari rannsókn.  

• Bata og bjargráð einstaklinga með geðrænan vanda í megindlegri 

rannsókn.  

• Sjálfssátt í tengslum við bataferli einstaklinga með geðrænan vanda.  

• Áhrif sjálfsfordóma á bataferlið hjá einstaklingum með geðrænan 

vanda. 

• Áhrif og reynslu af fordómum hjá einstaklingum með geðrænan 

vanda.  

• Sýn einstaklinga með geðrænan vanda á jafningjastuðningi í 

geðkerfinu.  

• Sýn fagfólks á jafningjastuðningi innan geðkerfisins.  

• Sýn og reynslu starfsfólks innan geðkerfisins á notendasamráði.  

• Sýn og reynslu notenda á notendasamráði innan geðkerfisins.  

• Upplifun og sýn fagfólks á samþættri nálgun í þjónustu við 

einstaklinga með geðrænan vanda.  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Rannsóknin endurspeglar einungis sýn 17 einstaklinga á bata og bjargráðum 

og er ekki hægt að alhæfa reynslu þeirra yfir á alla einstaklinga með geðrænan 

vanda. Úrtakið er einnig einsleitt á þann hátt að flestir þátttakenda voru 

notendur geðverndarmiðstöðva. Geðverndarmiðstöðvar vinna eftir vissri 

hugmyndafræði sem að notendur er líklegri en ella til að aðhyllast. Það getur 

valdið því að viss samnefnari sé á milli sýna þessara einstaklinga á bata og 

bjargráð, sér í lagi ef horft er til þess að líkur sæki líkan heim. Einnig voru 
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þátttakendur sjálfboðnir til þátttöku og því getur hugsanlega skort aðra sýn 

meðal þeirra sem síður treysta sér til að taka þátt í rannsókn sem þessari.  

Þar sem þátttakendur notuðu eigin orð til að lýsa fyrirbærunum, sem verið 

var að rannsaka, getur færni þeirra til tjáninga verið til trafala. Einnig getur 

dagsform, sem og innsæi, hvers og eins haft áhrif á þær upplýsingar sem komu 

fram í viðtölunum. Bataferlið er séð út frá huglægum þáttum og því er það 

túlkun hvers og eins þátttakanda þá stundina sem kemur í ljós.  

Rannsakandinn hefur tiltölulega litla reynslu af viðtalsrannsóknum, þó 

einhverja. Reynsluleysi getur haft neikvæð áhrif á niðurstöður ef færni 

rannsakandans er ábótavant. Niðurstöðurnar eru síðan túlkaðar af rannsakanda, 

en sýn hans getur stangast á við uppruna meiningar þátttakenda. Þó er reynt að 

lágmarka að það sé vandamál í þessari aðferðarfræði þar sem hver og einn 

þátttakandi fer yfir sitt greiningarlíkan.   

Samband rannsakanda við þátttakendur getur haft neikvæð áhrif á tjáningu 

þeirra, sér í lagi ef traust hefur ekki myndast. Þá eru minni líkur á að 

þátttakendur tjái sig jafn hispurslaust. Rannsakandi þarf að huga að viðmóti 

sínu og gera sitt besta til að halda fyrirfram ákveðnum hugmyndum sínum í 

skefjum svo þær hafi ekki áhrif á tjáningu þátttakenda.  
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Kafli 5 – Ályktanir og lokaorð 

Megintilgangur þessarar ritgerðar var að fá innsýn í bata og bjargráð 

einstaklinga með geðrænan vanda. Í sögu þátttakenda kom í ljós að nær allir 

þeirra fóru að veikjast strax í barnæsku og óx vandinn með árunum. Það kom 

fram hjá meirihluta þeirra að áföll og streituvaldandi aðstæður/atburðir höfðu 

haft mikil áhrif á líf þeirra. Hvort það hafi verið orsakavaldur í veikindunum 

er auðvitað erfitt að alhæfa um. Skýrt er þó af tali margra að það hafi vissulega 

getað haft umtalsverð áhrif á þróun geðheilsu þeirra.  

Þátttakendur fóru vítt og breitt í umræðu sinni um reynslu sína af geðrænum 

vanda, bjargráðum og bata. Það sem helst stóð upp úr þar var fjölbreytileiki 

þeirra leiða sem þátttakendur notuðu til að ná og viðhalda bata frá geðsjúkdómi 

sínum. Þátttakendur áttu margt sameiginlegt en ljóst var að hver og einn 

viðmælandi var á eigin vegferð í bataferlinu og var ýmissa leiða leitað til að 

takast á við þá breyttu heimsmynd sem fylgdi veikindunum. Bjargráðin voru 

ólík og spönnuðu allt frá innri til ytri þátta; flókinna til einfaldra leiða.  

Leitin að sátt í eigin skinni virtist vera sameiginleg reynsla þátttakenda, ekki 

endilega lausn allra þeirra geðrænu einkenna. Sjálfssátt má líta á sem andstöðu 

skammar og sjálfsfordóma sem kunna að skapast vegna ósættis og dómhörku 

gagnvart eigin sjálfi, en slíkar neikvæðar tilfinningar geta hindrað bata. Ekki 

má þó einfalda hlutina með að segja að hugarfar eða sjálfsmat séu einu 

áhrifaþættirnir á geðheilsu. En það virðist vera sterkur áhrifaþáttur samkvæmt 

þátttakendum þessarar rannsóknar sem vert er að hafa í huga þegar lausna er 

leitað.    

Í almennri umfjöllun fjölmiðla heyrum við oft harmsögur í tengslum við 

geðheilbrigðiskerfið hérlendis, og úrræðaleysið sem virðist á stundum ríkja 

þar. Hér á ekki að taka afstöðu til þessa. Það mætti þó ætla að styrkja þyrfi 

stoðirnar hvað varðar grunn geðheilbrigðisþjónustu svo hægt sé að grípa 

einstaklinga með geðrænan vanda fyrr í veikindaferlinu. Einnig þyrfti að auka 

úrræði sem eru byggð upp út frá notendasamráði, en til þess að svo yrði þyrfti 

að vera samþættari sýn á þjónustu við einstaklinga með geðrænan vanda; sýn 

þar sem hlustað er á notendur og tillit tekið til sérfræðiþekkingu þeirra á eigin 
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lífi; sýn þar sem tillit er tekið til þess hversu margar, einstaklingasbundnar og 

fjölbreyttar leiðir einstaklingar nýta sér til að finna og viðhalda bata.  

Stuðningur er eitt af þeim bjargráðum sem einstaklingar með geðrænan 

vanda sækja töluvert í, hvort sem það sé faglegur-, félagslegur-, jafningja- 

og/eða fjölskyldustuðningur. Ýmis grasrótarsamtök sinna jafningjastuðningi 

og geðheilbrigðiskerfið mætir notendum með ýmsum hætti hvað varðar 

stuðning. Með bættri þjónustu innan geðheilbrigðiskerfisins við fjölskyldur 

einstaklinga með geðrænan vanda mætti styrkja enn frekar stoðirnar fyrir 

stuðning í nærumhverfi notenda geðheilbrigðisþjónustunnar.   

Bataferlið virðist vera ferli sem fer ekki endilega eftir beinni línu, það er 

háð innri og ytri þáttum og ekki endilega bara bundinn skilgreindum 

einkennum ólíkra geðsjúkdóma.. Það er persónubundið ferli, skilgreint af 

einstaklingnum sjálfum og bjargráðin eru misjöfn og mörg. Þegar batahugtakið 

er skilgreint er það notendum í hag að þeirra upplifun sé gerð marktæk. Það 

valdeflir þá, en valdefling færir ekki bara valdið til notendanna heldur einnig 

tilfinningu um ábyrgð og von, sem eru ein af undirstöðum batans, eins og sjá 

má svo vel á þátttakendum þessarar rannsóknar. 

Það er nokkuð ljóst að einstaklingar með geðrænan vanda eru eins misjafnir 

og þeir eru margir. Því er ekki óeðlilegt að ætla að bjargráð og sýn þeirra á bata 

séu ólík. Það er nauðsynlegt að hafa það í huga þegar mæta á notendum innan 

geðheilbrigðiskerfisins, enda er innan þess bara að finna hluta af þeim 

bjargráðum sem notendur nýta sér til að ná og viðhalda bata frá sínum 

geðsjúkdómi eins og þátttakendur þessarar rannsóknar sýna svo glöggt. 
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Fylgiskjal 3  

Viðtalsrammi 

 

Hver er reynsla þín af geðrænum vanda og hvað hefur þú nýtt þér til að 

líða betur eða hafa betri stjórn á neikvæðum einkennum 

sjúkdóms/dóma þíns/þinna?  

 

1. Getur þú sagt mér stuttlega frá þér (nám, vinna, maki, börn...)? 

2. Hvaða geðgreiningu/ar hefur þú? 

3. Hvenær sérðu að sjúkdómurinn/sjúkdómarnir fara að koma fyrst 

fram? 

4. Hverjar hafa verið einkenni og afleiðingar 

sjúkdómsins/sjúkdómanna? 

5. Hvað hefur hjálpað þér til að líða betur og að takast á við einkenna 

og afleiðingar geðsjúkdóms/sjúkdóma þíns/þinna?  

6. Hvað hefur þér þótt gagnast þér hvað best við að draga úr 

neikvæðum einkennum og afleiðingum geðsjúkdóms/sjúkdóma 

þíns/þinna? 

7. Hvað er bati fyrir þér?  

8. Hvað er geðheilbrigði fyrir þér? 

9. Er eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? 
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Fylgiskjal 4 

 

  

  Kynningarbréf til þátttakenda 
  Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

  Fjölbreytileiki bjargráða einstaklinga með  

geðrænan vanda 

 

 
Ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Gísli Kort Kristófersson, 

geðhjúkrunarfræðingur og lektor við Háskólann á Akureyri, sími: 460-8671, 

netfang: gislik@unak.is  

Meðrannsakandi: Dr. Sigríður Halldórsdóttir, prófessor og formaður 

framhaldsnámsdeildar heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri, sími: 

460-8452, netfang: sigridur@unak.is  

Rannsakandi og nemandi: Sandra Sif Jónsdóttir, meistaranemi í 

heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri, sími: 867-6868, netfang: 

ha130872@unak.is 

 

Ágæti viðtakandi  

Með þessu kynningarbréfi viljum við óska eftir þátttöku þinni og kynna fyrir 

þig rannsókn sem við ofangreind, Sandra Sif Jónsdóttir, Gísli Kort 

Kristófersson og Sigríður Halldórsdóttir, stöndum að.  

Rannsóknin er hluti af lokaverkefni Söndru Sifjar Jónsdóttur til 

meistaraprófs í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða fjölbreytileika bjargráða einstaklinga með 

geðrænan vanda. Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar.  

Notuð verður fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð, sem er ein margra 

aðferða innan eigindlegrar rannsóknarhefðar. Gagnasöfnun fer fram í gegnum 

viðtöl við þátttakendur í rannsókninni þar sem persónuleg reynsla er fengin 

fram af fyrrgreindu efni. Gögnin verða síðan greind og niðurstöður bornar fram 

í loka útgáfu verkefnisins. 

Viðtalið fer fram á hverjum þeim stað og stund sem hentar þátttakanda og 

rannsakanda en þó er áhersla lögð á að næði ríki. Tekur viðtalið um eina 

klukkustund og er það tekið upp. Öllum persónugreinanlegum upplýsingum 

verður breytt og stafrænum gögnum eytt eftir að gagnavinnslu er lokið. Algjör 

nafnleynd og trúnaður ríkir.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal og yfirferð á greiningu viðtals eftir 

úrvinnslu gagna. Ef eitthvað efni í viðtalinu er þér á móti skapi eða þú vilt ekki 

mailto:gislik@unak.is
mailto:sigridur@unak.is
mailto:ha130872@unak.is


81 

svara einhverjum spurningum sem upp koma þá er það virt. Engar kröfur eru 

gerðar um að ljúka viðtali eða þátttöku í rannsókninni og er þér því velkomið 

að hætta þátttöku hvenær sem er.  

Aðgangur að sálfræðingi, Unni Völu Guðbjartsdóttir, er í boði ef viðtalið 

vekur upp einhverskonar erfiðar tilfinningar. Hún er sálfræðingur hjá 

Geðheilsu - eftirfylgd, Álfabakka 16, 109 Reykjavík, sími: 414-1550, netfang: 

unnur.vala.gudbjartsdottir@heilsugaeslan.is 

Hafir þú einhverjar spurningar varðandi rannsóknina getur þú haft samband 

við rannsakendur, en upplýsingar um síma og netfang eru að finna hér að ofan.  

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rétt þinn og/eða þátttöku í 

vísindarannsóknum þá bendum við þér á að hafa samband við 

Vísindasiðanefnd, Borgartúni 21, Reykjavík, sími: 551-7100, netfang: 

vsn@vsn.is. 

 

Með fyrirfram þökk og virðingu 

 

__________________________      __________________________ 

Sandra Sif Jónsdóttir         Dr. Gísli Kort Kristófersson  
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Fylgiskjal 5 

 

  

  Kynningarbréf til þátttakenda 
  Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

  Fjölbreytileiki bjargráða einstaklinga með  

geðrænan vanda 

 

 

  
Ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Gísli Kort Kristófersson, 

geðhjúkrunarfræðingur og lektor við Háskólann á Akureyri, sími: 460-8671, 

netfang: gislik@unak.is  

Meðrannsakandi: Dr. Sigríður Halldórsdóttir, prófessor og formaður 

framhaldsnámsdeildar heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri, sími: 

460-8452, netfang: sigridur@unak.is  

Rannsakandi og nemandi: Sandra Sif Jónsdóttir, meistaranemi í 

heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri, sími: 867-6868, netfang: 

ha130872@unak.is 

 

Ágæti viðtakandi  

Með þessu kynningarbréfi viljum við óska eftir þátttöku þinni og kynna fyrir 

þig rannsókn sem við ofangreind, Sandra Sif Jónsdóttir, Gísli Kort 

Kristófersson og Sigríður Halldórsdóttir, stöndum að.  

Rannsóknin er hluti af lokaverkefni Söndru Sifjar Jónsdóttur til 

meistaraprófs í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða fjölbreytileika bjargráða einstaklinga með 

geðrænan vanda. Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar.  

Notuð verður fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð, sem er ein margra 

aðferða innan eigindlegrar rannsóknarhefðar. Gagnasöfnun fer fram í gegnum 

viðtöl við þátttakendur í rannsókninni þar sem persónuleg reynsla er fengin 

fram af fyrrgreindu efni. Gögnin verða síðan greind og niðurstöður bornar fram 

í loka útgáfu verkefnisins. 

Viðtalið fer fram á hverjum þeim stað og stund sem hentar þátttakanda og 

rannsakanda en þó er áhersla lögð á að næði ríki. Tekur viðtalið um eina 

klukkustund og er það tekið upp. Öllum persónugreinanlegum upplýsingum 

verður breytt og stafrænum gögnum eytt eftir að gagnavinnslu er lokið. Algjör 

nafnleynd og trúnaður ríkir.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal og yfirferð á greiningu viðtals eftir 

úrvinnslu gagna. Ef eitthvað efni í viðtalinu er þér á móti skapi eða þú vilt ekki 

mailto:gislik@unak.is
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svara einhverjum spurningum sem upp koma þá er það virt. Engar kröfur eru 

gerðar um að ljúka viðtali eða þátttöku í rannsókninni og er þér því velkomið 

að hætta þátttöku hvenær sem er.  

Aðgangur að sálfræðingi, Valdísi Eyju Pálsdóttur, er í boði ef viðtalið vekur 

upp einhverskonar erfiðar tilfinningar. Hún er forstöðumaður Grófarinnar sem 

er staðsett í Hafnarstræti 95, 4 hæð, sími: 462-3400, netfang: 

valdis.grofin@outlook.is.  

Hafir þú einhverjar spurningar varðandi rannsóknina getur þú haft samband 

við rannsakendur, en upplýsingar um síma og netfang eru að finna hér að ofan.  

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rétt þinn og/eða þátttöku í 

vísindarannsóknum þá bendum við þér á að hafa samband við 

Vísindasiðanefnd, Borgartúni 21, Reykjavík, sími: 551-7100, netfang: 

vsn@vsn.is. 

 

Með fyrirfram þökk og virðingu 

 

__________________________      __________________________ 

Sandra Sif Jónsdóttir         Dr. Gísli Kort Kristófersson  
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   Samþykkisyfirlýsing þátttakenda í 

rannsókninnni  

   Fjölbreytileiki bjargráða einstaklinga með 

geðrænan vanda. 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér 

er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað 

þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa og án áhrifa á þá læknisþjónustu 

sem ég á rétt á í framtíðinni. 

 

Virðingarfyllst, 

 

____________________________________________ 

Nafn eða Merki í stað nafns 

 

 

 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt 

upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur 

um vísindarannsóknir. 

 

_____________________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 
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