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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að 

kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku á Íslandi til ungmenna sem þangað leita 

vegna sjálfsskaða, ásamt því að kanna hvaða þekkingu og færni hjúkrunarfræðingar telja sig 

hafa við umönnun ungmenna sem skaða sig.  

Ungmenni sem skaða sig eiga við vandamál að stríða og þurfa aðstoð og skilning 

heilbrigðisstarfsmanna. Það er mikilvægt að þeir komi ekki að lokuðum dyrum þegar þeir 

kjósa að leita sér aðstoðar við vandamálinu. Viðhorf hjúkrunarfræðinga skiptir því máli þegar 

þessir einstaklingar koma á bráðamóttöku. Rannsóknir hafa sýnt að viðhorf 

hjúkrunarfræðinga gagnvart ungmennum sem skaða sig er almennt neikvætt en virðist þó 

vera háð reynslu og þekkingu þessara fagaðila. 

Rannsóknin verður eigindleg og verður gögnum aflað með rýnihópaviðtölum. Viðtölin munu 

fara fram á þremur mismunandi stöðum á landinu og ætlað er að þátttakendur 

rannsóknarinnar verði 24 hjúkrunarfræðingar. Viðtölin verða greind niður í þemu.  

Við vonumst til þess að niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar nýtist hjúkrunarfræðingum og 

heilbrigðisstofnunum á Íslandi. Einnig vonumst við til þess að með því að skoða viðhorf 

hjúkrunarfræðinga til ungmenna sem stunda sjálfsskaða, verði vitundarvakning og aukin 

fræðsla um þennan ákveðna sjúklingahóp og hjúkrunina sem hann fær.  

Lykilhugtök: hjúkrunarfræðingar, ungmenni, sjálfsskaði, viðhorf, reynsla, meðferð, fræðsla 

og hjúkrun. 
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Abstract 

Just another attention seeker? Emergency department nurses’ attitudes towards young 

people who self harm 

This thesis is a final project to the completion of a B.Sc. degree in nursing from the 

University of Akureyri. The purpose of the proposed research is to study the attitudes of 

nurses in the emergency departments in Iceland towards young people who engage in self-

harm, as well as what knowledge and skills these nurses believe they have to handle these 

patients. 

Young people who self-harm have a problem and need help and understanding of healthcare 

professionals. It is important that help is available to them when they choose to seek it. 

Nurses' attitudes, therefore, matter when these individuals arrive at an emergency ward. Yet, 

studies have shown that nurses' attitudes towards young people who self-harm are generally 

negative but appear to be dependent on experience and education that the nurses receive. 

The study will be qualitative, and data will be collected through focus group interviews. The 

interviews will be conducted in three different parts of the country. It is estimated that 

participants in the study will be 24 nurses. The interviews will be analyzed into themes.  

We hope that the results of the proposed research will be helpful for nurses and healthcare 

institutions in Iceland. We hope that by studying the attitudes of nurses to young people who 

engage in self-harm will raise awareness and increase education on this patient group and 

improve the nursing care they receive. 

Keywords: nurses, young people, self-harm, attitude, experience, treatment, education, and 

nursing. 
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Þakkarorð 

Við viljum koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem hafa aðstoðað okkur við gerð 

þessa lokaverkefnis. Við viljum þakka fjölskyldum okkar fyrir þolinmæði, hvatningu og 

hjálpsemi síðustu fjögur árin. Sérstakar þakkir fær Kristín Þórarinsdóttir, leiðbeinandi okkar, 

fyrir hennar leiðsögn. Að lokum viljum við þakka hver annarri fyrir góða vináttu, 

framúrskarandi samvinnu og eftirminnilegar stundir.
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1.kafli – Inngangur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri vorið 2019. Rannsóknaráætlunin miðar að því 

að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku á Íslandi til ungmenna sem þangað leita 

vegna sjálfsskaða ásamt því hvaða þekking og færni þeir telja nauðsynlega til að sinna 

ungmennum sem skaða sig. 

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um bakgrunnsupplýsingar, rannsóknarspurningar, 

val á rannsóknaraðferð, gildismat höfunda, gildi fyrir hjúkrun, rannsóknaráætlun, 

gagnasöfnun og leitarorð, ásamt skilgreiningu á meginhugtökum. 

Bakgrunnsupplýsingar 

Sjálfsskaði er stórt og erfitt vandamál í nútímasamfélagi sem þarf að taka á og eru 

hjúkrunarfræðingar þar í einu af lykilhlutverkunum. Sjálfsskaði hefur margar birtingamyndir, 

s.s. að skera sig, brenna sig, merja sig eða taka inn eitur eða lyf. Sjálfsskaðandi hegðun án 

ætlaðs sjálfsvígs eða Non-Suicidal Self Injury (NSSI) er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar, 

þar sem við munum takmarka okkur við unglinga og ungt fólk. Einkennin eru mismunandi og 

ástæðurnar margar (Adler og Adler, 2012). Einstaklingar byrja flestir að skaða sig á aldrinum 

12-14 ára og hafa rannsóknir sýnt að algengi sjálfsskaða án ætlaðs sjálfsvígs (NSSI) er hæst í 

kringum 15-16 ára en fer minnkandi við 18 ára aldur. Þess vegna hafa rannsakendur ákveðið 

að leggja áherslu á ungmenni (Pluhar, Lois og Burton, 2018).  

Ekkert eitt svar er rétt við því hvernig taka skuli á þessu vandamáli en eitt er víst að 

það skiptir máli að þeir einstaklingar sem leita sér aðstoðar fái skilning og geti myndað traust 

meðferðasamband við hjúkrunarfræðinginn eða annan fagaðila sem tekur á móti þeim. Gott 

og ítarlegt mat er nauðsynlegt til að fá sem besta mynd af einstaklingnum og hegðun hans, til 

að ákvarða frekari meðferð. Helstu meðferðir sem sýnt hafa árangur fyrir ungmenni eru 

hugræn atferlismeðferð og díalektísk atferlismeðferð (Plener o.fl., 2016). 

Viðhorf hjúkrunarfræðinga sem og annars fagfólks gagnvart skjólstæðingum sem 

stunda sjálfsskaða skiptir máli og leggur í raun grunn að meðferð og umönnun. Því miður 

sýna rannsóknir að viðhorf hjúkrunarfræðinga til þessa skjólstæðingahóps er ekki nógu 

jákvætt og því fær þessi hópur ekki almennt nægilega góða þjónustu frá þeim 

hjúkrunarfræðingum sem þeim sinna. Skortur á reynslu, fræðslu og stuðningi við 

hjúkrunarfræðinga sem sinna ungmennum sem stunda sjálfsskaðandi hegðun virðist hafa 
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áhrif á viðhorf hjúkrunarfræðinga í garð þeirra (Conlon og O'Tuathail, 2012; Vedana o.fl., 

2017). 

Það er framtíðarsýn rannsakenda að einstaklingar sem stunda sjálfsskaðandi hegðun 

fái viðeigandi meðferð og mæti mannsæmandi viðmóti þegar þeir leita á bráðamóttöku. 

Rannsóknarspurningar 

Megin rannsóknarspurningar voru settar fram: 

§ Hvert er viðhorf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku á Íslandi til ungmenna sem 

þangað leita vegna sjálfsskaða? 

§ Hvaða þekkingu og færni telja hjúkrunarfræðingar sem starfa á bráðamóttöku á 

Íslandi sig hafa við að sinna ungmennum sem stunda sjálfsskaða og hvernig er staðið 

að fræðslu og þjálfun varðandi sjálfsskaða á vinnustað þeirra? 

Það er von okkar að rannsóknin stuðli að aukinni þekkingu um rannsóknarefnið sem 

hjúkrunarfræðingar og stjórnendur á heilbrigðisstofnunum geti nýtt sér til að bæta þjónustu 

við þennan sjúklingahóp. 

Val á rannsóknaraðferð 

Aðferðin sem við styðjumst við er rýnihópar (e. focus groups). Um er að ræða 

eigindlega aðferðafræði þar sem hópur af fólki kemur saman og ræðir á markvissan hátt um 

ákveðið efni. Með því er hægt að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps 

fólks gagnvart ákveðnu viðfangsefni sem ætlað er að rannsaka (Sóley S. Bender, 2013). 

Gildismat höfunda 

Við sem vinnum þessa rannsóknaráætlun höfum allar hitt ungmenni sem stunda 

sjálfsskaða og orðið vitni að fordómum og skilningsleysi í garð þeirra. Okkar mat er að 

einstaklingar sem stunda sjálfsskaða þurfi á góðri heildrænni hjúkrun að halda, að ekki sé 

aðeins gert að líkamlegum sárum hins veika heldur honum hjálpað að vinna úr tilfinningalega 

sársaukanum sem býr innra með honum.  

Voru höfundar sammála um að vitundarvakning og viðhorfsbreyting þarf að verða hjá 

hjúkrunarfræðingum sem sinna þessum sjúklingahóp svo hægt sé að sinna öllum þörfum 

þessa einstaklinga. Það er framtíðarsýn rannsakenda að einstaklingar sem stunda 

sjálfsskaðandi hegðun fái viðeigandi meðferð og mæti mannsæmandi viðmóti þegar þeir leita 

á bráðamóttöku. 
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Gildi fyrir hjúkrun 

Reglulega leita á bráðamóttöku einstaklingar sem stunda sjálfsskaða. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki við að sinna þörfum sjúklinganna sem þangað leita. 

Viðhorf þeirra til sjálfsskaða skiptir miklu máli og hefur áhrif á þá hjúkrun sem þeir veita. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að viðhorf hjúkrunarfræðinga til þessa sjúklingahóps er 

almennt neikvætt en virðist þó vera háð reynslu og fræðslu til hjúkrunarfræðinga. Rannsóknin 

okkar á að hjálpa til við að koma auga á hvernig viðhorf til þessa sjúklingahóps er á Íslandi, 

ásamt því að komast að því hvort eða hvernig fræðslu hjúkrunarfræðingar sem starfa á 

bráðamóttöku fá. Ekki er hægt að ætlast til þess að allir séu góðir í að sinna einstaklingum 

sem skaða sig vísvitandi en með því að bjóða uppá viðeigandi fræðslu um sjálfsskaða, orsakir 

og meðferðir geta hjúkrunarfræðingar lært að sinna þessum þörfum. Mikilvægt er að komast 

að því hvort sú fræðsla sem hjúkrunarfræðingar fá hafi jákvæð áhrif á viðhorf þeirra og 

hvernig hægt er að gera betur, því alltaf er hægt að gera gott betra. Með því að vera með 

jákvætt viðhorf er líklegra að hjúkrunarfræðingar sinni ekki einungis líkamlegri hjúkrun 

heldur andlegri hjúkrun samhliða. Því er það okkar von að viðhorfið sé almennt jákvætt en sé 

raunin önnur teljum við mikilvægt að bregðast við því. Í samfélaginu hefur orðið 

vitundarvakning í geðheilbrigðismálum og því ekki seinna vænna en að hjúkrunarfræðingar 

innileiði nýjar og betri leiðir í að sinna þeim sem glíma við tilfinningalegan sársauka, hvort 

sem þeir einstaklingar stundi sjálfsskaða eða glími við önnur vandamál. 

Rannsóknaráætlun 

Í lok þessa inngangskafla verður fjallað um uppbyggingu rannsóknaráætlunarinnar. 

Annar kafli er fræðileg samantekt sem byggð er á rannsóknum. Þar er fjallað almennt um 

sjálfsskaða, helstu aðferðir, ástæður og áhættuþætti sjálfsskaða, tilfinningaleg og 

lífeðlisfræðileg áhrif hans, algengi sjálfsskaða og stöðuna á Íslandi. Einnig munum við skoða 

tengingu samfélagslegra þátta við sjálfsskaða. Því næst verður fjallað um klínískt mat og 

meðferð við sjálfsskaða, viðhorf, reynslu og þjálfun hjúkrunarfræðinga sem sinna 

ungmennum sem stunda sjálfsskaða og að lokum sjálfsvíghættu í tengslum við sjálfsskaða. 

Þriðji kafli fjallar um þá aðferðafræði sem við völdum, rýnihópaviðtöl. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður rannsókna dregnar saman og álit höfunda sett fram. Í fimmta kafla koma fram 

lokaorð höfunda. 
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Gagnasöfnun og leitarorð 

Í þessari rannsóknaráætlun var stuðst við heimildaleit úr gagnasöfnum: Chinahl 

(EBSCOhost), Scopus.com, leitir.is og Google Scholar. Leitarorð sem notuð voru við 

rannsóknaráætlunina voru: sjálfsskaði (e. self-harm, e. self-injury, e. self-mutilation, e. non-

suicidal self injury), ungmenni (e.young people, e. youths, e. adolescence) 

hjúkrunarfræðingar (e. nurses), hegðun/viðhorf hjúkrunarfræðinga (e. nurses attitudes), 

aðferðir (e. method), meðferð (e. treatment) og greining (e. diagnosis). 

Skilgreining meginhugtaka 

Sjálfsskaði: Það að skaða sjálfan sig af ásettu ráði (til dæmis að skera eða brenna sig) 

sem tilfinningalegt bjargráð (Meriam-Websters Online Dictionary, 2019a).  

Viðhorf: Líðan eða tilfinning gagnvart staðreyndum, ástandi, einstaklingum eða hópi 

fólks (Meriam-Websters Online Dictionary, 2019b).  

Ungmenni: Þeir einstaklingar sem teljast sem ungmenni eru á því tímabili í lífinu að 

teljast ekki lengur sem börn en tilheyra heldur ekki hópi fullorðinna (Meriam-Websters 

Online Dictionary, 2019c). Í þessari rannsóknaráætlun er miðað við að ungmennin séu á 

aldrinum 12-20 ára. 
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2.kafli - Fræðileg samantekt 

Í þessum hluta verður fjallað almennt um sjálfsskaða, helstu aðferðir, ástæður og 

áhættuþætti sjálfsskaða ásamt tilfinningalegum og lífeðlisfræðilegum áhrifum skaðans. 

Algengi sjálfsskaða og staðan á Íslandi verður rædd og farið verður í tengingu samfélagslegra 

þátta við sjálfsskaða. Því næst verður fjallað um klínískt mat á sjálfsskaða og meðferð, 

viðhorf, reynslu og þjálfun hjúkrunarfræðinga sem sinna ungmennum sem stunda sjálfsskaða. 

Að lokum verður gert grein fyrir sjálfsvígshættu í tengslum við sjálfsskaða. 

Hvað er sjálfsskaði? 

Sjálfsskaði (e. self-harm) er ekki nýr á nálinni og hefur verið viðloðandi við 

mannkynið frá örófi alda (Adler og Adler, 2012). Sjálfsskaði er hinsvegar umdeilt og útbreitt 

vandamál í okkar nútímasamfélagi. Sjálfsskaði er þegar einstaklingur tekur ákvörðun um að 

valda sjálfum sér líkamlegum skaða vísvitandi. Markmið einstaklingsins er að finna fyrir 

sársauka án þess þó að taka eigið líf. Þessi hegðun hefur verið nefnd Non-Suicidal Self-Injury 

(NSSI) eða sjálfsskaðandi hegðun án sjálfsvígshugsana (Zetterqvist, 2015). Enska hugtakið 

„parasuicide“ er einnig notað yfir sjálfsskaða án sjálfsvígshugsana, það var sett fram af 

Kreitman (1977) til að lýsa sjálfsskaðandi hegðun sem ekki var banvæn. Þó er hægt að 

gagnrýna hugtakið á þann hátt að það gefur til kynna möguleika á sjálfsvígi þegar það er ekki 

endilega raunin hjá öllum (Long, Manktelow og Tracey, 2013).  

Þó að aukning sé á sjálfsskaða í heiminum þá virðast einstaklingar sem hann stunda 

enn verða fyrir fordómum. Sumir ganga svo langt að kalla sjálfsskaða athyglissýki (e. 

attention seeking behaviour) og ýta þannig undir enn meiri vanlíðan hjá þeim sem hann 

stunda. Hinsvegar er mikill fjöldi einstaklinga sem stundar þessa hegðun í leyni og skaðar sig 

á stöðum á líkamanum sem enginn sér og lætur engan vita af sársaukanum sem býr innra með 

þeim (Long o.fl., 2013).  

Jaðarpersónuleikaröskun (e. borderline personality disorder) er geðrænn vandi sem 

lýsir sér með óstöðugum geðbrigðum. Sjálfsskaði er alvarlegt einkenni 

jaðarpersónuleikaröskunar en áætla má að 65-80% einstaklinga með þann sjúkdóm skaði sig 

á einn eða annan hátt. Það kemur enn fyrir að fagaðilar þekki illa muninn á 

jarðarpersónuleikaröskun og sjálfsskaða án ætlaðs sjálfsvígs og setji þá einstaklinga undir 

sama hatt. Vissulega geta þeir sem greindir eru með jaðarpersónuleikaröskun stundað 

sjálfsskaða en ekki falla allir sem stunda sjálfsskaða undir greininguna 

jaðarpersónuleikaröskun (Brickman, Ammerman, Look, Berman og McCloskey, 2014; Miller 

og Brock, 2010).  
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Tilfinningalegur sársauki virðist oft búa innra með þeim sem stunda sjálfsskaða og 

því virðist það að skaða sjálfan sig líkamlega vera nokkurs konar losun á tilfinningar. 

Sjálfsskaði er því sársaukafull leið til að takast á við tilfinningalegan sársauka, reiði og 

pirring. Líkamlegi sársaukinn veldur spennulosun og slökun. Sú losun virðist þó vara 

mislengi milli einstaklinga og getur haft í för með sér sektarkennd og skömm. Sumir virðast 

aðeins skaða sig í nokkur skipti, meðan aðrir gera þetta oft og yfir langt tímabil (Pluhar o.fl., 

2018). 

Sjálfsskaðandi hegðun getur verið margskonar og margir nota fleiri en eina aðferð. 

Hægt er að flokka sjálfsskaða í tvo mismunandi flokka. Annar þeirra er sjálfsskaði þar sem 

einstaklingurinn veldur sjálfum sér líkamlegum skaða (e. self-injury), sem getur falist í því að 

skera (e. self-cutting), brenna, klóra, lemja eða stinga í líkama sinn. Hinn er sjálfs-eitrun (e. 

self-poisoning) þar sem einstaklingurinn tekur inn lyf eða efni sem veldur skaða. Einnig getur 

sjálfsskaði falist í því að einstaklingurinn sinni ekki sjálfum sér og valdi sér þannig skaða, 

eins og til dæmis að sinna ekki sári sem er sýkt. Algengasta form líkamlegs sjálfsskaða er þó 

að skera sig (Adler og Adler, 2012; Long o.fl., 2013). 

Sjálfsskaði er mismunandi milli einstaklinga og sumir framkvæma hina sjálfsskaðandi 

hegðun í lotum meðan aðrir skaða sig endurtekið. Oft byrjar hegðunin með lotum þar sem 

einstaklingurinn sker sig, brennur sig eða skaðar sjálfan sig á annan hátt. Þetta form 

sjálfsskaða getur þróast í að vera endurtekin hegðun. Hegðunin getur orðið að nokkurs konar 

fíkn og þarf oft meira og meira til að ná fram sömu áhrifum og áður (Bresin og Gordon, 

2013).  

Áður fyrr var sjálfsskaði sagður vera einkenni hjá einstaklingum með 

jaðarpersónuleikaröskun eða talað um þetta í samhengi við sjálfsvígshugsanir en lengi var 

rætt hvort að sjálfsskaði án ætlaðs sjálfsvígs (NSSI) ætti að vera sjálfstæð sjúkdómsgreining í 

the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) sem er greiningar- og 

tölfræðilegur leiðarvísir/handbók um geðræna sjúkdóma sem gefið er út af American 

Psychiatric Association. Kahan og Pattison töluðu fyrst um NSSI sem sjálfstæða 

sjúkdómsgreiningu árið 1980 og hefur umræðan haldið áfram síðustu áratugi af mörgum 

öðrum. Er NSSI sagður vera vísvitandi sjálfsskaði á líkamsvef án þess að ætla sér að fremja 

sjálfsvíg og felur í sér hegðun eins og skera sig, brenna sig, bíta eða klóra í skinnið. Hefur 

það svo komið í ljós að ungmenni stunda sjálfsskaða bæði með og án ætlaðs sjálfsvígs. 

Sambandið á milli sjálfsvígs og sjálfsskaða er flókið en eru flestir sammála því að það sé 

skörun á sjálfsskaða sem er ætlaður til sjálfsvígs og sjálfsskaða sem ekki er ætlaður til 

sjálfsvígs (NSSI). Að lokum var ákveðið að NSSI fengi sína eigin greiningu innan DSM-5 og 
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var því bætt við í 3.útgáfu (section III) sem hefur leitt til þess að frekari rannsóknir, mat og 

meðferðir hafa verið gerðar á NSSI (Zetterqvist, 2015).  

 

Greiningarviðmið fyrir NSSI í DSM-5 eru eftirfarandi:  

A:  Að hafa stundað sjálfsskaða í fimm eða fleiri daga síðastliðið ár. 

B:  Einstaklingurinn hefur væntingu til þess að það að skaða sig muni leysa 

félagsleg vandamál, finna fyrir létti vegna óþægilegra hugsana eða tilfinninga 

eða framkalli jákvætt tilfinningalegt ástand. 

C:  Upplifun af minnsta kosti einu af eftirfarandi:  

- Félagsleg vandamál, neikvæðar hugsanir eða tilfinningar á undan NSSI. 

- Viðvarandi hugsanir um NSSI sem er erfitt að stjórna. 

- Tíðar hugsanir um NSSI. 

D:  Að NSSI sé ekki félagslega samþykktur eða takmarkaður við minni 

sjálfsskaðandi hegðun. 

E:  Að NSSI komi fram þegar einstaklingur er undir álagi eða streitu, undir 

mismunandi kringumstæðum (s.s. vinna, sambönd o.fl.). 

F: Að NSSI komi ekki aðeins fram í tengslum við geðrof, óráð eða notkun 

eiturlyfja eða í fráhvörfum. Né tengd öðrum geðsjúkdómum eða sjúkdómum. 

(Gratz, Dixon-Gordon, Chapman og Tull, 2015). 

 

Helstu aðferðir við sjálfsskaða 

Skortur er á rannsóknum um hvaða aðferðir við sjálfsskaða eru algengastar. Það sem 

kemur líklega fyrst upp í hugann hjá fólki sem heyrir orðið sjálfsskaði er að einstaklingar 

skeri sig en sú aðferð er talin algengasta form af sjálfsskaða. Aðferðirnar geta hinsvegar verið 

mjög fjölbreyttar og sumir einstaklingar nota fleiri en eina aðferð við sjálfsskaða (Owens 

o.fl., 2015). 

Í rannsókn Owens o.fl. (2015) er algengasta form sjálfsskaða sem kemur inn á 

bráðamóttöku, sjálfs-eitrun, hvort sem það sé lyfjaeitrun eða annarskonar efnaeitrun eða um 

78% tilfella. Sjálfsskaði í formi þess að einstaklingur skeri sig er einungis í 15% tilfella hjá 

þeim sem leita á bráðamóttöku vegna sjálfsskaða. Það gefur okkur þó ekki endilega rétta 

mynd hvort sé algengara, þar sem einstaklingar sem skera sig þurfa síður á þjónustu frá 

bráðamóttöku að halda. Áætla má að mun stærri hópur einstaklinga sem skeri sig leiti ekki á 

bráðamóttöku (Owens o.fl., 2015).  
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Meðal þeirra aðferða sem virðast vera algengastar við sjálfsskaða án ætlaðs sjálfsvígs 

er m.a. að skera sig (e. self-cutting), ritun í húð (e. carving) og skrapa í húð (e. scraping). 

Einstaklingar sem skaða yfirborð húðar með þessum hætti velja oftar en ekki falda staði. 

Úlnliðir, ökklar og læri eru talin vera þeir staðir sem einstaklingar velja helst (Klonsky, 

Muehlenkamp, Lewis og Walsh, 2011; Purington og Booker, 2015). Aðrar aðferðir sem oft 

eru nefndar eru m.a. að merja húð (e. self-brucing) en þá lemur einstaklingurinn t.d. útlimum 

ítrekað í harða hluti, það getur einnig leitt til beinbrota (e. bone-breaking) en það er þekkt 

aðferð við sjálfsskaða. Einnig það að brenna sig (e. self-burning), klóra sig eða klípa (e. 

screatching/pinching), hárreita sig (e. hair pulling) sem er talið vera algengara á meðal 

stúlkna. Átröskun (e. eating disorder) hefur einnig verið tengd við sjálfsskaða ásamt því að 

misnota lyf eða taka ofskammt af lyfjum í þeim tilgangi að skaða líkamann (Cassels og 

Wilkinson, 2016; Klonsky o.fl., 2011; Owens o.fl., 2015). Hægt er að sjá mismunandi 

sjálfsskaðandi hegðun milli kynja, en stúlkur eru töluvert líklegri til þess að nota aðferðir eins 

og að skera sig á meðan drengir stunda áhættusamari hegðun s.s. lemja útlimum í harða hluti, 

stökkva fram af háum byggingum og brjóta bein (Cassels og Wilkinson, 2016). 

Ástæður og áhættuþættir sjálfsskaða meðal ungmenna 

Sífellt fleiri börn og ungmenni nota sjálfsskaða til þess að takast á við hindranir í 

lífinu sem þau upplifa sem óyfirstíganlegar. Oft er sjálfsskaði tengdur við athyglissýki eða 

kall á hjálp en oftast er um raunverulegan hræðilegan innri sársauka sem einstaklingar glíma 

við. Það eru til margar ástæður fyrir sjálfsskaða hjá ungmennum en almennt nota þau 

sjálfsskaða til þess að ná stjórn á tilfinningum og aðstæðum sem þau telja sig ekki ráða við. 

Sjálfsskaði verður leið til þess að tjá innri sársauka og tilfinningakreppu (Rasmussen, 

Hawton, Philpott-Morgan og O'Connor, 2016). 

Í rannsókn Rasmussen o.fl. (2016) þar sem skoðaðar voru helstu ástæður fyrir 

sjálfsskaða hjá ungmennum var algengasta ástæðan að fá frið frá slæmum hugsunum eða 

rúmlega 60% þeirra sem höfðu skaðað sjálfan sig. Tæplega 15% ungmenna sögðust skaða sig 

til þess að hræða einhvern og sjaldgæfasta ástæðan eða rúmlega 12% sögðust skaða sig til 

þess að ná athygli einhvers. Fleiri drengir heldur en stúlkur sögðust skaða sig til þess að 

hræða einhvern og töluvert fleiri stúlkur en drengir sögðust skaða sig því þær vildu ekki 

lengur lifa. Aðrar ástæður voru t.d. að sjá hvort einhver elskar þau, til að refsa sér, hefna sín á 

einhverjum og sýna öðrum hversu illa þeim líður. Einstaklingunum sem sköðuðu sig var fylgt 

eftir í sex mánuði. Þá kom í ljós að þeir sem sögðu ástæðuna fyrir sjálfsskaða vera að fá frið 
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frá slæmum hugsunum voru töluvert líklegri til þess að endurtaka sjálfsskaðandi hegðun 

(Rasmussen o.fl., 2016). 

Margir einstaklingar sem skaða sjálfan sig segja að sjálfsskaði hjálpi þeim við að 

minnka spennu, öðlast sælutilfinningu, fjarlægjast raunveruleikann, minnka reiði og veita 

öryggistilfinningu. Sumir segja að sjálfsskaði gefi þeim betri stjórn á tilfinningum og að 

sjálfsskaðinn breyti andlegum sársauka í líkamlegan sársauka. Tilfinningin virðist vera góð 

og er því hætta á að einstaklingar endurtaki hegðunina (Adler og Adler, 2012). Mismunandi 

upplýsingar eru um hversu lengi sælutilfinningin varir. Samkvæmt Adler og Adler (2012) 

segja einstaklingar frá sinni upplifun og tala flestir um að tilfinningin vari í nokkra 

klukkutíma og allt að nokkrar vikur. Þegar tilfinningin er farin og spennan er farin að 

magnast upp innra með þeim, endurtaka þeir sjálfsskaðann (Adler og Adler, 2012). 

Sumir sýna sjálfsskaðandi hegðun í lotum á meðan aðrir skaða sig endurtekið yfir 

langt tímabil. Talið er að sjálfsskaði geti orðið að nokkurs konar fíkn. Einstaklingar sem 

skaða sig lýsa því oft þannig að þeir þurfi að breyta um aðferðir eða skera dýpra til þess að ná 

fram sömu áhrifum og áður (Bresin og Gordon, 2013).  

Sjálfsskaði er oft tengdur við ákveðnar tegundir af geðröskunum svo sem 

jaðarpersónuleikaröskun eins og áður hefur verið greint frá, einnig geðhvarfasýki (e. bipolar 

disorder) og klofinn persónuleika (e. multiple-personality disorder). Einstaklingar geta 

stundað sjálfsskaða án þess að viðkomandi glími við alvarlega geðröskun, einnig geta vægar 

hugsanavillur, depurð, þunglyndi, kvíði og áföll verið áhættuþáttur sjálfsskaðandi hegðunar 

(Klonsky, 2007). Þar sem 65-80% einstaklinga með jaðarpersónuleikaröskun skaða sig má 

segja að þeir sem hafa þann geðsjúkdóm séu í mikilli áhættu fyrir því að skaða sig (Brickman 

o.fl., 2014). Zetterqvist (2015) vísar í nokkrar rannsóknir sem rannsaka tengingu sjálfsskaða 

án ætlaðs sjálfsvígs við jaðarpersónuleikaröskun. Í einni rannsókn voru 80% ungmenna sem 

féllu undir greiningarskilmerki fyrir NSSI en ekki jaðarpersónuleikaröskun og því getur 

sjálfsskaði verið algjörlega óháður greiningunni jaðarpersónuleikaröskun. Samt sem áður 

virðast hjúkrunarfræðingar þekkja illa muninn á NSSI og jaðarpersónuleikaröskun og setja 

því alla einstaklinga sem skaða sig undir sama hatt (Miller og Brock, 2010; Zetterqvist, 

2015). 

Í bók Adler og Adler (2012) eru orsakir og áhættuþættir sjálfsskaða skoðaðir. Þar er 

sérstaklega talað um að áföll í æsku, kynferðislegt ofbeldi, vanræksla, líkamlegt ofbeldi, 

slæm fjölskyldumynstur, höfnun og sálræn vanlíðan séu meðal þeirra þátta sem auka líkur á 

sjálfsskaða á unglingsárum (Adler og Adler, 2012). 
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Hvatvísi er einn áhættuþáttur sem vert er að skoða. Margir einstaklingar lýsa því að 

þeir muni ekki eftir stundinni rétt áður en þau skaða sig, oft fyllast þessir einstaklingar 

skömm eftir að atburðurinn hefur átt sér stað og skilja ekki hvers vegna þeir sköðuðu sig. 

Ólíkt sjálfsvígum sem eru oft vel undirbúin (Brossard, 2018). 

Sjálfsskaðandi hegðun byrjar oftast snemma á unglingsárum. Samkvæmt rannsóknum 

virðast fleiri stúlkur heldur en drengir stunda sjálfsskaða eða um 82% stúlkur á móti 18% 

drengja. Rannsóknir hafa einnig sýnt að hvítir (e. caucasian) einstaklingar sem eru yfir 

meðalgreind og í mið- og efristétt eru líklegri en aðrir þjóðfélagshópar til að stunda 

sjálfsskaðandi hegðun (Adler og Adler, 2012). 

Það eru margar mögulegar ástæður fyrir því að sjálfsskaði er algengari á meðal 

ungmenna. Miklar félagslegar-, lífeðlisfræðilegar-, sálfræðilegar- og þroskabreytingar eiga 

sér stað á unglingsárum. Kynþroski er stór áhættuþáttur en einstaklingar á kynþroskaaldri eru 

einnig með hærri tíðni þunglyndis, áfengis- og vímuefnaneyslu á við aðra aldurshópa 

(Cassels og Wilkinson, 2016). 

Tilfinningaleg og lífeðlisfræðileg áhrif sjálfsskaða 

Þeir einstaklingar sem skaða sjálfan sig virðast fá einstaka tilfinningu eða 

einhverskonar spennulosun þegar þeir skaða sig. Ekki er alveg vitað af hverju sumir 

einstaklingar skaða sig frekar en aðrir. Taugakerfið er talið hafa mikil áhrif en settar hafa 

verið fram ýmsar kenningar. Margar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að komast að því af 

hverju sumir einstaklingar upplifa neikvæð eða öfug áhrif (e. negative affect) þegar þeir skera 

í yfirborð húðar s.s. finna ekki þennan mikla sársauka við athöfnina heldur fá yfir sig 

sælutilfinningu og léttir. Þó er ekki enn kominn nægur skilningur á því hvað það er sem fær 

einstaklinginn til að upplifa þessa vellíðunartilfinningu við að skera í yfirborð húðar (Bresin 

og Gordon, 2013). 

Ýmsar kenningar eru um að innra ópíóíða kerfið sé eitt af orsökum sjálfsskaðandi 

hegðunar. Innra ópíóíða kerfið samanstendur af þremur tegundum af peptíðum: endorfín, 

enkefalín og dynorfín. Ópíóíð eru framleidd í heilanum og hafa mjög sérhæft hlutverk í 

miðtauga- og úttaugakerfinu. Ópíóíð stjórna meðal annars verkjum/sársauka, vellíðan, 

sjálfsstjórn og svörun við streitu (Benarroch, 2012).  

Í rannsókn Stanley o.fl. (2010) má sjá að minna er af endorfíni hjá einstaklingum sem 

skaða sjálfan sig og má því velta því fyrir sér hvort að lág gildi af ópíóíðum (e. endogenous 

opioids) sé áhættuþáttur fyrir því að þróa með sér sjálfsskaðandi hegðun. Hins vegar höfðu 

einstaklingar í þeirri rannsókn þegar stundað sjálfsskaða þegar rannsóknin var gerð, auk þess 
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að hafa sögu um sjálfsvígstilraun. Því er ekki víst að skortur á endorfíni sé orsök eða 

afleiðing af sjálfsskaða (Stanley o.fl., 2010).  

Þar sem ópíóðar taka þátt í vellíðan og verkjastjórnun er líklegt að kerfið verði fyrir 

áhrifum þegar einstaklingar skaða sig. Taugaboðefnin endorfín og enkefalín og viðtakar 

þeirra virðast skipta máli varðandi NSSI á tvennskonar hátt. Í fyrsta lagi er mögulegt að 

einstaklingar sem skaða sjálfan sig hafi skort á endorfíni og enkefalíni sem gæti aukið næmi 

viðtakanna sem gerir það að verkum að það að skaða sig veiti vellíðunartilfinningu. Í öðru 

lagi virðist sem svo að NSSI losi endorfín og enkefalín, en það getur gefið okkur 

vellíðunartilfinningu og deyfir líkamlegan sársauka (Bresin og Gordon, 2013; Kirtley, 

O'Carroll og O'Connor, 2015).  

Nokkrar rannsóknir virðast styðja við kenninguna um að þeir sem skaða sig séu með 

skort á endorfíni. Í grein Kirtley o.fl. (2015) er vísað í samanburðarrannsókn þar sem hópur 

þunglyndra ungmenna fékk nálastungumeðferð (e. acupuncture) sem eykur framleiðslu 

ópíóða í heilanum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að minni líkur voru á því að 

ungmennin sköðuðu sig ef þau fengu nálastungumeðferð (Bresin og Gordon, 2013). 

Algengi sjálfsskaða 

Ekki er mikið til um rannsóknir sem kanna algengi sjálfsskaða fram að 21. öld. Fyrsta 

rannsóknin sem gerð var á úrtaki af ungmennum í skóla var birt árið 2002 og var þá talað um 

að 14% af þessu úrtaki sköðuðu sig (Brown og Plener, 2017). 

Ungmenni er sá hópur í samfélaginu sem líklegastur er til þess að stunda 

sjálfsskaðandi hegðun. Flestir byrja að skaða sig á milli 12 og 14 ára og þó hafa í einhverjum 

tilfellum verið yngri einstaklingar sem stunda þessa hegðun. Langtíma rannsóknir sýna að 

algengi sjálfsskaða án ætlaðs sjálfsvígs (NSSI) er hæst í kringum 15-16 ára aldurinn og fer 

minnkandi í kringum 18 ára, hegðunin hverfur svo oft í byrjun fullorðinsáranna. Einhverjir 

vilja meina að algengi sjálfsskaða meðal ungmenna hafi verið svipað síðustu 15 árin en 

vísindalegar rannsóknir sýna þó aukin fjölda ungmenna á síðustu árum sem stunda 

sjálfsskaðandi hegðun. Áhugavert er að þegar að stuðst er við greiningu DSM-5 var algengi 

sjálfsskaða talsvert minna meðal ungmenna, en það var frá 1,5-6,7%. Því er mikilvægt í 

frekari rannsóknum að það séu viðmið hver skilyrðin á greiningunni sjálfsskaði eigi að vera 

(Pluhar o.fl., 2018). Líkurnar á að skaða sjálfan sig einhvern tímann yfir ævina án þess að 

ætla þó að taka eigið líf, eru taldar vera um 25-35%. Þýskaland er eitt þeirra Evrópulanda 

sem hefur hæstu tíðni sjálfsskaðandi hegðunar. Algengi sjálfsskaða hjá ungmennum er 
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mögulega hægt að tengja við mótun sjálfsmyndar á þessu erfiða og viðkvæma tímabili í lífi 

einstaklinga (Claes, Luyckx og Bijttebier, 2014). 

Það er ekki auðvelt að sjá fyrir hversu algengt er að einstaklingar skaði sjálfan sig 

vísvitandi vegna þess hve dulin hegðunin er og fáir einstaklingar í þessum hóp leita sér 

hjálpar. Því gefa tíðnitölur okkur ekki endilega rétta mynd á algengi hegðunarinnar þar sem 

þær gefa okkur einungis upplýsingar um tilgreinda tíðni. Því gætu tilfellin verið mun fleiri 

heldur en þau sem rannsóknir sýna (Long o.fl., 2013). 

Staðan á Íslandi: Staðan á Íslandi í dag skiptir máli og því er vert að skoða nánar 

hvernig andleg heilsa Íslendinga hefur þróast síðustu árin, þá sérstaklega hjá ungmennum 

vegna þess að þau eru fjölmennasti hópurinn sem stundar sjálfsskaða. Reglulega eru gerðar 

rannsóknir á Íslandi sem miða að því að komast að því hvernig andleg heilsa landans er og 

hvernig hún þróast. Niðurstöður rannsókna frá 2016 eru frekar sláandi og sýna mikla 

aukningu á kvíða- og depurðareinkennum. Stúlkur virðast frekar eiga við andlega erfiðleika 

að stríða og hlutfall stúlkna sem var yfir viðmiðunarmörkum hefur hækkað mikið undanfarin 

ár. Þunglyndi hafði tvöfaldast og kvíði fjórfaldast hjá stúlkum, en þunglyndið og kvíðinn var 

sjálfsmat en ekki greining sem þær höfðu fengið hjá meðferðaraðila. Þjónustumiðstöð 

Reykjavíkurborgar í Breiðholti hefur einnig undanfarin ár verið að fylgjast með andlegri 

heilsu unglinga í grunnskólum og hefur sömu söguna að segja. Frá árinu 2009 til ársins 2015 

hefur kvíði hjá stúlkum fjórfaldast frá því sem áður var. Árið 2007 töldu um 16.8% þeirra 

sem voru á aldrinum 18-24 ára andlega heilsu sína sæmilega eða lélega, þessi tala hafði árið 

2016 meira en tvöfaldast og voru um 36.2% sem sögðu andlega heilsu sína sæmilega eða 

lélega. Sjúkrahúslegum vegna þunglyndis og kvíða fækkaði hinsvegar á milli 2015 og 2016. 

Ekki er víst hvers vegna sú þróun var, en mögulega má skýra hana út frá því að önnur úrræði 

hafi tekið við þeim einstaklingum sem annars hefðu leitað á sjúkrahús. Sálfræðingum fjölgaði 

á heilsugæslustöðvum og því gæti það verið eitt af þessum úrræðum sem einstaklingar hafa 

nýtt sér. Hlutfallslega voru fæstar innlagnir á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi, en líklega 

er hægt að skýra það með sama hætti, þ.e. að þar séu í boði fleiri úrræði en aðeins innlögn á 

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

Á Íslandi líkt og annars staðar er sjálfsskaði algengari meðal kvenna. Stærsti hluti 

þessara kvenna er yngri en 20 ára, meðan stærsti hluti karla sem skaðar sig er í aldurshópnum 

20-29 ára. Gögn Embætti landlæknis frá árunum 2003-2013 sýndu að 102 eru lagðir inn á 

sjúkrahús árlega vegna sjálfsskaða, einhverjir hafa þó lagst inn oftar en einu sinni. Það sem er 

áhugavert að skoða nánar er að árið 2013 voru 68% af þeim sem lagðir voru inn vegna 

sjálfsskaða konur en 32% voru karlmenn (Lilja Sigrún Jónsdóttir og Svanhildur 
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Þorsteinsdóttir, 2014). Hinsvegar þegar sjálfsvíg eru skoðuð má sjá að þar eru karlmenn í 

meirihluta, en árið 2017 féllu 32 karlmenn á Íslandi fyrir eigin hendi en aðeins tvær konur 

(Hagstofa Íslands, e.d.).  

Langtíma könnun á vegum Embætti landlæknis frá árunum 2000-2016 sýndi að árið 

2016 var hlutfall stúlkna sem hafði skaðað sig fimm sinum eða oftar var 13% og 4% hjá 

drengjum. Embætti landlæknis hefur staðið fyrir könnun síðustu ár þar sem skoðað er 

sjálfsskaði, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir íslenskra framhaldsskólanema. Könnunin 

hefur verið lögð fyrir nemendur frá árinu 2000 og ætti því að gefa nokkuð góða mynd af því 

hvernig ungu fólki hefur liðið síðasta áratuginn eða svo. Þegar niðurstöðurnar frá árunum 

2004 og 2016 voru bornar saman sást aukning í sjálfsskaðandi hegðun. Niðurstöðurnar leiddu 

í ljós að árið 2004 voru um 15% stúlkna og 10% drengja sem höfðu hugleitt að skaða sjálfan 

sig fimm sinnum eða oftar. Árið 2016 var hlutfall stúlknanna hinsvegar komið uppí 22% 

meðan hlutfall drengjanna lækkaði niður í 9%. Einnig var spurt hversu margir hefðu skaðað 

sjálfan sig fimm sinnum eða oftar og árið 2004 var hlutfall stúlkna 5% og drengja 3% en 

hækkaði hjá báðum kynjum og var orðið 13% hjá stúlkunum og 4% hjá drengjunum árið 

2016. Sjálfsskaði hefur því aukist með árunum og þá hlutfallslega meira hjá stúlkum en 

drengjum. Í þessari könnun frá Embætti landlæknis var einnig verið að skoða hvort eitthvað 

samhengi væri á milli þess að skaða sjálfan sig og vilja eða reyna að fremja sjálfsvíg. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að þeir sem hafa einhvern tímann á ævinni hugsað um að skaða 

sig eða höfðu skaðað sjálfan sig voru í meiri hættu en aðrir á að gera tilraun til sjálfsvígs. Þeir 

sem hugsað höfðu um að skaða sig voru um 21 sinnum líklegri til að hafa gert slíka tilraun og 

24 sinnum líklegri til þess að hafa hugleitt það að taka eigið líf. Enn meiri áhætta var hjá 

þeim sem höfðu skaðað sjálfan sig fimm sinnum eða oftar, en þeir voru 42 sinnum líklegri til 

þess að hafa gert sjálfsvígstilraun og 33 sinnum líklegri til þess að hafa hugleitt að enda líf 

sitt en þeir sem aldrei höfðu skaðað sig (Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Sigrún Daníelsdóttir og 

Salbjörg Bjarnadóttir, 2018). 

Samfélagslegir þættir tengdir sjálfsskaða 

Undanfarin áratug hafa samfélagsmiðlar vaxið hratt og hafa mikil áhrif á líf 

ungmenna í dag. Ungmenni nota samfélagsmiðla til þess að mæta ákveðnum sálfræðilegum, 

tilfinningalegum og félagslegum þörfum. Neteinelti er þekkt á meðal almennings, en það er 

t.d. þegar einstaklingur eða hópur fólks stríðir viðkomandi á niðrandi hátt með 

athugasemdum, myndum eða myndböndum á samfélagsmiðlum. Nýleg rannsókn sýnir að til 

eru dæmi þar sem einstaklingar senda niðrandi nafnlausar athugasemdir um sjálfan sig á 
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samfélagsmiðlum í þeim tilgangi að valda vanlíðan eða sjálfsskaða (e. digital self-harm) 

(Patchin og Hinduja, 2017). Í rannsókn Englander (2012) komst hún að því að þessi tegund af 

sjálfsskaða er þekkt hjá báðum kynjum. Hinsvegar virðist tilgangurinn vera mismunandi, 

stúlkur notuðu þessa aðferð til þess að virðast sterkar út á við, hvetja aðra til þess að hafa 

áhyggjur af sér eða fá athygli frá fullorðnum. Drengir notuðu hinsvegar þessa aðferð til þess 

að réttlæta árás á einstaklinga sem þeir reiddust (Englander, 2012). 

Í rannsókn Patchin og Hinduja (2017) er vitnað í tvö dæmi um sjálfsvíg sem tengjast 

neteinelti. Þegar málin voru rannsökuð frekar kom í ljós að í báðum tilfellunum voru 

nafnlausu athugasemdirnar komnar frá þeim sjálfum. Meðal þeirra athugasemda voru „þú ert 

ljót“ og „þú ættir að drepa þig“. Þessi tegund sjálfsskaða hefur fengið litla athygli frá 

almenningi. Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn Patchin og Hinduja (2017) er talið að einn 

af 20 einstaklingum á aldrinum 12-17 ára hafi skrifað niðrandi athugasemd um sjálfan sig á 

samfélagsmiðlum. Þeir einstaklingar sem tjáðu þunglyndiseinkenni eða höfðu áður stundað 

sjálfsskaðandi hegðun þar sem líkami þeirra var skaðaður á einn eða annan hátt, voru líklegri 

að stunda sjálfsskaðandi hegðun í gegnum samfélagsmiðla heldur en þeir sem ekki tjáðu 

þunglyndiseinkenni eða höfðu stundað annarskonar sjálfsskaða (Patchin og Hinduja, 2017). 

Sú spurning virðist oft koma upp hvort það að tala um vandamálið sé áhrifaríkt, hvort 

það hafi eitthvert forvarnargildi. Netflix gaf út þættina 13 Reasons Why árið 2017 en þeir 

fjalla um unglingsstúlku sem glímir við ýmis vandamál sem leiða síðan til þess að hún fremur 

sjálfsvíg. Þættirnir áttu að vekja athygli á hvaða áhrif einelti getur haft á sálarlíf einstaklinga 

og hversu mikilvægt er að grípa inní áður en illa fer. Þegar leitarorð og setningar voru skoðuð 

á veraldarvefnum í 19 daga í kjölfar frumsýninga þáttanna kom svolítið merkilegt í ljós. 

Rannsakendur notuðu Google Trends og þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar kom í ljós að 17 

af 20 algengustu leitarorðunum og setningunum höfðu aukist frá því áður en þátturinn var 

frumsýndur. Einstaklingar leituðu 26% oftar að „hvernig á að fremja sjálfsvíg“ (e. how to 

commit suicide), 18% oftar að „fremja sjálfsvíg “ (e. commit suicide) og 9% aukning var á 

leitinni að „hvernig á að drepa sig“ (e. how to kill your self). Þessar tölur eru afar sláandi en á 

sama tíma er erfitt að gera sér í hugarlund hvaða tilgang þessar leitir hjá einstaklingum hafa í 

för með sér. Hvort þeir sem leituðu að þessum setningum hafi orðið forvitnir í kjölfar þess að 

sjá þættina eða hvort þeir hafi verið að leita að leiðum til þess að taka eigið líf. Hinsvegar 

varð líka aukning á öðrum leitarorðum en þau eru öllu jákvæðari, en þau gefa til kynna að 

þeir sem leituðu að þeim hafi viljað leita sér aðstoðar. Mikil aukning var á leitarorðunum 

„hjálparsími sjálfsvíga“ (e. suicide hotline number) eða um 21% og 23% aukning var á 

„sjálfsvígsforvarnir” (e. suicide prevention). Þátturinn virðist því hafa haft mikil áhrif á það 
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sem einstaklingar leituðu að á netinu, en erfitt er að segja til um hvort þátturinn hafi haft góð 

eða slæm áhrif á þá sem á hann horfðu (Ayers, Althouse, Leas, Dredze og Allem, 2017). 

Klínískt mat á sjálfsskaða 

Það að greina sjálfsskaða snemma getur aukið líkurnar á árangursríkari meðferð og 

því er mat á sjálfsskaða mikilvægt. Þarf það að vera nokkuð ítarlegt til þess að fá sem besta 

mynd á vandanum (Garisch, Wilson, O‘Connell og Robinson, 2017). 

Í klínísku umhverfi með unglingum sem skaða sjálfan sig eru samskipti það besta til 

þess að átta sig betur á vandanum. Einnig eru til staðlaðar spurningar sem hægt er að spyrja 

þegar verið er að meta sjálfsskaða. Sé möguleiki á því þá er best að tala við unglinga um 

sjálfsskaðann án þess að hafa aðra viðstadda og þá er mikilvægt að spyrja um þá 

utanaðkomandi þætti sem geta haft áhrif á það að unglingurinn sé að skaða sig, má þar nefna 

fjölskyldu, einelti eða vandamál í skóla. Alltaf skal hafa það í huga sé einstaklingur í hættu 

og þurfi á bráðri læknishjálp að halda, þá skal það alltaf vera í forgangi fyrir önnur viðtöl 

(Plener o.fl., 2016).  

Skimun er gagnleg þegar að einstaklingur leitar aðstoðar og grunur er um 

sjálfsskaðandi hegðun til þess að greina það fyrr. Til eru spurningarlistar sem hafa verið 

notaðir í skimunum fyrir sjálfsskaða. Það hefur sýnt sig að áhrifaríkast er að þeir listar leggi 

ekki áherslu á eina sjálfsskaðandi hegðun heldur sé komið inn á fleiri en eitt viðfangsefni. 

Einstaklingar sem að skaða sig skammast sín oft fyrir verknaðinn og eru hræddir við að 

viðurkenna hann, þar sem þeir eru hræddir við að verða fyrir fordómum eða sagðir vera að 

leita eftir athygli. Þess vegna eru skimunarlistar ekki alltaf heiðarlega útfylltir en þeir eru 

góðir til þess að gefa vísbendingar um að sjálfsskaðandi hegðun eigi sér stað áður en að 

nákvæmara mat fer fram. Auk þess verður að muna eftir þeim óyrtu skilaboðum sem fram 

geta komið þegar að talað er við einstaklinginn augliti til auglitis, má þar nefna hik þegar að 

rætt er um sjálfsskaða (Garisch o.fl., 2017). 
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Ítarlegt mat á sjálfsskaðandi hegðun krefst þess að spurðar eru fjöldi spurninga sem innihalda 

eftirtalin atriði:  

- Hvenær byrjaði sjálfsskaðandi hegðunin og undir hvaða kringumstæðum?  

- Hvort það komi tímabil sem að einstaklingurinn skaðar sig ekki og hvað er það þá 

sem að hann gerir til þess að halda aftur að sér með að skaða sig ef hann fann fyrir 

þeirri löngun? 

- Hvaða aðferðir notar einstaklingurinn til að skaða sig, eru þær mismunandi og hafa 

mismunandi aðferðir ólíkan aðdraganda? 

- Hvar og hvenær er líklegast að einstaklingurinn skaði sig, þegar að hann er einn 

heima eða þegar önnur vitni eru til staðar? 

- Hvar á líkamanum skaðar einstaklingurinn sig og reynir hann að gera það á stöðum 

sem hægt er að fela? 

- Hefur áfengi eða önnur vímuefni áhrif á sjálfsskaðandi hegðunina? 

- Hugsar einstaklingurinn um sárin sem á hann koma þegar hann skaðar sig? 

- Er einhver sem einstaklingurinn leitar til og viðurkennir fyrir að hafa skaðað sig eftir 

að það hefur gerst? 

- Hvaða tilfinningar, hugsanir og hegðun koma fram eftir skaðann, eru þær neikvæðar 

og finnur einstaklingurinn fyrir skömm og brýtur sjálfan sig niður 

(Garisch o.fl., 2017). 

 

Greiningar á hegðun skjólstæðingsins (e. functional behavioural analysis) eru 

gagnlegar ásamt því að vera grundvallar upplýsingar til þess að átta sig á orsökum 

sjálfsskaðans. Er þá farið með skjólstæðingnum í gegnum það þegar að síðasti skaðinn átti sér 

stað. Gott er að miða við 24 tíma ramma, daginn fyrir þegar einstaklingurinn fær löngun til að 

skaða sig þangað til nokkrum klukkutímum eftir að hann hefur skaðað sig. Að fara í gegnum 

þetta skref fyrir skref getur hjálpað til við að finna aðdragandann að því að vilja skaða sig, til 

dæmis þreyta, vansvefta, ekki borða nóg, félagslegir þættir, einmanaleiki eða neikvæðar 

hugsanir gagnvart sjálfum sér. Meðferðaraðilinn sér líka hversu oft einstaklingurinn skaðar 

sig og í hve langan tíma það varir. Þessi aðferð gefur ekki aðeins meðferðaraðilanum góða 

yfirsýn á vandamálið heldur fær skjólstæðingurinn líka gott innsýn á sitt ástand og gerir 

honum kleift að breyta og jafnvel eyða eða minnka áhættuþætti. Meðferðaraðilinn fær 

tækifæri til að greina þær tilfinningar sem upp koma hjá skjólstæðingnum þegar að hann fær 

löngunina til að skaða sig og getur því leiðbeint honum hvernig best er að takast á við þessar 
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tilfinningar. Næst þegar að skjólstæðingurinn fær löngunina til að skaða sig, fer hann að 

hugsa um þá möguleika sem að hann lærði í meðferðinni (Garisch o.fl., 2017).  

 Hafa skal í huga við mat á sjálfsskaða að þeir einstaklingar sem stunda hann bera oft 

mikla skömm innra með sér og eru þar af leiðandi ekki í stakk búnir til þess að tjá sig um 

vandann. Í rannsókn Brown, Linehan, Comtois, Marray og Chapman (2009) kom fram að það 

voru nokkrar óyrtar tjáningar (e. nonverbal) sem hægt var að bera kennsl á hjá konum með 

greinda jaðarpersónuleikaröskun og sköðuðu sig. Merki sem hægt var að sjá var til dæmis að 

líta undan. Einnig skal muna að horfa eftir einkennum annarra geðsjúkdóma þar sem þeir 

tengjast oft sjálfsskaða (Garisch o.fl., 2017).  

 Öll ungmenni sem leita aðstoðar vegna sjálfsskaðandi hegðunar ættu að vera metin af 

fagaðila sem hefur sérhæfingu í þeim málum. Grundvallaratriðin í matinu ættu að vera þau 

sömu og í mati hjá fullorðnum einstakling, en hjá ungmennum á að meta alla fjölskylduna, 

félagsstöðu þeirra og hafa til hugsjónar hvort eitthver barnaverndarmál hafi komið áður við 

sögu. Þeir aðilar sem sjá um mat og ákvörðun á meðferð hjá ungmennum ættu að vera 

þjálfaðir í að vinna með ungmennum og þeirra fjölskyldum eftir sjálfsskaðandi hegðun, vera 

hæf í að framkvæma mat og geta leitað ráða hjá öðrum meðferðaraðilum. Við mat og 

meðferð hjá ungmennum er mikilvægt að bera virðingu fyrir trúnaði, samþykki 

skjólstæðingsins og fjölskyldu hans ásamt því að hugsa um velferð skjólstæðingsins 

(National Institute of Health and Care Exellence, 2004). 

Meðferð við sjálfsskaða hjá ungmennum 

Þrátt fyrir að sjálfsskaði sem ekki er ætlaður til sjálfsvígs (NSSI) hafi aukist síðustu ár 

þá er ekki til nein sérstök meðferð við honum einum og sér. Heldur eru meðferðirnar sem til 

eru oftast ætlaðar þeim sem einnig eru með aðra geðræna kvilla eða fyrir þá sem ætla að 

fremja sjálfsvíg. Nú hefur sjálfsskaði fengið sína eigin greiningu í DSM-5 og hefur því áhugi 

bæði almennings og fólks í heilbrigðisgeiranum á meðferð aukist (Plener o.fl., 2016). Það er 

heldur engin ákveðin meðferð við sjálfsskaða til sem ætluð er einungis ungmennum, þrátt 

fyrir mikla aukningu og hve algengur sjálfsskaði er á meðal þeirra (Washburn o.fl., 2012). 

Meðferðirnar sem hafa verið prófaðar eru margar og mismunandi, til eru 

einstaklingsmeðferðir, hópmeðferðir og fjölskyldumeðferðir. Það er einstaklingsbundið hvað 

hentar hverjum og einum. Stundum er gott að hafa fjölskylduna með en það getur líka haft 

slæm áhrif, þar sem á þessum aldri eru unglingar oft að öðlast sjálfsstæði og vilja fá rými til 

að þroskast sjálfir. Það getur einnig verið gott að fræða fjölskylduna í aðskildum tímum um 

hvað hún getur gert til þess að aðstoða ungmennið sem er í sjálfsskaðandi hugleiðingum. Sú 
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meðferð sem hefur sýnt hvað mestan árangur við sjálfsskaða er hugræn atferlismeðferð og 

sérstök undirtegund af henni sem kallast díalektísk atferlismeðferð (e. dialectical behavior 

therapy) (Cox og Hetrick, 2017). 

Mat og meðferð á NSSI krefst þess að farið sé djúpt ofan í tilfinningar 

skjólstæðingsins og finnur hann þá oft fyrir sektarkennd og skömm. Sektarkenndin er 

tilfinning sem oft er hægt að nýta og getur hvatt fólk til umhugsunar um að reyna gera 

eitthvað í sínum málum. Aftur á móti er skömm ekki eitthvað sem hægt er að nýta við 

meðferð, heldur getur hún dregið úr hvatningu einstaklingsins til að vinna sig úr 

sjálfsskaðanum og valdið enn verri sálrænni vanlíðan, jafnvel sjálfshatri (Garisch o.fl., 2017).  

Hér á eftir verður fyrst fjallað um móttöku ungmenna sem leita á bráðamóttöku vegna 

sjálfsskaða. Þá verður fjallað um þær helstu meðferðir sem gagnast hafa best við sjálfsskaða. 

Hugræn atferlismeðferð og díalektíska atferlismeðferð hafa helst sýnt árangur við meðferð 

hjá ungmennum (Plener o.fl., 2016). Ásamt því að farið verður stuttlega yfir aðrar meðferðir.  

Móttaka á bráðamóttöku: Mikilvægt er að ef líkamlegi skaðinn sem að 

einstaklingurinn hefur hlotið er það alvarlegur að þörf er á læknishjálp að því sé sinnt sem 

fyrst. Það starf fer að mestu fram á bráðamóttöku því þangað leitar fólk eða farið er með það 

ef það hefur skaðað sjálft sig. Þegar að einstaklingur sem hefur skaðað sig kemur á 

bráðamóttöku þarf að forgangsraða aðstoð hans eins og annarra. Starfsfólk á 

bráðamóttökunni þarf því að meta hvort að einstaklingurinn sé í hættu gagnvart sjálfum sér, 

hvert tilfinningalegt, andlegt og líkamlegt ástand hans er, eins fljótt og hægt er. Einnig þarf 

að hvetja einstaklinga til þess að yfirgefa ekki bráðamóttökuna áður en hjúkrunarfræðingar 

og læknar ná að skipuleggja frekara geðmat. Þeir hjúkrunarfræðingar sem að framkvæma 

forgangsröðunina ættu því að vera þjálfaðir í því að meta geðheilsu einstaklinga (National 

Institute of Health and Care Exellence, 2004). 

Meðferð við þeim sárum sem að einstaklingar geta fengið við að skaða sig fer einnig 

fram á bráðamóttöku. Það gæti þurft hreinsa og sauma sár eftir alvarleika þeirra. Þeir sem að 

sjá um að búa um sárin ber skylda að koma vel fram við skjólstæðinginn og ekki dæma hann 

fyrir hans gjörðir. Einnig þarf að passa uppá að meðferðin sé eins sársaukalaus og hægt er 

hverju sinni. Að lokum skal svo hafa samband við þá sem við eiga fyrir frekari meðferð 

(Plener o.fl., 2016).  

Leiti börn og ungt fólk undir 16 ára aldri sem hefur skaðað sig á bráðamóttöku skal 

samkvæmt klínískum leiðbeiningum frá National Institute of Health and Care Exellence 

(2004), flokka þau, meta og sinna af þjálfuðum hjúkrunarfræðingum og læknum. 

Hjúkrunarfræðingarnir sem að meta þessa einstaklinga ættu að vera þjálfaðir í því að meta 
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andlegt ástand ungmenna eftir aldri þeirra og getað áttað sig snemma á vandamálum hjá 

ungmennum sem hafa skaðað sig og ættu að hafa aðgang að sérfræðingum til að leita til allan 

sólarhringinn. Best væri ef að ungmenni sem hafa skaðað sig gætu verið í eftirliti yfir nótt, til 

þess að meta ástand þeirra og ákveða frekari meðferð (National Institute of Health and Care 

Exellence, 2004). 

HAM – hugræn atferlismeðferð: Hugræn atferlismeðferð (e.cognitive behavioral 

treatment) er sú meðferð við sjálfsskaða sem mest hefur verið notuð og rannsökuð. Ýmsar 

aðferðir hafa verið notaðar við framkvæmd meðferðarinnar og hafa verið prófaðar margar 

aðrar meðferðir samhliða. Oftast fer þetta þannig fram að viðmælandinn talar við 

skjólstæðinginn í einrúmi (Garisch o.fl., 2017).   

Upphaflega var meðferðin þróuð fyrir þunglyndi og er þá skammtímameðferð. Aftur á 

móti þegar að unnið er með persónuleikaraskanir er hún lengri. Í meðferðinni eru skoðuð 

tengsl hugsana, tilfinninga og hegðunar. Hugsanir einstaklingsins eru skoðaðar og sú 

grunntrú sem að hann hefur öðlast í æsku sem líklegast truflar hann í daglegu lífi í 

samskiptum, tilfinningalífi og hegðun. Meðferðin byggir á sterku sambandi milli 

meðferðaraðila og skjólstæðings því meðferðarsambandið er grunnurinn að því að geta byggt 

upp framtíðartengsl við aðra einstaklinga (Dean, 2001). 

Dæmi um tegund af hugrænni atferlismeðferð er lausnamiðuð meðferð og var sú 

meðferð ein sú fyrsta sem notuð var við sjálfsskaða. Meðferðin felur það í sér að 

einstaklingar eru þjálfaðir í hæfni til þess að geta leyst vandamál sín. Markmið 

meðferðarinnar eru að þróa eða auka jákvæða lausnamiðaða hugsun og þjálfa upp 

gagnreynda hugsun við lausn vandamála sem má t.d. gera með því að afmarka og skilgreina 

vandamál og setja þau skipulega fram. Auk þess er reynt að minnka tilhneiginguna fyrir því 

að forðast að leysa vandamál ásamt því að minnka hvatvísi og kærulausa ákvarðanatöku. 

Líkanið felst í því að hugtakið sjálfsskaði er lýst sem árangurslaus lausn á vandamáli og með 

þjálfun í viðhorfum og færni til að leysa vandamál, þá minnkar þörfin á að skaða sig til þess 

að ráða fram úr aðstæðunum (Washburn o.fl., 2012). 

DAM – Díalektísk atferlismeðferð: Díalektísk atferlismeðferð hefur ekki verið 

þróuð sem meðferð við sjálfsskaða en hún er þó sú tegund af hugrænni atferlismeðferð sem 

samkvæmt flestum rannsóknum er sú besta við sjálfsskaða (Washburn o.fl., 2012). Meðferðin 

samanstendur bæði af einstaklings- og hópmeðferðum, ásamt meðferðarráðgjafarteymi og 

þeim möguleika að geta leitað til meðferðaraðila á milli tíma til að fá leiðbeiningar og hjálp 

við að nýta það sem að einstaklingurinn hefur lært í meðferðinni (Turner, Austin og 

Chapman, 2014). Marsha Linehan þróaði meðferðina til þess að meðhöndla konur með 
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greinda jaðarpersónuleikaröskun og langvinnar sjálfsvígshugsanir, markmiðið er að bæta 

tilfinningarstjórnun. Síðan var DAM meðferðinni sem ætluð var fullorðnum breytt árið 1997 

svo að hún hentaði betur 13-19 ára unglingum með sjálfsvígshugsanir og einkenni 

jaðarpersónuleikaröskunar. Meðferðin var þá stytt niður í 12 vikur frá einu ári svo líklegra 

væri að einstaklingar lykju meðferðinni. Meðferðin var þannig að það var vikuleg 

einstaklingsmiðuð sálfræðimeðferð og ef mikil fjölskylduvandamál voru til staðar var 

fjölskyldumeðlimum bætt við í meðferðina. Þetta er áhrifarík meðferð sem á einnig að 

meðhöndla ýmsar aðrar raskanir sem geta komið vegna tilfinningalegra erfiðleika (Geddes, 

Dziurawiec og Lee, 2013). Markmið hennar er að einstaklingurinn geti borið kennsl á 

tilfinningar sínar, viðurkennt þær og tekist á við þær án þess að nota sjálfsskaðandi hegðun. 

Einstaklingar læra að vinna með aðstæður, tilfinningar og upplifanir sem þeir upplifa hér og 

nú (e. mindfullness). Meginundirstaða meðferðarinnar er færniþjálfun og skiptist í fjóra þætti: 

sjálfstraust og samskipti, árvekni, tilfinningastjórnun og streituþolsfærni (Eich, 2015).  

Rannsókn var gerð meðal sex unglingsstúlkna sem voru í meðferð vegna 

sjálfsvígshugsana og sjálfsskaða. Allar höfðu þær stundað sjálfsskaðandi hegðun í að minnsta 

kosti þrjá mánuði áður en að þær hófu díalektíska atferlismeðferð. Eftir að meðferðinni lauk 

voru fimm stúlkur af sex hættar að skaða sig. Sama rannsókn sýndi meðferðina minnka tíðni 

sjálfsvígshugsana, kvíða- og þunglyndiseinkenna ásamt því að einstaklingarnir öðluðust getu 

til að þekkja og stjórna tilfinningum sínum. DAM hefur einnig sýnt fram á færri 

sjúkrahúsinnlagnir og betri meðferðarheldni einstaklinga með sjálfsskaða (Geddes o.fl., 

2013).  

Hópmeðferðir hafa verið rannsakaðar hjá ungmennum sem skaða sig. Þar er stuðst við 

lausnamiðaða þjálfun, sjónarhorn díalektískrar atferlismeðferðar og dýnamískrar meðferðar. 

Fyrstu rannsóknir sýndu árangur með þessari meðferð en seinna bar þetta ekki þess merki að 

sýna árangur (Washburn o.fl., 2012). 

Aðrar meðferðir: Hreyfing eða önnur þátttaka í íþróttum hefur lofað góðu sem 

meðferð við sjálfsskaða og jafnvel sögð ein besta leiðin til þess að koma í veg fyrir löngunina 

að skaða sig. Gerð var rannsókn á unglingum með sögu um að hafa skaðað sig síðastliðin 13 

ár sem sýndi að löngun og tíðni sjálfsskaðandi hegðunar minnkaði verulega með líkamlegri 

hreyfingu. Það er þó þörf fyrir frekari rannsókna á þeim málefnum til þess að átta sig á 

áhrifum þjálfunar og líkamlegrar hreyfingar á ungmenni sem stunda sjálfsskaða (Wasburn 

o.fl., 2012). 
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Viðhorf hjúkrunarfræðinga til ungmenna sem skaða sig 

Hjúkrunarfræðingar eru stór og mikilvægur hlekkur á heilbrigðisstofnunum um allan 

heim, án þeirra væri erfitt og líklega ógerlegt að reka þær. Því má áætla að jákvætt viðhorf 

hjúkrunarfræðinga við hinum ýmsu sjúkdómum og sjúklingahópum sé mikilvægt. Flest öll 

viljum við fá jákvætt viðmót frá þeim sem koma að okkar umönnun ef við veikjumst, en því 

miður virðist vera að ekki fái allir sömu þjónustu (Karman, Kool, Gamel og van Meijel, 

2015). 

Sjálfsskaði hefur lengi verið tabú ásamt öðrum sjúkdómum eða kvillum sem tengjast 

hinu andlega, því er vert að skoða hvers vegna viðhorf sumra hjúkrunarfræðinga er ekki nógu 

jákvætt og hvaða þættir valda því. Umburðarlyndi hefur farið vaxandi síðustu ár og fjöldi 

jaðarhópa í samfélaginu er orðinn háværari en áður. Þeir sem skaða sjálfan sig eru í sjálfu sér 

ákveðinn jaðarhópur, hópur sem stundar jaðarhegðun sem ekki tilheyrir hinu staðlaða formi 

(Vedana o.fl., 2017). 

Nýlega var gerð eigindleg rannsókn í Brasilíu þar sem skoðuð var upplifun 

hjúkrunarfræðinga af því að sinna einstaklingum sem sýndu sjálfsvígshegðun, sem er að 

flestu leyti það sama og sjálfsskaðandi hegðun nema endamarkmiðið er annað. 

Hjúkrunarfræðingarnir sem rætt var við viðurkenndu að þeir væru oft með fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um einstaklinganna sem leituðu sér aðstoðar og dæmdu þá útfrá þeim 

hugmyndum. Þeim skorti skilning á vandamálinu og einbeittu sér frekar að því að sinna 

líkamlegum kvillum einstaklinganna, eins og t.d. skurðum, heldur en að sinna andlegum 

þáttum. Hjúkrunarfræðingarnir báru fyrir sig óöryggi og sögðust ekki vita almennilega 

hvernig þeir ættu að bera sig að við hjúkrun þessa sjúklingahóps. Flestir þátttakendur í 

rannsókninni höfðu litla eða enga reynslu á geðsviði og höfðu ekki fengið almennilega 

fræðslu um sjálfsvíg eða sjálfsskaðandi hegðun. Þeir hjúkrunarfræðingar sem höfðu unnið á 

geðsviði voru með jákvæðari viðhorf en þeir sem ekki höfðu unnið þar (Vedana o.fl., 2017).  

Áhugavert er að komast að því hvort að menningin í Suður-Ameríku hafi áhrif á 

viðhorf þeirra hjúkrunarfræðinga sem þar vinna. Við skoðuðum því viðhorf 

hjúkrunarfræðinga með svipaða menningu og hér á Íslandi. Rannsókn Conlon og O'Tuathail 

(2012) frá Írlandi sýndi vægt neikvætt viðhorf hjúkrunarfræðinga til sjálfsskaða. 

Vísbendingar voru um að bæta þyrfti þjálfun, eftirlit og stuðning við hjúkrunarfræðinga sem 

sinna þessum sjúklingahópi. Rannsóknin var gerð með því að nota enskan spurningalista sem 

kallast Self Harm Antipathy Scale og er ætlaður til að mæla viðhorf hjúkrunarfræðinga til 

þeirra sem skaða sig. Það voru 87 hjúkrunarfræðingar frá fjórum bráðadeildum á Írlandi sem 
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svöruðu spurningalistanum. Svörin sýndu að flestir hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um 

að einstaklingar ættu að mega skaða sjálfan sig í öruggu umhverfi og einstaklingurinn eigi 

rétt á að skaða sjálfan sig kjósi hann að gera það. Hjúkrunarfræðingarnir voru hinsvegar 

flestir ósammála þeirri fullyrðingu að einstaklingur með sjálfsskaðandi hegðun gæti lært að 

takast á við vandann og að sjálfsskaði væri vegna erfiðleika einstaklingsins við að takast á við 

lífið. Fæstir hjúkrunarfræðinganna hlustuðu á sjúklingana eða höfðu áhyggjur af þeim. Þegar 

spurt var um sjúklinga sem skaða sig endurtekið var svarhlutfallið afar dreift þegar kom að 

því að sýna þeim einstaklingum stuðning (Conlon og O'Tuathail, 2012). Önnur írsk rannsókn 

sem gefin var út árið 2010 skoðaði hvaða breytur það væru sem hefðu áhrif á hversu mikinn 

stuðning hjúkrunarfræðingar sýna þessum sjúklingahóp og hvernig viðhorf þeirra er gagnvart 

þeim. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að aldur, reynsla og menntun væru lykill að 

jákvæðara viðhorfi gagnvart sjúklingunum og leiddi til betri getu við að sinna þeim á 

viðeigandi og árangursríkari hátt. Þeir hjúkrunarfræðingar sem voru á aldrinum 31-40 ára 

voru með jákvæðara viðhorf en þeir sem voru á aldrinum 21-30 ára. Hjúkrunarfræðingar sem 

höfðu unnið í sex til 10 ár voru betur í stakk búnir til að sinna einstaklingum sem stunduðu 

sjálfsskaða, heldur en þeir sem einungis höfðu unnið í eitt til tvö ár (McCarthy og Gijbels, 

2010). 

Reynsla og þjálfun hjúkrunarfræðinga við að sinna ungmennum sem stunda sjálfsskaða 

Reynsla er eitthvað sem kemur með tímanum og því ekki óeðlilegt að þeir 

hjúkrunarfræðingar sem eru nýútskrifaðir eigi erfiðara með að sinna ákveðnum 

sjúklingahópum en þeir sem hafa gert það í mörg ár. Menntun hefur hinsvegar einnig áhrif á 

viðhorf líkt og McCarthy og Gijbels (2010) sýndu fram á. Menntun getur þýtt nokkur auka ár 

á skólabekk, en hægt er að velta því fyrir sér hvort það að sitja námskeið um sjálfsskaða hafi 

áhrif á viðhorf. Í Hollandi var þróað sérstakt námskeið á milli 2009 og 2011, sem var síðan 

hrint í framkvæmd. Markmiðið var að þjálfa meðferðaraðila í því að eiga skilvirk samskipti 

við sjúklinga með sjálfsskaðandi hegðun og kenna þeim að meðhöndla þá einstaklinga á 

viðeigandi hátt. Námskeiðið hafði jákvæð áhrif á viðhorf þeirra sem það sátu og gerði þá 

aðila betri í að sinna þörfum sjúklinganna. Samskiptin á milli meðferðaraðila og sjúklinga 

varð nánara og minna var um óöryggi (Kool, van Meijel, Koekkoek, van der Bijl og Kerkhof, 

2014).  

Geðhjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að sinna 

einstaklingum sem stunda sjálfsskaðandi hegðun. Þeir eru oft ekki fyrstu 

hjúkrunarfræðingarnir sem þessir einstaklingar hitta, en hinsvegar eru þeir oftast þeir sem 
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eyða mestum tíma með þessum sjúklingahóp. Það gefur því að skilja að viðhorf þessa 

starfsstéttar er gríðarlega mikilvægt og hefur áhrif á sjúklinginn. Svo virðist vera að það hafi 

áhrif á viðhorf geðhjúkrunarfræðinga ef þeir sækja námskeið um hvernig best er að koma 

fram við einstaklinga sem stunda sjálfsskaða og hvernig áhrifaríkast er að vinna með þann 

hóp. Í rannsókn Karman o.fl. (2015) var gögnum aflað frá 11 geðhjúkrunarfræðingum sem 

allir höfðu sótt námskeið um sjálfsskaða. Tíu af 11 sögðu að fagleg hegðun þeirra hefði 

breyst eftir að hafa farið á námskeiðið, þeir voru mikið jákvæðari gagnvart þeim sem stunda 

sjálfsskaða. Þeir áttuðu sig á að þessi sjúklingahópur þyrfti skilning, samþykki og ekki vera 

dæmd. Þeir hættu að hugsa fyrir sjúklinginn og fóru að hugsa með honum, leyfa honum að 

vera virkur þátttakandi í eigin meðferð. Geðhjúkrunarfræðingarnir viðurkenndu að áður en 

þeir höfðu setið námskeiðið hefðu margir þeirra hugsað um sjálfsskaða sem athyglissýki en 

nú áttuðu þeir sig á því að það væri ekki rétt. Þeir hugsuðu nú að sjúklingarnir væru 

einstaklingar sem ættu erfitt tilfinningalega, einhverjir sem þyrftu hjálp við að tjá þessar 

tilfinningar á viðeigandi hátt. Sjálfsskaði væri því vanhæfni við að takast á við 

tilfinningalegan sársauka (Karman o.fl., 2015). 

Það hefur því margsannast að fræðsla, menntun og reynsla hefur áhrif á viðhorf 

hjúkrunarfræðinga. Jákvætt viðhorf fæst með því að taka virkan þátt í að upplýsa sjálfan sig 

um þann sjúklingahóp sem maður sinnir og þess vegna er símenntun hjúkrunarfræðinga góð 

byrjun á því að breyta viðhorfinu til hins betra (Conlon og O'Tuathail, 2012; Karman o.fl., 

2015; Kool o.fl., 2014; McCarthy og Gijbels, 2010)  

Sjálfsvígshætta 

Það má velta því fyrir sér hvort sjálfsskaðandi hegðun leiði að lokum til sjálfsvígs. 

Svo virðist vera að þó meirihluti þeirra sem skaða sjálfan sig vilji ekki deyja þá eru auknar 

líkur á að þeir einstaklingar sem skaða sig reyni sjálfsvíg síðar meir. Sjálfsskaði er stór 

áhættuþáttur fyrir sjálfsvígi hjá ungmennum. Ofbeldisfullur sjálfsskaði sem þarfnast 

sjúkrahúslegu bendir til meiri áhættu á sjálfsvígum. Þeir sem stunda þessa hegðun lenda 

flestir fyrst á stað í heilbrigðisþjónustu þar sem unnið er að því að græða hið líkamlega, eins 

og til dæmis á bráðamóttöku. Ekki allir fá aðstoð vegna andlegu kvillanna sem leiddu til 

sjálfsskaðans og útskrifast heim án þess að fá aðra aðstoð en hinna líkamlegu (Beckman o.fl. 

2018). 

Að skera sig er algengasta form sjálfsskaða, það er hinsvegar afar fjölbreytt aðferð og 

áverkarnir misalvarlegir. Minni líkur eru á að þeir sem skera sig séu lagðir inná sjúkrahús 

miðað við þá sem taka inn lyf eða eitur. Það sem niðurstöður sænsku rannsóknar Beckham 
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o.fl. (2018) leiddu hinsvegar í ljós er að þeir sem skera sig og stunda ofbeldisfullan 

sjálfsskaða eru í meiri hættu á að fremja sjálfsvíg en þeir sem bara taka inn lyf. Ungt fólk (18 

til 24 ára) er einnig líklegra til að stunda sjálfsskaða sem leiðir til sjálfsvígs en þeir sem eru 

unglingar (10-17 ára). Þeir sem starfa á bráðamóttökum þurfa þess vegna að vera vakandi 

fyrir því að þeir sem stunda það að skera sig eru líka í aukinni áhættu á að fremja sjálfsvíg og 

athuga þarf að þeir fái viðeigandi aðstoð. Það er að ekki sé einungis hlúið að líkamlegum 

sárum heldur einnig hinum tilfinningalega sársauka (Beckman o.fl., 2018). 
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3.kafli – Aðferðafræði 

Í kaflanum verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem við hyggjumst nota í 

fyrirhugaðri rannsókn. Rannsóknarspurningar verða tilgreindar, vali á þátttakendum lýst og 

gagnasöfnun ásamt gagnagreiningu gerð skil. Þá verður fjallað um hvernig stuðlað verður að 

trúverðugleika rannsóknarinnar og siðferðilegum þætti rannsóknarinnar gerð skil. Í lok 

kaflans er efnið tekið saman. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku á 

Íslandi til ungmenna sem þangað leita vegna sjálfsskaða ásamt því að kanna hvaða þekking 

og færni þeir telja nauðsynlega til að sinna ungmennum sem skaða sig vísvitandi. 

Rannsóknaraðferð 

Fyrirhuguð rannsókn er eigindleg og byggist á rýnihópaviðtölum. Um er að ræða 

aðferð þar sem hópur einstaklinga kemur saman og ræðir um fyrirfram ákveðið efni. Þessi 

aðferð er notuð til þess að öðlast betri skilning á reynslu og viðhorfum ákveðins hóps 

gagnvart ákveðnu viðfangsefni rannsóknar. Samkvæmt Kruger (1994) er markmið hópviðtala 

að öðlast innsýn í það hvernig þessi tiltekni hópur upplifir ákveðnar aðstæður en ekki til þess 

að sækjast eftir sameiginlegu áliti innan hópsins (Sóley S. Bender, 2013). Rýnihópa aðferð 

greinir sig frá eigindlegum einstaklingsviðtölum að því leiti að um er að ræða samræður í 

hóp. Aðferðirnar tvær gefa okkur mismunandi niðurstöður, rýnihóparnir gefa okkur 

upplýsingar frá mörgum þátttakendum en einstaklingsviðtölin einungis frá einum 

einstaklingi. Það sem er síðan ólíkt með rýnihópaviðtölum og megindlegum hópviðtölum er 

að í megindlegum hópviðtölum styðst stjórnandinn við spurningalista sem hann fær svör við 

jafn óðum, en í rýnihópaviðtölum tekur stjórnandinn meira þátt, hvetur til samræðna milli 

þátttakenda og stuðlar að breidd umræðunnar. Ókostir rýnihópa geta þó verið þeir að ef 

einhver þátttakandi er mjög málglaður getur hann yfirgnæft aðra þátttakendur. Umræðan 

getur líka orðið einsleit og oft henta rýnihópar illa ef umræðan er mjög persónuleg eða 

viðkvæm (Sóley S. Bender, 2013). 

Stewart og Shamadasani (1997) flokka rýnihópa á eftirfarandi hátt: að kanna (e. 

exploratory), að túlka (e. interpretation) og/eða að fá staðfestingu (e. confirmatory) (Sóley S. 

Bender, 2013). Rýnihópar eru oft notaðir til þess að kanna efni sem lítið er vitað um, þá er 

verið að kanna hvað hóparnir hafa að segja um efnið. Þegar rýnihópar eru notaðir til að túlka 

ákveðnar niðurstöður er það gert vegna þess að rannsakandinn getur þurft aðstoð við að túlka 

niðurstöðurnar sem hann hefur fengið úr megindlegum rannsóknum. Sumir rýnihópar eru 

notaðir til að staðfesta eitthvað ákveðið sem áður hefur verið rannsakað, til dæmis staðfesta 
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niðurstöður könnunar og þá annaðhvort staðfesta rýnihóparnir niðurstöðurnar eða hrekja þær 

(Sóley S. Bender, 2013). Tilgangur okkar í þessari rannsókn verður að kanna viðhorf 

hjúkrunarfræðinga á tilteknu efni. Gögnum verður aflað með hópviðtölum. Höfundum þótti 

sú aðferð vera ákjósanlegust til þess að skapa félagslegar umræður og fá að heyra 

mismunandi viðhorf og skoðanir hóps um rannsóknarefnið. 

Rannsóknarspurningar 

Megin rannsóknarspurningar voru settar fram: 

§ Hvert er viðhorf hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku á Íslandi til ungmenna sem 

þangað leita vegna sjálfsskaða? 

§ Hvaða þekkingu og færni telja hjúkrunarfræðingar sem starfa á bráðamóttöku á 

Íslandi sig hafa við að sinna ungmennum sem stunda sjálfsskaða og hvernig er staðið 

að fræðslu og þjálfun varðandi sjálfsskaða á vinnustað þeirra? 

 Siðfræði rannsóknar 

Rannsóknir þurfa að standast vissar siðferðislegar kröfur, Sigurður Kristinsson (2013) 

segir frá fjórum meginreglum sem rannsakendur þurfa að hafa til hliðsjónar þegar þeir 

framkvæma rannsóknir. Þessar fjórar siðareglur eru: sjálfræðis-, skaðleysis-, velgjörða- og 

réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan lætur í ljós að ávallt skuli bera virðingu fyrir manneskjunni, 

sjálfræði hennar og að þátttakendur í rannsókninni gefi upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni 

eftir að hafa fengið nákvæmar og réttar upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og hvert 

hlutverk þeirra sé í viðkomandi rannsókn (Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttakendur í 

rannsókninni munu fá slíkar upplýsingar og þurfa að skrifa undir upplýst samþykki áður en 

viðtölin fara fram og halda þeir einu eintaki og rannsakendur hinu eintakinu. Þátttakendur 

eiga rétt á að neita að svara spurningum og hætta þátttöku hvenær sem er án útskýringa. 

Skaðleysisreglan segir til um að rannsóknin eigi að þjóna hagsmunum þátttakenda og 

gæta þess að þeir hljóti engan skaða af þátttöku í henni (Sigurður Kristinsson, 2013). Í 

rannsókninni verður tryggt að þátttakendur þekkist ekki, með því að gefa þeim dulnefni og 

þátttaka þeirra mun ekki hafa áhrif á störf þeirra á viðkomandi stofnun. Þátttakendum verður 

gert grein fyrir því að rýnihópaviðtölin verða hljóðrituð. Upplýsingar sem safnast verða allar 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og verður þeim gögnum eytt eftir að unnið hefur verið úr 

þeim, bæði hljóðrituðu og vélrituðu gögnunum. Hver þátttakandi fær sitt eigið dulnefni, þetta 

er gert svo hægt sé að vitna orðrétt í frásagnir án þess að rekja megi hver sagði hvað. 
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Velgjörðareglan kveður um að rannsóknin sé til hagsbóta fyrir samfélagið og láti gott 

af sér leiða (Sigurður Kristinsson, 2013). Með því að vinna með niðurstöðurnar á viðeigandi 

hátt og reyna að breyta neikvæðum viðhorfum í jákvæð, látum við gott af okkur leiða, bætum 

samfélagið og aukum lífsgæði þeirra sem stunda sjálfsskaða. 

Réttlætisreglan kveður á um að dreifa þurfi álagi og áhættu af þátttöku á sanngjarnan 

hátt. Gæta þarf að vernda þá sem standa höllum fæti fyrir ónauðsynlegri áhættu, allir eiga að 

hljóta ávinning af rannsókninni. Persónuvernd kveður um að allar rannsóknir sem snúa að 

mönnum þurfi samþykki siðanefndar (Sigurður Kristinsson, 2013). Verður því sótt um leyfi 

fyrir rannsókninni áður en gagnasöfnun fer fram. 

Val á þátttakendum 

Við gerð þessarar rannsóknar verður notast við tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) 

(Sóley S. Bender, 2013). Tilgangsúrtak hentar vel þar sem við veljum ákveðna hópa sem við 

trúum að gefi okkur bestu upplýsingar um viðfangsefnið. Þátttakendur eru valdir eftir því 

hvert markmið rannsóknarinnar er. Úrtakshópurinn verður um 24 hjúkrunarfræðingar, bæði 

karlar og konur sem starfa á slysa- og bráðamóttöku í Reykjavík, Akureyri og Reykjanesbæ. 

Ef það reynist nauðsynlegt er hægt að bæta við þátttakendum á meðan rannsókninni stendur 

til þess að fá betri og víðari sýn á því sem verið er að rannsaka. 

Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni verða eftirfarandi: 

1. Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi. 

2. Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur. 

3. Að viðkomandi starfi á slysa- og bráðamóttöku á Landspítalanum, 

Sjúkrahúsinu á Akureyri eða Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 

4. Að viðkomandi hafi tekið á móti einstaklingum sem stunda sjálfsskaðandi 

hegðun. 

Gagnasöfnun 

Í rannsókninni verður gagna aflað með rýnihópaviðtölum. Rýnihóparnir verða fjórir, 

tveir á höfuðborgarsvæðinu, einn í Reykjanesbæ og sá fjórði á Akureyri. Mikilvægt er að sjá 

hvort eitthver munur sé milli landshluta í þessum efnum. Í hverjum hóp verða sex 

hjúkrunarfræðingar sem starfa á bráðamóttöku, þannig er hægt að fá víðari sýn á efnið og 

mismunandi viðhorf. Rýnihópaviðtölin fara fram í fundarherbergjum á viðkomandi 

heilbrigðisstofnunum.  
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Hver rýnihópur kemur til með að hittast með rannsakendum tvisvar sinnum, í eina til 

tvær klukkustundir í hvort skiptið. Fundirnir verða allir hljóðritaðir. Eftir að öllum viðtölum 

lýkur verða frásagnir skrifaðar orðrétt upp eftir þátttakendum. 

 

Viðtalsrammi verður eftirfarandi: 

1. Hvað telur þú vera sjálfsskaðandi hegðun? 

2. Hvers vegna heldur þú að fólk skaði sjálfan sig? 

3. Hvernig tekur þú á móti ungmennum með sjálfsskaðandi hegðun? 

4. Finnst þér að þeir sem stunda sjálfsskaða séu að leita eftir athygli?  

5. Er eitthvað sem þú mundir vilja gera öðruvísi í framkomu við þennan 

sjúklingahóp?  

6. Tekur þú öðruvísi á móti þeim sem koma aftur vegna sjálfsskaða en þeim sem 

aðeins hafa komið einu sinni? Hvernig? 

7. Hvað finnst þér mega bæta á bráðamóttöku í sambandi við hjúkrun þeirra sem 

skaða sig? Getur þú breytt einhverju í umönnun/þínu fari? 

8. Hefur þú einhvern tímann notað eða heyrt frasa eins og ,,Hún/Hann aftur!”, 

,,Þetta er týpísk borderlína!” eða ,,Þetta er ekkert nema athyglissýki”? Ef já, í 

hvaða samhengi er frasinn notaður? 

9. Hvaða þekkingu og færni telur þú að hjúkrunarfræðingar sem sinna 

ungmennum sem skaða sig þurfi að hafa? 

10. Hvernig er staðið að fræðslu og þjálfun á vegum vinnustaðarins í sambandi 

við umönnun ungmenna sem skaða sig? 

11. Ef við á hvað fannst þér þú læra í fræðslunni og hvernig breyttist viðhorf þitt 

og/eða hjúkrun til þessa sjúklingahóps, ef ekki myndir þú vilja sitja slíka 

fræðslu? 

12. Hvað langar þig helst að vita um sjálfsskaða? 

 

Rannsakendur skipta með sér verkum, þeir munu vera viðstaddir í öllum viðtölunum. 

Einn rannsakendanna verður stjórnandi en hlutverk hans er að stýra umræðu rýnihópanna á 

réttan kjöl fari þær út fyrir viðfangsefnið. Stjórnandinn þarf að bera virðingu fyrir skoðunum 

þátttakenda og gæta þess að sýna algjört hlutleysi. Hann þarf að vera vakandi fyrir því ef að 

svör virðast óskýr og biðja þátttakendur um að útskýra betur ef til þess kemur. Einnig hvetur 

hann til umræðna innan hópsins. Hinir rannsakendurnir verða athugendur, þeirra hlutverk 

felst í skipulagningu á tímasetningum og staðsetningu hvers fundar. Einnig munu þeir sjá um 
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hljóðupptökur og skrá hjá sér hin óyrtu skilaboð, s.s. mismunandi svipbrigði og hvort 

einhverjir höguðu sér öðruvísi en aðrir. Athugendur mega líka taka þátt í umræðum þegar við 

á, ef til þess kemur (Sóley S. Bender, 2013). 

Gagnagreining 

Eftir hópviðtölin munu rannsakendur greina gögnin sem fengust hjá rýnihópunum. 

Kruger (1994) skiptir gagnagreiningaferlinu í rýnihópum niður í þrjá hluta (Sóley S. Bender, 

2013). Fyrsti hlutinn fer fram á meðan samræðurnar eiga sér stað, á þessu stigi þarf 

stjórnandinn að vera vakandi fyrir upplýsingum sem safnast og spyrja ef hann telur sig þurfa 

nánari útskýringar á einhverju sem fram kemur. Annað stig greiningarinnar hefst strax eftir 

fundinn, þá skrifar stjórnandinn og athugandi niður í sitt hvoru lagi það sem þeim þótti 

athyglisvert og óvæntar upplýsingar, eftir það bera þeir saman sínar niðurstöður. Í þriðja og 

síðasta skrefinu eru gögnin skráð niður. Gögnin eru rituð nákvæmlega eins og þau koma 

fram, þetta er nauðsynlegt svo hægt sé að flokka þau í meginþemu og undirþemu. 

Rannsakendur skoða gögnin hver í sínu lagi en í lokin eru niðurstöður dregnar saman í eina 

heild. Þegar gögnin eru borin saman er verið að leita eftir því hvað er sameiginlegt með 

þátttakendum annarsvegar og svo því sem er ólíkt með þeim hinsvegar. Niðurstöður rýnihópa 

er alltaf texti en ekki tölulegar upplýsingar (Sóley S. Bender, 2013). 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til að rannsóknin teljist áreiðanleg þurfa gögnin sem safnað verður að vera réttmæt 

og trúverðug. Eigindlegar rannsóknir geta verið erfiðar að því leiti að það getur verið flókið 

að meta réttmæti þeirra. Réttmæti skiptist í innra og ytra réttmæti. Það er innra réttmætið sem 

erfitt er að meta í eigindlegum rannsóknum og því er oftar stuðst við hugtakið trúverðugleiki. 

Trúverðugleikinn er notaður til að mæla sannleiksgildi hinnar eigindlegu rannsóknar. Það 

skiptir máli hversu vel niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla raunveruleikann, að hve 

miklu leyti niðurstöðurnar hafa notagildi og merkingu fyrir aðra er á þær hlýða. Skortur á 

heildarmynd, skekkja í úrtaki, ónæg gagnasöfnun og ónæg fjarlægð geta haft áhrif á 

trúverðugleika. Rannsóknarniðurstöður teljast trúverðugar þegar túlkun á mannlegri reynslu 

er þannig að hægt sé að yfirfæra reynsluna sem sína eigin (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsakendur þessarar rannsóknar munu stuðla að því að trúverðugleikinn verði sem 

mestur. Það munu þeir gera með því að gæta hlutdrægni á meðan rannsókn stendur og við 

úrvinnslu þeirra gagna sem safnast. Rannsakendur hafa í huga við val á úrtakinu að það 
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endurspegli þýðið. Allir rannsakendur taka þátt í rannsókninni og skipta með sér verkum í 

rýnihópaviðtölunum. Að þeim loknum munu allir rannsakendur greina gögnin í sitthvoru lagi, 

ígrunda gögnin vel og komast að niðurstöðu. Með þessu minnka líkurnar á að 

einstaklingsbundnar skoðanir komi fram og skekki niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsakendur vilja ná fram góðri mettun en það er þegar rannsakendur hætta að heyra 

nýja hluti/viðhorf varðandi það sem verið er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Það sem gerir rýnihópa að góðum kosti er að hægt er að safna 

fjölbreyttum upplýsingum á mjög stuttum tíma. Hver þátttakandi leggur eitthvað til málanna. 

Í þessari rannsókn eru þátttakendur um 24 hjúkrunarfræðingar á þremur mismunandi 

heilbrigðisstofnunum og gætu því komið fram fjölbreytt viðhorf. Gagnrýni er mikilvæg í 

gegnum rannsóknarferlið og þurfa rannsakendur að skoða og rýna vel í gagnasöfnun, 

gagnagreiningu og framsetningu á niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Samantekt 

Eigindleg aðferðarfræði er notuð við rannsóknina og markmiðið er að kanna viðhorf 

hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku á Íslandi til ungmenna sem þangað leita vegna 

sjálfsskaða. Ásamt því að kanna hvaða þekkingu og færni hjúkrunarfræðingar telja sig hafa 

við umönnun ungmenna sem skaða sig. Gögnum verður aflað með fjórum rýnihópum, tveir 

hópar á höfuðborgarsvæðinu, einn hópur í Reykjanesbæ og einn hópur á Akureyri. Í hverjum 

hóp verða um sex hjúkrunarfræðingar sem hafa tekið á móti einstaklingum sem stunda 

sjálfsskaðandi hegðun. Unnið verður úr söfnuðum gögnum með því að styðjast við þrjú stig 

gagnagreiningarferilsins. Gögnunum verður síðan skipt í meginþemu og undirþemu.  
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4. Kafli - Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu viðfangsefni fræðilegrar samantektar úr öðrum 

kafla. Aðalatriðin verða dregin fram og rýnt í þau, farið verður í gildi fyrirhugaðrar 

rannsóknar og hvaða nytsemi rannsakendur telja hana geta haft. Í lok kaflans verður stutt 

samantekt. 

Umræður um fræðilega umfjöllun 

Sjálfsskaði eða NSSI er sjálfsskaðandi hegðun án sjálfsvígshugsanna. 

Einstaklingurinn tekur ákvörðun um að valda sjálfum sér skaða án þess að vilja þó taka eigið 

líf (Zetterqvist, 2015). Sumir vilja meina að sjálfsskaði sé athyglissýki, þó stunda hann 

margir í leyni og láta engan vita af hegðuninni (Long o.fl., 2013). Sjálfsskaði var áður fyrr 

tengdur sérstaklega við jaðarpersónuleikaröskun en hefur nú fengið sína eigin 

sjúkdómsgreiningu í the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 

(Zetterqvist, 2015). 

Aðferðir við sjálfsskaða eru margvíslegar og sumir nota fleiri en eina aðferð við að 

skaða sig. Algengasta form líkamlegs sjálfsskaða er að skera sig, áætla má að stór hópur fólks 

sem skera sig leiti ekki á bráðamóttöku, en sú tegund sjálfsskaða sem kemur oftast inn á 

bráðamóttöku er sjálfs-eitrun (Adler og Adler, 2013; Owens o.fl., 2015). Einstaklingar sem 

skera sig fela oft skurðina og velja staði eins og úlnliði, ökkla og læri (Klonsky o.fl., 2011; 

Purington og Booker, 2015). 

Ástæðurnar fyrir sjálfsskaðandi hegðun geta verið margar en innri sársauki og 

tilfinningakreppa eru dæmi um áhættuþætti. Sjálfsskaði virðist hjálpa ungmennum við að losa 

um tilfinningar sínar og takast á við erfiðleika sem þau eiga erfitt með að vinna úr á annan 

hátt (Rasmussen o.fl., 2016). Sumum finnst sjálfsskaði hjálpa við að breyta tilfinningalegum 

sársauka í líkamlegan. Þessi hegðun getur því orðið ávanabindandi, þar sem tilfinningin 

virðist vera góð (Adler og Adler, 2012). Áhættuþættir sjálfsskaða eru líka ýmsar tegundir af 

geðröskunum, hugsanavillur, depurð, þunglyndi, kvíði og áföll (Klonsky, 2007). Þeir sem eru 

með jaðarpersónuleikaröskun eru í mikilli áhættu fyrir því að skaða sig, en ríflega helmingur 

stundar sjálfsskaðandi hegðun (Brickman o.fl., 2014). Unglingsárin geta verið erfið fyrir 

marga vegna mikilla lífeðlisfræðilegra breytinga, sem einstaklingar kunna ef til vill ekki að 

takast á við á viðeigandi hátt (Cassels og Wilkinson, 2016). 

Erfitt er að spá fyrir um algengi sjálfsskaða en það virðist hæst í kringum 15-16 ára 

aldurinn og fer síðan lækkandi. Greiningarviðmiðin eru mismunandi en þegar stuðst er við 

DSM-5 viðmiðin þá er algengi talsvert lægra en í öðrum rannsóknum (Pluhar o.fl., 2018). 
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Sjálfsskaði þarf ekki bara að vera líkamlegur, hann getur líka verið andlegur. Til eru 

dæmi þar sem einstaklingar senda niðrandi skilaboð um sjálfan sig í þeim tilgangi að valda 

vanlíðan eða sjálfsskaða (e. digital self-harm) (Patchin og Hinduja, 2017). Þessi tegund 

sjálfsskaða hefur fengið litla athygli frá almenning og væri áhugavert að skoða þetta nánar. 

Til að auka líkur á árangursríkri meðferð er mikilvægt að greina sjálfsskaðan snemma 

og er þar mat mikilvægur hlekkur. Matið þarf að vera ítarlegt til að fá sem besta mynd á 

vandanum og eru samskipti þar í lykilhlutverki (Garisch o.fl., 2017; Plener o.fl., 2016). Þeir 

sem að framkvæma matið þurfa að vera vel að sér í þessum efnum, bera virðingu fyrir 

einstaklingnum og huga að velferð hans (National Institute of Health and Care Exellence, 

2004). Ekki er til nein sérstök meðferð við sjálfsskaða, það er einstaklingsbundið hvað hentar 

hverjum og einum. Þær meðferðir sem hafa sýnt bestan árangur eru hugræn atferlismeðferð 

og sérstök undirtegund af henni, díalektísk atferlismeðferð (Cox og Hetrick, 2017; Plener 

o.fl., 2016). 

Mikilvægt er að viðhorf hjúkrunarfræðinga sé jákvætt í garð þeirra sem leita á 

heilbrigðisstofnanir vegna hinna ýmsu sjúkdóma (Karman o.fl., 2015). Rannsóknir hafa sýnt 

að hjúkrunarfræðingar bera almennt ekki jákvætt viðhorf þegar kemur að sjálfsskaða og í 

sumum tilfellum sinna þeir einstaklingum sem skaða sig ekki á fullnægjandi hátt. Hafa sumir 

hjúkrunarfræðingar fyrirfram ákveðnar hugmyndir um þann sjúklingahóp og hlúa frekar að 

líkamlegum sárum. Tilfinningalegi sársaukinn situr því á hakanum þar sem hið líkamlega 

virðist ganga fyrir í mörgum tilfellum. Reynsla, fræðsla og menntun skiptir miklu máli þegar 

kemur að jákvæðara viðhorfi hjúkrunarfræðinga og hefur sýnt sig að þeir hjúkrunarfræðingar 

sem hafa fengið fræðslu eru betur í stakk búnir til að sinna einstaklingum sem skaða sig á 

viðeigandi og árangursríkari hátt (McCarthy og Gijbels, 2010). Fagaðilar sem taka virkan þátt 

í að upplýsa sjálfan sig um þann sjúklingahóp sem þeir sinna uppskera jákvæðara viðhorf til 

þess hóps og er því símenntun mikilvæg í starfi hjúkrunarfræðinga (Karman o.fl., 2015). 

Sjálfsskaðandi hegðun er áhættuþáttur fyrir sjálfsvígi, þó að meirihluti þeirra sem 

skaða sig vilji ekki deyja. Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku þurfa því að fylgjast náið með 

einstaklingum sem stunda sjálfsskaða og passa uppá að þeir fái viðeigandi aðstoð en komi 

ekki lokuðum dyrum þegar þeir þurfa hvað mest á hjálp að halda (Beckman o.fl., 2018). 

Eftir að hafa kynnt okkur rannsóknir um viðhorf hjúkrunarfræðinga gagnvart 

ungmennum sem skaða sig fengum við staðfest það sem við héldum í upphafi, það er að 

viðhorfið er almennt neikvætt. Okkur finnst sorglegt að það séu starfandi hjúkrunarfræðingar 

sem ekki eru í stakk búnir til að taka á móti ungmennum sem skaða sig. Að mögulega koma á 

bráðamóttöku ungmenni sem vilja hjálp en mæta í staðinn fordómum og skilningsleysi. 
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Einstaklingur sem er fótbrotinn veigrar sér ekki við að leita á bráðamóttöku vegna þess að 

hann getur verið nokkuð viss um að fá aðstoð án nokkurra vankvæða. Einstaklingur sem 

skaðar sig getur þurft að hugsa sig tvisvar um áður en hann leitar sér aðstoðar vegna þess að 

hann er óviss um hvort vel verði tekið á móti honum. Hvernig þessu er háttað á Íslandi vitum 

við ekki og þess vegna langar okkur að kanna það nánar. Okkur langar að búa í landi þar sem 

allir geta sótt sér heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfa á að halda, án þess að þurfa að stoppa og 

hugsa sig um. Við vonum að þjónustan á Íslandi sé þannig en ef ekki þá viljum við sjá það 

breytast.  

Annað sem vakti mikinn áhuga hjá okkur við heimildaöflun var hinn nýtilkomni 

sjálfsskaði, digital self-harm. Það að einstaklingar skaði sjálfan sig með orðum er afar 

áhugavert og eitthvað sem við teljum að muni aukast á næstu árum með enn fleiri 

tækninýjungum og aukinni notkun samfélagsmiðla. 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði  

Það er upplifun okkar höfunda að á Íslandi sem og í öðrum löndum sé neikvætt 

viðhorf gagnvart ungmennum sem skaða sig. Þessir einstaklingar tilheyra jaðarhóp innan 

heilbrigðiskerfisins og hjúkrunarfræðingar geta átt erfitt með að sinna þeim og leiðbeina 

áfram. Við heimildaöflun kom í ljós að þessi upplifun okkar á við einhver rök að styðjast og 

margir hjúkrunarfræðingar í öðrum löndum bera neikvæð viðhorf til einstaklinga sem skaða 

sig og sinna ekki öllum hjúkrunarþörfum þeirra, andlegum og líkamlegum. Hinsvegar er það 

fræðsla, reynsla og menntun sem skiptir máli þegar breyta á neikvæðum viðhorfum yfir í 

jákvæð viðhorf. Þess vegna telja höfundar þessarar rannsóknar að með því að skoða viðhorf 

íslenskra hjúkrunarfræðinga til ungmenna sem skaða sig, sé hægt að vekja athygli á 

sjálfsskaða á Íslandi og búa til viðeigandi úrræði og auka fræðslu til allra 

heilbrigðisstarfsmanna, sé þess þörf. Það er okkar von að viðhorfið sé almennt jákvætt en sé 

raunin önnur teljum við mikilvægt að bregðast við því. Þeir hjúkrunarfræðingar sem hafa 

aukna menntun og setið hafa fræðslu um sjálfsskaðandi hegðun, sýndu jákvæðara viðhorf 

gagnvart þessum einstaklingum og því ætti slíkt að hafa sömu áhrif hér á Íslandi eins og 

annars staðar. Ísland er framarlega á heimsvísu í að sýna hinum ýmsu jaðarhópum aukinn 

skilning og aukna virðingu. Því ætti þessi einstaki sjúklingahópur auðveldlega að geta fengið 

sömu meðferð, hjúkrun og vinsemd, líkt og aðrir jaðarsettir þjóðfélagsþegnar. Að mati 

rannsakenda ættu allir hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku að sitja sérstaka fræðslu um 

sjálfsskaða og þau úrræði sem í boði eru fyrir þá einstaklinga ásamt því að vera duglegir að 

kynna sér nýjustu rannsóknir um þá sjúklingahópa sem þeir sinna. Fagmennska felst að miklu 
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leyti í því að vera ávallt búin að kynna sér nýjustu rannsóknir og nýjustu meðferðir í hjúkrun. 

Með því að byrja að leggja áherslu á jákvætt viðhorf til einstaklinga sem skaða sig, geta 

hjúkrunarfræðingar rutt veginn fyrir frekari umbótum í geðheilbrigðisþjónustu, sem og 

annarri hjúkrun. 

Samantekt 

Þó nokkrar rannsóknir sýna fram á að þekking, menntun og reynsla skipta máli þegar 

kemur að viðhorfi hjúkrunarfræðinga til einstaklinga sem skaða sig. Þeir sem hafa kynnt sér 

almennilega sjálfsskaðandi hegðun virðast sýna almennt jákvæðari viðhorf og minni 

dómhörku. Því gefur að skilja hversu mikilvægt það er fyrir hjúkrunarfræðinga að fá fræðslu 

um þennan sjúklingahóp svo hægt sé að veita öllum þeim sem leita á bráðamóttöku vegna 

sjálfsskaða viðeigandi, góða og heildræna hjúkrun. Allir eiga rétt á sömu þjónustu og því á 

ekki að skipta máli hvaða hjúkrunarfræðingur sinnir einstaklingnum. Hjúkrunarfræðingum 

ber fagleg skylda til þess að vanda sig í samskiptum við þessa einstaklinga, alveg eins og þeir 

vanda sig í samskiptum við aðra sjúklingahópa. Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar er því að 

skoða hvert viðhorf íslenskra hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku er til þessa sjúklingahóps, 

ásamt því að meta þörf fyrir fræðslu sé þess talin þörf. Sé viðhorfið almennt jákvætt er það 

góð niðurstaða en sé það neikvætt er líklega þörf á frekari fræðslu um sjálfsskaða og hjúkrun 

þeirra sem skaða sig. Öll fræðsla er hinsvegar af hinu góða og því teljum við að allir 

hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku, sem og á öðrum deildum myndu njóta fræðslunnar og 

geta nýtt sér hana í starfi. 

  



  Er þetta ekki bara athyglissýki? 43 

5. kafli - Lokaorð 

Hjúkrunarfræðingar eru einn af hornsteinum heilbrigðisstofnanna. Þeir eru í 

lykilhlutverki þegar kemur að samskiptum við einstaklinga sem þangað leita vegna ýmissa 

veikinda, sjúkdóma og slysa. Hjúkrunarfræðingar verða að temja sér hlutleysi og virðingu í 

samskiptum sínum og ættu allir sjúklingahópar sem þeir sinna að fá góða heildræna hjúkrun. 

Hjúkrunarfræðingar verða að leggja fordóma sína til hliðar og sækja sér fræðslu um það sem 

þeir telja ábótavant í sinni vinnu. Einstaklingar sem skaða sjálfan sig eru oft litnir hornauga í 

samfélaginu, þessi hegðun þykir óeðlileg og sumir eiga erfitt með að setja sig í spor þeirra 

sem þetta stunda. Sjálfsskaði á oft rætur sínar að rekja til annarra vandamála, þá oft sálrænna. 

Það þýðir að hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vakandi fyrir því að sinna andlegum þörfum 

þessa einstaklinga, ekki síður en hinum líkamlegu. Við heimildaröflun við gerð 

rannsóknaráætlunarinnar kom í ljós að margir hjúkrunarfræðingar hafa neikvætt viðhorf til 

þessa sjúklingahóps og sumir telja þetta athyglissýki. Því meiri reynslu, menntun og fræðslu 

sem hjúkrunarfræðingar höfðu fengið, því meiri líkur voru á að þeir hefðu jákvæðara viðhorf.  

Höfundar telja því að fræðsla til hjúkrunarfræðinga sé mikilvæg og 

hjúkrunarfræðingar þurfi almennt að kynna sér þarfir mismunandi sjúklingahópa. Reynslan 

kemur svo með árunum en menntun og fræðsla er eitthvað sem hægt er að vinna að strax. 

Með fyrirhugaðri rannsókn vilja höfundar kanna hvort íslenskir hjúkrunarfræðingar hafi 

almennt neikvætt viðhorf, ásamt því að vekja athygli á að þörf sé á jákvæðri 

viðhorfsbreytingu í samfélaginu í umræðunni um sjálfsskaða. 
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