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Útdráttur  
 

Bakgrunnur. Sjálfsvíg eru alþjóðlegt heilbrigðisvandamál og árlega falla um 

800.000 einstaklingar í öllum aldurshópum fyrir eigin hendi og tilraun til 

sjálfsvígs er stærsti áhættuþátturinn fyrir sjálfsvígi. Sjálfsvíg eru jafnframt 

önnur algengasta dánarorsök einstaklinga í aldurshópnum 15-29 ára. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu foreldra af stuðningi í kjölfar 

þess að missa barn í sjálfsvígi.  

Aðferðafræði. Í rannsókninni var notast við aðferð Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði. Tekin voru samtals 13 djúpviðtöl við tíu foreldra sem höfðu 

misst barn í sjálfsvígi, átta viðtöl við mæður, fimm viðtöl við báða foreldra 

þar sem þau voru saman í viðtali. Börn þátttakenda voru á aldrinum 17-37 ára 

þegar þau létust og árafjöldi frá andláti var 3-24 ár.   

Niðurstöður. Helstu niðurstöður sýna að ríkjandi skortur reyndist á stuðningi 

við foreldrana. Sorgarúrvinnsla hjá foreldrunum reyndist langhlaup. Áfallið 

var mikið og flóknar tilfinningar eins og sektarkennd og sjálfsásakanir voru 

til staðar. Afleiðingar áfallsins komu mikið niður á andlegri- og líkamlegri 

heilsu foreldra. Úrræði voru af misjöfnum toga og mikið undir foreldrunum 

sjálfum að sækja sér aðstoð ef sáluhjálp brást eða þegar frá leið áfallinu. 

Þátttakendur stóðu alfarið að öllum kostnaði við meðferðir og úrræði sjálf og 

lítið reyndist í boði fyrir þennan útsetta hóp. Þátttakendur voru allir á sama 

máli varðandi væntingar um þjónustu þessu tengdu og myndu öll vilja sjá 

fastskorðaða verkferla í stuðningi við eftirlifendur. Flestum fannst þjónustan 

eiga að tilheyra heilbrigðiskerfinu og gagnrýndu mjög áhugaleysi 

heilbrigðisþjónustunnar. 

Ályktanir. Rannsakandi ályktar að heilsugæslan ætti að vera fyrsti 

viðkomustaður einstaklinga í heilbrigðiskerfinu, sérstaklega á 

landsbyggðinni, og þangað á fólk að geta leitað þjónustu og handleiðslu í 

sorgarferli líkt og skyndilegum dauðsföllum ástvina sem og öðrum áföllum. 

Heilsugæslan þarf að hafa úrræði og vinnuferla tengt sálrænum stuðningi við 

aðstandendur og það er ennfremur ályktun rannsakanda að einstaklingar í 

þessum aðstæðum þurfi einhvern sem leiðir þá áfram í gegnum sorgina, 

býður fram aðstoð og upplýsingar um úrræði.   

 

Lykilorð: að missa barn í sjálfsvígi; skortur á stuðningi í kjölfar áfalls; 

langvarandi djúp sorg; hlutverk heilsugæslunnar; fyrirbærafræðileg 

rannsókn.   
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Abstract  
 

Background. Suicide is a global health problem and it is estimated that every 

year around 800.000 individuals from all age groups fall for their own hand. 

A suicide attempt is the biggest risk factor for committing a suicide and 

suicide is furthermore the second most common cause of death in 15-29 year-

olds. The purpose of this study was to explore parents’ experience of support 

after loosing their child to suicide. 

Method. In this study the Vancouver-School of Doing Phenomenology was 

used. Thirteen interviews where conducted with ten parents who lost their 

child to suicide; eight interviews with mothers and five interviews with both 

parents where parents where interviewed together. The participants’ children 

were in the ages of 17-37 when they committed suicide and 3-24 years had 

passed since then. 

Results. There was a great lack of support for the parents. The grieving 

process was a long-term project, the shock is enormous and complex feelings 

like guilt and self-accusations were common. At the same time, the trauma 

greatly affected the mental and physical health of the parents. Resources were 

scarce and it was up to the parents themselves to seek help if support failed. 

Furthermore, the participants had to bear all the costs of treatments and other 

resources themselves. All the participants had the same expectations 

regarding services related to the subject and emphasized that there should be 

certain procedures regarding support for those who had lost a person dear to 

them to suicide. Most participants thought that this kind of service should 

belong to the health care system and they strongly criticized its lack of 

interest. 

Conclusions. Health Care Centers are often the first place to go to for 

support and guidance in a grieving process following a sudden loss or other 

trauma, especially in rural areas. Therefore, the Health Care Centers need to 

have resources and procedures regarding psychological support for those who 

are grieving and it is the researcher‘s opinion that individuals in 

circumstances like these need someone who offers assistance and guides 

them through the grief.  

 

Keywords: loosing a child to suicide; lack of support following psychological

 trauma; prolonged grief; the role of the health care system; 

phenomenological research.  
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Sofðu unga ástin mín 

 

Sofðu unga ástin mín,   

- úti regnið grætur.   

Mamma geymir gullin þín,   

gamla leggi og völuskrín.   

Við skulum ekki vaka um dimmar nætur.  

 

   
Það er margt, sem myrkrið veit,   

- minn er hugur þungur.   

Oft ég svartan sandinn leit svíða grænan engireit.   

Í jöklinum búa dauða djúpar sprungur.   

 

  
Sofðu lengi, sofðu rótt,   

- seint mun best að vakna.   

Mæðan kenna mun þér fljótt,   

meðan hallar degi skjótt.   

Að mennirnir elska, missa, gráta og sakna.  
                                      

 

 

                                                                       Jóhann Sigurjónsson 1880-1919  
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Kafli 1. Inngangur   

Rannsóknin fjallar um það hvaða reynslu foreldrar hafa af stuðningi í kjölfar 

þess að missa barn í sjálfsvígi. Í þessum kafla verður greint frá bakgrunni 

rannsóknarinnar, tilgangi hennar og verða lykilhugtök skilgreind. Fjallað 

verður um þá þekkingu sem er til um sjálfsvíg, orsakir sjálfsvíga, forboða 

sjálfsvíga og áfallið sem foreldrar verða fyrir við að missa barn í sjálfsvígi. 

Sorgarviðbrögð og sorgarúrvinnsla, heilsufarslegar afleiðingar, þarfir 

aðstandenda og hlutverk heilbrigðisþjónustunnar í sjálfsvígum verða 

tilgreindar. Í lok kaflans er rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara 

við gerð rannsóknarinnar sett fram og endar kaflinn á skilgreiningu 

lykilhugtaka. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu þátttakenda af 

stuðningi í kjölfar áfalls, en öll eiga þau það sameiginlegt að hafa misst barn í 

sjálfsvígi.  

Bakgrunnur og hugmyndafræðilegur rammi   

Íslensk rannsókn Wilhelms Norðfjörð (2001) sýnir að úrræði og stuðningur í 

kjölfar sjálfsvígs ástvinar eru lítil sem engin hérlendis. Sjálfsvíg eru 

alþjóðlegt heilbrigðisvandamál og árlega falla um 800.000 einstaklingar í 

öllum aldurshópum fyrir eigin hendi. Tilraun til sjálfsvígs er stærsti 

áhættuþátturinn fyrir sjálfsvígi og sjálfsvíg eru jafnframt önnur algengasta 

dánarorsök einstaklinga í aldurshópnum 15-29 ára (Olfson o.fl., 2018; WHO, 

2018). Samkvæmt rannsókn Kokkevi o.fl (2012) sem fjallar um 

sjálfsvígstíðni í 16 Evrópulöndum kemur fram að sjálfsvíg er annað 

algengasta banamein fólks á aldrinum 15-19 ára. Samkvæmt erlendum 

rannsóknum hafa áherslur á undanförnum árum verið á forvarnarstarf til þess 

að fyrirbyggja og draga úr tíðni sjálfsvíga (Moore og Donohue, 2016). 

Hérlendis hefur orðið vitundarvakning varðandi auknar forvarnir og sinnir 

Heilsugæslan um land allt öflugu forvarnarstarfi í heilsuvernd skólabarna, í 

mæðravernd, skimun fer fram í ungbarnaeftirliti og jafnframt eru starfræktar 

móttökur í geðvernd á nokkrum heilsugæslustöðvum (Heilsugæslan.is, 2019; 

HSN.is, 2019). Píeta samtökin eru nýtt úrræði í sjálfsvígs- og 

sjálfskaðaforvörnum og voru þau stofnuð vorið 2018. Til samtakanna geta 

einstaklingar og aðstandendur leitað og fengið viðeigandi hjálp og stuðning 

hjá fagfólki. Fyrirmynd Píeta samtakanna kemur frá Írlandi og meðferð er 

einstaklingum gjaldfrjáls (Píeta samtökin, 2018).   
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Orsakir og áhættuhættir sjálfsvíga  

Orsakir og áhættuþættir sjálfsvíga geta verið margvíslegar. Í flestum tilfellum 

tengjast sjálfsvíg andlegri vanlíðan og sjúkdómum líkt og kvíða, þunglyndi, 

geðsjúkdómum eða krónískum verkjum (Baldwin, Boilini og Lamvu, 2017; 

Keith, Carolina, Camilla og Kate, 2013; Lamis og Jahn, 2013). Fólk haldið 

áráttu- og þráhyggjuröskun glímir gjarnan við virkar sjálfsvígshugsanir og er 

því líklegra til þess að framkvæma sjálfsvíg (Hung o.fl., 2010). Það geta 

komið upp tilfelli sem rekja má til kreppuástands einstaklings sem og að 

einstaklingur fremur sjálfsvíg í stundarbrjálæði (Wright og McGlen, 2012). 

Einstaklingar sem glíma við þráláta langvinna verki, eru með geðsjúkdóm á 

borð við geðhvörf eru í aukinni hættu á að fremja sjálfsvíg. Rannsóknir sýna 

að einstaklingar sem taka eigið líf hafa frekar lent í kynferðisofbeldi, glíma 

við félagsfælni, hafa veikst af átröskunarsjúkdómum, eru í ofþyngd eða hafa 

átt við hegðunarraskanir að stríða (Bryan o.fl., 2017; Knopf, 2017).  

Fíkniefnaneysla, mikil áfengisneysla og lélegt aðgengi að heilbrigðis- og 

velferðarþjónustu er einnig áhættuþáttur fyrir sjálfsvígi (Rana, Chadha og 

Rathore, 2017). Sjálfsskaðandi hegðun og tilraun til sjálfsvígs eru stærstu 

áhættuþættirnir fyrir sjálfsvígi þó svo að ætlunin sé ekki endilega að taka 

eigið líf (Olfson o.fl., 2017). 

Forboði sjálfsvíga  

Forboði getur reynst vera til staðar þegar fólk hugleiðir að binda enda á eigið 

líf. Verði aðstandendur eða annað fólk vart við að ástvinur tjái sig um 

áberandi hugsanir tengdar dauðanum er mikilvægt að taka þær alvarlega. 

Þessar hugsanir geta orðið mjög yfirþyrmandi og jafnvel leitt til þess að fólk 

lætur verða af því að binda enda á eigið líf. Dæmi um þessar hugsanir eru 

beint eða óbeint tal um dauðann, ef einstaklingur lætur í ljós að hann skipti 

engu máli, að lífið sé betra án þeirra, ráðstafanir eða virkar sjálfsvígsáætlanir 

um aðferðir eða úthlutanir á eigum til ættingja og vina. Einnig ætti það að 

kveikja rautt ljós hjá aðstandendum ef einstaklingur fer að stunda 

áhættuhegðun eða neyta áfengis eða vímuefna í óhóflegu magni (Embætti 

landlæknis, 2012). Hafa ber í huga að þó að einstaklingur skaði sig þarf hann 

ekki að hafa virkar sjálfsvígshugsanir. Sjálfsskaðandi hegðun er í flestum 

tilfellum aðferð hjá einstaklingum til þess að losna við andlega vanlíðan, að 

baki sjálfsskaðandi hegðunar er sjaldnast ákvörðun um að taka eigið líf 

(Ahattell og Stuart, 2013). Foreldrar sem missa barn í sjálfsvígi leita svara 

um hugsanlegan forboða sjálfsvígsins, hafi einhverjir verið. Gjarnan hafa 

andleg veikindi verið til staðar, sem og sjálfsvígshugsanir og tilraunir til 

sjálfsvígs, en einnig eru tilfelli þar sem enginn forboði er á sjálfsvígum og 
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lýsa foreldrar miklu áfalli og sársauka þar sem eftir standa margar spurningar 

sem reynist ógerlegt að svara (Ross, Kõlves, Kunde og De Leo, 2018).  

Sorgarferli   

Skyndilegt dauðsfall er þegar um banaslys, sjálfsvíg eða manndráp er að 

ræða. Sorgarferlið verður sérstaklega erfitt þegar andlát ástvinar ber að með 

þessum hætti og hafa rannsóknir sýnt að þeir sem missa ástvini sína svo 

snöggt ganga í gegnum mun erfiðari sorgarúrvinnslu heldur en þegar andlát á 

sér lengri aðdraganda (Kristensen, Weisæth og Heir, 2012). Sorgarviðbrögð 

eru skilgreind sem sálfræðileg viðbrögð við missi, þau eru einstaklingsbundin 

og haldast í hendur við það hve sterk tengsl voru á milli þess sem syrgir og 

hins látna. Þó að flestir upplifi eðlileg sorgarviðbrögð þá er alltaf hópur sem 

upplifir mjög flókna sorg sem getur þróast yfir í þunglyndi og aðra geðræna 

kvilla sem hafa mikil áhrif á sálræna heilsu (Moayedoddin og Markowitz, 

2015). Kerfisbundin samantekt rannsókna sýnir að áhættuþættir geta verið 

vísbending um langvinna, flókna sorg. Dæmi um þetta eru að vera maki eða 

foreldri hins látna, hafa lítið félagslegt stuðningsnet, vera ómenntaður eða 

tekjulágur og ef ástvinur deyr af orsökum ofbeldis eða í sjálfsvígi. Erlendar 

rannsóknir sýna að munur reynist á sorgarferli eftir því hvort ástvinur deyr 

annarsvegar í sjálfsvígi og hinsvegar ef ástvinur er myrtur eða deyr af 

slysförum (Tal o.fl., 2017). Fram kemur að sorgarferli aðstandenda sem 

missa ástvin í sjálfsvígi er þó mun flóknara og sorgarúrvinnslan tekur lengri 

tíma (Harper, O’Connor og O’Carroll, 2014). Flókinni sorg fylgja 

heilsufarskvillar en einstaklingar geta fundið fyrir áfallastreitu, skerðingu á 

félagslegri færni auk þess sem ástandið getur orðið svo alvarlegt að 

eftirlifendur hugleiða sjálfir að framkvæma sjálfsvíg.  

Foreldrar sem missa í sjálfsvígi  

Foreldrar sem missa barn í sjálfsvígi ganga í gegnum gífurlega langvinnt 

sorgarferli. Tilfinningar líkt og að hafa brugðist í foreldrahlutverkinu, 

sjálfsásakanir, sektarkennd og skömm yfir því að hafa ekki valdið þeirri 

ábyrgð sem fylgir að ala upp barn eru algengar og að auki fylgja gjarnan 

áhyggjur yfir því hvernig samfélagið bregðist við. Rannsóknir sýna að 

stuðningur úr samfélaginu er mikilvægur að mati syrgjenda og þegar kemur 

að úrvinnslu sorgar. Þeim foreldrum sem bauðst stuðningur 

heilbrigðisstarfsfólks þótti hann mjög hjálplegur og töldu sig standa betur að 

vígi hvað varðar eigin heilsu og fengu aðstoð við að styrkja eigin sjálfsmynd 
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á ný eftir áfallið (Buus, Caspersen, Hansen, Stenager og Fleischer, 2014; 

Raitio, Kaunonen og Aho, 2015). Sorgarviðbrögð, sorgarúrvinnsla og þörfin 

fyrir utanaðkomandi aðstoð er vissulega einstaklingsbundin. Í því samhengi 

er misjafnt hvað hentar fólki til þess að takast á við sorg sem virðist ekki 

möguleiki að horfast í augu við. Að geta deilt tilfinningum sínum með 

einstaklingi sem hefur upplifað svipaða reynslu hefur reynst fólki mjög 

hjálplegt og eins að geta fundið jákvæðar tilfinningar eða tilgang með dauða 

ástvinarins (Neimeyer, Klass og Dennis, 2014). 

Rannsókn Miyabayashi og Yasuda (2007) fjallar um heilsufar foreldra sem 

misst höfðu barn í sjálfsvígi. Í ljós komu miklir kvillar, þar sem hæst bar 

langvinn sorg og þunglyndi. Breyting á sálrænni líðan, svefnleysi og 

kvíðaviðbrögð voru einnig algeng hjá foreldrum sem glímdu við flókna sorg í 

kjölfar sjálfsvígs barns. Áberandi þótti í niðurstöðum rannsóknarinnar hve 

mun flóknari sorg foreldra sem misstu barn í sjálfsvígi var miðað við sorg 

annarra sem einnig höfðu misst ástvin í sjálfsvígi.  

Rannsókn Ross, Kõlves, Kunde og De Leo (2018) leiðir í ljós þrjá lykilþætti 

sem foreldrar þurfa að takast á við í kjölfar þess að missa barn í sjálfsvígi. 

Þættirnir eru leit að svörum við ákvörðuninni um að framkvæma sjálfsvíg, 

leit að bjargráðum og stuðningi í áfallinu og leit að tilgangi lífsins á ný eftir 

áfallið. Niðurstöður sýna að bakslag komi í líðan foreldra eftir 6 og 12 

mánuði frá missi og lýsa þátttakendur mikilli sektarkennd þar sem hæst ber 

hugsunin um það hvað þau hefðu getað gert til þess að koma í veg fyrir 

sjálfsvígið.  

Afleiðingar missis fyrir líkamlega og sálræna 

heilsu   

Að verða fyrir ástvinamissi getur komið niður á líkamlegri- og sálrænni 

heilsu eftirlifenda. Áfallið við skyndilegum missi dregur úr því að 

eftirlifendur nái að aðlagast breyttum aðstæðum sem gerir ferlið erfitt og 

sorgina flóknari að takast á við. Niðurstöður rannsóknar Neimeyer og Currier 

(2009) leiða í ljós að hægt er að aðgreina sorg aðstandenda eftir því hvort 

ástvinur lætur lífið skyndilega eða ef dauðinn hefur langan og jafnvel 

undirbúinn aðdraganda. Þeir sem missa ástvin af völdum sjálfsvíga, slysa eða 

vegna morða eiga frekar á hættu að upplifa eftirköst á borð við sálræna 

erfiðleika líkt og kvíða og áfallastreituröskun. Aftur á móti ef dauðinn hefur 

lengri aðdraganda og ættingjar geta búið sig undir það sem koma skal 

voru eftirköstin frekar glíman við sorgina eina og sér. Líkamleg einkenni 

sorgar hljóma einkennilega í eyrum margra, en þau geta þó verið svipuð 

einkennum líkamlegra sjúkdóma s.s. hjartsláttarköst, herpingur í brjósti, þung 

andvörp, meltingatruflanir, höfuðkvillar, svimi, andnauð, þróttleysi, 
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sjóntruflanir og vöðvaslappleiki (Bragi Skúlason, 1992; Love, 2007). 

Rannsóknir sýna að foreldrar sem missa í sjálfsvígi eru í frekari hættu á að 

greinast með sykursýki, vera með of háan blóðþrýsting, greinast með 

sjúkdóma í hjarta- og æðakerfi og lungnasjúkdóma (Spillane, Larkin, 

Corcoran, Matvienko-Sikar og Arensman, 2017). Einnig geta einkenni komið 

fram í minnkaðri matarlyst, viðkvæmni fyrir hávaða, svefnvandamálum 

ásamt brestum í ónæmiskerfinu, sem getur valdið flensueinkennum og 

almennum slappleika. Þegar frá líður áfallinu og syrgjandi hefur ekki náð að 

takast á við sorgina og finnur jafnvel fyrir stöðugri vanlíðan getur verið 

nauðsynlegt fyrir hann að leita sér aðstoðar fagfólks (Love, 2007).   

Sálrænar afleiðingar sjálfsvíga geta orðið það miklar og alvarlegar 

að eftirlifendur íhuga sjálfir sjálfsvíg. Rannsóknir sýna að mæður og feður 

sem misst hafa í sjálfsvígi eru í mestri hættu á sjálfsvígshugsunum eða 

innlögnum á sjúkrahús vegna geðrænna vandamála. Þar á eftir koma systkini 

einstaklinga sem falla fyrir eigin hendi (Qin, Agerbo og Mortensen, 2002). 

Kerfisbundin samantekt rannsókna sýnir samsvarandi niðurstöður úr sjö 

rannsóknum um áhrif sjálfsvíga á heilsufar foreldra og fjölskyldumeðlima. Í 

ljós kom að áhrif á heilsu voru meðal annars auknir verkir, aukin veikindi og 

almennt lakari heilsa (Spillane o.fl., 2017). 

Þarfir aðstandenda  

Sá missir sem fólk upplifir eftir sjálfsvíg ástvina hverfur aldrei en þó er 

möguleiki á að læra að lifa með honum (Clements o.fl., 2004). Samkvæmt 

rannsókn Miers, Abbot og Springer (2012), tengdri þörfum aðstandenda eftir 

sjálfsvíg, reynast þarfir þeirra mjög margvíslegar. Aðstandendur geta haft 

þörf fyrir stuðning á formi ráðlegginga, að hafa einhvern sem hlustar á þá, 

hjálpar þeim á uppbyggjandi hátt að takast á við lífið á ný og leiðir þá áfram í 

átt að betri líðan. Stuðningshópar hafa reynst aðstandendum hjálplegir en þar 

eru einstaklingar sem eru að upplifa svipaðar tilfinningar en um leið á 

mismunandi stað í sorgarferlinu (Miers o.fl., 2012). Eftirlifendur þurfa 

á margsskonar aðstoð og stuðningi að halda. Samfara sorginni eru þeir að 

upplifa mikinn innri sársauka, þeir eru ráðvilltir og vita ekki í hvorn fótinn 

þeir eiga að stíga. Sú aðstoð sem boðið er upp á þarf að vera 

einstaklingsmiðuð og aðlöguð að því hversu langt þeir eru komnir í 

sorgarferlinu. Einstaklingar hafa til dæmis mismunandi trúarbrögð, bakgrunn 

og aðstæður sem þarf að taka mið af þegar þeim er boðin aðstoð og 

stuðningur (Roubenzadeh, Abedin og Heidari, 2012). Talið er að 

aðstandendur sem missa ástvin vegna sjálfsvígs þurfi á stuðningi að halda 

yfir lengra tímabil en aðstandendur þeirra sem látast af öðrum orsökum 

(Marcus, 1996). Rannsókn Foggin o.fl. (2016) sýnir að foreldrar sem missa í 

sjálfsvígi upplifa þjónustu lækna, heilbrigðiskerfisins og lögreglunnar hafa 
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brugðist sér þegar þau hefðu mest þurft á stuðningi að halda. Það er ekki ljóst 

skv. niðurstöðum hvaða aðferð reynist best til að mæta þörfum aðstandenda 

en ljóst þykir að viðtalsmeðferð frá fagaðilum reynist hjálpleg í tilvikum 

syrgjenda og sýna niðurstöður jafnframt skýrt ákall frá aðstandendum um 

úrræði, bjargráð og þjónustu.  

Hlutverk heilbrigðisþjónustu í sjálfsvígum  

Rannsókn Foggin o.fl. (2016) sýnir að heilbrigðisstarfsfólk er mjög opið og 

meðvitað um þá staðreynd að andleg heilsa er jafn mikilvægur hluti af 

heilsufari einstaklinga og líkamleg heilsa og að það sé þeirra hlutverk að 

sinna því jafnt á við líkamlegt heilsufar. Andleg heilsa er hluti af umönnun 

einstaklinga og samkvæmt niðurstöðum kemur fram að heilbrigðisstarfsfólk, 

læknar og hjúkrunarfræðingar, eru feimnir við að ræða um sjálfsvíg þó svo að 

þeim reynist auðvelt að ræða aðra þætti andlegrar heilsu. Að mæta 

aðstandendum og foreldrum sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi reynist þeim 

flókið og nefnir heilbirgðisstarfsfólk bjargarleysi varðandi úrræði og hvernig 

þeir eigi að bregðast við ef fólk reynist í sjálfsvígshættu sem og í aðstoð við 

syrgjendur sem hafa misst aðstandanda í sjálfsvígi. Fram kemur að skortur 

reynist á stuðningi og eftirliti og jafnframt úrræðum fyrir fólk sem missir í 

sjálfsvígi (Foggin o.fl., 2016). Samkvæmt Albuquerque o.fl. (2017) er 

mikilvægt að taka tillit til reynslu foreldra sem lenda í því hræðilega áfalli að 

missa barn, hvort sem það er í sjálfsvígi eða á annan máta, en viðbrögð geta 

verið mismunandi og eru óhjákvæmilega bundin við tilfinningar hvers og 

eins. Ályktanir höfunda rannsóknarinnar eru því að mikilvægt sé að hafa til 

staðar aðgerðaráætlun innan heilbrigðiskerfisins fyrir foreldra sem takast á 

við barnsmissi. Heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum hóf árið 2017 

forvarnarverkefni gegn sjálfsvígum þar sem áhersla var lögð á að 

heilbrigðisstarfsfólk væri markvisst þjálfað til þess að miðla forvörnum. Í 

nokkrum ríkjum var þegar til áætlun varðandi viðbrögð heilbrigðisstarfsfólks 

ef einstaklingar í sjálfsvígshugleiðingum myndu leita aðstoðar, en þó er talin 

brýn þörf á samræmdum vinnureglum fyrir þjóðina í heild til þess að 

heilbrigðisstarfsfólk sé betur í stakk búið til að takast á við aðstæður þar sem 

skjólstæðingar eru í sjálfsvígshættu. Forvarnarverkefnið fór vel af stað og 

hafa um 20% ríkja í landinu sýnt áhuga og hafið markvisst forvarnarsarf 

(Graves, Mackelprang, Van Natta og Holliday, 2018). Forvarnarverkefni líkt 

og áætlanir um að draga úr sjálfsvígstíðni hefur sýnt fram á sparnað í 

heilbrigðiskerfinu þegar upp er staðið m.a. með færri innlögnum og komum á 

bráðamóttökur (Godoy Garraza, Peart Boyce, Walrath, Goldston og McKeon, 

2018). 
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Tilgangur og rannsóknarspurning 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er reynsla foreldra af stuðningi í kjölfar þess að 

missa barn í sjálfsvígi?   
 

Skilgreining lykilhugtaka  

Sjálfsvíg: Athöfn sem einstaklingur framkvæmir vísvitandi til þess að binda 

endi á sitt eigið líf (WHO, 2018).  

Aðstandendur: Þeir sem standa einstaklingnum næst, t.d. maki, foreldrar, 

systkini og börn.  

Sorgarferli: Ferli sem fer af stað þegar einstaklingur upplifir missi og er 

eðlileg þróun sem fer í gang í kjölfar mikils áfalls. Sorgarferlið getur haft 

bæði líkamleg og andleg áhrif á líðan fólks (Love, 2007).  

Stuðningur: Hefur að geyma tilfinningalegan stuðning og stuðning þar sem 

leitast er við að veita viðeigandi upplýsingar. Tilfinningalegur stuðningur 

felur í sér hughreystingu, nánd og tengsl. Upplýsingastuðningur felur í sér 

upplýsingaveitu og ráð sem geta nýst einstaklingnum  

til að ráða betur við aðstæður (Schaefer, Coyne og Lazarus, 1981).  

Heilbrigðisþjónusta: “Heilbrigðisþjónusta tekur til hvers kyns heilsugæslu, 

lækninga, hjúkrunar, almennrar og sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu, 

sjúkraflutninga, hjálpartækjaþjónustu og þjónustu heilbrigðisstarfsmanna 

innan og utan heilbrigðisstofnana sem veitt er í því skyni að efla heilbrigði, 

fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma og  

endurhæfa sjúklinga” (Embætti landlæknis, 2014).  
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Kafli 2. Aðferðafræði  

Í þessum kafla er fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar, en rannsakandi 

notaðist við 12 meginþrep í rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði. Skilyrði fyrir þátttöku, val á þátttakendum og hvernig auglýst 

var eftir þátttakendum verður tilgreint. Greint verður frá því hvernig gögnum 

var aflað, réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar tilgreindur og í lok 

kaflans verður farið yfir siðfræðilegar vangaveltur í tengslum við 

rannsóknina.  

 

 
 

Val á rannsóknaraðferð  

Til að svara rannsóknarspurningunni var notast við aðferð Vancouver-skólans 

í fyrirbærafræði. Markmið Vancouver-skólans er að auka skilning á 

mannlegum fyrirbærum í þeim tilgangi að bæta þjónustu líkt og í 

heilbrigðiskerfinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Gagnasöfnun með aðferð 

Vancouver-skólans fer fram í samræðu milli rannsakanda og þátttakanda eða 

á formi viðtala, þar sem þátttakandi er um leið meðrannsakandi. 

Rannsakandinn stýrir umræðunni og sér um úrvinnslu gagna með þekkingu 

sína á málefninu til hliðsjónar. Það er mikilvægt að rannsakandinn sé opinn 

fyrir frásögnum og meðvitaður um eigin viðhorf og fordóma, ásamt því að 

leggja athygli í að öðlast skilning á frásögnum og fyrirbærum. Leitast er við 

að skilja hvern einstakling út frá aðstæðum og því samhengi sem hann er í. 

Vancouver-skólinn hentar flestum rannsakendum sem vilja skynja reynslu og 

upplifun fólks og hefur verið vinsæl rannsóknaraðferð hjá  

hjúkrunarfræðingum sem og almennt hjá heilbrigðisstarfsfólki 

(Halldorsdottir, 2000). Rannsóknaraðferð Vancouver-skólans hentar einkar 

vel til rannsóknar á viðkvæmu efni líkt og sálrænum áföllum og hafði 

rannsakandi það að leiðarljósi að bæta þjónustu heilbrigðiskerfisins líkt og 

Vancouver-skólinn leggur upp með við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Samkvæmt Vancouver-skólanum er mikilvægt að líta á hvern þátttakanda 

sem dýrmætan og lagði rannsakandi áherslu á að gæta að hógværð, sýna 

hlýju og nálgast þátttakendur með virðingu.  
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Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).   
 

Sérhvert þrep í rannsóknarferli Vancouver-skólans inniheldur ígrundun 

en rannsakandi fer endurtekið í gegnum sjö meginþættina hér að ofan allt 

rannsóknarferlið: Að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að 

túlka, að raða saman, að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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Tafla 1. Tólf meginþrep í rannsóknaraðferð Vancouver skólans í 

fyrirbærafræði og hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn.  
 

Þrep í rannsóknarferlinu  Hvernig þeim var fylgt í þessari 

rannsókn  

Þrep 1. Val á samræðufélögum (úrtak).  Tíu þátttakendur voru valdir með 

sjálfboðaliðaúrtaki 3 feður og 7 mæður (þar 

af þrjú hjón/pör). Þeim var öllum gefið 

rannsóknarnafn. 

Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður en 

samræður hefjast)               

Hugmyndir og tilgátur rannsakanda lagðar 

til hliðar.  

Þrep 3. Þátttaka í samræðum 

(gagnasöfnun).  

Tekin voru tvö viðtöl við 6 þátttakendur, 

eitt viðtal við hjón, samtals 13 viðtöl.  

Þrep. 4. Skerpt vitund varðandi 

hugmyndir og hugtök.  

Samræður voru hljóðritaðar og unnið var úr 

þeim samhliða ítarlegri gagnasöfnun.   

Þrep 5. Þemagreining (kóðun). Finna 

lykilsetningar og finna merkingu 

þeirra.   

Frásagnir voru greindar í meginþemu og 

undirþemu.   

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir 

hvern þátttakanda.  

Frásögnum þátttakenda raðað upp í 

greiningarlíkan fyrir hvern og einn.  

Þrep 7. Staðfesting á hverju 

greiningarlíkani með viðkomandi 

þátttakanda.  

Hver þátttakandi staðfesti sitt 

greiningarlíkan með athugasemdum sem 

rannsakandi lagfærði.  

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er 

smíðað úr öllum einstaklings 

greiningarlíkönunum.  

Þróað var heildargreiningarlíkan úr öllum 

greiningarlíkönum þátttakenda til að fá 

heildstæða yfirlitsmynd 

(heildargreiningarlíkan).  

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið 

saman við rannsóknargögnin (rituðu 

viðtölin).  

Samræmi tryggt með yfirlestri á viðtölum 

og endurtekinn samanburður gerður á ný.   

Þrep 10. Kjarni fyrirbærisins sett fram 

sem lýsir fyrirbærinu (niðurstöðum í 

hnotskurn). 

,,Það er svo mismunandi hvaða stuðning við 

þurfum‘‘. Reynsla foreldra af stuðningi í 

kjölfar þess að missa barn í sjálfsvígi.   

Þrep 11. Staðfesting á 

heildargreiningarlíkani og meginþema 

með einhverjum þátttkendum.  

Þrír þátttakendur staðfestu 

heildargreiningarlíkan með athugasemdum 

sem rannsakandi lagfærði.  

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar 

skrifaðar upp þannig að raddir allra 

heyrist.  

Trúverðugleiki rannsóknar aukinn með því 

að vitna beint í alla þátttakendur að 

einhverjum hluta í rannsókninni. 
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Þátttakendur  

Við val á þátttakendum í rannsókninni var notast við sjálfboðaliðaúrtak og 

auglýsti rannsakandi eftir þátttakendum í gegnum Píeta– 

sjálfsvígsforvarnarsamtökin. Kosturinn við sjálfboðaliðaúrtak er að 

rannsakandi getur fengið þátttakendur með víðtæka og ólíka reynslu, auk 

þess sem þátttakendur sýna áhuga og bjóða sig sjálfir fram (Morse, 1991). 

Ókostur við sjálfboðaliðaúrtak getur hinsvegar verið að í úrtakið veljist 

einstaklingar sem eru ekki dæmigerðir fyrir þýðið. Einnig þarf frumkvæði og 

ákveðni til þess að bjóða fram þátttöku og er mikilvægt að rannsakandi hafi 

það í huga við gerð rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Skilyrði fyrir þátttöku var að vera foreldri sem misst 

hafði barn í sjálfsvígi, móðir eða faðir og var foreldrum frjálst að vera saman 

í viðtali. Rannsakandi þurfti a.m.k. sjö þátttakendur og í kjölfar birtingar á 

auglýsingu eftir þátttakendum höfðu átta foreldrar samband og lýstu yfir vilja 

til þátttöku. Þátttakendur voru flestir staðsettir á Suðurlandi, ein fjölskylda á 

Norðurlandi. Þátttakendur voru sjö mæður og þrír feður, þar af þrjú pör/hjón 

og voru þau saman í viðtölum. Þátttakendur voru á aldrinum 40-65 ára þegar 

viðtölin fóru fram og höfðu þau öll misst börn sín í sjálfsvígi, aldursbil 

barnanna var 17-37 ár þegar þau létust og voru 3-24 ár frá andláti.   
 

Tafla 2. Lýsing á þátttakendum          

Rannsóknarnafn  Barn sem þau 

misstu  

Aldur við 

andlát  

Árafjöldi frá 

andláti  

Arna  Sonur  17 ára  24 ár  

Brynja  Sonur  18 ára  5 ár  

Sunna  Sonur  23 ára  4 ár   

Valdís og Hrafn  Sonur  28 ára  5 ár  

Katrín  Sonur  19 ára  3 ár  

Iðunn og Jón   Dóttir   26 ára  5 ár   

Helena og Þór  Sonur  37 ára  3 ár  

  

 
Allir fengu rannsóknarnöfn til að vernda nafnleynd þátttakenda. 
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Gagnasöfnun og gagnagreining  

Rannsóknargögnum var safnað með viðtölum við þátttakendur. Viðtöl fela í 

sér orðaskipti milli rannsakanda og þátttakanda þar sem reynsla þeirra 

síðarnefndu er höfð að leiðarljósi við vinnslu gagna. Rannsakandi taldi að til 

rannsóknar á viðfangsefninu væru viðtöl öflugasta gagnasöfnunaraðferðin til 

þess að fá svör við rannsóknarspurningunni. Með viðtalsaðferð í eigindlegum 

rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem 

þróast í kjölfarið eftir samskipti rannsakanda og þátttakanda (Denzin og 

Lincoln, 2011). Rannsakandi notaðist við opin viðtöl þar sem hálfstaðlaður 

viðtalsrammi var hafður að leiðarljósi og fékk þannig fram ólík sjónarhorn 

þátttakenda á viðfangsefninu. Rannsakandi myndaði traust samband við 

þátttakendur áður en viðtal hófst og lagði sig fram við að sýna einlægni og 

virðingu í samræðum en byrjun samskipta getur sagt mikið til um það 

hvernig útkoman verður (Usher og Holmes, 1997).   

Tekin voru 13 viðtöl við þátttakendur. Einstaklingsviðtöl við fjórar mæður og 

þrjú viðtöl þar sem báðir foreldrar voru þátttakendur í viðtalinu saman, en tvö 

viðtöl voru tekin við sex þátttakendur, eitt viðtal við ein hjón. Rannsakandi 

tók viðtölin á rúmlega eins árs tímabili og fóru viðtölin fram á heimilum 

þátttakenda í öllum tilfellum. Rannsakandi skrifaði viðtölin upp orðrétt og 

gætti að viðtölin væru ekki persónugreinanleg með því að breyta öllum 

nöfnum með kóðun sem og að gæta þess að tilgreina ekki staðsetningar eða 

önnur kennileiti. Við vinnslu rannsóknarinnar sem og gagnagreiningu 

notaðist rannsakandi við tólf meginþrep Vancouver-skólans þar sem unnið 

var að því að finna sameiginleg þemu í frásögnum þátttakenda og móta 

þannig yfirþema, meginþemu og undirþemu rannsóknarinnar. Rannsakandi 

lagði upp með að skoða reynslu foreldra af því að missa barn í sjálfsvígi og á 

stuðningi í kjölfar áfallsins.  

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar  

Réttmæti og áreiðanleiki hafa jafn mikið gildi í eigindlegum rannsóknum sem 

og megindlegum, þó svo að réttmæti fái nýja merkingu í eigindlegum 

rannsóknum og sé metið út frá öðrum mælikvörðum (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki 

auðvelt að skilgreina réttmæti vegna íhlutunar rannsakanda en það er í raun 

hans tilfinning og mat sem endurspegla rannsóknina. Það sem helst speglar 

réttmæti rannsókna er trúverðugleiki og nákvæmni rannsóknargagna en 

einnig getur verið gott að líta til framtíðar og sjá hvernig niðurstöður 

rannsóknarinnar koma til með að bæta aðstæður einstaklinga (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Á meðan á þessari rannsókn stóð var rannsakandi í námi 
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við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Aðalleiðbeinandi 

rannsakanda er sérfræðingur í efninu, þ.e. sálrænum áföllum og eykur það 

réttmæti rannsókna að hafa þjálfaða einstaklinga til aðstoðar. 

Meðleiðbeinandi rannsakanda er sérfræðingur í rannsóknum þar sem notast 

er við eigindlega aðferðarfræði, líkt og beitt er í þessari rannsókn. Það er 

mikilvægt að gögn rannsóknarinnar hljóti mettun til þess að réttmæti aukist 

og var það upplifun rannsakanda að tíu viðmælendur í 14 viðtölum hafi leitt 

rannsóknarefnið að mettun.    

Siðfræðilegar vangaveltur  

Siðfræði í rannsóknum er jafn mikilvæg og aðferðafræðilegur þáttur þeirra. 

Það er mikilvægt að uppfylla siðfræðilegar kröfur í rannsóknarvinnu en sem 

dæmi er ekki boðlegt að valda mönnum né dýrum þjáningu í 

rannsóknarskyni, vanvirða þær ákvarðanir sem einstaklingar taka né að 

mismuna þeim. Eigindlegar rannsóknir fela í sér minni hættu en 

meðferðarprófanir en mikilvægt er að upplýsa þátttakendur um í hverju 

þátttaka þeirra felst, hvernig upplýsingar munu nýtast og einnig að fá upplýst 

samþykki frá þeim. Þeir þátttakendur sem rætt er við í framkvæmd rannsókna 

eiga rétt á að fá að lesa yfir og draga til baka þá þætti sem þeim finnst hafa 

verið mistúlkaðir eða vilja ekki að verði birtir (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsakandi tryggði siðferðilega hagsmuni þátttakenda með því að afhenda 

þátttakendum kynningarbréf með greinargóðri kynningu á rannsóknarefni, 

tilgangi rannsóknar og hvernig niðurstöður munu verða birtar. Þátttakendur 

skrifuðu undir upplýst samþykki og mun þeim að loknu verki á skrifum 

meistaraverkefnis verða boðið upp á að lesa yfir þau gögn sem beinast að 

þeim áður en niðurstöður verða birtar.   
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Kafli 3. Niðurstöður  

Í rannsókninni lýstu foreldrar sem misst höfðu börn sín vegna sjálfsvígs 

reynslu sinni varðandi stuðning og úrræði í kjölfar þess áfalls að missa barn í 

sjálfsvígi en áberandi er hve illa heilbrigðiskerfið tók á áföllum þeirra. 

Tilkynning andláta og sáluhjálp í kjölfar áfallsins var í öllum tilfellum í 

verkahring lögreglu og presta, sem spiluðu misjafnlega úr stuðningi við 

foreldra og fjölskyldur í heild sinni. Það höfðu verið erfiðleikar hjá börnum 

þátttakenda í öllum tilvikum nema einu áður en þau létust og dæmi um 

sjálfsvígshugsanir, sjálfsskaðandi hegðun og tilraunir til sjálfsvígs. 

Sorgarúrvinnsla hjá foreldrunum reyndist vera langhlaup, áfallið var mikið og 

flóknar tilfinningar til staðar. Foreldrarnir upplifðu flest mikla sektarkennd og 

voru haldin miklum sjálfsásökunum. Þau upplifðu ekki skömm yfir ákvörðun 

barna sinna um að taka eigið líf og misjafnt var hvort foreldrar upplifðu 

vendipunkt varðandi breytingu á líðan til hins betra þegar leið frá áfallinu eða 

þegar mesta áfallið var yfirstaðið. Afleiðingar áfallsins komu mikið niður á 

andlegri og líkamlegri heilsu foreldra þar sem þrekleysi, kvíði, þunglyndi, 

allskonar veikindi og verkir voru áberandi. Úrræði voru af misjöfnum toga og 

mikið undir foreldrunum komið hve áköf þau voru í að sækja sér aðstoð ef 

sáluhjálp brast eða þegar frá leið áfallinu. Jafnvel voru dæmi um að foreldrar 

þyrftu að sækja alla aðstoð sjálf frá því að um andlátið var tilkynnt. Allir 

þátttakendur stóðu alfarið undir öllum kostnaði við meðferðir og úrræði sjálf 

og ekkert reyndist í boði fyrir þennan útsetta hóp. Þátttakendur voru allir á 

sama máli varðandi væntingar um þjónustu þessu tengdu og myndu öll vilja 

sjá fastskorðaða verkferla í stuðningi við eftirlifendur. Flestum fannst 

þjónustan eiga að tilheyra heilbrigðiskerfinu og gagnrýndu þau mjög 

áhugaleysi heilbrigðisþjónustunnar. Nokkrir nefndu að kostnaðarminni 

sálfræðiþjónusta gæti reynst mjög gagnleg og einnig komu hugmyndir að 

samsettu þverfaglegu viðbragðsteymi sem gæti aðstoðað aðstandendur sem 

missa barn í sjálfsvígi.  
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          Mynd 2. Greiningarlíkan.  
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Aðdragandi og tilkynning um sjálfsvíg  

Þátttakendur í rannsókninni voru tíu talsins og eiga það allir sameiginlegt að 

vera foreldrar sem misstu börn sín í sjálfsvígi. Börn þátttakenda voru sex 

drengir og ein stúlka og voru þau á aldursbilinu 17-37 ára þegar þau létust. Í 

sex tilvikum var móðir barnanna ekki lengur gift/í sambúð með blóðföður 

barna sinna, en í þremur tilvikum áttu börnin uppeldisföður frá bernsku sem 

gekkst þeim mikið til í föðurstað, einn drengur átti foreldra í hjónabandi. Í 

flestum tilfellum var aðdragandi að sjálfsvígunum, miklir erfiðleikar svo 

sem fíknivandi, hegðunarvandi, félagslegir erfiðleikar, misnotkun og 

þunglyndi en í einu tilfelli var enginn sjáanlegur aðdragandi. Dæmi voru um 

sjálfsskaðandi hegðun, í þremur tilvikum voru hótanir um sjálfsvíg, 

í þremur tilvikum hafði verið framkvæmd tilraun til sjálfsvígs en í öllum 

tilvikum grunaði foreldra ekki að barn þeirra gengi svo langt að taka eigið líf 

eða að sjálfsvígstilraun myndi enda með sjálfsvígi.   

Sonur Katrínar hafði orðið fyrir alvarlegu kynferðisofbeldi á 

unglingsárum og hafði fjölskyldan barist með honum í málaferlum í tvö ár 

áður en hann lést. Þó að tímarnir á undan hefðu verið mjög erfiðir grunaði 

fjölskylduna ekki að áfall líkt og sjálfsvíg væri í vændum. Katrín sagði:  

  
Alltaf þegar að ég sá sjúkrabíl hugsaði ég nafnið hans margoft [endurtekur 

nafn sonar síns fimm sinnum] og þegar þetta gerðist, þá var það eina sem ég 

hugsaði. Ég vissi alveg að það væri eitthvað, ég vonaði að hann væri kominn 

í jeilið heldur en það væri eitthvað verra, frekar eitthvað sem hægt væri að 

vinna með.  
 

Sonur Örnu hafði leiðst út í fíkniefnaneyslu og var hugsanlega með 

byrjandi geðklofasjúkdóm þegar hann fannst látinn í stigagangi í íbúð nálægt 

heimilinu. Prestur kom á heimili fjölskyldunnar og tilkynnti um andlátið 

ásamt lögreglu. Sonur Brynju var með fjölmargar greiningar, mikinn 

hegðunarvanda, gekk illa að fóta sig í skólakerfinu og átti erfitt með skap. 

Aðspurð út í aðdraganda að áfallinu sagði Brynja ,,Nei, nefnilega ekki. Það 

var farið að ganga aðeins betur þannig að ég var hætt að fylgjast eins vel 

með‘‘. Brynja var ekki stödd heima við þegar reynt var að hafa upp á henni, 

svo símtal barst frá presti með fregnir um atburðinn.  

Í tilfelli sonar Sunnu var ekki sjáanlegur aðdragandi að sjálfsvígi, 

honum gekk vel í því sem hann tók sér fyrir hendur, var reglusamur og ekki 

vitað til andlegra veikinda. Hann fór út að skemmta sér og var komið að 

honum látnum á heimilinu daginn eftir. Sunna og eiginmaður hennar voru 

ekki stödd heima og fengu fréttirnar því í gegnum síma frá 

fjölskyldumeðlimi. Valdís og Hrafn höfðu verið í takmörkuðu sambandi við 

son sinn og hafði gengið allaveganna árið áður en hann lést. Hann hafði verið 

í neyslu, en var orðinn edrú. Hann var í sambúð, en þau voru ný hætt 
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saman þegar hann lést. Enginn aðdragandi var að áfallinu eftir því sem þau 

vissu best. Valdís sagði:  

 
Við vissum ekkert og vorum alveg grunlaus um það hvað hefði skeð fyrr en 

lögreglumaður og prestur koma og tilkynna okkur það að sonur okkar hefði 

hengt sig á vinnustaðnum sínum fyrr um kvöldið. 

 

Óeinkennisklæddur lögreglumaður hringdi dyrabjöllunni um klukkan 

sjö á mánudagsmorgni hjá Helenu og Þór. Helena sagði: ,,Hann orðaði þetta 

svo: „mér þykir leitt að þurfa að segja þér það en sonur þinn er dáinn“‘‘. Þau 

gleyma þessum orðum aldrei og segja þetta hafa verið ótrúlegt sjokk, mikið 

áfall og óraunverulegt. Helena sagði: ,,Ég var svolítið undrandi á því að 

lögreglumaðurinn var einn að tilkynna, það var hvorki prestur né 

sálfræðingur með honum’’. Lögreglumaðurinn stoppaði stutt við, gaf 

foreldrunum helstu upplýsingar og var svo farinn. Þau sátu eftir í sjokki, 

eftirfylgnin í kjölfarið var engin og þetta var allt sem hið opinbera veitti 

þeim, tilkynning um andlátið, ,,Það var þessi eini lögreglumaður sem kom og 

sagði okkur fréttirnar’’. Sonur þeirra hafði lent í miklu einelti í æsku og náði 

sér aldrei upp úr því. Eineltið leiddi af sér félagsfælni á háu stigi, kvíða og 

þunglyndi þess valdandi að hann gat varla gengið á milli húsa. Aðdragandinn 

hafði því verið langur, þau höfðu barist í yfir 20 ár með honum við vanlíðan 

hans og hann hafði gefist upp.   

Dóttir Iðunnar og Jóns hafði orðið fyrir einelti sem barn og þróaði með 

sér kvíðaröskun upp úr því. Hún glímdi við fíknisjúkdóm, hafði lent í 

kynferðisofbeldi og verið í ofbeldissambandi. Nokkru áður en hún lést hafði 

hún komist á beinu brautina en missti fótanna aftur og fann að þetta var að 

mistakast, Iðunn sagði: ,,Hún var komin á þessa fallbraut sem reyndist henni 

rosalega erfitt’’. Iðunn og Jón voru á ferðalagi þegar dóttir þeirra lést, svo 

tilkynninguna fengu þau símleiðis, Jón sagði:  

 
Það er lögreglan sem hringir og við vorum stödd úti á landi, þeir reyndu eins 

hratt og þeir gátu að ná tali af okkur til að færa okkur fréttirnar. Ég var 

honum mjög þakklátur fyrir það, þetta er ekki auðveldasti parturinn af 

lögreglustarfinu, en nauðsynlegur, að flytja svona fréttir og það á ekkert að 

bíða neitt með það. 

Upplifun af áfallinu  

Upplifun af áfallinu var sambærileg hjá fjölskyldunum og öll minntust þau á 

langvinnt sorgarferli ásamt áberandi líkamlegum einkennum í kjölfar 

áfallsins. Arna sagði: ,,Þeir flytja mér þessa frétt, presturinn segir mér þetta ... 

og ég hrundi í gólfið og fékk taugaáfall‘‘. Brynja lýsti vondu símtali þar sem 

presturinn spyr hvort hún sé með einhverjum. Brynja sagði: 
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Ég fann hvernig líkaminn minn brast, ég held ég geti ekki útskýrt það 

öðruvísi. Ég fann bara sársaukann svona stingandi og hélt ég væri að fá 

hjartaáfall (...) en svo fór ég bara í algjöran buissness gír, fór að hringja í 

fólk og láta vita, fór bara í algjöran svoleiðis pakka. 

 

Svo varð algjör stilla innra með Brynju en sumt sagðist hún ekki greina 

og annað vera alveg í þoku.  

Sunna sagði: ,,Þetta var bara náttúrulega mesta martröð sem hægt er að 

hugsa sér sko ... hryllingur ... og náttúrulega bara alveg skelfileg lífsreynsla 

að horfa á hann á börunum, látinn‘‘ (klökknar og tárast).  

Valdís og Hrafn voru heima við með yngri syni sínum þegar 

dyrabjöllunni var hringt, Valdís sagði: ,,Lögreglumaður og prestur tilkynna 

okkur að hann sé dáinn, þetta var svolítið mjög erfitt, ég auðvitað bara grét og 

grét, lengi og mikið’’. Katrín segir atburðinn með sjálfsvíg sonar síns 

mjög súrrealískan ,,Það sem er svo skrítið við þetta er að endanleikinn var  

einhvernveginn bara algjör strax, það var ekkert „en“ eitthvað, hvað ef....þetta 

var bara komið’’. Upplifun Helenu og Þórs af áfallinu var í fyrstu gífurlegt 

áfall og atburðurinn var mjög óraunverulegur. Tímabilið fyrst á eftir var 

þokukennt og þau tóku einn dag í einu. Iðunn og Jón voru stödd á ferðalagi 

þegar þeim bárust fréttirnar um andlát dóttur sinnar og var fyrsta upplifunin 

sú að hvorugt þeirra trúði því hvað hafði gerst. Jón fékk símtalið og færði 

Iðunni fréttirnar sem varð viti sínu fjær og grét mikið þegar hún loks meðtók 

að andlátið væri staðreynd. Iðunn sagði:  

 
Í fyrstu fer maður svo á einhverja sjálfsstýringu, það er bara þessi öskrandi 

sársauki sem að maður er í og svo verður maður dofinn og mér finnst maður 

ekki stjórna því, hlutirnir gerast sjálfkrafa. 

 

Þátttakendurnir í rannsókninni voru allir á sama máli, þeir upplifðu 

ekki skömm tengda ákvörðun barna sinna um að binda enda á eigið líf en um 

leið voru þau flest haldin mikilli sektarkennd. Brynja ýtti skömminni frá sér 

strax, hún hafði orðið vitni að þögn, skömm og afneitun vegna sjálfsvíga og 

ákvað því að þannig skyldu hennar viðbrögð ekki birtast. Hún taldi kerfið 

hafa brugðist þeim á sínum tíma og nefnir að skömmin liggi hjá kerfinu, 

menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu. Arna upplifði mikla skömm frá 

samfélaginu þrátt fyrir að skammast sín ekki fyrir drenginn sinn og það sem 

hann gerði. Henni fannst hún ekki þurfa að segja frá þessu og nefndi að í 

sumum tilfellum hefði hún sagt að hann hefði dáið í slysi eða óvænt, eða 

jafnvel ekki viljað ræða það við fólk. Arna sagði: ,,Það var meiri skömm 

hlaðin í kringum sjálfsvíg á þessum tíma‘‘, en rúmlega tuttugu ár eru síðan að 

sonur hennar lést. Katrín upplifði ekki skömm, hún hafði barist með syni 

sínum í gegnum mjög erfiða kafla í lífinu og segist frekar hafa þurft að takast 

á við sektarkennd í eigin garð. Valdís og Hrafn upplifðu ekki skömm, heldur 
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urðu þau meira vör við vorkun, Valdís sagði: ,,Okkur fannst allir 

einhvernveginn sem þekktu okkur í bæjarfélaginu hugsa þarna er fólkið sem 

missti son sinn í sjálfsvígi og maður var kominn með þann stimpil’’. 

Sektarkenndin var mikil yfir því að hafa ekki áttað sig á því hvernig syni 

þeirra leið, að hafa sem foreldrar ekki skynjað þetta.  

Helena og Þór upplifðu ekki skömm í kringum sjálfsvígið, þau földu 

ekkert og sögðu fólkinu í kringum sig strax hvað hafði gerst. Helena sagði: 
 

Fólk brást vel við, var duglegt að koma með mat, kökur, blóm og ég fékk nú 

ógeð af blómum. Það var mjög gott sko, en auðvitað tók það enda, en þetta 

tekur aldrei enda hjá okkur.  

 

Iðunn og Jón höfðu sömu sögu að segja, þau upplifðu ekki skömm í 

kringum sjálfsvíg dóttur sinnar, en Iðunn segir þó að börnin sem eftir voru 

hafi upplifað eilitla skömm og kannski frekar blendnar tilfinningar í garð 

ákvörðunar systur sinnar. Sektarkenndin er mikil hjá þeim hjónum og segist 

Iðunn hugsa mikið um það afhverju hún hafi ekki verið meira til staðar fyrir 

dóttur sína stundirnar áður en hún lést.   

Áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

Lífsreynsla eins og að missa barn í sjálfsvígi hefur ekki aðeins áhrif á andlega 

líðan, heldur töluðu foreldrarnir um líkamleg einkenni líkt og að ná ekki 

viðunandi svefni, að geta ekki nærst, minnkaða matarlyst, orkuleysi og 

hreinlega erfiðleika með hugarstarf. Brynja sagði:,,[Ég] var náttúrulega bara í 

þvílíkum rússíbana‘‘. Þegar frá leið áfallinu fann Brynja meira fyrir 

streituviðbrögðum, þrátt fyrir að reyna stöðugt að vera jákvæð og horfa fram 

á veginn þurfti lítið til þess að hún færi úr jafnvægi. Hún sagði: 

 
Til dæmis ef síminn hringir á óvenjulegum tímum, þetta er svona eins og að 

vera á einhverju alertness. Það er ekkert voðalega langt í pirringinn, ef það er 

mikið að gera þá verð ég fljótt uppgefin sem kemur fram í pirringi og ég er 

fljót upp.  

 

Langvarandi áhrif áfalla geta varað mánuðum sem árum skiptir og lýsti 

Sunna líðan sinni rúmlega þremur mánuðum eftir andlát sonar síns þegar hún 

kemst að í viðtal á bráðamóttöku geðsviðs eftir langa bið til að komast að hjá 

geðlækni. Hún upplifði áfallastreitu, kvíða og djúpt þunglyndi. Sunna sagði:  
 

Ég kemst þarna að í viðtali hjá þeim á geðdeildinni og þar bara opna ég mig 

algerlega og grenja úr mér augun og sagði þeim það sem satt var, „veistu 

ég held að ég sé að missa það, ég held ég sé bara alveg að tapa glórunni“ 

Þú veist ég var að sofa kannski þrjá tíma á sólarhring og hérna stóð varla í 
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fæturna, ældi eða var með niðurgang til skiptis, hélt eiginlega ekki niðri 

neinum mat, hraðléttist og var bara orðinn skugginn af sjálfri mér.  

 

Katrín sagðist hafa upplifað áfallið og sorgina svo líkamlega, hún 

sagði: 

 
Mér fannst ég þurfa að halda mér í fyrstu dagana, þurfti að halda mér í veggi 

og stiga þegar ég var að ganga, þurfti að halda í eitthvað. Þegar það kemur 

bakslag í sorginni þá kemur alltaf þessi tilfinning að ég þurfi að halda í 

eitthvað. 

 

Valdís og Hrafn lýstu engri löngun í mat, þau höfðu enga getu til þess 

að hugsa um sig nema bara svona því allra nauðsynlegasta, Valdís sagði: 

,,Maður var bara dofinn, það var keypt allskyns rusl í matinn svo að við 

myndum borða, því matarlystin var engin’’. Valdís upplifði flókna og 

langvinna sorg í tengslum við andlát sonar síns. Það var ekki fyrr en tæpum 

fjórum árum síðar að hún upplifði tilfinninguna á ný að geta stjórnað líðan 

sinni og lýsti hún hugsun sinni svo:  
 

Ég man eftir því í fyrrasumar, ef sumar skyldi kalla, að ég hugsaði, bíddu já í 

haust eru komin 4. ár síðan hann dó og þá fór ég að hugsa: „bíddu hvað ætlar 

þú að gera, ætlarðu að hafa framtíðina svona í endalausri vanlíðan?“ Ég er 

ekki að segja að ég hafi endilega losnað út úr þessu ástandi, en sorgin sko, 

hún gleymir þér ekkert, hún yfirgefur þig ekkert, hún verður öðruvísi.   
 

Helena og Þór lýstu sterkum líkamlegum einkennum áfallsins. 

Bæði fundu þau fyrir verkjum í líkamanum, í hjartanu og 

innyflunum. Helena sagði: ,,Þetta hefur áhrif á heilsuna, svona 

sjokk’’. Þór glímdi við líkamlega sjúkdóma sem þörfnuðust aðgerðar 

skömmu eftir áfallið. Helena tapaði öllu líkamlegu þreki og gat 

einungis gengið um fjórðung leiðarinnar sem hún var vön að ganga 

sér til heilsubótar. Hún taldi það hafa tekið um ár að vinna líkamlegt 

þrek til baka. Hún lýsti lélegu skammtímaminni hjá þeim báðum eftir 

áfallið ,,Ég þarf ennþá að skrifa allt niður, alla fundi, allt sem ég þarf 

að gera, annars gleymi ég því’’.   

Iðunn fann til allsstaðar, var verkjuð í líkamanum, með 

einkennandi kviðverki og viðvarandi kvíðahnút í maganum auk þess 

sem svefninn fór í töluvert rugl. Hún sagði: ,,Svo fékk ég svona 

grátköst sem bara allt í einu helltust yfir mig ég bara grét og grét og 

grét og svo fékk ég rosalegan höfuðverk’’. Jón rifjar upp með okkur 

að hann hefði í sjálfu sér alltaf getað sofið og voru líkamlegu 

einkennin í hans tilfelli frekar að hann var grátgjarn, sorgmæddur og 

dapur, Jón sagði: 
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Ég fór aftur að vinna eftir tvær vikur (...) það þurfti ekkert til og gat komið 

alveg upp úr þurru [grátur]. Stundum þurfti maður að halda tilfinningunum 

frá sér ef maður ætlaði að einbeita sér að einhverju öðru til dæmis í 

vinnunni. En þarna á þessum tíma hefur mér alltaf fundist það hafa hjálpað 

mér að skipta mér svona á milli [fara í vinnu og vera heima] en svo líka 

auðvitað vinn ég við hluti sem ég hef mikla ánægju af og gefur mér mikið 

þannig ég hafði að einhverju að hverfa sem ég gat fest hugann við.   

Sorgarúrvinnsla og stuðningur í kjölfar áfalls  

Þátttakendur töluðu um gífurlega djúpa sorg í kjölfar áfallsins, dýpri en áður í 

ótímabærum andlátum. Sorgarferlið bitnaði mikið á andlegri og líkamlegri 

heilsu foreldra, Sunna gleymdi að setja sjálfa sig í fyrsta sæti og hugsaði um 

yngri son sinn og um það hvernig hún gæti stutt best við hann. Seinna áttaði 

hún sig á að hún þurfti að koma sjálfri sér af stað í átt að betri líðan og þá 

fylgdi hann með. Hún sagði: ,,Þegar ég brotnaði niður þá fylgdi hann, þegar 

ég átti erfiðustu tímana þá átti hann líka mjög erfitt‘‘. Valdís lýsti 

„ofboðslegri vanlíðan“ og segist muna lítið eftir þessum tíma. ,,Ég hataði 

þessi fyrstu jól og áramót, alla jólatónleikana og jólatónlistina því þetta var 

allt sem minnti á hann’’. Hún reyndi að finna tilfinninguna um að geta valið 

það hvernig dagurinn hennar yrði, en eftir á að hyggja var það eiginleiki sem 

hún glataði algjörlega í áfallinu. Valdís sagði: ,,Við glötuðum sennilega bæði 

þessum eiginleika, það þurfti ekkert til þá var allt komið í klessu’’.   

Því miður er stuðningur við aðstandendur misjafn og höfðu 

þátttakendur í rannsókninni misjafna sögu að segja varðandi stuðning og 

eftirfylgd. Arna sagði: ,,Það var engin hjálp neinstaðar, það var enginn sem 

hafði vit á því að hóa þessum hóp saman [fjölskyldunni], enginn‘‘. Presturinn 

var heilmikill stuðningur í upphafi en seinna þurfti Arna að sækja alla hjálp 

sjálf í kjölfar áfallsins. Hún fór til sálfræðinga, sótti meðferð á Reykjarlundi 

til að takast á við áfallastreitu og hefur verið mjög meðvituð um að sinna 

sjálfri sér og vinna úr áfallinu. Arna sagði: ,,Mér finnst ég sjálf eiga skilið 

fálkaorðuna fyrir að vinna í mínum málum‘‘, en Arna hefur staðið sjálf að 

öllum kostnaði tengdum þeim meðferðum sem hún sótti sér. Hún tekur fram 

að mikilvægt sé að litið sé á fjölskylduna sem eina heild, allir þurfi á 

stuðningi að halda og nefnir að í tilvikum sem þessu séu foreldrar ekki í 

ástandi til þess að sinna öðrum börnum á heimilinu, þess vegna sé mikilvægt 

að langtímastuðningur sé í boði, Arna sagði: ,,Sérstaklega fyrir hin börnin 

sem gleymast alveg þegar foreldrarnir eru í áfalli, árum saman á eftir’’. 

Brynja sagði allt ferlið í kringum andlát sonar síns hafa verið erfitt og 

sorgina hafa verið mjög djúpa, miklu dýpri en áður og hafði hún misst 

nákomna ástvini í snöggum ótímabærum andlátum. Hún vildi ekki þiggja 

sáluhjálp né stuðning frá presti þar sem að hún var ekki skráð í Þjóðkirkjuna 

og var presturinn í raun aðeins tilkynnandi í hennar aðstæðum. Brynja leitaði 
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ekki eftir stuðningi út í samfélagið heldur þáði nærveru og stuðning frá 

fjölskyldunni og nærsamfélaginu auk þess sem hún fékk viðtal 

við Allsherjargoða og lét hún vel af því. Líðanin batnaði með tímanum, 

Brynja sagði: 

 
Smám saman fer manni að líða aðeins betur og áttar sig á því að þegar 

maður vaknar að fyrsta hugsunin er ekki akkúrat þetta, heldur að maður geti 

bara gert eitthvað annað, sett í þvottavélina. Svo sest maður niður og hugsar, 

já þetta gerðist. Svo næsta dag þá tekur það aðeins lengri tíma og svo fer 

þetta að vera bara þannig að hann skýtur upp í kollinn og þá aðallega ef 

eitthvað minnir á hann. Ákveðin tónlist, ákveðin lög, þá svona kemur 

eitthvað.  

 

Sunna sagðist lánsöm með alla eftirfylgd sem presturinn sem við þau 

studdi veitti þeim. Í þeirra tilfelli fylgdi hann allri nærfjölskyldunni eftir og 

passaði einnig upp á systkin hins látna. Hann kom móðurinni í ferli til 

geðlæknis þegar ástandið var orðið tvísýnt með heilsu hennar og líðan og 

fylgdi vel eftir kærustu og tengdafjölskyldu hins látna, en þau voru fyrst á 

staðinn. Sunna hefur sótt allan stuðning sjálf og hefur m.a. verið í 

sjálfshjálpar- og stuðningshópum fyrir foreldra sem missa börn og fyrir 

aðstandendur sem missa í sjálfsvígi. Hún stundar líkamsrækt, hefur farið til 

miðils, læknamiðils, í höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð, jóga, 

núvitundarnámskeið og fleira. Sunna sagði:  

 
Ég er bara búin að vera með allar klær úti en ég veit að það er fullt af fólki 

sem hefur ekki það sem þarf til þess þannig að ég er bara ofboðslega þakklát 

fyrir að hafa geta það og að hafa komið mér í það. Margir vilja bara loka sig 

af en það hefur alls ekki hentað mér. Það er svo mismunandi hvaða stuðning 

við þurfum.  

 

Stuðningur við Valdísi og Hrafn var enginn sem þeim fannst 

óásættanlegt. Sonur þeirra hafði skráð sig úr Þjóðkirkjunni og gengið í 

Ásatrú, Valdís sagði:  
 

Aðkoma Þjóðkirkjunnar hafði ekkert að segja, við vorum eiginlega bara í 

losti og vissum ekkert hvað við áttum að gera, það var enginn sem leiðbeindi 

okkur eitt né neitt, við urðum bara að finna út úr þessu sjálf. 

 

Þau vissu þó að þau kæmust ekki í gegnum áfallið hjálparlaust, þau 

leituðu til ráðgjafa sem þau höfðu kynnst áður. Bæði duttu þau út af 

vinnumarkaði, Hrafn tímabundið, Valdís alveg. Heilbrigðiskerfið kom hvergi 

að sem stuðningsaðili, Valdís hitti áfram sinn heimilislækni og svo var læknir 

innan fjölskyldunnar sem veitti þeim ráðleggingar.   

Katrín og fjölskylda fengu góðan stuðning og eftirfylgni veittan af 

presti strax í upphafi áfallsins. Hún sagði:  
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Ég á mjög góða og sterka fjölskyldu, systkini og foreldra sem komu hérna 

hlaupandi. Ég hafði mjög gott stuðningsnet í fjölskyldu og vinum og fékk 

svo mikið þar og það var alveg nóg strax í kjölfar áfallsins. Ég upplifði í 

raun nærsamfélagið gefa mér mest, sérstaklega þessar fyrstu vikur. 

 

Presturinn sinnti Katrínu og fjölskyldu vel, kom títt fyrstu vikurnar 

eftir áfallið og var í miklu sambandi við fjölskylduna alla. Hún ber 

bráðamóttökunni á þeirra búsetusvæði einnig góða söguna, starfsfólkið þar 

var nærgætið og allt af vilja gert til að þjónusta þau, aðstoða og í því fann 

Katrín mikinn stuðning. Þegar leið frá áfallinu leitaði öll fjölskyldan til 

sálfræðings og Katrín fór í gegnum meðferð hjá starfsendurhæfingarúrræði. 

Sorgarferlið hjá Helenu og Þór hefur reynst þeim erfitt, langvinnt og 

sögðu þau endanleikann svo sterkan í sínu tilfelli þar sem hann var þeirra 

eina barn. Þau misstu bæði foreldri ung að árum og segja þá sorg frábrugðna 

sorginni sem fylgir því að missa barn. Helena sagði: ,,Það er eðlilegra að 

missa foreldri heldur en barnið sitt. Ég held líka að það hljóti að vera öðruvísi 

að missa barnið sitt í sjálfsvígi heldur en í slysi eða í veikindum’’ og bætir 

Þór við ,,Það er líka erfiðara að missa einkabarn heldur en ef þú átt fleiri 

sko’’. Sorgin og söknuðurinn eru mjög sterk, en þau segjast læra að lifa með 

sorginni þótt hún sé alltaf til staðar ,,Að fara í vinnuna, setja upp andlit og 

svo kannski að gráta á leiðinni heim úr vinnunni’’ sagði Helena. Þór finnst 

hann alltaf vera hjá þeim, hann sagði:  

 
Sorgin er alltaf þarna hvað sem maður gerir, hún er þarna. Hún er ekki 

þannig að þetta þyrmi yfir mann, hún bara er alltaf. Það er ekki þannig að 

maður skríði upp í rúm í þunglyndi, þetta er meira eins og að ganga í drullu, 

það er þungt. Að sumu leiti (...)..ég er ekki að leita eftir því að sorgin hverfi, 

ég er ekkert að leita eftir því að eins og ekkert hafi gerst. Af því að mér 

finnst, ég vil halda nálægðinni við hann og ég geri það í sorginni, það er hún 

sem gerir það að verkum að hann er alltaf með manni. Maður saknar hans 

og þannig vil ég að það verði, ég vil ekkert hætta að syrgja. Maður lærir að 

lifa með þessu og það er svo sem ekki í boði að gera neitt annað, en þannig 

er þetta bara. Við höfum aldrei ásakað hann neitt og okkur finnst alveg 

hræðilegt að það hafi farið svona.   
 

Helena og Þór segjast hafa ásakað sjálf sig heilmikið, en eru þó 

fullviss um að það hafi ekki verið neitt sem þau hefðu getað gert til 

þess að koma í veg fyrir sjálfsvígið, þau upplifðu sektarkennd yfir 

því að hafa ekki áttað sig á því í hvað stefndi. Sektarkenndin segja 

þau þó ekki yfirþyrmandi ástand, það sé sorgin og missirinn. 

Stuðningurinn við Helenu og Þór var enginn frá upphafi áfallsins og 

hafa þau þurft að leita eftir öllu sjálf og á eigin kostnað. Frá því að 

þeim var tilkynnt að sonur þeirra væri látinn og fram undir seinnipart 

dags kom ekki nokkur sáluhjálp eða stuðningur, en nákominn ættingi 



41 

 

hafði samband við prest og bað hann að líta til þeirra og mætti hann 

að vinnudegi loknum. Helena sagði: ,,Hann kom eftir vinnu, það var 

sem sagt ekki partur af hinu opinbera eða heilbrigðiskerfinu, heldur 

kom hann að bón ættingja, þegar hann var búinn í vinnunni, það var 

eftir klukkan fimm’’. Næsta skref hjá þeim var að hafa sjálf samband 

við þann prest sem jarðsöng son þeirra og fengu þau góðan stuðning 

af hans hálfu í ferlinu. Helena sagði:  
 

Það er enginn í þessu ferli sem hefur samband við þá kirkju eða sóknina sem 

við tilheyrum til þess að segja, „þetta fólk missti barnið sitt, gerið eitthvað.“ 

Það er ekki þannig. Heldur fórum við og töluðum við prestinn og sögðum 

honum frá þessu. Það er ekkert sem fer í gang og ekki einu inni hjá 

lögreglunni eftir að okkur er tilkynnt um andlátið.  

  

Áfall sem og að missa barnið sitt í sjálfsvígi veldur því 

hreinlega að veröldin hrynur á sekúndubroti. Fólk missir tengsl við 

raunveruleikann, alla jarðtengingu og er dofið lengi. Það fylgja því 

óþægindi að trana sér fram eftir aðstoðinni, að vera sífellt sá sem 

leitar, sá sem kvartar. Á þessum tímapunkti er engin úrvinnsla sem á 

sér stað, fólk er fast í áfallinu og það sem meira er, fólk stjórnar því 

ekki hvernær það er tilbúið eftir svona áföll. Iðunn lýsti því þegar frá 

líður mesta sjokkinu og sagði:   
 

Þú kemst út úr mesta dofanum og ert aðeins að komast í gang í einhverju 

sem þú kallar lífið þitt en er náttúrulega ekkert lífið þitt, það verður aldrei 

eins, aldrei aftur og maður þarf svolítið að læra að labba upp á nýtt, en að 

það sé síðan eftirfylgni, það er svo erfitt.....maður hefur bara ekki orku eða 

hugsun í því að teygja sig eftir einhverri hjálp (…) þess vegna er mikilvægt 

að hugsa út í það, að við hérna ég og börnin mín [sem eftir eru] erum bara 

búin að kosta kerfið alveg hellings pening. Svo maður spyr sig hefði verið 

hægt að gera þetta öðruvísi?   
 

Iðunn og Jón fengu tilviljunarkennda vísbendingu um 

áfallateymi staðsett á sjúkrahúsinu í sínu bæjarfélagi, en fram að því 

hafði enginn minnst á það, né bent þeim á að sú þjónusta reyndist 

vera í boði. Iðunn leitaði á bráðamóttöku kvöldið eftir að dóttir þeirra 

lést og hitti þar á hjúkrunarfræðing sem lét hvorki fast né laust fyrr 

en hún fékk hana inn í samtal og benti henni um leið á áfallateymið 

sem þau komust í samband við í kjölfarið. Iðunn sagði:  

 
Við erum búin að vera mjög hugsi yfir þessu því að það er lögreglan sem 

kemur alltaf á staðinn þegar það er um andlát í heimahúsi [er að ræða], þá er 

fólk ekkert endilega að koma í gegnum bráðamóttökur eða sjúkrahúsin yfir 

höfuð.  
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Iðunn og Jón segja helsta stuðninginn hafa verið 

frá nærsamfélaginu, fjölskyldunni, vinum og vinnufélögum. Jón 

sagði:  

 
Við fundum svo mikla samstöðu hvort sem það var fjölskyldan eða 

vinnufélagarnir, það er einhvernveginn það sem að mér fannst bera okkur 

uppi í áfallinu, þú hefur engan kraft, né lífsbaráttu en þarna erum við borin 

uppi fannst mér. 

 

Þau harma lélegt upplýsingaflæði heilbrigðisþjónustunnar og 

er það þeirra mat að upplýsingarnar ættu að koma til aðstandenda í 

þessum aðstæðum. Þau leituðu til áfallateymisins og fengu mjög 

góðan stuðning þar, en tímabundið og aðeins fyrstu dagana og 

vikurnar eftir áfallið. Það hefur hjálpað þeim í sorgarúrvinnslunni að 

tala um atburðinn og segja þau mikla úrvinnslu tengda því og nefnir 

Iðunn að það hafi verið verulega heilandi fyrir þau.   

Væntingar um þjónustu   

Þjónusta og stuðningur við foreldra sem misst hafa barn í sjálfsvígi er 

misskipt, einstaklingsmiðuð og aðstæðubundin hverju sinni. Arna nefndi að 

fjölskyldan hafi aðstoðað hana í kringum undirbúning að kistulagningu og í 

raun leitt hana í gegnum ferlið. Hún sótti viðtöl til einstaklings sem gaf sig út 

fyrir að sérhæfa sig í stuðningi við aðstandendur í kjölfar sjálfsvígs og 

upplifði algjört áhugaleysi og grútmáttlausa þjónustu. Hún varð fyrir 

vonbrigðum því þjónustan sem hún sótti, brást henni. Hún ber litla virðingu 

fyrir þeirri þjónustu sem hún leitaði til í kjölfar áfallsins og sagði 

heilbrigðiskerfið hafa brugðist þegar hún leitaði viðtals hjá 

geðhjúkrunarfræðingi. Sálfræðiþjónusta er í flestum tilfellum einkarekin og 

kostnaðarsöm. Brynja nefndi að þjónusta sálfræðings hefði frekar verið 

kostur sem hún hefði geta hugsað sér heldur en að leita til geðlæknis. Hún 

sagði: ,,Ég held að sálfræðimeðferð sem væri í boði án þess að þú færir á 

hausinn væri klárlega skref í rétta átt‘‘. Hún telur að áfallahjálp strax í kjölfar 

áfallsins hefði ekki reynst henni hjálpleg því líklegt sé að hún hefði meðtekið 

lítið. Í sumum tilfellum hefur fólk ekki drifkraft eða getu til að leita sér 

úrræða eða aðstoðar í kjölfar áfalla. Sunna nefndi í þessu samhengi einhverja 

stétt sem að tæki að sér hlutverk presta. Teymi sem innihéldi til dæmis 

geðhjúkrunarfræðing og prestarnir gætu látið vita um ef einstaklingar eða 

fjölskyldur vanti aðstoð, Sunna sagði: 

 
Mér finnst líka skipta máli í hverskonar aðstæðum fólk er, hve mikla aðstoð 

það þarf í kjölfarið, það er ekki eins að missa aldraðan maka eða foreldri og 

að missa barn eða ástvin í blóma lífsins í sjálfsvígi. 
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Valdís og Hrafn sjá fyrir sér áfallateymi sem bregst við, eru mætt á 

staðinn og fylgja viðkomandi eftir fyrstu vikurnar, líkt og lögregla og prestur 

tilkynna, þá ætti teymið að vera í boði líka. Valdís sagði: ,,Því fólk er alveg 

lost, gjörsamlega yfirkomið af sorg og þá væri gott að hafa teymi til að 

leiðbeina sér’’. Katrín er sátt við eftirfylgnina, sálgæsluna sem presturinn 

sinnti og þrátt fyrir að vera ekki kirkjurækin voru þau prestvæn og tóku vel í 

sálgæsluna, en mestan stuðning fékk hún úr sínu nærsamfélagi, frá fjölskyldu 

og vinum. Katrín sagði: 

  
Ég veit ekki hvernig aðrir upplifa þetta, en ég þurfti ekki stuðning 

annarsstaðar frá, ég sagði einmitt á þriðja degi að þetta væri ekki hægt 

í dysfunctional fjölskyldum.  

  

Heilbrigðiskerfið hefur hlutverki að gegna að sinna þeim 

aðstandendum sem missa í sjálfsvígi sem það sinnir illa og er 

þjónustan mjög misskipt. Skortur virðist vera 

á fastskorðuðum verkferlum í tilfellum eins og sjálfsvígum og 

almennt ef um andlát utan sjúkrahúss er að ræða. Helena og Þór 

kynntust lakri þjónustu og úrræðum heilbrigðiskerfisins þegar sonur 

þeirra framkvæmdi alvarlega tilraun til sjálfsvígs sem leiddi til legu á 

gjörgæsludeild, geðdeild og með viðkomu á bráðamóttökunni í 

fyrstu. Helena sagði:   
 

Það talaði enginn við okkur eftir þetta, okkur var hvergi boðin áfallahjálp, á 

bráðavaktinni, gjörgæslunni, né geðdeildinni, það bauð okkur enginn 

áfallahjálp! Ég fór að hugsa um það eftir á: „bíddu það er verið að bjóða 

fólki áfallahjálp ef rúta fer aðeins útaf veginum, hvað er að gerast? Barnið 

okkar reyndi að taka líf sitt og það er bara ekkert frá heilbrigðiskerfinu og 

við vorum þar á þessum þremur stöðum“. 
 

Hjónin telja fulla ástæðu til þess að heilbrigðiskerfið taki sig 

saman í andlitinu og geri eitthvað, að það séu til verkferlar, að fólk 

fái stuðning og þurfi ekki að leita fyrstu vikurnar eftir aðstoðinni. Þór 

telur að þjónusta eigi að vera til staðar hjá hinu opinbera án tillits til 

efnahags, Þór sagði:  

 
Þannig á heilbrigðiskerfið að vera, það á ekki að þurfa að kosta fólk, það er 

fólk þarna úti sem hefur ekki efni á að ganga til sálfræðinga. Ég held að það 

sé alveg gríðarlega mikilvægt að það fólk og auðvitað allir fái aðstoðina. 

 

Iðunn og Jón segja stuðninginn frá heilbrigðikerfinu 

óásættanlegan. Í þeirra tilviki var algjör tilviljun að heilbrigðiskerfið 

skyldi koma inní sem stuðningsaðili. Þeirra álit er að kerfið þurfi að 
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taka breytingum, það verður að fara ferli í gang fyrir aðstandendur og 

það þarf að vera á hreinu hver virkjar það. Jón sagði:  

 
Við höfum velt fyrir okkur hvort að lögreglan geti ekki verið 

virkjandi aðili? Ég meina það eru ekkert allir sem vilja fá prest, það 

eru ekki allir sem leita í gegnum kirkjuna (...) Fólk deyr ýmist inn á 

heilbrigðisstofnunum eða utan og ef það er utan þá kemur lögreglan 

alltaf, þannig að það er lögreglan [sem] er kannski helst til þess fallin 

að virkja aðstoðina (...) Það er bara hreinlega þannig að hjólið sem 

ískrar í það fær smurningu og það er alveg þannig, ef þú bara treystir 

því að það sé eitthvað kerfi til staðar þá færðu enga þjónustu.  

 

Iðunn og Jón nefna að sjálfsvíg hafi miklar langtíma afleiðingar fyrir 

aðstandendur og að sorgarúrvinnslan sé mjög einstaklingsbundin. Úrvinnsla 

getur komið fram á mismunandi tímum og það þarf að taka mið af því. 

Verkferill sem tekur mið af þörfum fólks í sorgarúrvinnslu væri úrræði sem 

heilbrigðiskerfið ætti að þróa og vinna eftir. Hjónin nefna í lokin að 

sorgarúrvinnslan sé langtímaferli, það þurfi að gera langtímaáætlun sem er 

endurmetin eftir því hvenær fólk er tilbúið í úrvinnslu og hvernig það gengur. 
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Kafli 4. Umföllun um niðurstöður 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að stuðningur við foreldra og 

fjölskyldur sem missa ástvin í sjálfsvígi hér á landi er misskiptur og hefur 

heilbrigðiskerfið enga fasta verkferla varðandi stuðning við fólk í þessum 

aðstæðum. Helsta nýnæmi rannsóknarinnar er að úrræðaleysi virðist vera 

ríkjandi innan heilbrigðisþjónustunnar og skipulagsleysi er á þjónustu við 

aðstandendur sem missa í sjálfsvígi. Það sem er merkilegt við þessa rannsókn 

er ákall foreldra eftir þjónustu frá heilbrigðiskerfinu í kjölfar áfallsins, en allir 

þátttakendur töluðu um að það ætti að vera hlutverk heilbrigðisþjónstunnar að 

sinna aðstandendum í áfalli eins og þessu. Ljóðið Sofðu unga ástin mín eftir 

Jóhann Sigurjónsson, 1880-1919, í upphafi rannsóknarinnar lýsir að mati 

rannsakanda upplifun og líðan þeirra foreldra sem misst hafa börnin sín í 

sjálfsvígi. Sorgin er langvinn og söknuðurinn djúpur og reynist ógerlegt að 

yfirstíga áfallið í fyrstu andrá. Upplifun af stuðningi í kjölfar áfallsins var 

misskiptur, einstaklings- og aðstæðubundinn í tilvikum þátttakenda. 

Niðurstaða rannsakanda er sú að ef fjölskyldan upplifir góða sálgæslu strax 

og áfallið á sér stað og á samheldna og sterka fjölskyldu virðist það koma 

betur undan áfallinu, en aðrar rannsóknir hafa ekki sýnt fram á það. 

Þátttakendur sem voru ekki í Þjóðkirkjunni fannst þeir síður fá sálgæslu, 

vissu síður hvert væri mögulegt að leita og upplifðu frekar skort á stuðningi 

og það er jafnframt ekki að finna í öðrum rannsóknum. Ef tengsl voru þegar 

rofin fyrir sjálfsvígið milli foreldra og barnsins sem þau misstu, reyndist 

sorgarferlið mun þungbærara og ber því saman við niðurstöður erlendra 

rannsókna. Heilbrigðiskerfið kom ekki að syrgjendum á skipulagðan hátt í 

tilvikum þátttakenda og áttu þeir ávallt frumkvæðið að því að leita sér 

aðstoðar í heilbrigðiskerfinu, eftir hjúkrunar- eða læknisþjónustu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að ef stuðningur reynist góður 

strax í upphafi áfalls eiga foreldrar betur með að yfirstíga sorgina og vita 

frekar hvert skal leita eftir stuðningi. Stuðningurinn kom ekki til þessara 

foreldra eins og þeir hefðu helst á kosið. Niðurstöðum ber saman við 

niðurstöður fjölda erlendra  rannsókna, en aðeins ein innlend rannsókn er til 

beintengd umfjöllunarefni rannsakanda, þ.e. rannsókn Wilhelms Norðfjörð 

sem er þó gömul, birt árið 2001, framkvæmd á árunum 1984-1991. Sú 

rannsókn gefur góða mynd af líðan og þörfum aðstandenda sem missa ástvin 

í sjálfsvígi.   
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Það sem kom á óvart  

Það sem kom á óvart í niðurstöðum var hve mismunandi verklagi er beitt 

hérlendis hvað varðar tilkynningu andláta þegar um sjálfsvíg er að ræða og 

hve tilviljunarkennd þjónusta við syrgjendur reyndist vera í kjölfar áfallsins. 

Sálgæsla í aðstæðum sem þessum var í öllum tilvikum hluverk presta og kom 

mjög á óvart hve mismunandi stuðning og þjónustu fjölskyldurnar fengu, en 

sú þjónusta var ekki samræmd á nokkurn hátt. Hve mikil og langvarandi áhrif 

áfallið reyndist hafa á líkamlega heilsu foreldra kom mjög á óvart, en 

samræmist það þó mikið til erlendum rannsóknum. Það kom á óvart hve 

sjaldan foreldrar upplifðu skömm tengda sjálfsvíginu en margar erlendar 

rannsóknir koma mikið inn á erfiðar tilfinningar tengdar skömm. Einn 

þátttakandi upplifði mikla skömm og það var jafnframt lengst um liðið frá því 

áfalli, rúmlega tuttugu ár, og má vera að sjálfsvíg séu ofar í umræðunni nú til 

dags sem dregur úr skömm þeim tengdum fyrir aðstandendur. 

Umhugsunarvert er hve lítið heilbrigðiskerfið kom að foreldrum og 

aðstandendum í ferlinu, en staðreyndin er sú að foreldrar þurfa að hafa 

frumkvæði og leita inn í heilbrigðisþjónustuna, þrátt fyrir að áfallateymi séu 

starfrækt víða á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum.  

Orsakir og aðdragandi  

Það höfðu verið erfiðleikar til staðar hjá börnum þátttakenda í flestum 

tilvikum, svo sem fíknivandi, félagsfælni, kvíðaröskun, hegðunarraskanir og 

kynferðisofbeldi, en samkvæmt rannsóknum geta allir þessir þættir verið 

undirrótin að sjálfsvígi (Baldwin, Boilini og Lamvu, 2017; Keith, Carolina, 

Camilla og Kate, 2013; Knopf, 2017; Lamis og Jahn, 2013). Í einu tilviki 

voru ekki þekktir erfiðleikar til staðar, foreldrar vissu ekki um kvíða eða 

þunglyndi, en rannsóknir hafa jafnframt sýnt að sjálfsvíg getur verið 

framkvæmt í stundarbrjálæði eða í mikilli tilvistarkreppu (Wright 

og McGlen, 2012). Foreldrarnir voru mörg leitandi svara og standa enn 

margar spurningar eftir ósvaraðar, sérstaklega í því tilfelli þar sem ekki var 

vitað til erfiðleika. Þetta samræmist erlendri rannsókn þeirra Ross, Kõlves, 

Kunde og De Leo (2018) en þar kemur fram að oft geti verið aðdragandi eða 

einhvernskonar forboði á sjálfsvígi til staðar, s.s. sjálfsvígshugsanir, 

sjálfsskaði og tilraunir til sjálfsvígs og samræmist það niðurstöðum í þessari 

rannsókn. Allir þessir þættir voru til staðar hjá börnum þátttakenda í 

einhverjum tilfellum en þrátt fyrir það grunaði foreldra ekki að sjálfsvíg yrði 

raunverulegur atburður.  
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Heilsufar foreldra  

Heilsufar foreldra breytist í kjölfar áfalls samkvæmt rannsókn 

Miyabayashi og Yasuda, (2007) og lýstu þátttakendur einkennum eins og 

neikvæðum breytingum á sálrænni líðan, minnkuðu líkamlegu þreki, minni 

matarlyst, svefnleysi, minnisleysi, kvíða, streitu, verkjum og jafnvel kom til 

veikinda sem leiddu af sér aðgerðir í kjölfar áfallsins. Áföll hafa áhrif á heilsu 

einstaklinga og rannsóknir sýna að öll einkennin sem þátttakendur í 

rannsókninni fundu fyrir tengjast áföllum og reynast vera líkamleg einkenni 

sársauka og sorgar þrátt fyrir að samræmast algjörlega líkamlegum 

veikindum (Love, 2007; Spillane, Larkin, Corcoran, Matvienko-Sikar og 

Arensman, 2017). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna hafa tilfinningar líkt og 

að hafa brugðist sem foreldri, sjálfsásakanir og sektarkennd yfir að hafa ekki 

valdið foreldrahlutverkinu verið eitt af hugsunum og tilfinningum sem 

foreldrar glíma við eftir að missa barn í sjálfsvígi (Buus, Caspersen, 

Hansen, Stenager og Fleischer, 2014; Raitio, Kaunonen og Aho, 

2015). Þátttakendur upplifðu flest sektarkennd, vildu hafa verið meira til 

staðar, vildu hafa séð í hvað stefndi, en þrátt fyrir þessar tilfinningar var 

niðurstaðan í öllum tilvikum sú að þau hefðu ekki getað komið í veg fyrir 

sjálfsvígið. Einn þátttakandi upplifði sig hafa brugðist í foreldrahlutverkinu 

og flestir þátttakendur fundu fyrir sjálfsásökunum en hugsuðu um leið rökrétt 

og vissu að það væri ekki þeirra sök hvernig fór. Sálræn eftirköst sjálfsvíga 

geta orðið mikil og alvarleg og getur líðan aðstandenda þróast þannig að þeir 

hugleiði sjálfir að fremja sjálfsvíg (Qin, Agerbo og Mortensen, 2002; Tal 

o.fl., 2017) en það var ekki í tilvikum þátttakenda þó svo að ástandið hafi 

verið tvísýnt á tveimur heimilum í kjölfar áfallsins.  

Þarfir fjölskyldu í áfalli 

Rannsókn Clements o.fl. (2004) kemur inn á þarfir eftirlifenda í kjölfar þess 

að missa ástvin í sjálfsvígi. Fram kemur í rannsókninni að missirinn sem fólk 

verður fyrir mun aldrei hverfa, en það getur reynst mögulegt að lifa með 

honum. Þetta samræmist niðurstöðum, þar sem þátttakendur nefndu að smám 

saman hefði þeim farið að líða betur og áttað sig á því að nú væri raunin að 

þeir þyrftu að lifa með missinum. Það tók mislangan tíma fyrir foreldra að 

jafna sig á áfallinu, sætta sig við missinn og byrja að lifa lífinu aftur, þrátt 

fyrir að það yrði aldrei eins. Stuðningshópar geta reynst hjálplegir, en þar 

geta aðstandendur fundið aðra sem hafa gengið í gegnum svipaða reynslu og 

deilt með þeim sameiginlegri reynslu, fundið hvaða tilfinningar reynast 

eðlilegar og deilt bjargráðum (Miers, Abbott og Springer, 2012). Sex 

þátttakendur leituðu til stuðningshópa og fannst það hjálpa sér, fjórir 
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þátttakendur sögðust ekki hafa leitað til stuðningshópa og fundu einfaldlega 

ekki þörfina til þess. Það eru ekki aðeins þarfir foreldra í áfalli sem reynast 

mikilvægar heldur töluðu þátttakendur um nauðsyn þess að horfa þurfi á 

þarfir fjölskyldunnar í heild. Foreldrar í miklu áfalli eru ekki í stakk búnir til 

að sinna öðrum börnum á heimilinu og því þarf að huga að þeirra þörfum og 

líðan. Þarfir þátttakenda voru í mörgum tilfellum nánd, stuðningur og aðstoð 

frá nærfjölskyldu, en prestur reyndist vel þegar það átti við. Þetta samrýmist 

rannsókn McLaughlin, McGowan, Kernohan og O'Neill (2016) sem kemur 

inn á þarfir aðstandenda sem reynast vera í þeim aðstæðum að eiga ástvin í 

sjálfsvígshættu eða hafa misst ástvin í sjálfsvígi, en þar kemur fram 

mikilvægi þess að fjölskyldumeðlimir hafi aðgengi og stuðning af 

heilbrigðisstarfsfólki. Þátttakendur í rannsókninni töluðu öll um þá staðreynd 

að heilbrigðiskerfið hafi ekki komið til móts við þarfir sínar á skipulagðan 

hátt í kjölfar áfallsins, heldur hafi þau sjálf leitað stuðnings og aðstoðar. Öll 

hefðu þau viljað sjá heilbrigðiskerfið taka þeim með opnari örmum, boðið 

fram aðstoð og brugðist við að fyrra bragði með upplýsingagjöf og 

einstaklingsmiðuðum stuðningi því þörfin var virkilega til staðar.  

Reynsla foreldra af stuðningi   

Samkvæmt rannsókn Wilhelms Norðfjörð (2001) er reynsla aðstandenda sú 

að úrræði og stuðningur í kjölfar sjálfsvíga eru lítil sem engin og samræmist 

það upplifun þátttakenda þar sem foreldrar leituðu eftir allri þjónustu sjálf 

þegar eftirfylgni presta lauk og líða fór frá áfallinu. Samkvæmt rannsóknum 

reynist sorgarferli aðstandendum mun erfiðara þegar andlát ástvina ber að 

með skyndilegum hætti líkt og þegar um banaslys, sjálfsvíg eða manndráp er 

að ræða (Kristensen, Weisæth og Heir, 2012). Þetta samræmist niðurstöðum 

rannsóknarinnar þar sem enginn forboði var að sjálfsvígi í öllum tilfellum og 

var upplifun þátttakenda gífurlegt sjokk, áfall og djúpt sorgarástand sem 

hafði áhrif á líkamlega og andlega heilsu þeirra til lengri tíma. 

Þátttakendur voru flestir í nánum tengslum við börn sín og rannsóknir sýna 

að missir verður sárari eftir því sem tengslin eru sterkari milli þess látna og 

þess sem syrgir (Moayedoddin og Markowitz, 2015) og var það raunin í 

tilfelli þátttakenda. Í einu tilviki þátttakenda voru rofin tengsl við barnið sem 

þau misstu og reyndist sorgarferli þeirra gífurlega þungbært og erfitt til lengri 

tíma, þar sem báðir foreldrar glímdu við flókið sorgarferli. Samkvæmt 

rannsóknum kemur fram að það að vera kona og foreldri hins látna er 

áhættuþáttur fyrir því að upplifa langvinna og flókna sorg og sýna rannsóknir 

að flóknar tilfinningar einkenna líðan foreldra sem missa barn í sjálfsvígi 

(Harper, O’Connor og O’Carroll, 2014). Þessir áhættuþættir koma sterklega 

fram í niðurstöðum úr viðtölum við þátttakendur, en í öllum tilfellum voru 
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feður barnanna fyrri til að snúa aftur til vinnu en mæður sem tóku lengri tíma 

í sorgarferlið og hafa sumar enn ekki snúið aftur til atvinnu.  

 Foreldrarnir upplifðu öll flókna sorg og langvinnt sorgarferli þar sem 

erfitt var að skynja breytingu á líðan og virtist hreinlega tíminn lækna sárin 

þó svo að djúpt skarð verði alltaf til staðar. Fyrsta hugsun dagsins var 

ávallt söknuðurinn og atburðurinn en með tímanum lengdist sá tími sem þær 

hugsanir skutust upp í huga þátttakenda og þættir eins og að lifa með 

atburðinum varð niðurstaðan, þó svo að það væri nánast óbærileg tilhugsun. 

Margar erlendar rannsóknir sýna að skömm fylgi því að missa ástvin í 

sjálfsvígi, en það samræmist ekki frásögn þáttakanda, nema í einu tilviki. 

Allir töluðu foreldrarnir um það að þau hafi ekki skammast sín fyrir barnið 

sitt, en ein móðir taldi ástæðuna fyrir skömminni vera að meiri skömm hafi 

verið hlaðin í kringum sjálfsvíg á þeim tíma er hún missti son sinn fyrir 

rúmlega tuttugu árum. Heilbrigðiskerfið kom ekki að þjónustu á formi 

stuðnings við foreldra á skipulagðan hátt og sýnir rannsókn Foggin o.fl. 

(2016) álíka niðurstöður þar sem fjölskyldur upplifa þjónustu lækna, 

heilbrigðisstarfsfólks og lögreglunnar hafa brugðist sér. Þetta samræmist 

niðurstöðum rannsakanda, foreldrar nefndu litla upplýsingagjöf í kjölfar 

áfallsins og það var enginn á vegum heilbrigðiskerfisins sem greip þau í 

áfallinu og reyndist hjálplegur. Niðurstöður Foggin o.fl (2016) sýna að mikið 

ákall er frá aðstandendum um þjónustu, úrræði og bjargráð og reynist 

heilbrigðiskerfið hérlendis vera jafn áhugalaust og víðast hvar erlendis í að 

aðstoða aðstandendur eftir áfall.  

Hlutverk heilbrigðiskerfisins og væntingar um 

þjónustu 

Hlutverk heilbrigðiskerfisins í stuðningi við aðstandendur sem missa í 

sjálfsvígi er ekki skýrt hér á landi og ekki eru til vinnuleiðbeiningar varðandi 

það hvernig heilbrigðisstarfsfólk getur aðstoðað aðstandendur í svo flóknum 

aðstæðum. Erlendar rannsóknir sýna að heilbrigðisstarfsfólk vill aðstoða fólk, 

en virðist vera tvístígandi í því nákvæmlega hvernig það á að bera sig að og 

hverjar þarfir aðstandenda eru (Foggin o.fl., 2016). Eftir viðtöl við foreldra 

og vinnslu á niðurstöðum er tilgáta höfundar sú að ástæður þess að 

heilbrigðiskerfið firri sig ábyrgð geti verið þær að ástvinir sem falla í 

sjálfsvígi deyja utan sjúkrastofnana og þar að leiðandi er aðkoma 

aðstandenda víðast hvar ekki beint að heilbrigðiskerfinu. En það er ekki gild 

ástæða fyrir því að hunsa þarfir eftirlifenda fyrir stuðning og eftirfylgd. 

Lögreglan kemur að öllum sjálfsvígum og líkt og þátttakendur ítrekuðu 

margoft í viðtölum væri lögreglan best til þess fallin að koma upplýsingum 

áleiðis til þar til gerðra aðila sem myndu bjóða foreldrum og fjölskyldum hins 
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látna stuðning. Öll nefndu þátttakendur hugmynd að teymi samsettu af 

fagaðilum sem yrði virkjað þegar sjálfsvíg á sér stað. Að mati rannsakanda 

væri vettvangur heilsugæslunnar á Íslandi best til þess fallinn að sinna 

verkferlum með teymi eða annarsskonar stuðningi við aðstandendur sem 

missa í sjálfsvígi vegna þess að heilsugæslustöðvar eru staðsettar um allt 

land. Víða um heim eru starfrækt samtök til forvarnar og stuðnings við 

eftirlifendur þeirra sem missa í sjálfsvígi og eru Píeta samtökin á Íslandi 

sambærileg þeim. Þátttakendur sem nýlega höfðu misst barn tóku fram marga 

kosti við samtökin, en töldu jafnframt að heilbrigðiskerfið ætti að eiga 

lykilhlutverk í stuðningi við aðstandendur og ítrekuðu að stuðningurinn yrði 

að vera langtímaúrræði og byggður á þörfum eftirlifenda.  

Þverfaglegt viðbragðsteymi innan 

heilsugæslunnar 

Rannsakandi telur að einróma samræmdar niðurstöður þátttakenda um 

tillögu að samsettu teymi heilbrigðisstarfsfólks sem kæmi að því að styðja 

við aðstandendur strax í upphafi áfalls og áfram í sorgarferlinu gæti reynst 

mjög hjálplegt. Þverfagleg vinnubrögð þar sem þjónustuþegi hefur aðgang að 

fagaðilum með mismunandi bakgrunn gæti verið lykillinn að bættri líðan 

aðstandenda. Samsett teymi fagaðila gæti verið starfrækt í fleiri tilfellum en 

sjálfsvígum, en skýrir vinnuferlar þyrftu að vera til staðar til þess að marka 

þætti líkt og hverjir tilheyra teyminu, hvaða þjónustu veita fagaðilar, hve 

lengi og hve oft? Rannsóknir styðja aðkomu heilbrigðisstarfsfólks í stuðningi 

eftir sjálfsvíg (Buus, Caspersen, Hansen, Stenager og Fleischer, 2014; Raitio, 

Kaunonen og Aho, 2015) meðal annars á þann hátt að foreldrar sem þáðu 

stuðning heilbrigðisstarfsfólks þótti hann hjálplegur og töldu sig standa betur 

að vígi hvað varðar að styrkja og móta eigin sjálfsmynd sem og almennt að 

huga að eigin heilsu og setja hana í fyrsta sæti eftir áfallið. Það er mikilvægt 

að horfa til bakgrunns einstaklinga sem veita á stuðning í kjölfar áfalla og 

stuðla að einstaklingsmiðuðum stuðningi því margt getur spilað inn í. Dæmi 

um það eru trúarbrögð sem geta spilað stórt hlutverk í því hvaða þjónustu 

aðstandendur geta hugsað sér að þiggja. Það er ályktun höfundar að 

einstaklingar sem kjósa að tilheyra ekki Þjóðkirkjunni eigi ekki að eiga á 

hættu að vera afskiptir í sínu sorgarferli vegna trúar, heldur gæti 

heilbrigðiskerfið veitt árangursríka þjónustu sem svo margir prestar sinna í 

þessu samhengi og þannig haldið utan um syrgjendur til lengri tíma. 

Þátttakendur gagnrýndu mjög samskiptaleysi þeirra fagaðila sem koma að 

sjálfsvígum og vildu sjá fastskorðaðan vinnuferil sem yrði farið eftir í 

áföllum líkt og sjálfsvígum. Rannsakandi styður þær hugmyndir og telur að 

heilsugæslan séu best til þess fallin að sinna langtímastuðningi við 
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aðstandendur vegna víðtækrar staðsetningar um land allt. Þar sem lögreglan 

kemur ávallt að sjálfsvígum væri ráð að hún væri virkjandi aðili í starfræktu 

viðbragðsteymi heilsugæslunnar. Þannig færi boltinn að rúlla í kjölfar 

áfallsins og aðstandendur stæðu örugglega uppi með stuðning og úrræði eftir 

áfallið. 

Líkt og niðurstöður sýna eru prestar virkir aðilar í tilkynningum ásamt 

lögreglunni og gætu þeir vel verið hluti af viðbragðsteyminu. Viðbragðsteymi 

þarf ávallt að starfa með það sjónarmið að leiðarljósi að aðstandendur eru 

miðpunktur þjónustunnar og því þarf þjónustan að vera einstaklingsmiðuð. 

Þjónustuþeginn á að geta haft möguleikann á að nýta sér hæfni og þjónustu 

fagfólks úr teyminu á hvaða tímapunkti sem er í sorgarferlinu og þannig er 

líklegra að sorgarúrvinnsla einstaklinga verði áreynsluminni. 

Heilsugæslustöðvarnar geta haft val um það hverjir tilheyra 

viðbragðsteyminu á hverri starfsstöð, því mannafli getur verið misjafn milli 

landssvæða. Flæðiritið hér að neðan er hugmynd rannsakanda eftir 

upplýsingar þátttakenda um væntingar um þjónustu. Rannsakandi sér fyrir sér 

að viðurkennt gæðaskjal verði unnið af faghópi sem nýtist 

heilbrigðisstofnunum landsins og fjallar um það hvernig best er að veita 

aðstoð og þjónustu við aðstandendur í skyndilegum áföllum líkt og sjálfsvíg 

eru. 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Hugmynd rannsakanda að flæðiriti fyrir viðbragðsteymi fyrir 

aðstandendur í kjölfar sjálfsvíga barna þeirra.  
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Kafli 5. Ályktanir og lokaorð 

Þátttakendur í rannsókninni lýstu reynslu sinni af stuðningi og stuðningsleysi 

í kjölfar þess að missa barn í sjálfsvígi. Áhrif þess að missa barn sem fellur 

fyrir eigin hendi eru langvarandi bæði fyrir líkamlega og andlega heilsu 

foreldra sem glímdu flest öll við mikla sektarkennd og sjálfsásakanir í kjölfar 

áfallsins. Sorgin er dýpri en við annarslags missi og sorgarúrvinnslan er 

langhlaup. Stuðningur við foreldra og ástvini einstaklinga sem falla fyrir 

eigin hendi er takmarkaður, einstaklings- og aðstæðubundinn. 

Heilbrigðiskerfið hefur ekki mörkuð vinnubrögð til stuðnings við þennan 

útsetta hóp syrgjenda og reyndist mikið ákall eftir hnitmiðaðri þjónustu af 

hálfu heilbrigðiskerfisins hjá þátttakendum rannsóknarinnar. Þátttakendur 

lýsa tilviljunarkenndri þjónustu og voru á einu máli um að ekki væri boðlegt 

að þurfa að leita eftir öllum stuðningi og þjónustu sjálf.  

Lítið hefur verið rannsakað um reynslu og upplifun aðstandenda sem 

missa barn í sjálfsvígi á íslenskri grundu og geta niðurstöður rannsóknarinnar 

nýst til þess að varpa ljósi á líðan aðstandenda og aukið skilning 

utanaðkomandi aðila sem hyggjast veita þjónustu eða aðstoð. Með  aukinni 

umfjöllun og niðurstöðum þessarar rannsóknar verður vonandi hægt að bæta 

þjónustu heilbrigðiskerfisins við aðstandendur sem missa ástvin í sjálfsvígi. 

Rannsakandi sér fyrir sér að niðurstöður geti haft þýðingu fyrir þátttakendur 

þar sem aðstæður þeirra hljóti að fá viðurkenningu og valda 

vitundarvakningu hjá fagfólki og kveiki vilja til þess að breyta og bæta 

vinnulag. Rannsóknir sem tengjast sálrænum áföllum geta verið nytsamlegar 

til bættrar þjónustu við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra. Mikilvægt er  

að rannsaka hvort munur er á því að missa barn í sjálfsvígi eða skyndilega 

með öðrum þætti, hvað varðar sorgarúrvinnslu og þörf fyrir stuðning og 

eftirfylgd.  
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Viðauki A - Kynningarbréf  

  
  

  

  

  
Akureyri, 1. febrúar 2018  

  

Kynningarbréf og beiðni um þátttöku fyrir rannókn: 

Reynsla foreldra af stuðningi í kjölfar þess að missa barn í sjálfsvígi  
 

Ágæti viðtakandi  

Undirrituð er hjúkrunarfræðingur í framhaldsnámi við heilbrigðisvísindasvið 

í Háskólanum á Akureyri. Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni í 

rannsókn á líðan og stuðningi við foreldra í kjölfar þess að missa barn í 

sjálfsvígi. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi er Dr. Sigrún 

Sigurðardóttir, lektor og deildarformaður framhaldsnámsdeildar 

heilbrigðisvísindasviðs (vs: 460-8473/sigrunsig@unak.is). Tilgangur 

rannsóknarinnar er að skoða reynslu og upplifun foreldra á þeim stuðningi 

sem þeir fengu í kjölfar sjálfsvígs og reyna þar með að bæta þjónustu og 

stuðning af hálfu heilbrigðiskerfisins. Gagnasöfnun fer fram í formi viðtala 

sem verða hálfstöðluð en unnið verður með viðtalsáætlun til hliðsjónar. Að 

fengnu samþykki þínu tek ég viðtal við þig sem tekur um klukkustund. Það 

verður tekið upp en eytt strax að lokinni úrvinnslu. Ekki verður unnt að 

persónugreina gögnin né rekja þau á nokkurn hátt til þátttakenda. Allar 

upplýsingar sem þú gefur verður farið með eftir ströngustu reglum um 

nafnleynd og trúnað. Farið verður eftir lögum um persónuvernd við vinnslu 

og eyðingu gagna. Þegar þú hefur skrifað undir hér að neðan gildir það sem 

upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Þér er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni á hvaða tímapunkti sem er án nokkurra afleiðinga 

fyrir þig.   
 

mailto:460-8473/sigrunsig@unak.is
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Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar innan sem utan Háskólans á 

Akureyri auk þess sem ætlunin er að birta niðurstöður rannsóknarinnar í 

tímariti á sviði heilbrigðisvísinda. Ég yrði þér þakklát fyrir þátttöku þína, þar 

sem hver þátttkandi skiptir máli í rannsókninni. Þér er velkomið að leita eftir 

frekari upplýsingum um rannsóknina með því að senda mér  tölvupóst á 

netfangið elinardis92@gmail.com eða hringja í síma 843-0717.  

Með fyrirfram þakklæti, Elín Árdís Björnsdóttir.   
 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna   

Fyrir hönd rannsakanda  

________________________________  
Dr. Sigrún Sigurðardóttir, ábyrðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar  

sigrunsig@unak.is, vs 460-8473  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn þá 

getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Borgartúni 21 – 4. hæð, 105 

Reykjavík, Opið mán-fös 8:30-15:00. Sími: 551-7100, 

tölvupóstur: vsn@vsn.is  
 

mailto:elinardis92@gmail.com
mailto:sigrunsig@unak.is
mailto:vsn@vsn.is
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Viðauki B - Upplýst samþykki  

  
  

 

Upplýst samþykki   
 

fyrir þátttöku í rannsókninni: Reynsla foreldra af stuðningi í kjölfar þess að 

missa barn í sjálfsvígi  

 

 

  
Ágæti þátttakandi  

Undirrituð er hjúkrunarfræðingur í framhaldsnámi við 

heilbrigðisvísindasvið í Háskólanum á Akureyri.  

Meistaraverkefnið er eigindleg rannsókn á reynslu foreldra af 

stuðningi í kjölfar þess að missa barn í sjálfsvígi.    

Leiðbeinandi er Dr. Sigrún Sigurðardóttir (sigrunsig@unak.is).  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu og upplifun 

aðstandenda á þeim stuðningi sem þeir fengu í kjölfar sjálfsvígs og reyna þar 

með að bæta þjónustu og stuðning af hálfu heilbrigðiskerfisins. Gagnasöfnun 

fer fram í formi viðtala sem verða hálfstöðluð en unnið verður með 

viðtalsáætlun til hliðsjónar. Að fengnu samþykki þínu tek ég viðtal við þig 

sem tekur um klukkustund. Það verður tekið upp en eytt strax að lokinni 

úrvinnslu. Ekki verður unnt að persónugreina gögnin né rekja þau á nokkurn 

hátt til þátttakenda. Allar upplýsingar sem þú gefur verður farið með eftir 

ströngustu reglum um nafnleynd og trúnað.  

Með undirskrift minni staðfesti ég hér með að hafa lesið upplýsingar 

sem mér voru afhentar, hef fengið tækifæri að spyrja um rannsóknina og 

fengið fullnægjandi svör.  

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni 

og ég get hvenær sem er hætt þátttöku án útskýringa eða eftirmála.   
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Mér er ljóst að öllum hljóðrituðum gögnum verður eytt að lokinni 

orðréttri skráningu í aðgangsstýrða tölvu rannsakanda, þar sem einungis 

rannsakandi og ábyrgðarmaður hafa aðgang að.  
 

             __________________________________________              _________________________ 

Undirskrift þátttakanda                             Dagsetning  

  

Undirritaður staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um framkvæmd og 

tilgang  rannsóknar og er það í samræmi við lög og reglur um 

vísindarannsóknir.  

  

———————————————  

Elín Árdís Björnsdóttir  

Meistaranemi á Heilbrigðisvísindasviði Háskólans á   

Akureyri. Netfang: elinardis92@gmail.com og ha110613@unak.is   

  
Upplýst samþykki fyrir rannsóknina er í tvíriti og þátttakandi heldur eftir eintaki  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:elinardis92@gmail.com
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 Viðauki C - Hálfstaðlaður viðtalsrammi    

 1. Hver er þín reynsla af stuðningi í kjölfar þess að missa barn í 

sjálfsvígi?   

 Hversu langt er síðan það áfall átti sér stað?  

 Hvernig bar áfallið að?   

 Var einhver fyrirboði á sjálfsvíginu?   

2. Hvernig var líðan þín í kjölfar andlátsins?  

 Hvaða stuðningur var í boði í kjölfar áfallsins?   

 Telur þú sorgina vera frábrugðna sorg af öðrum toga?  

 Upplifðir þú skömm eftir sjálfsvígið?  

 Upplifðir þú fordóma af hálfu samfélagsins?  

3. Var einhver fagleg aðstoð í boði í kjölfar áfallsins?  

 Ef svo er, hvaða aðstoð var í boði og hvernig var henni háttað?  

 Nýttir þú þér þá aðstoð sem í boði var?  

4. Var einhver eftirfylgd í boði af hálfu fagfólks eftir útför ástvinarins 

þegar frá leið?  

 Ef já, hvernig var eftirfylgdinni háttað og fannst þér hún gagnast þér 

að einhverju leyti?  

 Ef nei, hefðir þú viljað eftirfylgd? Ef svo er, hversu mikla og hvernig 

eftirfylgd hefðir þú kosið?  

5. Finnst þér eftirfylgdin sem þú fékkst (ef einhver) ásættanleg?  

 Ef ekki, hvað finnst þér að heilbrigðisþjónustan gæti bætt varðandi  

aðstandendur einstaklinga sem svipta sig lífi?  

6. Hvaða bjargráð fannst þér hjálpa þér í áfallinu?  

 Eru einhverjar ráðleggingar sem þú vilt deila með öðrum sem eru að  

ganga í gegnum svipað áfall? 
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Viðauki D - Samstarfsyfirlýsing A  
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Viðauki E - Samstarfsyfirlýsing B  
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Viðauki F - Auglýsing fyrir þátttöku í 

rannsókn   

 

Auglýsing  
 

fyrir þátttöku í rannsókninni: Reynsla foreldra af stuðningi í kjölfar þess að 

missa barn í sjálfsvígi 

 

 

  
Undirrituð, Elín Árdís Björnsdóttir er hjúkrunarfræðingur í 

framhaldsnámi við heilbrigðisvísindasvið í Háskólanum á Akureyri.  

Fyrirhugað meistaraverkefni fjallar um að kanna upplifun og reynslu 

foreldra af því að missa barn í sjálfsvígi og þann stuðning sem þeir fengu í 

kjölfar áfallsins. Rannsóknin er viðtalsrannsókn og leita ég að þátttakendum 

sem eru tilbúnir til þess að deila reynslu sinni með mér. Áætlað er að taka tvö 

viðtöl við hvern þátttakenda í því umhverfi sem honum/henni líður vel í og 

einnig áætla ég tímabil rannsóknarinnar sem ágúst 2018 – maí 2019. Ef 

þú/þið treystið ykkur til þess að verða hluti af rannsókninni minni sem að svo 

snýr að úrbótum innan heilbrigðiskerfisins í sambandi við móttöku og 

stuðning við aðstandendur sem missa ástvin í sjálfsvígi, endilega sendið mér 

línu í tölvupóstfangi.   

 

Elín Árdís Björnsdóttir meistaranemi á heilbrigðisvísindasviði, 

Háskólans á Akureyri. Netfang: elinardis92@gmail.com og 

ha110613@unak.is 

mailto:elinardis92@gmail.com

