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Útdráttur 

Að missa maka er mikið áfall og einstaklingar þurfa á ýmsum stuðning að halda til 

að takast á við áfallið. Markmiðið með þessari rannsókn var að mæla hvernig stuðning 

fólk, sem hafði misst maka þegar þau voru á aldrinum 20 til 50 ára, fékk frá nær- og 

fjærumhverfi sínu. Markmiðið var einnig að greina hvort og þá hvernig mætti bæta þá 

aðstoð sem er í boði.  

Í heildina voru 49 ekkjur og ekklar sem tóku þátt í þessari megindlegu rannsókn. 

Rannsóknin innihélt einnig opnar spurningar og var framkvæmd í febrúar 2019. Allir 

þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera meðlimir í Ljónshjarta, félag fyrir ungt fólk (20 

til 50 ára) sem hefur misst maka og rannsóknin var framkvæmd í samvinnu við félagið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar mætti nýta til að auka og bæta þá aðstoð sem er fyrir 

hendi frá fjærumhverfinu. Fram kemur í niðurstöðum að aðstoð er oft á tíðum 

tilviljanakennd og mismunandi hvaða þjónusta er í boði, t.d. út frá því hvernig maki lést, 

þ.e. hvort um var að ræða óvænt andlát eða ekki. Niðurstöður sýndu einnig að sú aðstoð 

sem kemur frá nærumhverfinu er mikill styrkur fyrir ekkjuna/ekkilinn en skilningur fyrir 

aðstæðum og tilfinningum þeirra ekki ávallt til staðar. Það er ýmislegt sem getur haft áhrif 

hvort og hvernig stuðningur er veittur en hann kom einna helst frá nánustu vinum og 

fjölskyldu eftirlifandi einstaklings. Stuðningur kom líka frá öðrum, bara í minni mæli. Það 

bar á kynbundnum mun í niðurstöðunum en því ber að taka með fyrirvara vegna 

úrtaksstærðar karlmanna í hópnum. Þessi munur gefur þó ákveðna vísbendingu um þýðið 

þar sem hlutfallið er í samræmi við hlutfall meðlima í Ljónshjarta. Þar sem þrautseigja 

hefur mikil áhrif á hvernig einstaklingar vinna sig í gegnum sorg og áföll var hún mæld. 

Hópurinn býr yfir þrautseigju en niðurstöður reyndust þó aðeins lægri hjá þeim sem höfðu 

misst maka sinn óvænt samanborið við þá sem misstu maka eftir langvarandi veikindi. 

Það kom fram í svörum frá einstaklingum að þeim fannst ákveðin útrás að fá 

tækifæri til að svara spurningunum og koma frá sér sínum tilfinningum og hugsunum í 

tengslum við efni rannsóknar. Margir höfðu upplifað hjálparleysi og fannst þeim þau fá 

lítinn skilning á aðstæðum og sorgarferlinu. Það segir okkur að þörf er á að bæta aðstoð til 

þessa hóps og auka skilning með aukinni þekkingu.  

 

Lykilorð: Makamissir, ekkja, ekkill, stuðningur, nærumhverfi, fjærumhverfi, 20 til 50 ára.  
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Abstract 

Losing a spouse can be devastating and individuals need all kind of support to deal 

with the loss. The research´s objective was to measure the support that people, who had 

lost their spouse at the age of 20 to 50 years old, received after the loss from the micro 

social environment and their macro social environment.  

Overall, 49 widows and widowers participated in this quantitative research in 

February 2019. All of the individuals that participated were members of Ljónshjarta, an 

organization for young people (20 to 50 years old) that had lost a spouse. In cooperation 

with the board of Ljónshjarta the research was implemented. 

The research´s results can be used to improve and further add to current support, 

which is available from the macro social environment. The results suggest that provided 

support was a random occurrence. The support varied between individuals, for an example 

based on how the spouse died, unexpected or not. The results also showed that provided 

support from the micro social environment is important to the widows/widowers, but they 

don´t always feel there is an understanding for the situation and their feelings. There are 

many things that can affect what kind of support are given and whether support is given, 

but the primary support came from the closest friends and family of the surviving 

individual. The support also came from others, just to a lesser extent. The results showed a 

gender difference in the provided support and because the sample size of widowers was 

low they should be interpreted with caution. The sample size was consistent with the 

proportion of the members of Ljónshjarta and therefore the results could give a certain 

indication. Resilience has a major impact on how individuals work through grief and 

devastation. The participants had persistence, but the results were slightly lower for those 

who had lost their spouse unexpectedly compared to those who lost their spouse after a 

long-term illness. 

The study participants reported a certain emotional release from having the 

opportunity to answer the questions and express their feelings and thoughts in relation to 

the subject matter of the study. Many had experienced helplessness and little understanding 

of their grief and the circumstances. It tells us that there is a need to add support for this 

group and to increase awareness with more knowledge. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaritgerð í BA-námi í sálfræði við Háskólann á Akureyri, hug- 

og félagsvísindasviði. Rannsóknarverkefnið er metið til 12 eininga (ECTS). Gerð var 

megindleg rannsókn sem innihélt einnig opnar spurningar. Rannsóknin var gerð í samvinnu 

við stjórn Ljónshjarta, samtök til stuðnings fólki sem misst hefur maka þegar þau voru á 

aldrinum 20 til 50 ára og börnum þeirra.  

„Ég fór áfram á hnefanum“ er titill verkefnis og rannsakað var hvernig aðstoð var 

veitt eftir fráfall maka til eftirlifandi maka og hvernig nær- og fjærumhverfi hefði mátt 

bregðast betur við. Undirtitill verkefnis er „Hvernig erum við sem samfélag að styðja við 

einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára og hvað getum við gert betur?“. 

Leiðbeinandi verkefnis var Elín Díanna Gunnarsdóttir, dósent á hug- og 

félagsvísindasviði við Háskólann á Akureyri og þökkum við henni fyrir leiðsögnina. 

Prófarkalestur var unnin af Sveinbirni Yngva Gestssyni og þökkum við honum einnig fyrir 

sitt framlag. Við viljum einnig þakka stjórn Ljónshjarta fyrir aðkomu sína að verkefninu og 

þá sérstaklega Ínu Lóu Sigurðardóttur sem var einn af stofnendum félagsins. Að lokum 

viljum við þakka öllum þeim meðlimum Ljónshjarta sem tóku þátt og með rannsókn 

þessari viljum við heiðra minningu ástvina þeirra sem hafa misst maka ungir. 
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Inngangur 

„Það var Páskadagsmorgunn og ég vaknaði við að tvíburarnir voru komnir á ról. 

Þau voru þá jafngömul og yngsta dóttir mín er í dag, stutt í þriggja ára aldurinn. Ég fer 

fram og sé að þau eru að reyna að vekja pabba sinn. Pabbi þeirra situr eins og frosinn í 

sófanum. Ég labba í áttina að honum og sé að varir hans eru bláar, hann andar ekki. Ég 

kalla á elstu dóttir mína. Næsta sem ég veit er húsið orðið fullt af lögreglu og sjúkrafólki. 

Mér var tilkynnt „Hann er látinn það var því miður ekkert sem við gátum gert“. Hann var 

tvo daga í að verða 37 ára. Hann var þriggja barna faðir og minn besti vinur. Hann lést úr 

skyndilegri hjartabilun. Sá stuðningur sem ég hef fengið og ekki fengið hefur haft mikil 

áhrif á hvar ég er stödd í dag“. (Ása)  

Sagan hér fyrir ofan er sönn og varð kveikjan að þessari rannsókn. Það kemur að 

því á lífsleiðinni að við upplifum missi, ástvinir hverfa á braut og eftir situr sorgin og 

minningin um þá. Það getur verið erfitt að feta sig áfram í lífinu eftir ástvinamissi og 

skiptir stuðningur þar miklu máli, eftirlifandi maki þarf allt í einu að treysta á nýtt 

stuðningsnet. Sumir leita sér aðstoðar við að vinna úr sorginni og við að feta sig áfram í 

lífinu án maka eða ástvinar. Það búa ekki allir við þann munað að hafa mikið af fólki í 

kringum sig til að styðja sig í gegnum sorgina. Ekki hafa allir þann eiginleika að geta unnið 

sig markvisst í gegnum áföll án þess að missa sjónar á því sem framundan er. Að gera sér 

grein fyrir því hvað er í boði er lykilatriði þegar takast skal á við erfiðar breytingar á 

lífsleiðinni. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða á hvaða hátt bæta megi aðstoð sem er í 

boði fyrir ungar ekkjur og ekkla frá nær- og fjærumhverfi sínu. Til að greina hvort og hvað 

má gera betur er athugað hvernig aðstoð er veitt í dag og rýnt í tillögur frá ungum ekkjum 

og ekklum um hvaða aðstoð þau hefðu einnig viljað. Með nærumhverfi er átt við 

fjölskyldu og vini. Með fjærumhverfi er átt við heilbrigðiskerfið, skólakerfið, fjármál, 

faglega áfallaaðstoð og sálrænan stuðning. 

Stuðningur frá nærumhverfi, heilbrigðiskerfinu, skólakerfinu og í tengslum við 

fjárhag er skoðaður ásamt faglegum stuðning við úrvinnslu á áfallinu og sorginni. Rýnt er 

hvort aðstoð var í boði, hún veitt og í hvaða mæli. Með opnu spurningunum er leitað eftir 

ábendingum að frekari stuðning sem ungar ekkjur og ekklar hefðu viljað fá eftir að þau 

misstu maka sinn.  
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Sorg 

Við andlát maka fer af stað sorgarferli, eftirlifandi maki þarf að horfast í augu við 

það sem framundan er. Sorgarviðbrögð eru mismunandi meðal einstaklinga og því ekki 

mögulegt að sjá fyrirfram hver viðbrögð eftirlifandi maka verður. Margir hafa velt fyrir sér 

og rannsakað hvað veldur því hvernig einstaklingur tekst á við slík áföll. Til að mynda 

hvort það séu einhver sér persónueinkenni, aðlögunarfærni og ákveðin bjargráð sem 

einstaklingur býr yfir. Ýmsar kenningar og mælitæki hafa komið fram, má þar meðal 

annars nefna kenningu Kübler-Ross sem kom fyrst fram árið 1970 en þar er talað um fimm 

stig sorgar. Hún rammar þar inn helstu þætti til að dýpka skilning á sorginni. Samkvæmt 

Kübler-Ross módelinu þá eru stigin eftirfarandi; afneitun, reiði, samningaviðræður, 

þunglyndi og viðurkenning. Kenningin alhæfir hins vegar ekki um að allir fara á þessi 

fimm stig og í þessari röð þar sem hver syrgir á sinn einstaka hátt (Kübler-Ross, 1970; 

Kübler-Ross, 2005). 

Mismunandi sorgarviðbrögð geta haft áhrif á þarfir og væntingar eftirlifandi maka 

til þess stuðnings sem hann fær frá fjær- og nærumhverfi. Eigið orðalag syrgjenda má sjá 

hér neðar um sorgina en það lýsir vel hinum ýmsu stigum sorgarinnar og hvernig upplifun 

hvers og eins er sértæk. Í þessum fáu setningum sem byggðar eru á sex orðum er verið að 

upplifa allt frá reiði til viðurkenningar. Meðlimir í Ljónshjarta heimiluðu birtingu á sínum 

eigin orðum, þessar setningar er að finna á opinberri heimasíðu félagsins, 

www.ljonshjarta.is. Meðal setninga voru; „Sorgaröldurnar koma alltaf aftur, bara 

miskröftugar.“, „Reið, sár, ráðvillt, allt í graut.“, „Martröðum fækkaði og róin kom aftur.“ 

og „Engin orð geta lýst raunverulegu sorginni“ (Ljónshjarta, 2016).  

Sorg og úrvinnslan hennar er flókið fyrirbæri og því til ólíkar kenningar. Kenning 

Hogan (1988) fjallar um að sorgin skiptist í eftirfarandi víddir; örvæntingu, hræðslu, reiði 

og ásakanir, sinnuleysi, óreiðu og persónulegan vöxt. Hogan (1988) þróaði mælitæki sem 

hefur verið notað við rannsóknir á sorg og meðal annars til að tengja áhrif aðstoðar frá 

nærumhverfi við sorgarúrvinnsluna (Kaunonen, Tarkka, Paunonen, Laippala,1999). Nánar 

er farið í niðurstöður þeirrar rannsóknar í kaflanum „Nærumhverfi”. Fleiri aðferðir eru 

notaðar til að greina sorgarúrvinnslu og nýlegt módel, tveggja leiða módelið (e. Two track 

model) greinir hvernig tengsl við hinn látna voru þegar hann lést, tilfinningar til 

einstaklingsins og áhrifin sem andlátið hafði á eftirlifandi ástvin. Módelið fer dýpra í þau 

áhrif sem missirinn hefur á lífssögu eftirlifandi ástvinar (Neimeyer og Holland, 2015). Það 

sýnir hvað sorgin er flókin og einstaklingsbundin. Margir þættir geta haft áhrif á 
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sorgarúrvinnsluna, eins og persónuleiki eftirlifandi einstaklings, tengsl og tilfinningar við 

ástvin, hvernig andlát bar að, stuðningur og hlutverk.   

Sorgarviðbrögð geta einnig verið líkamleg. Syrgjendur geta fundið fyrir einkennum 

eins og hægðatruflunum, hjartsláttartruflunum, lystarleysi og svima. Áföll og heilsa eru 

tengd fyrirbæri og hér á landi er unnið að stórri rannsókn þar sem áfallasögur kvenna eru 

tengdar heilsufari þeirra. Lokaniðurstöður úr þeirri rannsókn eru ekki komnar fram. 

Niðurstöður úr rannsókn sem var unnin af Stroebe, Schut og Stroebe (2007), sýndi fram á 

að áfall getur haft ýmis neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu syrgjenda. Þessi 

rannsókn var heildargreining (e. meta analysis) á rannsóknum sem hafa verið gerðar um 

hvort og þá hvaða tenging er  milli áfalla og heilsu.  

Syrgjendur vilja að stuðningsumhverfi þeirra skilji að sorgin tekur tíma og er 

einstök hjá hverjum og einum (DeBruin, 2012). Það fer eftir aðstæðum og einstaklingum 

hvenær sorgarferlið hefst og hvernig þeir fara í gegnum það. Þeir sem eiga maka sem fara í 

gegnum langvinn veikindi, hefja ferlið oftast við sjúkdómsgreiningu (Kaunonen o.fl., 

1999). Sterkari tengsl eru á milli þess að greinast með almenna kvíðaröskun, áfallaröskun, 

félagsfælni, afmarkaða fælni og felmturröskun við að missa ástvin óvænt samanborið við 

þá sem upplifa ekki óvænt andlát (Keyes o.fl., 2014). Það getur því verið mismunandi milli 

syrgjenda hvort þeir taka við boði um aðstoð eða biðji um aðstoð. Staða þeirra í sorginni 

getur haft þar áhrif. 

Þrautseigja endurspeglar þá getu að viðhalda stöðugu jafnvægi þegar einstaklingur 

upplifir mótlæti í lífinu. Þrautseigja hjálpar okkur að finna leiðir út úr erfiðleikum þar sem 

öll bjargráð eru nýtt til fulls. Viðburðir í lífi einstaklings geta haft áhrif á styrk og þróun 

þrautseigju hjá hverjum og einum. Það ráða ekki allir jafn vel sálrænt við þau áföll sem 

þeir lenda í. Rannsóknir sýna að almennt býr fólk yfir þrautseigju og ef það upplifir 

mótlæti og sorg nýtist hún á jákvæðan hátt til að vinna sig í gegnum sorgarferlið (Bonanno, 

2004; Bonanno og Mancini, 2009; Debruin, 2012). Rannsókn Bonanno o.fl. (2002) sýndi 

fram á að hægt væri að skipta upp í fimm hópa hvernig einstaklingar fara í gegnum 

sorgarferlið. Rannsóknin var gerð var á 205 einstaklingum sem höfðu misst maka, sex 

mánuðum eftir andlát og aftur 18 mánuðum eftir andlát. Þessir hópar voru; algeng 

sorg/venjuleg sorg, langvarandi sorg, langvarandi þunglyndi, bati í sorgarferlinu og að 

lokum þrautseigja. Samkvæmt niðurstöðum þeirrar rannsóknar var þrautseigja algengasta 

leiðin við að fara í gegnum sorgarferlið (Bonanno o.fl., 2002). Leiðin að þrautseigju er 

talin tengjast tilfinningalegri neyð og er ekki eiginleiki sem þú annaðhvort hefur eða ekki. 
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Þrautseigja felur í sér hegðun, hugsun og aðgerðir sem hver og einn getur lært og þróað 

með sjálfum sér (American Psychological Association, 2011; Debruin, 2012).  

 

Kenningin um hlutverk 

Til að skilja betur hugtakið sorg og úrvinnslu hjá hverjum og einum þá er notuð 

kenningin um hlutverk (e. role theory). Hlutverk eru þær skyldur, væntingar sem þú, aðrir 

og samfélagið hefur til þín í þessu hlutverki og sú hegðun sem þarf takast á við og uppfylla 

(Biddle, 1986). Kenningin fjallar um hvernig við hegðum okkur og bregðumst við 

aðstæðum. Kenningin staðsetur hvernig félagsstaða einstaklinga hefur áhrif á hegðun 

þeirra, áhrif hefða, áhrif frá hvað samfélagið telur ásættanlegt og hvað sé viðeigandi og 

rétt. Einstaklingar eru í fleiri en einu hlutverki, til dæmis sem móðir, tengdadóttir, 

eiginkona, ekkja, og hegða sér samkvæmt því sem á við hverju sinni (Biddle, 

1986).  Myndin hér fyrir neðan sýnir okkur hvernig ýmsir þættir hafa áhrif á hlutverk 

einstaklinga. 

 

Mynd 1. Kenning um hlutverk 

Einkennandi hegðunarmynstur hefur áhrif á hvort einstaklingurinn sé opinn fyrir að 

þiggja aðstoð í boði, hvort hann hugsi um sínar þarfir fyrst eða annarra og hvernig hann 

vinnur úr sorgarferlinu. Aðstoð frá nær- og fjærumhverfi getur dregið úr áhrifum streitu á 

einstaklinginn og því mikilvægt að vera opin fyrir að þiggja aðstoð til að vernda andlega 

og líkamlega heilsu sína (Kaunonen o.fl., 1999).  
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Einstaklingar sem missa maka þurfa að taka á sig ný hlutverk eins og úr því að vera 

maki yfir í vera orðin ekkja eða ekkill og þar með mögulega eina fyrirvinna heimilisins. 

Gove (1972) taldi að dánartíðni giftra einstaklinga væri lægri vegna þess að þeir hefðu 

dýpri tengsl sem drægi úr álagi hlutverkaskiptingar. Gove hélt því fram að hjónaband væri 

ekki jafn ánægjulegt fyrir konu þar sem hún fengi ekki jafnmikið lof fyrir húsmóðurstarfið, 

en menn fengju mun meiri lof fyrir vinnu sína. Í dag er hlutverkaskipan jafnari á mörgum 

heimilum. Konur og karlar vinna jafnt úti, sinna bæði heimilisstörfum og barnauppeldi 

(Stroebe, Stroebe og Hansson, 1999). Samkvæmt mælingum Maskínu þá er jöfn þáttaka í 

heimilisstörfum að mati Íslendinga á um 60% heimila (Maskínan, 2017). Atvinnuþátttaka 

kvenna á Íslandi var 79% árið 2017 og 86 % hjá körlum og því líklegt að báðir aðilar hafi 

verið að vinna fyrir tekjum heimilisins (Hagstofa Íslands, 2018) þegar andlát ber að.  

Einstaklingar sem hafa misst maka þurfa að aðlaga sig að því hlutverki að verða 

orðnir einhleypir og aðlaga sig að viðmóti samfélagsins til þess. Þeir þurfa einnig að 

aðlagast sínu eigin viðhorfi til hlutverks síns sem ekkju eða ekkils. Í ísraelski rannsókn 

upplifðu konur sig félagslega óþekktar. Samfélagið virtist ekki viðurkenna missi þeirra ef 

þær voru ekki giftar maka sínum. Rannsóknin fjallaði um virkni og reynslu nýrra 

rómantískra tengsla sem kærustur fallinna hermanna upplifðu. Ríkisaðstoð, endurhæfing 

og sálfræðileg aðstoð var ekki í boði ef þær voru ekki giftar maka sínum þegar hann lést. 

Þær greindu frá félagslegum þrýstingi frá fjölskyldu og vinum við að losa tak á látnum 

ástvin. Þrýstingur var á að þær legðu áherslu á að finna sér sem fyrst nýjan maka. Sá 

þrýstingur varð hinsvegar líka til þess að þær unnu sig fljótar í gegnum sorgarferlið, 

allavega á yfirborðinu, og reyndu að taka meiri þátt í lífinu (Leichtentritt og Pedatsur-

Sukenik, 2012). 

Í rannsókn Moorman, Booth og Fingerman (2006) kemur fram að eftirlifandi maki 

hefur misst mikilvæg grunntengsl, ástríðu og nánd. Þar kemur fram að einstaklingurinn 

tekur sjálfur þá ákvörðun um það hvort hann vilji vera einhleypur, eignast félaga, fara á 

stefnumót, í sambúð eða giftast aftur. Það er ákvörðun sem hver einstaklingur tekur fyrir 

sig, hvernig hlutverk hann velur sér. Samviskubit og sorg getur haft áhrif á viðhorf 

einstaklings við að hefja nýtt ástarsamband. Hollusta við hinn látna og skuldbinding við 

það samband og minningu er líklegt til að hafa áhrif á það hvenær og hvort eftirlifandi 

maki telur sig tilbúinn til að hefja nýtt samband (Grinwald og Shabat, 1997). 

Útfrá kenningu um hlutverk viljum við sjá hvernig nær- og fjærumhverfi kemur að 

einstaklingnum, hvaða aðstoð er í boði og veitt útfrá stöðu einstaklingsins í samfélaginu. 
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Kenningin um hlutverk er höfð til hliðsjónar þegar við skoðum niðurstöður úr 

rannsóknarspurningum og hvaða áhrif hlutverk hafa þegar kemur að því að veita aðstoð til 

syrgjenda. 

 

Dánartíðni 20 til 50 ára á Íslandi 

Mikill munur er á hlutfalli kynja sem falla frá á aldrinum 20-50 ára eða um það bil 

70 % karlmenn á móti um 30% konur. Tölurnar í töflu 1 (Hagstofa Íslands, e.d.) sýna 

hversu margir á þessum aldri létust á árunum 2007 til 2017 og hvernig skiptingin er á milli 

kynja.  

 

Tafla 1: Fjöldi látinna einstaklinga á aldrinum 20-50 ára eftir kyni. 

 

 

 

 Áætlað er að meðaltali 101 börn undir 18 ára aldri missi foreldri á hverju ári („101 barn 

missir“, 2019). 

  

Ljónshjarta 

Félagið Ljónshjarta eru stuðningssamtök fyrir ungt fólk sem hefur misst maka og 

börn þeirra. Nafnið á félaginu vísar í titil á bókinni Bróðir minn Ljónshjarta eftir Astrid 

Lindgren. Samtökin voru stofnuð 28. nóvember 2013 af fjórum ungum ekkjum sem heita 

Ína Lóa Sigurðardóttir, Karen Björk Guðjónsdóttir, Sara Óskarsdóttir og Elísabet Rós 

Kolbeinsdóttir. Markmið félagsins er að veita stuðning og skapa öruggan miðlægan stað 

fyrir einstaklinga með svipaða reynslu til að fræða og styðja hvert annað. 

 Stuðningur til félagsmanna er í formi samverustunda, skemmtana, fræðslu og 

fyrirlestra. Félagið hefur stofnað sjóð sem nefnist Ljónshjartasjóðurinn og geta 

einstaklingar sem eru skráðir félagar og greitt félagsgjöld ársins sótt um styrk til að greiða 

fyrir sérfræðiþjónustu vegna sorgarúrvinnslu. Styrkinn geta einstaklingar bæði nýtt fyrir 
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sig persónulega og börn sín. Hámarksstyrkur er hugsaður til að greiða að fullu þrjá tíma hjá 

sérfræðing á ári. Í lok árs 2018 hóf Ljónshjarta samstarf við Litlu Kvíðameðferðarstöðina 

þar sem skráðir félagar geta nýtt sér fyrir börn sín þá sérfræðiþjónustu sem er í boði þar til 

að vinna úr sorginni. Styrkir fyrir þessa þjónustu eru veittir án þess að sett sé hámark á 

fjölda greiddra tíma hjá sálfræðing þar sem þörf skjólstæðinga á faglegri sálrænni aðstoð er 

mismunandi. 

 

Stuðningur sem er veittur í dag 

Makamissir er mikið áfall og mælist mjög hátt sem streituvaldur í SRRS kvarða 

Holmes og Rahe (1967), sér í lagi ef dauðsfall er óvænt. Þessi kvarði er ætlaður til að 

greina meiriháttar streituvaldandi viðburði í lífi fólks. Kvarðinn hefur 43 viðburði 

skilgreinda sem búið er að mæla hversu streituvaldandi þeir eru á einstaklinga. SRRS 

kvarðinn byggir á rannsóknum á um 5000 einstaklingum (Holmes og Rahe, 1967), þrátt 

fyrir að vera gamall kvarði er hann enn notaður. Stuðningur við eftirlifandi maka er 

mikilvægur í sorgarúrvinnslu til að styrkja hann í að halda áfram að lifa á sem jákvæðasta 

hátt. Stuðningur frá bæði nær- og fjærumhverfi gegnir mikilvægu hlutverki. Með 

nærumhverfi er átt við stuðning frá nánustu vinum og fjölskyldu, með fjærumhverfi er átt 

við stuðning frá heilbrigðiskerfinu, kirkjunni eða öðrum trúarfélögum, faglegur stuðningur 

utan heilbrigðiskerfisins, skólakerfinu ef börn undir 18 ára voru á heimilinu, fjárstuðningur 

frá stofnunum og annar stuðningur sem er ekki innan nærumhverfis. 

 

Nærumhverfi 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að veita og þiggja stuðning. Árið 1999 

var gerð rannsókn í Finnlandi á 318 ekkjum og ekklum á aldrinum 30 ára til 77 ára. 

Hlutfall karla og kvenna í þeirri rannsókn var u.þ.b. 24% á móti 76 % konur (Kaunonen 

o.fl., 1999). Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að stuðningur frá nærumhverfi væri 

hjálplegur á þrennan hátt. Í fyrsta lagi hjálpaði stuðningur einstaklingum að vinna sig í 

gegnum sorgarferlið. Í öðru lagi fannst einstakling hjálplegt að geta hjálpað öðrum. Þá var 

einstaklingurinn jafnvel stuðningur fyrir börnin sín eða mögulega tengdaforeldra. Í þriðja 

lagi var það einstaklingum stuðningur að finna hvernig nærumhverfið sameinaðist og var 

tilbúið að aðstoða. Um 81% þátttakenda sögðu að aðstoð frá nærumhverfi hefði verið 

hjálpleg (Kaunonen o.fl., 1999).  
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 Margt getur breyst í samskiptum við aðra og þá sérstaklega vini (Lowe og 

McClement, 2010; Debruin, 2012) og tengdafjölskyldu (Ginsburg, 1997; Debruin, 2012). 

Tengsl geta styrkst, orðið fjarlægari eða jafnvel horfið alveg.  

 

Fjærumhverfi 

Fjærumhverfið vísar til flókinna ytri aðstæðna og hver þáttur í umhverfinu hefur 

mismikil áhrif á lífsgæði okkar. Fjærumhverfið tengist skólakerfi, vinnustöðum, faglegum 

sálrænum stuðningi og opinberum stofnunum. Skólar eru með viðbragðsáætlun til þess að 

taka á málum þegar foreldri deyr. Þar koma fram viðmið um hvernig á að taka á móti barni 

sem missir foreldri og hvernig skuli tilkynna samnemendum, foreldrum og kennurum frá 

andlátinu. Í rannsókn DeBruin (2012) um stuðning frá ytra umhverfi sögðu þátttakendur að 

þeir fengu mestan félagslegan stuðning frá skólum barna þeirra, nágrönnum, trúarsamfélagi 

og vinnufélögum.  Þeir tóku einnig fram að þeir fengju allar sjö tegundir stuðnings, þ.e. 

fyrir barnið, heimilið, tilfinningalegan, regluleg samskipti, undirbúningur vegna jarðafarar, 

fjárhagslegan og trúarlegan stuðning frá þessum samfélagshópum (DeBruin, 2012).  

 

Sálrænn stuðningur 

Ungt fólk sem missir maka leitar ekki oft eftir aðstoð en þeir sem það gera eru 

yfirleitt að sækja sér aðstoð um tveimur árum eftir andlát (Silverman, 2004; Debruin, 

2012). Ýmislegt er í boði en mismunandi er hvort frumkvæðið komi frá þeim sem veita 

aðstoðina eða hvort syrgjandi leiti sér aðstoðar sjálfur. Það liggur fyrir Alþingi frumvarp til 

laga þar sem lagt er til að börn sem missa foreldri fái sálrænann stuðning frá 

heilbrigðiskerfinu (Þórunn Kristjánsdóttir, 2019). 

 

Líknarráðgjafateymi Landspítalans 

Líknarmeðferð tekur toll á aðstandendur og umönnunaraðila. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á einkenni áfallastreitu starfsfólks sem sér um líknandi meðferð (O´Mahony, Gerhart, 

Grosse, Abrams, Levy, 2016). Það er líka þekkt að aðstandendur upplifi mikið þunglyndi 

og/eða langvarandi sorg eftir dauða ástvinar. Rannsóknir á aðstandendum sjúklinga sem 

hafa dáið á gjörgæslu hafa sýnt fram á að fjölskyldumeðlimir geta líka upplifað einkenni 

áfallastreituröskunar og þróað með sér geðraskanir líkt og kvíðaröskun (Kross, o.fl., 2011).  

Á Landsspítalanum er starfrækt líknarráðgjafarteymi (Karitas, e.d.). Teymið veitir 

sjúklingum ráðgjöf um meðferðir sem eru í boði, sálfélagslegan stuðning og 
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upplýsingagjöf sem tengist umönnun og því sem er framundan. Aðstoð 

líknarráðgjafateymisins nær einnig til fjölskyldu sjúklings. Þeir veita einnig sálfélagslegan 

stuðning og upplýsingar um það sem er framundan. Teymið aðstoðar við að sinna 

sálrænum einkennum sem koma fram í veikindum og sorgarferlinu. Teymið sinnir einnig 

samskiptum innan fjölskyldunnar og veitir upplýsingar um almenn félagsleg réttindi. 

Teymið veitir aðstoð við að sinna andlegum, trúarlegum og tilvistarlegum þörfum ásamt 

því að veita ráðgjöf og aðstoð eftir andlát. 

Líknarráðgjafateymi styður og aðstoðar starfsfólk sem vinnur við umönnun 

deyjandi sjúklinga. Teymið veitir þeim ráðgjöf við útskrift og er tengiliður milli 

líknardeildar og heimaþjónustu. Teymið stendur fyrir og tekur þátt í fræðslu til starfsfólks, 

nemenda og almennings um líknandi meðferð. Þau þróa og stuðla að samræmdum 

vinnubrögðum um líknandi meðferð og umönnun deyjandi sjúklinga (Karitas, e.d.). 

 

Sálgæsla presta og djákna 

Á Landsspítalanum sinna sjúkrahúsprestar og djákni, sálgæslu og helgihaldi í 

samvinnu við aðra heilbrigðisstarfsmenn. Boðið er upp á einstaklings- og fjölskyldufundi 

ásamt eftirfylgni. Markmið sálgæslu er að aðstoða þá sem glíma við sárar tilfinningar og 

erfiðar tilvistarspurningar vegna veikinda og alvarlegra áfalla. Þegar andlát ber að garði þá 

eru sjúkrahúsprestar og djákni á Landsspítala til staðar. Þeir leiða kveðjustund og veita 

nauðsynlegar upplýsingar um hvað framundan er (Landspítali, e.d.). 

Ný Dögun 

Árið 1987 var stofnsett félagið Ný Dögun. Starfsemi félagsins felst í stuðningi 

vegna ástvinamissis, almenna fræðslu og fyrirlestra um sorg og sorgarviðbrögð. Félagið 

einsetur sér að styðja syrgjendur og þá sem bjóða fram aðstoð sína til þeirra í sorgarferlinu. 

Félagið hefur komið á fót ýmsum stuðningshópum fyrir syrgjendur. Má þar nefna 

stuðningshópur fyrir barnsmissir, makamissir, sjálfsvíg, foreldramissir og fyrir þá sem hafa 

misst einstakling vegna fíknar. Félagið hefur komið á fót sterku starfi með fjárframlögum 

og félagsgjöldum þar sem allir geta fundið sér sinn sess og tekist á við sorgina með öðrum 

í hóp eða fengið einstaklingsráðgjöf (Ný Dögun, e.d.).  
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Örninn, minningar- og styrktarsjóður 

Örninn er stuðningshópur fyrir börn sem misst hafa foreldri eða annan nákominn 

ástvin (Um okkur, e.d.). Örninn stendur fyrir sumarbúðum ár hvert í samvinnu við 

Vídalínskirkju í Garðabæ. Fjölmargir sjálfboðaliðar veita þessu verkefni aðstoð sína. 

Félagið hefur skapað vettvang þar sem börn og unglingar geta unnið saman á friðsælum 

stað yfir heila helgi. Þau hafa meðal annars farið með börnin í Vatnaskóg og Vindáshlíð. 

Þar vinna þau í úrvinnslu eftir sorg og áföll. Börnin opna sig um sorgina við aðra krakka 

sem hafa sömu reynslu (Sumarbúðir, e.d.). 

 

Ljósið 

Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið 

krabbamein og aðstandendur þeirra. Ljósið bíður upp á fjölbreytta dagskrá eins og 

heilsutengd námskeið, námskeið fyrir konur sem eru nýlega komnar með greiningu, 

fræðslufundi fyrir karlmenn, jógahópa, gönguhópa, líkamsrækt, handverkshópa, nudd og 

fleira. Í Ljósinu er unnið með lífsgæðin og lífsgleðina og minna talað um sjúkdóma og 

veikindi (Ljósið, e.d.). 

 

Sorgarmiðstöð 

 Sorgarfélögin Ljónshjarta, Ný Dögun, Gleym mér ei og Birta hafa stofnað 

Sorgarmiðstöð. Markmið með Sorgarmiðstöðinni er að syrgjendur hafi aðgang að 

stuðningi, ráðgjöf og fræðslu. Það er einnig markmið að byggja upp þekkingargrunn um 

rétt viðbrögð gagnvart aðstandendum við dauðsföll. Þekkingargrunnurinn er ætlaður fyrir 

skóla, viðbragðsaðila og heilbrigðisstarfsfólk. Sorgarmiðstöðin var stofnuð í lok árs 2018 

og starfsemin er að þróast. 

 

Skólakerfið 

Skólakerfið er með viðbragðsáætlanir þegar kemur að andláti starfsmanns, nánum 

ástvin hans og einnig ef nemandi lætur lífið eða missir náinn ástvin. Þar kemur fram 

hvernig skólinn á að bregðast við þessum kringumstæðum. Hver skóli er með sína eigin 

viðbragðsáætlun og lúta þær aðallega að fyrstu viðbrögðum er kemur að tilkynningum og 

hvernig taka á móti barni stuttu eftir fráfall foreldris (Laugarnesskóli, e.d.; Grunnskólinn í 

Stykkishólmi, e.d.).  
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Fjármál 

Makamissir getur haft mikil áhrif á fjárhagslega stöðu þess sem er eftirlifandi og 

getur ýtt undir álag og það áfall sem hann er að eiga við fyrir í kjölfar andlátsins. 

Samkvæmt SRRS skala Holmes og Rahe (1967) mælast neikvæðar breytingar í fjármálum 

í gildinu 38 og andlát maka í gildi 100 sem er það hæsta í þeim kvarða. Kerfið á Íslandi er 

með ýmislegt í boði sem ekkjur og ekklar geta sóst eftir til að létta undir það fjárhagslega 

bil sem myndast við að launaður einstaklingur fellur frá. Dæmi um það getur verið 

makalífeyrir frá lífeyrissjóði, stuðningur frá stéttarfélagi á jarðarfararkostnaði og mæðra-

/feðralaun frá Tryggingarstofnun svo eitthvað sé nefnt. Á unga aldri er enn verið að byggja 

upp stöðugan fjárhag og sýnir mynd 2 hvernig staðan er á eigið fé (eignir - skuldir) hjá 

aldurshópum frá 25 ára aldri. Þessar tölur eru frá árunum 1997 til 2014. Það er á þessu 

aldursbili sem það getur orðið einna mesta fjárhagslega áfallið að missa maka, þ.e. miðað 

við stöðuna á eigið fé. 

 

Mynd 2. Skuldir, eignir og eiginfjárstaða einstaklinga eftir fjölskyldugerð, aldri og búsetu 

1997-2014 

Einstaklingar undir 67 ára aldri sem hafa misst maka geta sótt um dánarbætur frá 

Tryggingarstofnun Ríkisins. Það miðast við að viðkomandi hafi verið í hjúskap eða skráðri 

sambúð við hinn látna í eitt ár eða lengur. Frávik eru gefin frá því að ár sé liðið ef par hefur 

átt barn saman eða eftirlifandi kona gengur með barn hins látna. Eftirlifandi maki getur 
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einnig sótt um mæðra-/feðralaun ef hann er með tvö eða fleiri börn undir 18 ára aldri 

(Reglugerð um dánarbætur frá Tryggingarstofnun Ríkisins, 179/2003). Í lok ársins 2018 

voru samþykkt lög þess efnis að ekkjur og ekklar gætu sótt um viðbótarbarnalífeyrir sem 

var ekki mögulegt áður. Við þá samþykkt fengu einstæðir foreldrar sem hafa misst maka 

sömu réttindi og aðrir einstæðir foreldrar („Frumvarp um“, 2018). Viðbótarbarnalífeyrir 

veitir þeim rétt að sækja um til greiðslu vegna framlaga til stærri viðburða og útgjalda eins 

og skírn, ferming, gleraugnakaupa og tannréttinga. Einnig er mögulegt að sækja um 

barnalífeyrir vegna barna á aldrinum 18-20 ára sem eru í námi og búa á heimili eftirlifandi 

foreldris. 

 Það fer eftir stéttarfélagi hvort viðkomandi fái dánarbætur eða ekki, starfshlutfall og 

starfsaldur hafa áhrif á það hve háar bætur verða. 

 Lífeyrissjóðir greiða út makalífeyri ef greidd voru iðgjöld, sá réttur fellur niður um 

leið og eftirlifandi maki skráir sig að nýju í sambúð eða giftir sig. Þeir sem hafa verið í 

óskráðri sambúð hafa ekki rétt á makalífeyri. Lífeyrissjóðir greiða einnig út barnalífeyri og 

miðast það við hversu lengi hinn látni greiddi í sjóðinn hvort sá réttur er til staðar. 

 Tryggingarfélög bjóða upp á líftryggingar gegn greiðslu og mæla með að við kaup 

á þeim sé litið til hver skuldabyrðin er, hversu mörgum eftirlifandi þarf að sjá fyrir og 

kostnaður í kringum jarðafarir. Ákvörðun um að fjárfesta í líftryggingu getur tryggt 

eftirlifandi aðstandanda að halda eignum, greiða skuldir og komast fjárhagslega 

óskaddaður frá því að maki falli frá.   

 

Dánarbú 

Við andlát skal dánarbú gert upp, við það er bú gert annað hvort eignarlaust eða því 

skipt upp, opinber skipti eða einkaskipti (Lög um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991). 

Við skipti hefur það áhrif hvort aðilar séu giftir eða ekki þar sem sambúðaraðili hefur ekki 

rétt til dánarbús við andlát. Eina leiðin til að fá rétt til arfs og ekki vera gift/-ur er með 

erfðaskrá. Eftirlifandi maki getur sóst eftir að sitja í óskiptu búi og fer það eftir 

eiginfjárstöðu hvort fáist heimild til þess. Sýslumannsembætti veitir þá heimild. Til að fá 

heimild fyrir því að sitja í óskiptu búi skal hinn látni og eftirlifandi maki hafa verið hjón. 

Sambúðaraðili fær ekki heimild til að sitja í óskiptu búi þar sem hann er ekki með rétt til 

dánarbús (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.). Það getur því haft mikil fjárhagsleg áhrif og 

verið streituvaldandi að þurfa að skipta upp búi strax eða verða fyrir því að þurfa að flytja 

úr eign og eiga ekki rétt á arfi.  
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 Þegar setið er í óskiptu búi hefur eftirlifandi maki ekki heimild til að gifta sig að 

nýju nema skipta búinu upp áður. Þegar búinu er skipt upp þá miðast það við þann dag sem 

sótt er um skiptin en ekki dánardaginn (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.). Á því tímabili 

gæti dánarbúið hafa vaxið, staðið í stað eða minnkað með tilheyrandi áhrifum á 

eiginfjárstöðu við uppgjör til allra rétthafandi erfingja. 
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Markmið rannsóknar 

Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð hér á Íslandi en grunnurinn er byggður á 

tveim rannsóknum. Sú fyrri er finnsk rannsókn (Kaunonen o.fl., 1999) um félagslegan 

stuðning sem eftirlifandi maki fékk eftir andlát. Seinni rannsóknin er bandarísk (DeBruin, 

2012), þar var skoðað hvernig stuðning ungt fólk fékk frá nær- og fjærsamfélaginu eftir að 

hafa misst maka sinn. Sú rannsókn tengir niðurstöður meðal annars við þrautseigju og 

kemur með ábendingar frá ekkjum og ekklum um hvernig stuðning þau hefðu viljað fá.  

Markmið þessarar rannsóknar er að greina veitta og boðna aðstoð til þeirra sem 

hafa misst maka þegar þau voru á aldrinu 20 til 50 ára. Rannsóknin mælir hvort nær- og 

fjærumhverfi bauð fram stuðning og hvernig stuðningur var veittur. 

Markmiðið er að koma fram með áreiðanlegar og réttmætar niðurstöður um hvort 

munur væri á aðstoð með tilliti til kynferðis, fjölda sambandsára, hvort börn hefðu verið á 

heimilinu, hvar og hvernig einstaklingur lést og tengja niðurstöður við þrautseigju. 

         Rannsóknin er megindleg og með opnum spurningum. Í opnum spurningum var í 

boði að einstaklingur gæti skráð sína reynslu og kæmi með ábendingar um hvað hefði mátt 

betur fara. Með opnum spurningum var verið að leitast eftir því að fá nákvæmari svör frá 

þátttakendum og upplifunum þeirra.  

 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru allir meðlimir að Facebook síðu félagsins 

Ljónshjarta. Um er að ræða karlmenn og konur sem hafa misst maka þegar þau voru á 

aldrinum 20-50 ára. Þegar spurningarlistinn (sjá viðauka 2) var settur inn á Facebook síðu 

Ljónshjarta var fjöldi meðlima þar inni 241 einstaklingar. Einstaka undanþágur frá 

aldursbilinu hafa verið veittar af félaginu, þ.e. ef einstaklingar hafa átt börn seinna en 

vanalegt er á lífsleiðinni. Kynjahlutfall meðlima í lokuðum Facebook hóp Ljónshjarta er 

u.þ.b. 15% karlmenn á móti u.þ.b. 85 % konur. Þátttakendur voru 60, þar af voru 2 sem 

svöruðu engum spurningum og 9 um helming spurninga.  

Sjö karlmenn (14,3 %) tóku þátt og 42 konur (85,7 %) sem endurspeglar 

kynjahlutfall meðlima í Facebook hóp Ljónshjarta eins og kemur fram hér ofar. 

  

Mælitæki 

Spurningalistinn var saminn af rannsakendum og innihélt 27 spurningar (sjá 

viðauka 2). Hver spurning var sett fram í þeim tilgangi að mæla fyrirfram skilgreind 
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markmið rannsókninnar. Dæmi um spurningar á listanum voru „Hver var aldur þinn við 

andlát maka“, „Hver var hjúskaparstaða þegar andlát bar að“, „Varst þú og maki þinn með 

börn undir 18 ára ábúandi á heimilinu (börn sem þið eigið saman og stjúpbörn sem bjuggu 

jafnt eða meira hjá ykkur)“ og „Hvernig stuðning fékkstu frá skólakerfinu?“. Það voru 

einnig settar fram spurningar sem voru tengdar því hvernig aðstoð einstaklingarnir fengu 

eftir andlát maka. Það var að lokum spurt hvort og þá hvað hefði mátt bæta í tengslum við 

þann stuðning sem þau hefðu vilja fá. Í upphafi rannsóknar voru leiðbeiningar og skilmálar 

sem þátttakendur þurftu að samþykkja til að geta hafið þátttöku (Sjá viðauka 1).  

Spurningarlistinn innihélt lokaðar spurningar, aðeins var hægt að haka við fyrirfram 

ákveðna valmöguleika. Opnar spurningar voru þar sem hægt var að skrifa svör án 

takmarkana um fjölda orða. Síðasta spurning listans var valkvæð þar sem þátttakendum 

gafst færi á að koma á framfæri efni sem honum eða henni fannst tengjast efni rannsóknar. 

Spurningarlistinn var forprófaður af ekkli og ekkju innan aldurshópsins og gerðar voru 

einstaka breytingar útfrá ábendingum þeirra. Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann 

settur upp í SurveyMonkey og forprófaður aftur til að öll virkni væri rétt stillt.   

Til að mæla þrautseigju voru notaðar tvær spurningar úr Connor-Davidson 

þrautseigjuskalanum (e. Connor-Davidson Resilience Scale 2, CD-RISC 2). CD-RISC 2 er 

stutt útgáfa af CD-RISC 25 og er mældur á fimm punkta likert kvarða og 

svarmöguleikarnir eru frá (0) sem er gildi fyrir „Alls ekki satt“ upp í (4) sem er gildi fyrir 

„Næstum alltaf satt“.  

Skýringartexti um eðli og tilgang spurninganna var birtur fyrir ofan spurningarnar. Í 

skýringartextanum kom eftirfarandi fram; „Næstu tvær spurningar eru til að mæla 

þrautseigju þátttakenda. Fyrir hvert eftirtalinna atriða, vinsamlegast merktu við það box 

sem best gefur til kynna hversu sammála þú ert fullyrðingum eins og þær eiga við um þig 

síðastliðinn mánuð. Ef tilteknar aðstæður hafa ekki átt sér stað skalt þú svara miðað við 

hvernig þú heldur að þér hefði liðið“.  

Þessar spurningar eru fyrirfram valdar af upphafsmönnum mælikvarðans úr þeim 

25 spurningum sem eru í heildarmælikvarðanum, CD-RISC 25. Mælikvarðinn hefur verið 

rannsakaður og samkvæmt niðurstöðum þeirra rannsókna hefur CD-RISC 2 sýnt 

áreiðanleika og réttmæti í mælingum (Vaishnavi, Connor og Davidson, 2007).  
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Framkvæmd 

Haft var samband við Ínu Lóu Sigurðardóttur, eins af stofnendum félagsins 

Ljónshjarta og fengið var samþykki frá henni fyrir hönd félagsins að setja inn 

spurningalista (sjá viðauka 2) á lokaða Facebook síðu fyrir meðlimi. Þar voru meðlimir 

beðnir um að taka þátt. Þátttaka í rannsókninni var sjálfviljug. Tölvupóstur var einnig 

sendur út af einstaklingi í stjórn félagsins á meðlimi til að ítreka og minna þau á að taka 

þátt. Markmiðið var að fá eins mikið af gögnum til úrvinnslu og mögulegt var, svo að 

svörun væri marktæk og mætti færa yfir á þýðið. 

 Spurningalistinn (sjá viðauka 2) var settur á Facebook síðu félagsins Ljónshjarta 

18. febrúar 2019 og ítrekað á síðunni 24. febrúar 2019 til að minna fólk á að svara. Þar 

kom fram að rannsókn væri opin út febrúar 2019. Tölvupósturinn var svo sendur þann 25. 

febrúar 2019. Með spurningalistanum komu fram þau skilaboð í skilmálum að meðlimum 

Ljónshjarta bæri engin skylda að svara og þátttaka væri valfrjáls (sjá viðauka 1). Það var 

lokað á að þátttakendur gætu svarað rannsókninni oftar en einu sinni á þann hátt að hver 

þátttaka miðaðist við IP tölu, þ.e. hver IP tala mátti eingöngu taka þátt einu sinni. 

Engar athugasemdir bárust frá þátttakendum um galla í rannsókninni. Þær 

spurningar sem buðu upp á svarmöguleikann „Annað“ var sett á stilling sem sýndi 

villumeldinguna „Svar vantar“. Villumeldingin kom líka ef ekki var skrifað í reitinn sem 

birtist fyrir aftan „Annað“. Þetta var gert til að fullnægjandi svar fengist við spurningum og 

enginn gæti sleppt því að svara. Þátttakandi taldist gildur ef hann svaraði öllum skilyrtu 

spurningunum. Svör voru færð úr SurveyMonkey inn í tölfræðiforritið SPSS.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við upphaf gagnavinnslu var byrjað á því að skilgreina brottfallsgildi (e. missing 

values), þ.e. þeir sem ekki svöruðu spurningum voru skilgreindir sem 99 í gagnaskrá í 

SPSS.  Rannsóknin var stillt á þann hátt að ekki var hægt að komast fram hjá spurningum 

nema að svara þeim. Spurningar voru allar settar upp sem skilyrtar nema ein sem var 

valkvæð.  Í heildina voru eftir 49 þátttakendur sem kláruðu rannsóknina. 

Niðurstöður úr lokuðu spurningunum byggðust á tölulegum gögnum en gerð var 

samantekt á svörum opinna spurninga og þau túlkuð. Svörin voru listuð upp fyrir hverja 

spurningu og það var rýnt í hvort líkindi hefðu verið í upplifunum einstaklinga  

Tíðnitöflur fyrir hverja lokaða spurningu voru rýndar og þar sem fjölval var 

leyfilegt. Það var rýnt í hvort kynjamunur var til staðar um veitta og boðna aðstoð, hvort 
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munur var á aðstoð eftir því hvort eftirlifandi maki er með börn, stjúpbörn eða engin börn. 

Það var einnig metið hversu lengi fólk hafði verið í sambandi, hvernig maki lést, hvar maki 

lést og hvort munur var á aðstoð eftir því.  

Niðurstöður spurninga voru stundum kóðaðar þannig að svarmöguleikar voru 

sameinaðir. Til að mynda þá var spurningin „Varst þú og maki þinn með börn undir 18 ára 

ábúandi á heimilinu (hér er átt við börn sem þið eigið saman og stjúpbörn sem bjuggu jafnt 

eða meira hjá ykkur) þegar hann/hún lést?“ kóðuð þannig að 0 var gildi fyrir „Engin börn“, 

1 var gildi fyrir „1-3 börn“, og 2 var gildi fyrir „4 börn eða fleiri (4-6)“. 

Sama var gert við spurninguna „Hvernig bar andlát að“. Hún var kóðuð í tvíflokka 

breytu, valmöguleikarnir skyndidauði, sjálfsvíg, slys og annað voru teknir saman í einn 

flokk með gildið 1. Valmöguleikinn „Annað“ var tekið með þessum flokk þar sem um var 

að ræða skyndilegt andlát samkvæmt opnu svari. Þessi breyta var skilgreind og nefnd 

„Óvænt andlát“. Valmöguleikarnir veikindi, langur og stuttur aðdragandi voru teknir 

saman í eina breytu og fengu gildið 2. Sú breyta var skilgreind og nefnd „Andlát í kjölfar 

veikinda“. 

Spurningin „Hvar bar andlát að?“ var kóðuð í tvíflokka breytu. Valmöguleikarnir 

„Heimahúsi, „Á slysstað“ og „Annað“ voru teknir saman í einn flokk með gildið 1. Þessi 

breyta var skilgreind sem „Andlát utan heilbrigðiskerfis“. Valmöguleikarnir „Sjúkrahúsi“ 

og „Líknardeild“ voru teknir saman í flokk með gildið 2. Þessi breyta var skilgreind sem 

„Andlát innan heilbrigðiskerfis“ 

Spurningin „Í hversu mörg ár varstu í sambandi með maka áður en hann/hún lést“ 

var kóðuð og á þann hátt að gildið 1 var fyrir „5 ár eða minna“, gildið 2 var fyrir „Meira en 

5 ár upp í 10 ár“, gildið 3 var fyrir „Meira en 10 ár upp í 15 ár“, gildið 4 var fyrir „Meira 

en 15 ár upp í 20 ár“ og gildið 5 var fyrir „Meira en 20 ár upp í 30 ár“. Í þeirri spurningu 

gat þátttakandi ritað árafjöldann beint inn. Með þessu var verið að sameina 21 mismunandi 

svör yfir árafjölda. 

Kí-kvaðrat próf voru gerð til þess að skoða hvort það væru tengsl á milli kynferðis 

og hvernig stuðning einstaklingurinn fengi frá vinum, eigin fjölskyldu og fjölskyldu maka. 

Þar sem úrtaksstærð karla og kvenna er mjög ójöfn, 7 karlar og 42 konur, er mögulegt að 

niðurstöður séu ekki alltaf réttmætar en mögulegt að gefi vísbendingu þar sem hlutfallið er 

það sama og hlutfall meðlima í Ljónshjarta. 

Til að mæla tengsl stuðnings við frumbreytur voru svarmöguleikar við þeim 

spurningum sameinaðir áður en Kí-kvaðrat próf var framkvæmt. Spurningar sem voru um 
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aðstoð frá vinum, fjölskyldum og skólakerfinu, fylgibreytur, voru fjölvalsspurningar. 

Frumbreytur voru kyn, fjöldi sambandsára, fjöldi barna, hjúskaparstaða við andlát, hvar og 

hvernig einstaklingur lést og þrautseigja. 

T próf óháðra úrtaka (e. Indipendent-samples T-test) var framkvæmt til að bera 

saman meðaltöl tveggja breyta og skoða hvort munur væri á stuðningi frá fjölskyldu og 

vinum til eftirlifandi maka eftir því hvar og hvernig einstaklingur lést.  

Til að meta niðurstöður þrautseigju eru niðurstöður spurninganna tveggja 

sameinaðar og heildarskor getur þá verið á milli 0 til 8.  Það var gerð einhliða 

dreifigreining (e. One-way ANOVA) til þess að skoða hvort áhrif væru á milli þess að hafa 

börn á heimilinu og þrautseigju einstaklinga. Einnig voru skoðuð áhrif milli þrautseigju og 

aðstoð frá vinum og ættingjum. Miðað var við að p≤ 0,05 eða 95% öryggismörk í öllum 

tölfræðiprófum.  

 

Siðferði rannsóknar 

Siðferði rannsóknar vísar til siðferðisreglna sem rannsakandi hefur að leiðarljósi frá 

byrjun til loka. Aðgát skal höfð í fyrirrúmi þegar rannsókn er gerð á viðkvæmum hópum 

og syrgjendur eru skilgreindir sem slíkur hópur (Vísindasiðanefnd, e.d.). Hafa ber í hug að 

mislangt er síðan mögulegir þátttakendur misstu maka sinn og á hvaða stigi í 

sorgarúrvinnslu þeir eru. Áfall við andlát hefur haft mismunandi áhrif á hvern og einn. 

Rannsókn þessi var framkvæmd af virðingu við þátttakendur, fjölskyldur þeirra og látinn 

maka. Réttur þeirra til einkalífs er virtur og trúnaðar er gætt. Við gerð spurninga var haft í 

huga að áhrif á einstaklinga við að svara þeim myndi hljóta lágmarksáþján og þar með að 

rannsóknin sé við lágmarksáhættu gagnvart þátttakendum. Lágmarksáhætta er skilgreind á 

þann hátt að áhrifin hafi skammtímaáhrif á heilsu þátttakenda (Vísindasiðanefnd, e.d.). 

Þátttakendur höfðu val um að taka þátt og gátu hætt við á hvaða stigi sem er. 
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknar var að greina þá aðstoð sem einstaklingum var veitt sem 

höfðu misst maka, þegar þau voru á aldrinu 20 til 50 ára. Markmiðið var að greina þá 

aðstoð sem nær- og fjærumhverfið bauð fram og veitti. Til að greina hvort og hvað megi 

bæta þá voru tengslin mæld meðal annars við breytur eins og kyn, fjölda barna og aðstæður 

við andlát. Til að ná fram ítarlegri upplýsingum um hvaða aðstoð ekkjur og ekklar hefðu 

vilja fá en fengu ekki, var spurt opinna spurninga. 

Farið verður hér fyrir neðan í niðurstöður á hverjum lið fyrir sig, tölfræðileg 

greining og greining á opnum svörum þar sem það á við. 

 

Aðstæður við andlát 

Þátttakendur voru í miklum meirihluta kvenfólk sem er í samræmi við kynjahlutfall 

meðlima Ljónshjarta og ekki fjarri kynjamun á fjölda látinna á þessu aldursbili. Á flestum 

þessara heimila voru börn undir 18 ára aldri þegar andlát bar að eða um 86% þeirra. Sjá 

mynd 3 hvernig skipting var á milli þess hvort ekkert barn var á heimilinu, 1 til 3 börn eða 

fjögur börn eða fleiri. Í heildina voru 92 börn undir 18 ára aldri sem bjuggu á heimilinu 

þegar andlát bar að. 

 

 

Mynd 3. Hversu mörg börn undir 18 ára aldri bjuggu á heimilinu þegar maki lést? 
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Þátttakendur voru búnir að vera mislengi í sambandi við hinn látna, allt frá tveimur árum 

upp í 30 ár. Nokkuð jöfn dreifing var á milli flokka yfir hversu lengi sambandið hafði varið 

áður en andlát bar að, sjá mynd 4. 

 

 

Mynd 4. Fjöldi ára í sambandi 

 Niðurstöður sýndu að 35% voru líftryggðir þegar andlát bar að. Flestir voru í 

hjónabandi, eða um 76 % og um 10 % voru í skráðri sambúð. Aðrir voru í óskráðri sambúð 

eða skilgreindu hjúskaparstöðu sína á annan hátt. 

Við andlát maka var um 16 % undir þrítugu, um 45% milli þrítugs og fertugs og um 

39% milli fertugs og fimmtugs.  

Þrátt fyrir að einungis um fimm og hálft ár er síðan Ljónshjarta var stofnað er um 

15% þátttakenda sem misstu maka sinn fyrir 10 árum eða meira. Mjög fáir þátttakendur 

misstu maka sinn fyrir minna en ári síðan eða um 6% þeirra. Það var einnig spurt hvar og 

hvernig andlát bar að. Flestir upplifðu þær aðstæður að maki þeirra lést skyndilega en ekki 

eftir langvarandi veikindi, sjá mynd 5. 
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Mynd 5. Hvernig bar andlát að? 

Þegar skoðað er hvar maki lést þá er svipað hlutfall einstaklinga sem lést innan og utan 

veggja heilbrigðiskerfisins. Þeir sem merktu við „Annað“ skráðu flestir að maki hefði látið 

lífið erlendis, sjá mynd 6. 

 

Mynd 6. Hvar bar andlát að? 
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Stuðningur og kyn 

Kynbundinn munur mældist í öllum liðum, þ.e. í niðurstöðum greiningar á veittri 

aðstoð frá nánum vinum eftirlifandi maka, nánum vinum hins látna, fjölskyldu eftirlifandi 

maka og fjölskyldu hins látna. Það ber að taka fram að þessar niðurstöður skal túlka með 

fyrirvara þar sem einungis 7 karlmenn tóku þátt á móti 42 konum. Hvert svar karlmanns 

vegur því meir. Hlutfallið er eins og áður hefur komið fram í samræmi við kynjaskiptingu 

meðal meðlima Facebook síðu Ljónshjarta. Þátttakendum voru gefnir ýmsir 

svarmöguleikar en einnig tækifæri að koma öðru á framfæri í opnu svari.  

Konur fá einungis um 65 % af þeirra aðstoð sem karlmenn fá frá vinum og 

fjölskyldu rétt eftir andlát. Það munaði einna helst þegar kom að barnapössun en allir 

karlmenn höfðu fengið aðstoð með barnapössun en einungis um helmingur kvenna. 

Karlmenn og konur fengu helst aðstoð með barnapössun frá sinni eigin fjölskyldu. Mest 

fengu konur hjálp í 33% tilfella frá sinni nánustu fjölskyldu þegar kom að húsþrifum en 

72% karlmanna fengu þá aðstoð, einnig frá sinni eigin fjölskyldu. Aðstoð með skipulag á 

jarðaför og pappírsvinnu mældist einnig mun hærri hjá karlmönnum. Mest fengu karlmenn 

aðstoð í 100% tilfella með jarðaförina og það var frá vinum sínum. Konur hins vegar 

mældust hæst hjá fjölskyldu sinni með að fá veitta aðstoð við að skipuleggja jarðaförina 

eða í 67% tilfella. Aðrir liðir sem voru mældir þegar kom að stuðning var hvort safnað var 

fé fyrir eftirlifandi einstakling, hvort veittur var fjárhagslegur stuðningur og hvort veitt var 

aðstoð með viðhaldi á heimili eða bíl einstaklingsins. Í öllum þessu liðum var karlmönnum 

oftar veittur þessi stuðningur. Það sama gilti þegar spurt var um hvort veittur hefði verið 

stuðningur með hlustun frá fyrrnefndum hópum. Í hátt um 30% tilfella var konum ekki 

boðin stuðningur frá fjölskyldu maka og um 25 % tilfella frá vinum hins látna. Þegar 

niðurstöður yfir þessa liði voru greindar hjá eftirlifandi karlmönnum var þeim öllum 

boðinn stuðningur frá fjölskyldu maka, um 15% þeirra fengu ekki aðstoð frá vinum hins 

látna. 

Í opnum svörum kom ýmislegt fram sem gefur betri innsýn í hvað má bæta þegar 

kemur að veittri aðstoð frá nærumhverfinu. Það er farið yfir samantekt á því hvað ekkjur 

og ekklar vildu koma á framfæri í hverjum lið fyrir sig hér fyrir neðan. 

 

Stuðningur og vinir 

Hlutfallslega fá færri konur aðstoð með börn frá sínum nánustu vinum (Χ²(1) = 10,5; 

p< 0,05) og frá vinum maka (Χ²(1) = 15,3: p< 0,05). Það sama átti við í tengslum með 
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skipulagningu á jarðaförinni, hlutfallslega fengu karlar meiri aðstoð með skipulagningu á 

jarðaför frá sínum vinum (Χ²(1) = 4,3; p< 0,05). Í báðum tilfellum voru niðurstöðurnar 

tölfræðilega marktækar. 

Karlmenn fengu frekar aðstoð frá nánustu vinum maka en yfir heildina fengu 

21,4% kvenna enga aðstoð frá vinum hins látna og 14,3% karla. Kí-kvaðratpróf sýndi fram 

á að dreifingin á stuðningi frá eigin vinum sé tilkomin fyrir tilviljun og því séu niðurstöður 

ekki tölfræðilega marktækar (Χ²(8) = 12,3; p> 0,05). Það sama gildir um stuðning frá 

nánustu vinum maka, að munurinn er ekki tölfræðilega marktækur (Χ²(7) = 14,07; p > 0,05).  

Óháð kyni og öðrum þáttum fær eftirlifandi maki frekar stuðning frá sínum nánustu 

vinum frekar en nánustu vinum maka. Mynd 7 sýnir hvernig dreifingin er hjá hvorum hóp 

fyrir sig. Til að mynda eru þarna margir sem fá ekki boðinn fram stuðning frá nánustu 

vinum maka,  þ.e. 14 af 49 sem merktu við þann valmöguleika. 

 

 

Mynd 7. Hvernig stuðning fékk eftirlifandi einstaklingur frá eigin vinum og nánustu vinum 

maka 
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Í opnum svörum nefndu þátttakendur oft að þeir óskuðu að vinir þeirra hefðu sýnt 

sér meiri stuðning í formi hlustunar, nærveru og samveru. Einnig kom fram að óskað hefði 

verið eftir því að þeir hefðu sýnt meira frumkvæði í samskiptum og aðstoð með börnin. 

Þátttakendur töluðu um að það væri óþægilegt að leita eftir aðstoð og orðin „Endilega láttu 

mig vita ef þig vantar aðstoð“ væri ekki stuðningur þó orðin væru vel meint. Helst fælist 

stuðningur í frumkvæði í tengslum við daglega hluti þar sem syrgjandi hafði ekki sömu 

orku til að sinna eins og áður. Sama gildir um að fá aðstoð með dagleg störf eða verkefni 

sem makinn var vanur eða vön að sjá um. Einnig kom fram að stundum var stuðningur 

boðinn en ekki staðið við þegar að því kom. Aðrar ábendingar voru að vinirnir máttu vera 

duglegri að láta í sér heyra, koma í heimsókn, bjóða viðkomandi með á viðburði og taka 

þátt í samfélaginu. Eins var nefnt að fá heimboð væri notalegt þar sem að stöðugar 

heimsóknir létu viðkomandi líða eins og hann þyrfti að hafa fyrir gestunum. Þátttakendur 

vildu að vinirnir gæfu þeim tíma til að syrgja og virtu það að sorgin væri ekki horfin þó 

þeir voru tilbúnir að snúa sér að hinu daglega lífi.  

 

Stuðningur og fjölskylda  

Hlutfallslega fengu færri konur aðstoð frá fjölskyldu sinni þegar kom að aðstoð við 

barnapössun og húsþrif. Niðurstaðan var að 50% kvenna og 85,7% karla sögðust hafa 

fengið aðstoð með börnin (Χ²(1) = 3,1; p< 0,05). Það sama átti við hvort boðið var upp á 

aðstoð með húsþrif. Hlutfallslega voru 33,3% kvenna og 71,4% karla sem svöruðu því að 

hafa fengið aðstoð með húsþrif (Χ² (1) N= 49)  = 3,7; p < 0,05). Það var ekki marktækur 

munur á öðrum svarmöguleikum er spurt var um stuðning frá eigin fjölskyldu. 

Óháð kyni og öðrum þáttum þá fær eftirlifandi maki frekar stuðning frá sinni 

nánustu fjölskyldu frekar en fjölskyldu maka. Mynd 8 sýnir hvernig dreifingin er hjá 

hvorum hóp fyrir sig. Til að mynda eru margir sem fá ekki boðinn fram stuðning frá 

fjölskyldu maka, þ.e. 14 af 49 sem merktu við þann valmöguleika. Allir þessir 14 

einstaklingar voru konur. Fimm af 49 sögðust ekki hafa fengið stuðning frá eigin 

fjölskyldu. Nokkuð jafnt var með stuðning í tengslum við skipulag á jarðaför. 
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Mynd 8. Hvernig stuðning fékk eftirlifandi einstaklingur frá eigin fjölskyldu og frá 

fjölskyldu maka 

Karlar fengu frekar stuðning frá fjölskyldu látins maka þegar kom að því að hugsa 

um börnin en einungis 23,8% kvenna svöruðu því að hafa fengið aðstoð með börnin eftir 

andlát makans (Χ² (1, N = 49) = 15,373; p <0,05.). Eins fengu karlar frekar aðstoð með 

húsþrif frá fjölskyldu makans eða 57,1% karlkyns svarenda á meðan aðeins 9,1% kvenkyns 

svarenda svöruðu því að hafa fengið aðstoð með húsþrif (Χ²(1) = 9,9; p< 0,05). Yfir heildina 

þegar allir svarmöguleikar voru teknir saman, sögðust 42,9% karla og 2,4% kvenna hafa 

fengið alla mögulega aðstoð.  

Í opnum svörum þegar spurt var um stuðning frá eigin fjölskyldu nefndu 

þátttakendur að á tímum væri skilningur á breyttum aðstæðum lítill og stuðningur því ekki 

alltaf til staðar. Þátttakendur hefðu viljað fá meiri hjálp með börnin, andrými fyrir sjálfa/-n 

sig án barnanna. Eins nefndu þátttakendur að meiri fjárhagslegur stuðningur hefði verið 

góður og meiri hlustun svo hægt væri að tala um sorgina. Fram kom hversu hjálplegt það 
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væri að fjölskyldan sýndi frumkvæði við aðstoð með dagleg verk eins og að elda mat, 

heimilisþrif og að versla inn.  

Í opnum svörum þegar spurt var um stuðning frá fjölskyldu maka var mjög 

áberandi hvað fjölskylda maka drægi sig úr lífi þátttakenda, sýndi lítinn stuðning á ýmsum 

sviðum lífsins. Þátttakendur hefðu viljað að samband við börnin væri eitthvað, eða meira. 

Einnig var vilji fyrir því að fjölskylda hins látna sýndi skilning og jafnvel stuðning 

fjárhagslega. Helst var nefnd meiri samvera og sýnd umhyggja til barnanna.  

 

Stuðningur og skólakerfið 

Af 49 einstaklingum voru 11 sem merktu við „Á ekki við“ þar sem þeir voru ekki 

með börn eða ekki með börn á skólaaldri, leikskólar þar meðtaldir. Heildarniðurstöður sýna 

að í flestum tilfellum voru upplýsingar sendar á aðra foreldra og rétt um 30% af þeim sem 

voru með börn fengu boð um faglega aðstoð. Hátt í 75% þeirra sögðu að upplýsingaflæðið 

hefði verið gott milli sín og kennarans en 55% sem töldu upplýsingaflæðið milli ára ekki 

eins gott. Það geta verið breytingar milli skólaára eins og að fá nýjan kennara, byrja í 

nýjum bekk eða jafnvel byrja í nýjum skóla. 

 

Mynd 9. Hvernig stuðningur fékkst frá skólakerfinu? 
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Niðurstöður yfir hvaða aðstoð skólayfirvöld veittu börnum eftir andlát foreldris 

voru greindar út frá hvort eftirlifandi foreldri var kona eða karlmaður og hvort munur var 

þar á hvaða aðstoð var boðin. Þeir karlmenn sem tóku þátt voru allir með börn á skóla- eða 

leikskólaaldri en rétt um 80 % af kvenfólkinu. Í öllum tilfellum var upplýsingaflæði gott á 

milli feðra og kennara en einungis í um 60 % tilfella til mæðra. Þessar tölur lækkuðu hjá 

báðum kynjum þegar spurt var um upplýsingaflæði á milli ára innan veggja skólans. Kí-

kvaðrat próf sýndi fram á að börn eftirlifandi mæðra fengu boð um ráðgjöf fyrir börnin í 

rétt um 14 % tilfella, meðan börn eftirlifandi feðra fengu það boð í um 70% tilfella. Um 

marktækar niðurstöður er að ræða í þessum lið, (X² (1, n=49) 11,2; p<0,05). 

Um 19% kvenna svöruðu því að hafa ekki fengið neinn stuðning frá skólakerfinu. 

Karlkyns þátttakendur fengu hins vegar allir einhvers konar aðstoð frá skólakerfinu.  

Hjá um 50% kvenna sendi skólinn út upplýsingar á aðra foreldra um andlátið og í 

öllum tilfellum hjá karlmönnum. Munurinn þarna á mældist tölfræðilega marktækur, (X² 

(1, n=49) 6,12; p < 0,05). Marktækur kynjamunur var einnig í þeim tilfellum þar sem 

fagaðili ræddi við barn/börn en 71,4% karla og 14,3% kvenna svöruðu því að það hefði 

verið í boði, (X² (1, n=49) 11,25; p < 0,05). Áframhaldandi kynjamunur var á öðrum liðum 

og til að mynda þá töldu 100% karla að upplýsingaflæði um stöðu barns milli sín og 

kennara hafi verið gott en einungis um 45,2% kvenna. Þær niðurstöður voru einnig 

marktækar, (X² (1, n=49) 7,22; p<0,007). Það var einnig spurt um upplýsingaflæði þegar 

kom að líðan barns/barna. Þær niðurstöður komu eins út að því leiti að meirihluti 

karlmanna fengu þær upplýsingar eða 71,4 %, en eingöngu 19% kvenna. Þær 

niðurstöðurnar voru líka marktækar, (X² (1, n=49) 8,44; p<0,05). Þegar kom að 

upplýsingaflæði til kennara um stöðu barns milli skólaára þá töldu 71,4% karla það gott en 

einungis um 23,8% kvenna. Þær niðurstöður voru líka  tölfræðilega marktækar, (X² (1, 

n=49) 6,4; p <0,01).  

Í opnum svörum kom ýmislegt fram sem gefur betri innsýn í hvað má bæta þegar 

kemur að veittri aðstoð frá skólayfirvöldum. „Skólakerfið brást okkur“ kom fram á einum 

stað og þeir sem gagnrýna og koma með ábendingar segja að skólinn hafi ekki haft 

frumkvæði að því að veita aðstoð. Þegar óskað var eftir aðstoð þá hafi hún verið ómarkviss 

í einhverjum tilfella, engin eftirfylgni og/eða fagkunnátta ekki til staðar að mati foreldra. 

Aðrir töluðu um skilningsleysi frá kennurum, að barni mætti ekki skilningi fyrir sorg þess 

og sorgarferlis. Einn þátttakandi kom svo að orði „Sorgin fjarar ekki út í sumarfríinu“. 

Upplýsingar um sögu barns fluttust ekki á milli skólaára né á milli skóla og var nefnt 



Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  28 

 

hversu mikilvægt það væri fyrir barnið að mæta skilning á nýjum stað eða með nýjan 

kennara. Tvívegis var skráð af einstaklingum sem voru með börn á mismunandi aldri að 

aðstoð í menntaskólum hefði verið meiri en í grunnskólum. Þeir sem voru með 

leikskólabörn nefndu flestir að fylgst hefði verið vel með börnunum og þeim veittar 

stöðuuppfærslur. Upplýsingaflæðið var í sumum tilfellum mjög virkt en í ábendingum kom 

fram að það hafi ekki verið að frumkvæði skólans. Samkvæmt niðurstöðum er mismunandi 

á milli sveitarfélaga og skóla hvernig aðstoð er veitt og hvort hún sé boðin eða sækjast 

þurfi eftir henni. Það er einnig mismunandi hvort prestur eða annar fagaðili sé fenginn til 

að ræða við bekkjarfélaga og kennara um sorgarviðbrögð. Í einhverjum tilfellum vissu 

foreldrar ekki hvort tilkynnt hefði verið um andlátið til bekkjarfélaga eða annara foreldra. 

 

Stuðningur og fjærsamfélagið (aðrir en skólakerfið) 

Til að meta stuðning við andlát frá fjærsamfélaginu var spurt hvaðan 

einstaklingurinn fékk faglega sálgæslu eða sálfræðiaðstoð. Flestir fengu aðstoð frá presti 

eða um 43% af heildarfjölda þátttakenda. Þar næst voru um 24% sem höfðu fengið aðstoð 

frá sálfræðing og um 8% frá áfallateymi spítalans. Enginn hafði fengið aðstoð frá 

áfallateymi Rauða Krossins. Af þeim 12% sem völdu „Annað“ nefndu þeir í opnum 

svörum að ljósmæður í mæðraeftirliti hafi staðið sig vel þegar andlát maka hafði komið 

upp á meðgöngu. Það var haldið var vel utan um móður, henni veitt sálfræðiaðstoð og 

viðtal hjá geðlækni. Aðrir nefndu að þeir hefðu fengið stuðning hjá félagsráðgjafa, djákna 

eða félagasamtökum. Helst var komið inn á um hvaða aðra aðstoð frá fjærsamfélaginu þau 

hefðu viljað fá var að það vantaði faglega hjálp við að takast á við missinn. Þessar 

ábendingar koma helst frá þeim sem misstu maka sinn skyndilega og fyrir utan veggi 

spítalanna. Þessir einstaklingar nefndu að þeir upplifðu sig eina á báti. Það var einnig nefnt 

að það vantaði upp á eftirfylgni, bæði hjá prestum og öðrum sem sinna sálgæslu eða 

sálfræðiaðstoð. Þá er líka talið upp að aðstoðin ætti að vera í boði að minnsta kosti þrjú ár 

eftir andlát, ekki bara fyrst eftir andlátið. Ábendingar komu um að ekki væri mikill 

stuðningur fyrir börn eftir missi og að það vantaði net til þess að halda utan um fjölskyldur 

sem misstu ástvin. Fram kom að íþróttafélög ættu að afla sér upplýsinga um sorgarferli 

barna þar sem þau gegndu stóru hlutverki í lífi þeirra sem æfðu íþróttir. Þannig gætu 

íþróttafélög komið til móts við þarfir barns og veitt því stuðning. Það var einnig komið inn 

á að sveitarfélög mættu bæta við þjónustu sína og bjóða upp á aðstoð, bæði til barna og 

eftirlifandi maka. Í sumum bæjarfélögum var engin eða mjög lítil aðstoð í boði. Þegar 
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kemur að fjárhagslegu hliðinni og pappírsvinnu var nefnt að slíka aðstoð vantaði einnig. 

Til að gefa mynd af því hvernig einstakling líður og hvað hjálparleysið er í mikið í þessari 

stöðu þá eru hér fyrir neðan nokkur opin svör frá þátttakendum, beint orðalag þeirra.  

 

Þátttakandi A 

„Hefði viljað fá félagsráðgjafa heim til að upplýsa mig um hvaða rétt ég hefði og slíkt.Og 

að fá sálfræðiaðstoð. Áfallahjálp hefði verið gott.“ 

 

Þátttakandi B 

„Ég hefði gjarnan viljað að mér hefði verið beint til að tala við sálfræðing fyrr eftir 

áfallið. Ég hafði frumkvæði að því sjálfur tveimur árum eftir að maki minn lést vegna þess 

að þá keyrði ég sjálfur á vegg andlega.“ 

 

Þátttakandi C 

„Úff svo margt. Hefði viljað fá boðna sálfræðiaðstoð, útskýringu á andlátinu (þurfti sjálf 

að hafa upp á honum sem krufði til að fá orsök andláts uppgefin, fékk ekki aðgang að 

skýrslunni eða neitt þrátt fyrir að við vorum gift). Ég bað um aðstoð um svör frá Landlækni 

í löngu bréfi, fékk stutt basic svar tilbaka. Var í miklu áfalli, martraðir allar nætur og 

hrædd um börnin mín, sendi þau í óþarfa læknisskoðanir, hefði viljað fá útskýringu frá 

lækni. Leitaði til kirkjunnar þar sem ég frétti að þar væri sorgarhópur (fyrir tíma 

Ljónshjarta) - þar var mér vísað frá og sagt að horfa á fallegu blómin sem voru að vaxa 

um sumarið, sögðu mér að ég væri ekki tilbúin því að eingöngu tveir eða þrír mánuðir 

voru liðnir. Skólinn lét ekki nýjan kennara vita sem tók við minni elstu um haustið, fékk 

enga faglega aðstoð fyrir hana. Sýslumaður ráðleggur ekkert, maður á bara að vera 

fagmanneskja í þessum málum þegar kemur að ákvörðun um að sitja í óskiptu búi eða 

ekki.“ 

 

Þátttakandi D 

„Fyrir börnin, þar var ekkert. Fræða þarf fagaðila um þetta, börnin mín voru og eru 

afskaplega einmana í sorginni og fáir sem vita hvernig á að bregðast við. Íþróttafélög t.d. 

létu eins og þetta skipti engu máli og kæmi þeim ekki við. Skólinn líka, engar upplýsingar 

um börnin fluttust milli kennara milli ára. Þeir fengu líka enga áfallahjálp og hefur aldrei 
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boðist sálfræðiaðstoð. Ég kom þeim eldri inn til sjúkrahús prestsins en að öðru leyti bauðst 

aldrei neitt og hin hafa ekki fengið slíka áfalla aðstoð.“ 

 

Þátttakandi E 

„Ótímasetta félagslega og andlega ráðgjöf sérstaklega þessi fyrstu 3 erfiðu ár.“ 

 

Þátttakandi F 

„Ég borga fyrir minn sálfræðing, og geri enn, og mér finnst að það eigi að vera niðurgreitt 

af ríkinu. Ég er ekki trúuð og mér finnst fáránlegt að það sé hægt að fá fría viðtalstíma við 

presta en ekki sálfræðinga.“ 

 

Þátttakandi G 

„Ég fór of snemma að vinna, það var viðhorf vinnuveitanda að sennilega væri það gott 

fyrir mig. Ég er í dag svekktur með að hafa gert það. Ég er enn að glíma við ýmsar 

afleiðingar þess í starfi, sem ég tengi við þessar fyrstu vikur í starfi eftir andlát.“ 

 

Stuðningur tengdur fjölda sambandsára, barna og hjúskaparstöðu 

Einstaklingar sem höfðu misst maka eftir að hafa verið í sambandi í þrjú ár eða 

minna voru ólíklegri en aðrir til að fá fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldu og vinum eða 

stofnað yrði til fjársöfnunar. Þeir voru frekar líklegir að fá aðstoð með skipulag í kringum 

jarðarförina. Að öðru leyti var stuðningur svipaður og fyrir aðra sem höfðu verið lengur í 

sambandi. Þeir sem höfðu verið styst í sambandi voru flestir á aldrinum 31 árs til 40 ára og 

um helmingur þeirra ekki með börn. Þeir sem höfðu verið í sambandi lengur en 5 ár voru á 

aldrinum þrítugt og uppúr, um 90% þeirra voru með börn. 

 Þeir sem voru í óskráðri sambúð voru flestir með börn. Hjúskaparstaða hafði ekki 

áhrif á veitta aðstoð en þeir sem áttu börn undir 18 ára aldri voru líklegri til að fá aðstoð 

með pappírsvinnu eftir andlát, fjársöfnun og fjárhagslegan stuðning. 

 

Stuðningur frá nærsamfélaginu úfrá hvar og hvernig einstaklingur lést 

Framkvæmt var T próf óháðra hópa til þess að athuga hvort munur væri á stuðningi 

frá vinum eftir því hvar einstaklingur lést. Prófið sýndi ómarktækan mun á hvort maki hafi 

látist innan veggja heilbrigðiskerfisins eða utan þeirra. Niðurstöður sýndu að það er ekki 
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hægt að gera ráð fyrir að stuðningur frá vinum verði meiri eftir því hvar maki lést 

t(47)=.026, p > 0,05. 

Þegar framkvæmt var T-próf til að skoða meðaltal hópa útfrá stuðningi eigin 

fjölskyldu og fjölskyldu maka var einnig um ómarktækan mun að ræða. Það var því ekki 

hægt að staðfesta að stuðningur frá fjölskyldu aukist eftir því hvar maki lést, t(47) = 1,19, p 

> 0,05. Það var einnig framkvæmt T próf óháðra hópa og skoðaður munur á stuðningi eigin 

fjölskyldu og fjölskyldu maka eftir því hvernig maki lést. Niðurstöður reyndust 

ómarktækar og því ekki hægt að segja að munur hefði verið á stuðning frá fjölskyldum 

beggja aðila útfrá hvort maki lést skyndilega eða ekki, t(46) = 0.90, p > 0,05. 

Stuðningur vina eftir því hvort andlát var óvænt eða ekki sýndi einnig ómarktækan 

mun og því ekki hægt að staðfesta að stuðningur frá vinum sé meiri eftir því hvernig maki 

lést, t(46) = 0.04, p  > 0,05. 

 

Þrautseigja 

Þrautseigja innan hópsins mældist með miðgildið 6 og meðaltalið 5,9. Fjórðungur 

(25%) merkti við 0 til 5, við annan fjórðung (50%) er miðgildið 6 og við þriðja fjórðung 

(75%) eru niðurstöður 7. Spönnin var frá 2 upp í 8. Til samanburðar er meðaltalið hjá 

almenningi í Bandaríkjunum 6,91 (Connor, Vaishnavi, Davidson, Sheehan og Sheehan, 

2007) og 5,6 hjá einstaklingum í Bandaríkjunum sem höfðu upplifað áfall og sett sig í 

samband við Kvíðameðferðarmiðstöð Bandaríkjanna (Nicholls, Abraham, Connor, Ross, 

Davidson, 2006). Niðurstöður veita upplýsingar um þrautseigju einstaklinga þar sem 0 er 

lægsta gildið og 8 það hæsta. 

Þeir sem mældust með þrautseigju undir meðaltali völdu að jafnaði 5 atriði af 

listanum yfir hvaða stuðning viðkomandi fékk frá vinum. Þeir sem voru yfir meðaltali í 

þrautseigju völdu að jafnaði 5,5 atriði af listanum. Það gefur vísbendingu um að 

þrautseigja hafi lítil áhrif á stuðning frá vinum hins látna og vinum eftirlifandi maka.  

Þeir sem mældust með þrautseigju, bæði undir og yfir meðaltali, völdu að jafnaði 6 

atriði af listanum yfir hvaða stuðning viðkomandi fékk frá fjölskyldu sinni og makans. Það 

gefur vísbendingu um að þrautseigja hafi ekki áhrif á stuðning frá fjölskyldu eftirlifandi 

einstaklings og fjölskyldu hins látna. 

Það var gerð einhliða dreifigreining (e. One-way ANOVA) til að skoða heildarskor 

þrautseigju og tengslin við að hafa börn á heimilinu. Samkvæmt niðurstöðum þá styrkir 

það ekki aðlögunarhæfni fólks að hafa börn á heimilinu  F(6,42) = 1,908; p = 0,102. 
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Einhliða dreifigreining var einnig gerð á niðurstöðum þrautseigju og stuðningi frá 

vinum og fjölskyldu. Samkvæmt niðurstöðum þá hefur þrautseigja áhrif á stuðning frá 

vinum,  F(6,42) = 2,565; p = 0,033, prófið sýndi marktækan mun. Það var einnig gerð einhliða 

dreifigreining hvort þrautseigja hefði áhrif á aðstoð frá fjölskyldu. Samkvæmt niðurstöðum 

þá hefur þrautseigja ekki áhrif á aðstoð frá fjölskyldu,  F(6,42) = 0,952; p = 0,469, prófið sýndi 

ekki marktækan mun.   

Áreiðanleikinn (e. Chronback‘s alpha) var 0,633 sem gefur til kynna óásættanlega 

fylgni. Fylgni sem mælist yfir 0,70 telst ásættanleg (Kosinski, Ware, Turner-Bowker og 

Gandek, 2007). Dreifingin í þrautseigju spurningunum var skoðuð og sýndi að ris (e. 

kurtosis) var -0,466 sem er neikvæð dreifing. Ef dreifingin er neikvæð þá dreifast svörin 

mikið yfir allan skalann sem gefur til kynna ólík svör þátttakenda.  
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Umræða 

Rannsóknir sem þessar eru mikilvægar til að benda á það sem betur má fara þegar 

kemur að veittri aðstoð til ungs fólks sem hefur misst maka. Hér hafa ekkjur og ekklar 

opnað sig til að koma á framfæri hvað er vel gert og hvað má betur fara. Markmiðið var að 

greina hvernig aðstoð þau fengu og hvaða aðstoð þau hefðu viljað fá. Fram kemur í opnum 

svörum að sumir þátttakendur nutu þess að fá tækifæri að koma þessu á framfæri og að það 

hefði verið útrás fyrir þau. Niðurstöður má nýta til bæta þann stuðning sem er veittur í dag 

og að þessi hópur fólks og börn þeirri njóti jafnræðis með veitta aðstoð. 

 Niðurstöður sýndu að bæta megi ýmislegt er kemur að stuðningi til þeirra sem misst 

hafa maka þegar þau voru á aldrinum 20 til 50 ára og til barna þeirra. Á þessum aldri eru 

hlutfallslega fleiri sem láta lífið óvænt miðað við það hlutfall sem fellur frá eftir veikindi. 

Ástvinir þeirra sem láta lífið skyndilega standa fyrir utan heilbrigðiskerfið og þar með 

njóta ekki sama faglega stuðnings og þeir sem hafa misst maka eftir langvarandi veikindi. 

Niðurstöður sýndu ennfremur að ekki allir njóti sömu þjónustu og tilviljanir réðu því 

hvernig aðstoð einstaklingar fengu frá fjærumhverfi. Greining á nærumhverfi sýndi að 

stuðningur til eftirlifandi kemur helst frá nánum vinum þess einstaklings og hans eigin 

fjölskyldu. Stuðningur kemur einnig frá öðrum í nærumhverfi, bara í minna mæli. 

Í rannsókn DeBruin (2012), þegar skoðaður var hjálplegur stuðningur, komu 

þátttakendur einnig inn á þann stuðning sem ekki barst. Áhugavert er að bera saman 

niðurstöður úr þessum tveim rannsóknum þar sem þær eru líkar þrátt fyrir að vera gerðar í 

sitthvoru landinu, Íslandi og Bandaríkjunum. Það sem mælist ólíkt getum við lært af. 

Ýmsar ábendingar komu frá þátttakendum um stuðning frá tengdafjölskyldu, vinum og 

eigin fjölskyldu og við getum lært af þeim sem samfélag. Niðurstöður í þeirri rannsókn 

sýndi það sama og fram hefur komið hér í þessari rannsókn. Samkvæmt niðurstöðum hjá 

Debruin vilja ekkjur og ekklar helst aðstoð frá vinum og ættingjum með daglegt líf eins og 

barnapössun, heimilisþrif, tilfinningalegan stuðning og að haft sé samband að fyrra bragði, 

eins og kom fram í þessari rannsókn. Kynjahlutfall þátttakenda var það sama hér og hjá 

Debruin, aðferðarfræðin mjög svipuð og fjöldi þátttakanda einnig. Ábendingar úr rannsókn 

Debruin sem komu frá ekkjum og ekklum voru svipaðar og hér. Fram kom meðal annars 

hvernig fólk upplifði skilningsleysi og hvernig með tímanum aðstoð og tengsl dvínuðu og 

jafnvel hurfu. Í sambandi við félagslegan stuðning úr nærumhverfi var talað um í þessari 

rannsókn eins og hjá Debruin að stuðningurinn hafi ekki verið nógu staðfastur. Þá eftir 

ákveðinn tíma hafi verið hætt að veita stuðning. Það var nefnt að eftir andlát makans hafi 
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fyrst verið mikil hjálp með matargjafir, keyra börnum á milli staða og aðstoð við að laga 

það sem bilaði heima við. Eftir smá stund hafi það hætt og örfáir haldi sambandi og veitt 

aðstoð. 

Í rannsókn Debruin þegar maki lést, hætti tengdafjölskyldan að vera í sambandi í 

einhverjum tilfella. Einn þátttakandi hér í þessari rannsókn, sem var framkvæmd meðal 

meðlima Ljónshjarta, sagði að fjölskyldan hafi ekki sýnt neinn stuðning og þegar kom að 

vinum þá var talað um að þeir hefðu í raun ekkert hjálpað eftir andlát makans. Eftirlifandi 

maka leið því eins og hann ætti enga vini eftir að hafa misst maka sinn. Þetta er ekki algilt 

og margir upplifðu einnig góðan stuðning en upplifun sumra var að vinir hefðu hægt og 

rólega hætt að vera í sambandi.  

Við úrvinnslu gagna í þessari rannsókn var niðurstaðan sú sama, fjölskylda maka 

dró sig oft í hlé eða hætti að hafa samband. Einnig bar á því að eftirlifandi maki þyrfti 

frekar að sýna fjölskyldu fráfallandi maka stuðning og skilning án þess að fá það sjálf/ur. 

Fjölskylda hins látna er sjálf að ganga í gegnum sorgarferli og mögulegt er að það hafi 

áhrif á hvernig viðbrögð þeirra til eftirlifandi maka verður. 

Mikilvægt er að opna umræðuna um sorg og stuðning við maka og hafa fræðslu 

fyrir nær-og fjærsamfélag um ferlið. Stofnun Sorgarmiðstöðvar er liður í því að efla 

fræðslu til skóla, viðbragðsaðila og heilbrigðisstarfsmanna um rétt viðbrögð gagnvart 

aðstandendum. Þátttakendur vildu koma því á framfæri að það gæti verið meiri skilningur 

almennt ef námsefni væri fyrir grunn- og framhaldsskóla um dauðann, sorgina og 

sorgarferlið. Með því er sterkari möguleiki á því að minnka skilningsleysið og auka 

samstöðu. Mögulegt er að eignunarvilla eigi sér þarna stað sem að gæti útskýrt að 

einhverju leyti þennan kynjamun og væri gott að greina dýpra ástæður sem gæti útskýrt 

þennan mun. Það var ekki gert í þessari rannsókn en veltum við upp þeim möguleika. 

Eignunarvillan er þegar fólk útskýrir hegðun annara útfrá persónuþáttum eingöngu og 

metur ekki ytri aðstæður. Það getur leitt til þess að ofmat verður á frammistöðu 

einstaklingins og vanmat á aðstæður (Landy og Conte, 2013). Fólk er þá ekki meta 

aðstæður heldur meira persónuþætti eftirlifandi maka sem mögulega hefur verið vanur að 

sinna frekar börnum og heimilisstörfum og því álitið ómeðvitað að þyrfti ekki aðstoð með 

daglega hluti sem einstaklingurinn hefur verið vanur að sinna áður. Þarna er því verið að 

ofmeta getu einstaklingsins við að sinna þessum verkum. Eins og fram kom í mælingum 

Maskínu þá er hlutfall við heimilisstörf jafnt á 60 % heimila en í sömu mælingu koma fram 

að á 34% heimila sinna konur heimilisstörfum meira. Eignarvillan er því mögulega 
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tilkomin út frá þessum niðurstöðum þar sem konur sinna enn heimilisstörfum meira en 

karlmenn.  Það sést á hlutfalli þeirra heimila þar sem verkaskipting er ekki jöfn. Kenningin 

um hlutverk getur einnig átt þarna við og útskýrt hvaðan eignunarvillan er tilkomin. 

Ástæðan fyrir því að kenning um hlutverk á þarna við er að hún útskýrir af hverju við 

bregðumst við aðstæðum og að viðbrögðin séu tilkomin vegna þeirra væntinga sem 

nærumhverfið hefur til eftirlifandi einstaklinga og því hlutverki sem hann er í (Biddle, 

1986).  

Þrautseigjan mældist ekki með marktæk áhrif á stuðning frá fjölskyldu en áhrifin 

mældust marktæk þegar tengsl þrautseigju við stuðning frá vinum var greind. Mögulega er 

tækifæri til að rannsaka nánar tengsl þrautseigjunnar við andlega heilsu viðkomandi 

einstaklinga. Ástæðan fyrir því er sú að í niðurstöðum kom fram að hún mældist lægri hjá 

þeim sem misstu maka sinn óvænt. Þetta er sá hópur sem fékk síst boð um faglega aðstoð 

og því mögulega meiri hætta á andlegum veikindum í framhaldinu. Einstaklingar sem 

mælast hærri í þrautseigju eru færari um að halda áfram með líf sitt án vandkvæða, 

allavega minniháttar vandkvæða (Bonanno, Mancini, 2009). 

Áhugavert var að sjá í rannsókn Debruin hvað skólinn mælist hátt í að vera 

forsprakki í fjærsamfélaginu þegar kemur að stuðningi. Þátttakendur í þeirri rannsókn 

hrósuðu þeim hástert og þeim félagsráðgjöfum sem þar störfuðu fyrir að halda uppi góðu 

upplýsingaflæði og faglegri aðstoð til barnanna. Tilefni er fyrir skólakerfið á Íslandi að 

greina hvað er gert öðruvísi þar og hvað má innleiða hér á landi. Ástæðan fyrir því er sú að 

niðurstöður voru ekki eins jákvæðar í þessari rannsókn gagnvart skólakerfinu og í rannsókn 

Debruin. Það kom fram að hér á landi væru skólayfirvöld ekki með markvissa þjónustu, 

fræðslu eða stuðning þegar kom að því að barn missti foreldri. Börn stóðu svolítið sér á 

báti þegar kom að því að styðja við það og veita því faglega aðstoð við að takast á við 

missinn. Það bar á því að foreldri barns þurfti að berjast fyrir því að barn fengi aðstoð eða 

allavega sýna frumkvæðið. Það bar á töluverðum mun í veittri aðstoð til barna útfrá því 

hvort eftirlifandi foreldri var kona eða karlmaður. Hvað veldur þessum mun er ekki hægt 

að staðhæfa um hér en er tilefni til úrbótaaðgerða. Mikilvægt er að jafnréttis sé gætt og 

sama aðstoð sé veitt til allra í sömu stöðu. Það er eitthvað sem má skoða þrátt fyrir að 

úrtaksstærð karlmanna í þessari rannsókn hafi verið lág. Spurning er hvort skólastjórnendur 

og kennarar séu að láta tilfinningar ráða, að eignunarvilla eigi sér þarna stað líka? Öll börn 

eiga rétt á jöfnum stuðning burt séð frá því hvort það er móðir eða faðir sem fellur frá. Það 

má einnig spyrja sig og gæti verið efni í aðra rannsókn hvort kynjamunur sé á að sækja sér 
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aðstoð. Það var einnig tölfræðileg marktækt á því hvar hinn látni lést og hvernig aðstoð var 

veitt frá skólakerfinu. Þegar andlát gerist fyrir utan veggi spítalans þá fá aðstandendur 

minni eða jafnvel enga faglega aðstoð. Velt er upp þeirri hugmynd hvort að fagaðilinn sé 

sá sem sér til þess að tengsl myndist við skólann og veiti þeim ráðgjöf um hvernig á að 

bregðast við? Niðurstaðan sýnir allavega ennfrekar mikilvægi þess að það vantar miðlægt 

stuðningskerfi þegar óvænt andlát á sér stað. Frumvarp sem liggur fyrir og er í umfjöllum  

hjá Velferðarráðuneyti um rétt barna sem aðstandendur ásamt stofnun Sorgarmiðstöðvar er 

skref í rétta átt er kemur að stuðningi. 

Við skoðun á heimasíðu nokkura skóla á viðbragðsáætlunum kom fram að í þeim 

áætlunum er einungis tekið fram fyrstu viðbrögð skólans. Þau viðbrögð tengjast 

tilkynningum til nemanda og kennara en ítarlegt verkferli um aðstoð og eftirfylgni fannst 

ekki við þessa skoðun. Sumir skóla eru með nefnd sem tekur á málum þegar þau koma upp 

en það er ekki algilt. Það var ekki samræmi á milli skóla og því tillaga gerð að ráðuneyti 

myndi gefa út viðmið um viðbrögð sem næðu til allra leikskóla, skóla og menntaskóla. 

Þetta ósamræmi kom fram í þessari rannsókn þar sem niðurstöður sýndu að 11 af 38 

þátttakendum, sem voru með börn á skóla eða leikskólaaldri, fengu boð um ráðgjöf fyrir 

barnið sitt/börnin sín. Það sama gilti um aðkomu fagaðila, þar sem einungis 12 af 38 sögðu 

að skólinn hefði fengið fagaðila til að ræða við bekkjarfélaga eða barnið sjálft. Þessi 

viðmið þyrftu að ná lengra en bara sjá um að tilkynna andlátið. Þau þyrftu að ná yfir 

faglega aðstoð til barnsins og eftirfylgni með góðu upplýsingaflæði, til foreldris, milli 

skólaára og milli skóla. Einnig er tillaga um að skólayfirvöld hefðu reglulega fræðslu fyrir 

kennara um sorgarviðbrögð barna, til að auka skilning og samkennd. Til að allir hafi jafnan 

rétt á faglegri aðstoð er mikilvægt að viðmið nái til allra skóla í öllum sveitarfélögum. 

Samkvæmt niðurstöðum úr svörum þátttakanda er einnig mikilvægt að þessi aðstoð sé ekki 

eingöngu í boði rétt eftir andlát. Tillaga frá þátttakendum kom fram í opnum svörum um að  

boð um faglega aðstoð sé opið boð í allavega þrjú ár svo einstaklingar hafi svigrúm til að 

þiggja aðstoðina þegar þeim hentar í sorgarferlinu.  

Í tengslum við fjármál þá var stigið stórt skref með samþykkt laga þess efnis að 

ekkjur og ekklar gætu sótt um viðbótarbarnalífeyrir en það kom fram í opnum svörum 

þátttakenda að kerfið væri flókið og leita þyrfti til margra til að ganga frá allri 

pappírsvinnu. Mismunandi var hvort einstaklingar fengu aðstoð við það frá nánum 

ættingum og/eða vinum en enga miðlæga aðstoð var að fá frá kerfinu. Fljótlega eftir andlát 

þarf einstaklingur að hafa orku í að leita til sýslumanns, Tryggingarstofnunar, lífeyrissjóð, 
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stéttarfélags maka, tryggingarfélags svo eitthvað sé nefnt. Tryggingafélög greiða út 

líftryggingu en niðurstöður yfir hversu fáir hlutfallslega voru líftryggðir þegar andlát bar að 

gefur vísbendingu um fjárhagslega stöðu eftirlifandi maka. Samkvæmt niðurstöðum voru 

einungis 35% líftryggðir þegar andlát bar að. Miðað við eiginfjárstöðu fólks á aldursbilinu 

20 til 50 ára er líklegt að andlát hafi haft neikvæð fjárhagsleg áhrif þar sem önnur 

fyrirvinnan féll frá og engin líftrygging var til staðar.   

Ákveðnar takmarkanir voru við þessa rannsókn og má þar helst nefna hversu fáir 

karlar tóku þátt og hversu mikill munur var á úrtaksstærð kvenna og karla. Úrtaksstærð 

varð til þess að niðurstöður milli kynja var oft á tíðum ómarktækur en teljum samt að gefi 

ákveðna vísbendingu þar sem hlutfallið er í samræmi við hlutfallslega skiptingu meðlima 

Ljónshjarta. Hlutfallsleg kynjaskipting á dánartíðni er einnig mjög ójöfn og getur það líka 

útskýrt hvað olli þessum mun á úrtaksstærðum kynjanna í þessari rannsókn.  

Það voru 60 einstaklingar sem opnuðu rannsóknina og tveir hættu strax við að fylla 

út í svörin. Það voru um 9 sem hættu þegar þeir voru u.þ.b. hálfnaðir. Mögulegt er að þeir 

hafi ekki vilja svara meiru vegna eðli spurninga eða eyða meiri tíma í að svara þar sem 

þegar á leið voru spurningar sem þurfti að rita í. Það var ekki hægt að hoppa yfir 

spurningar þar sem uppsetning á spurningum var sett upp á þann hátt til að gera 

rannsóknina sem marktækasta. Það er þá mögulegt að skilyrtar spurningar hafi reynst vera 

takmörkun þar sem svona margir hættu að svara á miðri leið. Við tölfræðilega úrvinnslu 

var erfitt að ná fram marktækum niðurstöðum vegna þess hve lítið afl (e. power) 

gagnasafnið hefur. Styrkleiki við þessa rannsókn er hvað hún náði til margra einstaklinga 

sem höfðu misst maka þegar þau voru á aldrinum 20 til 50 ára. Íslenskar rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á svipuðum hóp og fundust hafa verið megindlegar og þar með mun 

minni úrtaksstærð. Þetta er því fyrsta rannsókn sinnar tegundar hér á Íslandi. Annar 

styrkleiki er að mögulegt er að notast við niðurstöðurnar til bæta við þann stuðning sem 

ekkjur og ekklar fá í dag frá nær- og fjærumhverfi og læra af þeirra reynslu. 

Þátttakendur vildu koma á framfæri þakklæti fyrir stofnun og starf Ljónsharta. Þeir 

upplifa stuðning og fá ekki lengur þá tilfinningu að vera ein í heiminum. Framfarir hafa 

orðið undanfarin ár við að styðja við þá sem hafa misst maka. Margt má hins vegar enn 

bæta og að mati ungs fólks sem misst hefur maka, þá vantar fasta aðgerðaráætlun sem snýr 

að stuðning og miðlægt stuðningsnet. Sérstaklega er þörf á úrbótum þegar óvænt andlát 

verður og andlát fyrir utan veggi spítalans. Hvernig er hægt að bæta kerfið á þann hátt að 
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öllum sé boðinn stuðningur og njóti jafnræðis? Það á enginn að þurfa að fara áfram á 

hnefanum.  

  



Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  39 

 

Heimildaskrá 

101 barn missir foreldri á ári hverju. (2019, 29. apríl). Morgunblaðið. Sótt 29. apríl af 

vefnum 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/29/101_barn_missir_foreldri_ar_hvert/?f

bclid=IwAR2GrHGzJDpWOclUbmlj2IC7ctC3cysfjYwq-

C4PTHZSiACnsayDfwYRpc0 

 

American Psychological Association. (2011). The Road to Resilience. Sótt 24. janúar 2019 

af vefnum http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx# 

 

Biddle, B. (1986). Recent Development in Role Theory. Annual Review of Sociology, 12, 

67-92. Sótt 24. janúar 2019 af vefnum http://www.jstor.org/stable/2083195 

 

Bonanno, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated 

the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? The American 

Psychologist, 59(1), 20-28. doi: 10.1037/0003-066X.59.1.20  

 

Bonanno, G. A. og Mancini, A. D. (2009). Predictors and Parameters of Resilience to 

Loss: Toward an Individual Differences Model. Journal of Personality, 77(6), 

1805–1832. doi:10.1111/j.1467-6494.2009.00601.x 

 

Bonanno, G. A., Wortman, C. B., Lehman, D. R., Tweed, R. G., Haring, M., Sonnega, J., 

... Nesse, R. M. (2002). Resilience to Loss and Chronic Grief: A Prospective Study 

From Preloss to 18-Months Postloss. Journal of Personality and Social Psychology, 

83(5), 1150-1164. doi: 10.1037/0022-3514.83.5.1150 

 

Connor, K.M., Vaishnavi, S., Davidson, J.R.T., Sheehan, D.V., Sheehan, K.H. (2007) 

Perceived Stress in Anxiety Disorders and the General Population: A Study of the 

Sheehan Stress Vulnerability Scale. Psychiatry Research, 151(3), 249-254. doi: 

10.1016/j.psychres.2006.11.008 

 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/29/101_barn_missir_foreldri_ar_hvert/?fbclid=IwAR2GrHGzJDpWOclUbmlj2IC7ctC3cysfjYwq-C4PTHZSiACnsayDfwYRpc0
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/29/101_barn_missir_foreldri_ar_hvert/?fbclid=IwAR2GrHGzJDpWOclUbmlj2IC7ctC3cysfjYwq-C4PTHZSiACnsayDfwYRpc0
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/29/101_barn_missir_foreldri_ar_hvert/?fbclid=IwAR2GrHGzJDpWOclUbmlj2IC7ctC3cysfjYwq-C4PTHZSiACnsayDfwYRpc0
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2006.11.008


Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  40 

 

DeBruin, K. (2012). Support after Loss: Straight Talk from Young Widowed Parents 

(Klínísk rannsókn). St. Catherine háskóli, félagsráðgjöf. Sótt 8. nóvember 2018 af 

vefnum https://sophia.stkate.edu/msw_papers/123 

 

Frumvarp um barnalífeyrir samþykkt. (2018, 11. desember). Morgunblaðið. Sótt 20. janúar 

af vefnum 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/11/frumvarp_um_barnalifeyri_samthykk

t/?fbclid=IwAR261-EIVlLSOjc2STNrQ-

WEtsJ6OrFJIg8XkQBEH7hlIMPgHUW_AZqW0Eg 

 

Ginsburg, G. D. (1997). Widow to Widow: Thoughtful, Practical Ideas for Rebuilding Your 

Life. Cambridge, MA: Da Capo Press 

 

Gove, W. (1972). The Relationship Between Sex Roles, Marital Status and Mental Illness. 

Social Forces, 51(1), 33-44. doi:10.2307/2576129 

 

Grinwald, S., og Shabat, T. (1997). The ‘‘Invisible’’ Figure of the Deceased Spouse in a 

Remarriage. Journal of Divorce & Remarriage, 26(3), 105-113. 

 

Grunnskólinn í Stykkishólmi (e.d.). Áfallaáætlun. Sótt 15. febrúar 2019 af vefnum 

https://grunnskolinn.stykkisholmur.is/library/Skrar/Stefnur-og-

aaetlanir/%C3%81falla%C3%A1%C3%A6tlun%20Grunnsk%C3%B3lans%20%C

3%AD%20Stykkish%C3%B3lmi%20-%20Copy%20(1).pdf 

 

Hagstofa Íslands (e.d.). Dánir eftir sveitarfélögum, kyni og aldri 1981 til 2017. Sótt 10. 

janúar 2019 af vefnum 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__danir__danir/MA

N05221.px 

 

Hagstofa Íslands (2018). Menntun kynjanna ólík eftir búsetu. Sótt 10. janúar 2019 af 

vefnum https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/felagsmal/konur-og-karlar-a-islandi-

2018/  

 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/11/frumvarp_um_barnalifeyri_samthykkt/?fbclid=IwAR261-EIVlLSOjc2STNrQ-WEtsJ6OrFJIg8XkQBEH7hlIMPgHUW_AZqW0Eg
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/11/frumvarp_um_barnalifeyri_samthykkt/?fbclid=IwAR261-EIVlLSOjc2STNrQ-WEtsJ6OrFJIg8XkQBEH7hlIMPgHUW_AZqW0Eg
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/11/frumvarp_um_barnalifeyri_samthykkt/?fbclid=IwAR261-EIVlLSOjc2STNrQ-WEtsJ6OrFJIg8XkQBEH7hlIMPgHUW_AZqW0Eg
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__danir__danir/MAN05221.px
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__danir__danir/MAN05221.px


Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  41 

 

Hogan, N. S. (1988). Factor Structure for the Hogan Grief Reactions Checklist - Manual. 

Nancy S. Hogan, Miami, FL.  

 

Holmes TH, Rahe RH (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of 

Psychosomatic Research. 11(2), 213–218. doi: 10.1016/0022-3999(67)90010-4 

 

Karitas. (e.d.). Líknarráðgjafateymi Landsspítalan Sótt 26. janúar 2019 af vefnum 

https://www.karitas.is/allt-um-krabbamein/thjonustu--og-

studningsadilar/liknardeildir-og-liknarradgjof/liknarradgjafateymi-landspitala/  

 

Kaunonen, M. , Tarkka, M. , Paunonen, M. og Laippala, P. (1999), Grief and Social 

Support After the Death of a Spouse. Journal of Advanced Nursing, 30(6), 1304-

1311. doi:10.1046/j.1365-2648.1999.01220.x  

 

Keyes, K. M., Pratt, C., Galea, S., McLaughlin, K. A., Koenen, K. C., og Shear, M. K. 

(2014). The Burden of Loss: Unexpected Death of a Loved One and Psychiatric 

Disorders Across the Life Course in a National Study. The American Journal of 

Psychiatry, 171(8), 864-71. doi: 10.1176/appi.ajp.2014.1308113 

 

Kosinski, M., Ware, J. E., Turner-Bowker, D. M., & Gandek, B. (2007). User's Manual for 

the SF-12v2 Health Survey: With a Supplement Documenting the SF-12® Health 

Survey. Lincoln, RI: QualityMetric Incorporated. 

 

Kross, E. K., Engelberg, R. A., Gries, C. J., Nielsen, E. L., Zatzick, D., og Curtis, J. R. 

(2010). ICU Care Associated With Symptoms of Depression and Posttraumatic 

Stress Disorder Among Family Members of Patients Who Die in the ICU. Chest, 

139(4), 795-801. doi: 10.1378/chest.10-0652 

 

Kübler-Ross, E. (1970). On Death and Dying. New York, NY: Collier Books/Macmillan 

Publishing Co. 

 

Kübler-Ross, E., Kessler, D. (2005). On Grief & Grieving:Finding the Meaning of Grief 

Through the Five Stages of Loss. New York, NY: Scribner.  



Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  42 

 

 

Landspítali (e.d.). Andlát. Sótt 24. janúar 2019 af vefnum 

https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/fraedsluefni/andlat/  

 

Laugarnesskóli (e.d.). Áfallaáætlun Laugarnesskóla. Sótt 15. febrúar 2019 af vefnum 

https://laugarnesskoli.is/afallaaaetlun/69-afallaaaetlun-laugarnesskola 

 

Landy, F. J. og Conte, J. M. (2013). Work in the 21st Century: An Introduction to 

Industrial and Organizational Psychology (4.útg.). New Jersey, NJ: John Wiley & 

Sons. 

 

Leichtentritt, R. D. og Pedatsur-Sukenik, N. (2012). Old Ties and New Relationships: 

Bereaved Girlfriends´ Experiences in New Romantic Relationship After the Loss. 

Journal of Social and Personal Relationships, 29(7), 948-966. doi: 

10.1177/0265407512448265  

 

Ljónshjarta (2016). Sex orð um sorg. Sótt 2. janúar 2018 af vefnum http://ljonshjarta.is/wp-

content/uploads/2016/04/Sex-or%C3%B0-um-sorg.pdf 

 

Ljósið (e.d.). Um Ljósið. Sótt 24. janúar 2019 af vefnum https://ljosid.is/um-ljosid/  

 

Lowe, M. E. og McClement, S. E. (2010). Spousal Bereavement: The Lived Experience of 

Young Canadian Widows. OMEGA, 62(2), 127-148. doi: 10.2190/OM.62.2.c 

 

Lög um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991 

 

Maskínan (2017). Tæplega 39% kvenna og aðeins rúm 4% karla segjast að mestu leyti sjá 

um heimilisstörfin. Sótt 20. janúar 2019 af vefnum http://maskina.is/taeplega-39-

kvenna-og-adeins-rum-4-karla-segjast-ad-mestu-leyti-sja-um-heimilisstorfin/  

 

Moorman, S. M., Booth, A., og Fingerman, K. L. (2006). Women’s Romantic 

Relationships after Widowhood. Journal of Family Issues, 27(9), 1281-1304. doi: 

10.1177/0192513X06289096 



Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  43 

 

 

Neimeyer, R. A. og Holland, J. A. (2015). Bereavement in Later Life: Theory, Assessment 

and Intervention. Í B. T. Mast og P. A. Lichtenberg (ritstj.), Handbook of Clinical 

Geropsychology (bls. 645–667). Washington, DC: American Psychological 

Association 

 

Nicholls, P.J., Abraham, K., Connor, K.M., Ross, J., Davidson, J.R.T. (2006). Trauma and 

Posttraumatic Stress in Users of the Anxiety Disorders Association of America 

website. Comprehensive Psychiatry, 47(1), 30-34. doi: 

10.1016/j.comppsych.2005.04.006 

 

Ný Dögun (e.d.). Saga félagsins. Sótt 24. janúar 2019 af vefnum https://www.sorg.is/um-

felagidh/saga-felagsins  

 

O´Mahony, S., Gerhart, J. I., Grosse, J., Abrams, I. og Levy, M. M., (2016). Posttraumatic 

Stress Symptoms in Palliative Care Professionals Seeking Mindfulness Training: 

Prevalence and Vulnerability. Palliative Medicine 30(2). 189-192. doi: 

10.1177/0269216315596459 

 

Reglugerð um dánarbætur frá Tryggingarstofnun Ríkisins nr. 179/2003 

 

Silverman, P. R. (2004). Widow to Widow: How the Bereaved Help One Another (2. útg.). 

Austur Sussex, Bretland: Brunner-Routledge. 

 

Stroebe, M., Henk Schut, H. og Stroebe, W. (2007). Health Outcomes of Bereavement. The 

Lancet, 370(9603), 1960-1973. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61816-9 

 

Stroebe, M. S., Stroebe, W. og Hansson, R. O. (1999). Handbook of Bereavement; Theory, 

Research, and Intervention (5. útg.) Cambridge: Cambridge University Press 

 

Sumarbúðir (e.d.). Örninn. Sótt 24. janúar 2019 af vefnum 

https://www.arnarvaengir.is/sumarbudir/?fbclid=IwAR0NXULumCLuF6QuPVr2J

wf8hKmFLFp9Fe4o0hKDrWmDEjES6f1SqiMQoEM   

https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2005.04.006


Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  44 

 

 

Um okkur (e.d.). Örninn. Sótt 24. janúar 2019 af vefnum https://www.arnarvaengir.is/um-

okkur/   

 

Vaishnavi, S., Connor, K., & Davidson, J. R. (2007). An Abbreviated Version of the 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), the CD-RISC2: Psychometric 

Properties and Applications in Psychopharmacological Trials. Psychiatry Research, 

152(2-3), 293–297. doi:10.1016/j.psychres.2007.01.006 

 

Vísindasiðanefnd (e.d.). Aðrir viðkvæmir hópar. Sótt 15. febrúar 2019 af vefnum 

https://www.vsn.is/is/content/a%C3%B0rir-vi%C3%B0kv%C3%A6mir-

h%C3%B3par 

 

Þórunn Kristjánsdóttir (2019, 29. apríl). Yrði bylting í þjónustu barna. Morgunblaðið. Sótt 

29. apríl 2019 af 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/29/yrdi_bylting_i_thjonustu_barna/?fbcli

d=IwAR0_LAa5l9wWvPzv2cLxmGOV4L7dXSUuQ0TriuG6DbcnulRfNgzWheda

fy8 

 

  

https://www.vsn.is/is/content/a%C3%B0rir-vi%C3%B0kv%C3%A6mir-h%C3%B3par
https://www.vsn.is/is/content/a%C3%B0rir-vi%C3%B0kv%C3%A6mir-h%C3%B3par
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/29/yrdi_bylting_i_thjonustu_barna/?fbclid=IwAR0_LAa5l9wWvPzv2cLxmGOV4L7dXSUuQ0TriuG6DbcnulRfNgzWhedafy8
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/29/yrdi_bylting_i_thjonustu_barna/?fbclid=IwAR0_LAa5l9wWvPzv2cLxmGOV4L7dXSUuQ0TriuG6DbcnulRfNgzWhedafy8
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/04/29/yrdi_bylting_i_thjonustu_barna/?fbclid=IwAR0_LAa5l9wWvPzv2cLxmGOV4L7dXSUuQ0TriuG6DbcnulRfNgzWhedafy8


Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  45 

 

Viðaukar 

  



Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  46 

 

Viðauki 1 - Skilmálar og leiðbeiningar fyrir þátttakendur rannsóknar 

 

Rannsókn: Hvað getum við sem samfélag gert til að auka stuðning við eftirlifandi maka ? 

Tilgangur rannsóknar: Tilgangur rannsóknarinn er greina hvernig aðstoð var veitt og boðin 

til fólks sem var á aldrinum 20 til 50 ára þegar það missti maka sinn. Rannsakað er hvernig 

aðstoð var veitt frá nær- og fjærumhverfi, auk þess sem kannað verður hvort og þá hvernig 

hefði mátt bregðast við á annan hátt. Markmiðið er að nota niðurstöðurnar til að bera 

kennsl á tillögur að úrbótum og veita upplýsingar um raunstöðu. 

Skilyrði fyrir þátttöku: Ekkjur og ekklar sem voru á aldrinum 20 til 50 ára þegar þau misstu 

maka og eru meðlimir í Facebook hópi Ljónshjarta, félag ungs fólks sem misst hefur maka. 

Framkvæmd: Þátttaka í þessari rannsókn er valkvæð. Ef þú samþykkir að taka þátt í þessari 

rannsókn þá verður þú beðin um að svara spurningum í gegnum rafræna könnun sem 

opnast eftir samþykkt. Þátttakan mun taka um það bil 15 til 25 mínútur, fer eftir lengd 

opinna svara þátttakenda. Þú ert beðin/-n um að svara 27 spurningum sem tengjast þeim 

stuðningi sem þér var boðinn og/eða veittur eftir andlát maka. Í lokin eru tvær spurningar 

sem mæla þrautseigju þátttakenda. Könnunin verður aðgengileg til 28.febrúar 2019.  

Trúnaður: Fyllsta trúnaðar er gætt í rannsókn og úrvinnslu niðurstaða. Spurningarnar eru 

ekki persónugreinanlegar, þ.e. svör er ekki hægt að tengja við einstaka þátttakendur í 

rannsókninni. 

Áhættur: Það eru ekki þekktar áhættur fyrir fólk sem ákveður að taka þátt í þessari 

rannsókn. Þátttakandi getur hætt við hvenær sem er í rannsókninni með því að loka 

könnuninni áður en svörin eru send inn. Ef þú ákveður að hætta við þátttöku áður en þú 

hefur svarað könnuninni, þá munu þín svör EKKI teljast með. 

Ávinningur: Engin beinn ávinningur er fyrir þátttakendur sem taka þátt í þessari 

rannsókn/könnun, hinsvegar þá eru svör þín liður í því að auka þekkingu tengdri því að 

missa maka og þann stuðning sem fyrir er.  

Upplýsingar um tengiliði: Þetta rannsóknarverkefni er hluti af lokaritgerð í BA - námi í 

sálfræði við Háskólann á Akureyri. Verkefnið er framkvæmt af Ásu Dröfn Fox 
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Björnsdóttir og Kristínu Ósk Jónsdóttir. Leiðbeinandi er Elín Díanna Gunnarsdóttir 

sálfræðingur og dósent við Háskólann á Akureyri. 

 Ef einhverjar spurningar vakna í sambandi við rannsóknina, hafðu samband við Kristínu 

Ósk í tölvupóstfangi ha150303@unak.is eða Ásu Dröfn í tölvupóstfangi 

ha150249@unak.is. 

Ég staðfesti hér með að hafa lesið ofangreindar leiðbeiningar og samþykki að taka þátt í 

rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja. 
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Viðauki 2 - Spurningar í rannsókn 

Spurning 1.    

Hvert er kyn þitt? 

 Karlkyn 

 Kvenkyn 

 Annað 

 

Spurning 2.   

Á hvaða aldursbili varstu þegar maki þinn lést ?  

 20 ára til 25 ára 

 26 ára til 30 ára 

 31 árs til 40 ára 

 41 árs til 50 ára 

 

Spurning 3.    

Hver var hjúskaparstaða ykkar þegar andlát bar að? 

 Við vorum gift/-ir/-ar 

 Við vorum skráð/-ir/-ar í sambúð 

 Við vorum í óskráðri sambúð 

 Annað (hvað ?) 

 

Spurning 4.    

Í hversu mörg ár varstu í sambandi með maka áður en hann/hún lést ? (Hámark var stillt í 

50 í svarmöguleika). Árafjöldi valin á stiku eða handskrifaður inn 

 

Spurning 5.    

Hvað er langt síðan maki þinn lést ? 

 Minna en ár 

 12 mánuðir (ár) til 36 mánuðir (3 ár) 

 37 mánuðir (yfir þrjú ár) til 60 mánuðir (5 ár) 

 61 mánuður (yfir 5 ár) til 120 mánuðir (10 ár) 

 Meira en 10 ár 
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Spurning 6.    

Var gild líftrygging fyrir hendi ? 

 Já  

 Nei 

 

Spurning 7.    

Varst þú og maki þinn með börn undir 18 ára ábúandi á heimilinu (hér er átt við börn sem 

þið eigið saman og stjúpbörn sem bjuggu jafnt eða meira hjá ykkur) þegar hann/hún lést? 

 Já (Ef já þá spurning 8 næst, gerðist sjálfkrafa) 

 Nei (Ef nei þá spurning 9 næst, gerðist sjálfkrafa) 

 

Spurning 8.   

Hversu mörg börn undir 18 ára aldri bjuggu á heimili ykkar á þeim tíma sem maki þinn lést 

? (Hámark var stillt í 10 í svarmöguleika). Fjöldi barna valin á stiku eða handskrifaður inn 

 

Spurning 9.   

Hvernig bar andlát að ? 

 Skyndidauði 

 Veikindi - stuttur aðdragandi 

 Veikindi - langur aðdragandi 

 Sjálfsvíg 

 Slys 

 Annað (hvað?) 

 

Spurning 10.    

Hvar bar andlát að ? 

 Heimahúsi 

 Sjúkrahúsi 

 Á slysstað 

 Líknardeild 

 Annað (hvar ?) 

 



Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  50 

 

Spurning 11.    

Hvernig stuðning fékkstu frá skólakerfinu (skóla, leikskólar) ? (Mátt merkja við eitt eða 

fleiri) 

 Fékk stöðuuppfærslur um hegðun og líðan barns 

 Upplýsingar um andlát voru sendar á aðra foreldra 

 Fagaðili ræddi við barn/börn okkar 

 Fagaðili ræddi við bekkjarfélaga 

 Upplýsingaflæði um stöðu barns var gott á milli kennara og þín 

 Upplýsingaflæði til kennara um stöðu barns/barna milli skólaára var gott 

 Boðið var upp á ráðgjöf/aðstoð fyrir barn/börn okkar þegar maki lést 

 Á ekki við - var ekki með barn/börn á skóla eða leikskólaaldri 

 Annað/Fleira (hvað?) Ef þú vilt koma meiru á framfæri um þá aðstoð sem ykkur 

var veitt og/eða boðið þá vinsamlegast ritaðu það hér 

 

Spurning 12. 

Hvernig stuðning fékkstu frá þínum nánustu vinum (Mátt merkja við eitt eða fleiri) 

 Barnapössun 

 Húsþrif 

 Viðhald á heimili og/eða bíl 

 Hlustun (áheyrn) 

 Aðstoð með pappírsvinnu í tengslum við andlát 

 Aðstoð með skipulag í kringum jarðaför 

 Fjársöfnun 

 Fjárhagslegan stuðning 

 Var ekki boðinn stuðningur 

 Var boðinn stuðningur en þáði ekki  

 Annað (hvað?) 
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Spurning 13. 

Hvernig stuðning fékkstu frá nánustu vinum maka (Mátt merkja við eitt eða fleiri) 

 Barnapössun 

 Húsþrif 

 Viðhald á heimili og/eða bíl 

 Hlustun (áheyrn) 

 Aðstoð með pappírsvinnu í tengslum við andlát 

 Aðstoð með skipulag í kringum jarðaför 

 Fjársöfnun 

 Fjárhagslegan stuðning 

 Var ekki boðinn stuðningur 

 Var boðinn stuðningur en þáði ekki  

 Annað (hvað?) 

 

Spurning 14. 

Hvernig stuðning fékkstu frá þinni nánustu fjölskyldu (Mátt merkja við eitt eða fleiri) 

 Barnapössun 

 Húsþrif 

 Viðhald á heimili og/eða bíl 

 Hlustun (áheyrn) 

 Aðstoð með pappírsvinnu í tengslum við andlát 

 Aðstoð með skipulag í kringum jarðaför 

 Fjársöfnun 

 Fjárhagslegan stuðning 

 Var ekki boðinn stuðningur 

 Var boðinn stuðningur en þáði ekki  

 Annað (hvað?) 

 

  



Stuðningur til einstaklinga sem missa maka á aldrinum 20 til 50 ára  52 

 

Spurning 15. 

Hvernig stuðning fékkstu frá nánustu fjölskyldu maka (Mátt merkja við eitt eða fleiri) 

 Barnapössun 

 Húsþrif 

 Viðhald á heimili og/eða bíl 

 Hlustun (áheyrn) 

 Aðstoð með pappírsvinnu í tengslum við andlát 

 Aðstoð með skipulag í kringum jarðaför 

 Fjársöfnun 

 Fjárhagslegan stuðning 

 Var ekki boðinn stuðningur 

 Var boðinn stuðningur en þáði ekki  

 Annað (hvað?) 

 

Spurning 16. 

Var þér boðin/-n aðstoð frá fagfólki þegar andlát bar að, t.d. prest til að veita þér sálgæslu 

eða sálfræðing með sálfræðiaðstoð? 

 Já 

 Nei 

 

Spurning 17. 

Hvaðan/Hvar fékkstu boð um faglega sálgæslu eða sálfræðiaðstoð? (Mátt merkja við eitt 

eða fleiri) 

 Á dánarstað 

 Frá vinnustað 

 Ættingjum mínum 

 Ættingjum maka 

 Vinum 

 Annar staðar (hvar?) 
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Spurning 18. 

Hvaðan fékkstu sálgæslu og/eða sálfræðiaðstoð? (Mátt merkja við eitt eða fleiri) 

 Sálfræðing 

 Prest 

 Áfallateymi Rauða Krossins 

 Áfallateymi spítalans 

 Annað (hvar?) 

 

Spurning 19. 

Hvernig hefur þú nýtt þjónustu Ljónshjarta? (Mátt merkja við eitt eða fleiri) 

 Sálfræðistyrk fyrir barn/börn 

 Til að fá upplýsingar 

 Fá stuðning frá öðrum með svipaða reynslu 

 Viðburði/fundi á vegum fagaðila 

 Fjölskylduviðburðir 

 Viðburðir ætlaðir eingöngu fyrir börn og/eða unglinga 

 Annað (hvað?) 

 

Spurning 20. 

Upplifðir þú hæfni og þekkingu af hálfu þeirra sem veittu faglega aðstoð, þ.e. Stuðning 

eftir andlát maka, í heilbrigðiskerfinu (áfallateymi spítalans, spítalaprestur) 

 Mjög mikla hæfni og þekkingu 

 Mikla hæfni og þekkingu 

 Hvorki né 

 Litla hæfni og þekkingu 

 Mjög lital/enga hæfni og þekkingu 

 Fékk ekki faglega aðstoð 
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Spurning 21. 

Upplifðir þú hæfni og þekkingu af hálfu þeirra sem veittu faglega aðstoð, þ.e. Stuðning 

eftir andlát maka og voru fyrir utan heilbrigðiskerfið (t.d. Sálfræðingar, prestar) 

 Mjög mikla hæfni og þekkingu 

 Mikla hæfni og þekkingu 

 Hvorki né 

 Litla hæfni og þekkingu 

 Mjög lital/enga hæfni og þekkingu 

 Fékk ekki faglega aðstoð 

 

Spurning 22. 

Hvaða annan stuðning en þér var boðið hefðir þú viljað fá frá vinum ykkar? 

 

Spurning 23. 

Hvaða annan stuðning en þér var boðið hefðir þú viljað fá frá fjölskyldu þinni? 

 

Spurning 24. 

Hvaða annan stuðning en þér var boðið hefðir þú viljað fá frá fjölskyldu makans? 

 

Spurning 25. 

Hvaða annan stuðning en þér var boðið hefðir þú viljað fá frá  fagaðilum, kerfinu, 

félagasamtökum/íþróttafélögum, trúarsamfélagi (fjærumhverfi) 

 

Spurning 26. 

Hvaða tilmæli og ráð hefur þú til fagaðila sem starfa við að styðja við einstaklinga á 

aldrinum 20-50 ára sem misst hafa maka? 
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Spurning 27.  Þrautseigjumat 

Þegar breytingar eiga sér stað tekst mér að aðlagast 

 Alls ekki satt 

 Sjaldan satt 

 Stundum satt 

 Oft satt 

 Næstum alltaf satt 

 

Spurning 28. Þrautseigjumat 

Ég hef tilhneigingu til að ná mér fljótt eftir sjúkdóma, slys eða aðra erfiðleika 

 Alls ekki satt 

 Sjaldan satt 

 Stundum satt 

 Oft satt 

 Næstum alltaf satt 

 

Spurning 29. 

Ef þú vilt koma einhverju fleira á framfæri og tengist efni rannsóknar þá vinsamlegast 

ritaðu það hér (Valspurning) 

 

 

 


