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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Markmið rannsóknaráætlunarinnar er undirbúningur rannsóknar sem fjalla mun um 

reynslu fagfólks af stuðningi og áfallaþjónustu fyrir aðstandendur í kjölfar sjálfsvíga ástvina. Í 

kjölfarið væri hægt að nota niðurstöður rannsóknarinnar til að búa til ákveðna verkferla sem 

myndu nýtast heilbrigðisstarfsfólki og viðbragðsaðilum til að veita betri þjónustu. Fjöldi 

sjálfsvíga hefur aukist töluvert á síðustu árum, en tíðnin virðist þó vera mismunandi eftir 

löndum. Sjálfsvíg eru flókin fyrirbæri sem skilja eftir sig brotna aðstandendur og ástvini. 

Óljóst er hver grípur ástvinina í fallinu þegar sjálfsvíg hefur átt sér stað en fagaðilar reyna sitt 

besta við að aðstoða þennan aðstandendahóp. Í rannsóknaráætluninni verður stuðst við 

eigindlega rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Höfundar 

rannsóknaráætlunarinnar settu þessa rannsóknarspurningu fram sem reynt verður að svara í 

rannsókninni: 

Hver er reynsla fagfólks af stuðningi og áfallaþjónustu fyrir aðstandendur eftir sjálfsvíg 

ástvina? 

Rannsóknir sýna að auka mætti þjónustu við aðstandendur eftir sjálfsvíg. Aðstandendur og 

ástvinir standa oft eftir einir og vita ekki hvert skal leita eftir aðstoð. Í rannsóknaráætluninni 

verður fjallað um þau úrræði sem eru í boði frá fagaðilum til aðstandenda eftir sjálfvíg 

ástvina. Tekin verða viðtöl við fagaðila á mismunandi sviðum til að finna út heildarmyndina á 

því hvernig verklagsreglurnar eru á þeirra sviði. 

Lykilhugtök: Áfallahjálp, aðstandendur, sjálfsvíg, sorg og heilbrigðiskerfi. 
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Abstract 

This reasearch proposal is a final thesis for B.S. degree in nursing science in the University of 

Akureyri. The purpose of the project is to prepare for ongoing research that will explore the 

experience of professionals for support and trauma counseling available to relatives after 

suicide. Furthermore the study could find certain processes that could be set up to refine the 

service. Suicide has increased considerably in the recent years, but appears to be different in 

frequency across countries. Suicide is an act that leaves broken family members and loved 

ones to cope with the aftermath. It is not known who catches the loved ones in the fall when a 

loved one takes his own life but professionals try their best to assisst the family. The 

upcoming research will be based on the qualitative research methodology of the Vancouver 

School of Phenomenology. The authors of the research program presented this research 

question that will be tried to be answered in the study: What is the experience of professionals 

for support or trauma counseling for relatives after suicide of a loved one? Studies show that 

increased service is needed to family members after suicide of a loved one. Relatives often 

stand alone on the brink of a fall and do not know where to look for assistance. The study 

should address this problem and find out how best to manage this individual group. 

Interviews will be held with professionals in different fields to get the overall picture of the 

procedures. 

Key concepts: Trauma counseling, family members, suicide, grief and health care. 
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Þakkarorð 

Við viljum þakka fjölskyldum okkar fyrir mikla þolinmæði, hvatningu og stuðning á 

námstíma okkar í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Einnig viljum við þakka 

starfsfólki bókasafns Háskólans á Akureyri fyrir alla þá aðstoð sem það hefur veitt okkur með 

bros á vör. Við þökkum hjónunum Guðfinnu Þ. Hallgrímsdóttur og Sigurði Kristinssyni fyrir 

umfjöllun sína af sjálfsvígi dóttur þeirra sem varð kveikjan að gerð þessa verkefnis.  

Við viljum þakka öllu því fagfólki sem gaf sér tíma til að hitta okkur við vinnslu 

verkefnisins og miðlaði til okkar upplýsingum varðandi starfsemi sína og aðkomu við 

aðstandendur eftir sjálfsvíg. Að lokum viljum við þakka leiðbeinanda okkar, Sigrúnu 

Sigurðardóttur fyrir aðstoð og leiðsögn við vinnslu verkefnisins. Einnig viljum við þakka hvor 

annarri fyrir gott og skemmtilegt samstarf við gerð verkefnisins og þeirra vinatengsla sem 

orðið hafa á námsferlinum.
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Kafli 1 - Inngangur 

Verkefnið er rannsóknaráætlun sem gildir til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Verkefnið er unnið af þremur 4. árs 

hjúkrunarfræðinemum sem allar eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á geðheilbrigði. 

Leiðbeinandi verkefnisins er Sigrún Sigurðardóttir, lektor við Háskólann á Akureyri. 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn verkefnisins, tilgang þess og markmið 

rannsóknaráætlunarinnar. Greint er frá rannsóknarspurningu verkefnisins og þeim aðferðum 

sem notaðar eru til að leita svara við henni. Fjallað er um gildi rannsóknaráætlunarinnar fyrir 

hjúkrun og helstu hugtök skilgreind. Í kaflanum er einnig fjallað um gildismat rannsakenda, 

skýrt frá undirbúningi rannsóknarinnar, farið yfir uppbyggingu rannsóknaráætlunarinnar og 

greint frá heimildaleit. Fjallað er um gerð verkefnisins og stutt samantekt á innihaldi 

ritgerðarinnar er í lokin. 

Bakgrunnur  

Á Íslandi deyja um 35 – 40 manns á ári af völdum sjálfvíga og er það um tvöfalt fleiri 

en þeir sem deyja í bílslysum árlega. Mikill fjöldi fólks gerir misalvarlegar tilraunir til að enda 

líf sitt og eru margar fjölskyldur sem sitja eftir og spyrja sig, af hverju? (Óttar Guðmundsson, 

2014). Að missa ástvin úr sjálfsvígi er eitt mesta og erfiðasta tilfinningaáfall sem fólk lendir í. 

Þeir sem ekki hafa upplifað slíkt áfall eru ófærir um að skilja hversu alvarlega sálaráverka 

sjálfsvíg hefur á aðstandendur. Hættumerki sjálfsvíga eru ekki alltaf ljós og oft erfitt að átta 

sig á að viðkomandi sé haldinn slíkri sálarkreppu að hún valdi honum vonleysi. Þekking á 

einkennum þunglyndis, vonleysis og sjálfsvígsþanka telst vera ófullnægjandi og eiga fagaðilar 

oft í erfiðleikum að koma auga á hættumerki (Fræðslusvið Biskupsstofu og Skálholtsútgáfan, 

2009). 
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Tilgangur og markmið rannsóknaráætlunar 

Tilgangur þessarar rannsóknaráætlunar er að leggja drög að frekari rannsókn til að 

skoða reynslu fagfólks af stuðningi og áfallaþjónustu sem þau eru að veita aðstandendum eftir 

sjálfsvíg ástvina. Markmið rannsóknaráætlunarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning á 

reynslu fagfólks af sjálfsvígum og þá aðstoð sem aðstandendur eru að fá frá fagfólki. 

Rannsóknarspurning 

Rannsóknaráætlunin gerir ráð fyrir að leitað verði svara við rannsóknarspurningunni: 

Hver er reynsla fagfólks af stuðningi og áfallaþjónustu fyrir aðstandendur eftir sjálfsvíg 

ástvina? 

Gildi rannsóknaráætlunarinnar fyrir hjúkrun 

Þunglyndiseinkenni og sjálfsvígshugsanir geta komið upp hjá einstaklingum sem misst 

hafa ástvini af völdum sjálfsvíga. Erfitt getur verið fyrir aðstandendur að ná sáttum við þá 

ákvörðun sem ástvinur þeirra tók (Dutra, Preis, Caetano, Santos og Lessa, 2018) og er því 

mikilvægt að grípa inn í strax við þær aðstæður til að koma í veg fyrir að aðstandendur þrói 

með sér sjálfsvígshugsanir. Rannsóknaráætlunin er sett upp til að skoða reynslu fagfólks af 

stuðningi og áfallaþjónustu sem er veitt og kanna hvaða þjónustu skortir eftir áfall. 

Undirbúningur rannsóknaráætlunarinnar 

Í undirbúningi rannsóknaráætlunarinnar er byrjað á því að ákveða úrtak og eru í 

úrtakinu þeir fagaðilar sem tekin eru viðtöl við. Einnig er skoðað hvaða fagaðilar koma á 

vettvang þegar sjálfsvíg á sér stað. Leitað er upplýsinga um þá verkferla sem fagaðilar nota og 

þá áfallaþjónustu sem aðstandendum er veitt. Viðtölin eru tekin upp á hljóðupptöku í farsíma 

og viðtölum síðan eytt að rannsóknaráætlun lokinni. Við úrvinnslu gagna er leitast við að nota 

ritrýndar fræðigreinar sem styðja við rannsóknarefnið.  
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Gildismat rannsakenda 

Rannsakendur rannsóknaráætlunarinnar telja mikilvægt að opna þurfi á umræðu um 

sjálfsvíg, með það að leiðarljósi að kenna og fræða almenning um mikilvægi þess að tala um 

hlutina eins og þeir eru. Á námsferli rannsakenda í hjúkrunarfræði hefur geðheilbrigði vakið 

mikinn áhuga þeirra og hafa þeir á þeim tíma upplifað þörf á vitundarvakningu hjá almenningi 

varðandi sjálfsvíg, bæði hjá ungu fólki og eldra.   

Uppbygging rannsóknaráætlunarinnar 

Rannsóknaráætlunin hefst á inngangi og þar á eftir kemur heimildasamantekt sem er 

unnin úr fræðilegum heimildum. Í kaflanum er fjallað almennt um sjálfsvíg, orsakir, 

áhættuþætti, framkvæmd og tíðni sjálfsvíga. Fjallað er um sorg aðstandenda í kjölfar 

sjálfsvíga, þann stuðning sem fáanlegur er fyrir aðstandendur og þau úrræði sem í boði eru. 

Þriðji kafli verkefnisins fjallar um aðferðafræði rannsóknaráætlunarinnar og í fjórða kafla er 

samantekt á fræðilegri umfjöllun, ásamt umræðum og vangaveltum rannsakenda varðandi 

ritgerðarefnið. Síðasti kafli ritgerðarinnar inniheldur lokaorð ásamt stuttri samantekt úr 

rannsóknaráætluninni. 

Gagnasöfnun og leitarorð 

Við heimildarleit og söfnun gagna er notast við leitarvélar EBSCOhost, Leitir.is og 

Web of Science við að finna ritrýndar rannsóknargreinar. Einnig er rætt við starfsmenn 

Bókasafns Háskólans á Akureyri sem aðstoða við gagnaleit í ritrýndum fræðibókum og 

bókarköflum. Munnlegum heimildum er aflað hjá lögreglunni á Akureyri, 

sjúkraflutningamönnum Slökkviliðsins á Akureyri, heimilislækni og hjúkrunarfræðingi á 

Heilsugæslunni á Akureyri, geðhjúkrunarfræðingi og geðlækni í áfallateymi Sjúkrahússins á 

Akureyri, sóknarpresti í Akureyrarkirkju og frá sjálfboðaliða í áfallateymi Eyjarfjarðardeildar 

Rauða kross Íslands. Að mestu eru notaðar ritrýndar fræðilegar rannsóknir og skýrslur. Einnig 
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er notuð alþjóðlega handbókin Postvention in action: The international handbook of suicide 

bereavement support, en hún var fengin með millisafnaláni frá Þýskalandi. 

Leitarorðin; Suicide, stages of grief, grief, suicide bereavement, suicide rates, psychological 

first aid, nursing family after suicide og mourning.  

Skilgreiningar á hugtökum 

Áfallahjálp: Fræðsla til fólks til að skilja líðan sína og aðstoð til að takast á við 

tilfinningaviðbrögð eftir áfall (Landspítalinn, 2009). 

Aðstandendur: Nánir fjölskyldumeðlimir eins og maki eða elskhugi, barn, barnabarn, foreldri, 

systkini, ömmur og afar, tengdaforeldrar, frænkur og frændur, systkini maka og 

frænkur og frændur maka (Kõlves o.fl., 2018). 

Sjálfsvíg: Verknaður af ásettu ráði þar sem einstaklingur veldur eigin dauða (Dutra o.fl. 

2018). 

Sorg: Harmslegin tilfinning tengt hugsunum og tilfinningum eftir atburðarrás. Orsakast af 

ákveðnum missi, vegna hrakandi heilsu eða fjárhagslegra vandamála (Geddes, Price 

og McKnight, 2012). 

Heilbrigðiskerfi: Yfirheiti yfir þær stofnanir sem veita heilbrigðisþjónustu og hefur að geyma 

þá starfsemi sem stuðlar að andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði (Embætti 

landlæknis, 2016).   

Samantekt 

Sjálfsvíg eru algeng á Íslandi og þekking á einkennum sem leiða til sjálfsvígs eru ekki 

alltaf ljós. Sjálfsvíg skilja eftir sig alvarlega sálaráverka hjá aðstandendum sem mögulega fá 

litla sem enga aðstoð í kjölfar áfalls. Rannsakendur telja mikilvægt að opna umræðu tengda 

sjálfsvígum og stuðla að forvörnum. Því leita rannsakendur svara við því hver reynsla 

fagfólks er af stuðningi og áfallaþjónustu við aðstandendur eftir sjálfsvíg. 
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Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun 

Sjálfsvíg 

Fyrirbærið sjálfsvíg er flókið og eru þeir einstaklingar sem framkvæma slíkan verknað 

oft að fást við geðræn vandamál af ýmsum toga svo sem þunglyndi, geðhvarfasýki, 

alkóhólisma, misnotkun lyfja, geðklofa (Dutra o.fl., 2018), persónuleikaraskanirm eða búa við 

fjölskyldusögu um sjálfsvíg (Cavazzoni o.fl., 2007). Í grein Fountoulakis og Gonda (2018) er 

fjallað um rannsókn þar sem niðurstöðurnar sýna að um 90% þeirra sem framkvæma sjálfvíg 

hafa átt í erfiðleikum vegna geðsjúkdóms. Af þeim eru 80-85% sem glímdu við geðsjúkdóm 

tengdum skapsveiflum, líkt og þunglyndi eða geðhvarfasýki og eru um það bil 9-13% þeirra 

sem hafa þurft að glíma við geðklofa. 

Algengustu geðrænu sjúkdómarnir sem hrjá fólk um allan heim í dag, eru þunglyndi 

og kvíðaröskun. Þessir sjúkdómar hrjá um það bil einn af hverjum tíu einstaklingum um allan 

heim, sem gerir um 676 milljónir manna sem glíma við þessa geðrænu sjúkdóma (World 

Health Organization, 2016). Sjálfsvíg eru talin vera loka niðurstaðan hjá mörgum þessara 

einstaklinga sem fást við geðræna sjúkdóma (Fountoulakis og Gonda, 2018). Þegar 

einstaklingum sem glíma við þunglyndi líður sem verst, geta þeir byrjað að þróa með sér 

hugleiðingar um sjálfsskaða og/eða byrjað að huga að því að enda líf sitt með því að 

framkvæma sjálfsvíg (World Health Organization, 2018). 

Orsakir sjálfsvíga 

Í Evrópu hafa almennar orsakir þess að fólk framkvæmi sjálfsvíg verið rannsakaðar og 

gefnar út. Niðurstöðurnar úr þeim rannsóknum sýna að talsvert fleiri konur reyna að 

framkvæma sjálfsvíg en karlmenn. Helstu orsakir sjálfvíga í Evrópu eru vegna félagslegra 

vandamála, geðrænna vandamála, fjárhagslegra erfiðleika, missir ástvina eða vegna alvarlegra 

veikinda hjá einhverjum nákomnum og einnig vegna eigin líkamlegra veikinda. Orsakir 

sjálfsvíga eru mismunandi eftir aldri fólks. Orsakirnar fyrir sjálfsvígi hjá yngri einstaklingum 
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voru oftast vegna félagslegra vandamála, en hjá einstaklingum sem eru 65 ára eða eldri voru 

orsakirnar oftast vegna þeirra eigin líkamlegra veikinda (Buron o.fl., 2016).  

Áhættuþættir sjálfsvíga 

Áhættuþættir fyrir sjálfsvíg eru taldir endurspeglast í sálfræðilegum athöfnum fólks, 

svo sem hegðun, vitsmunum, félagsskap, samskiptum og lífssögu fólks. Litið er svo á að það 

séu þrjár tegundir atferlis sem ýta undir að einstaklingar framkvæmi sjálfsvíg. Þessir 

atferlisflokkar eru afbrot, hvatvísi og vandamál tengd áfengisdrykkju (Brent o.fl., 2015). Fólk 

sem skaðar sig og gerir sjálfsvígstilraunir eru í mikilli áhættu að ná að framkvæma sjálfsvíg 

fyrir slysni. Þeir einstaklingar sem hafa gert sjálfsvígstilraun áður, eru 40% líklegri til að ná 

að framkvæma sjálfsvíg fremur en þeir sem hafa ekki reynt sjálfsvígstilraunir (Harris og 

Barraclough, 1997).  

Þegar um fjölskyldusögu sjálfsvíga er að ræða hjá einstaklingum, er það þekkt ástæða 

fyrir bæði líffræðilegum og sálfræðilegum áhættuþáttum. Þeir einstaklingar sem hafa upplifað 

sjálfsvíg í fjölskyldu sinni, eru í meiri áhættu að fá sjálfsvígshugleiðingar eða sýna 

sjálfsvígshegðun (Rajalin, Hirvikoski, Renberg, Asberg og Jokinen, 2017).  

Framkvæmd sjálfsvíga 

Einstaklingar geta valið mismunandi leiðir til að framkvæma sjálfsvíg, en algengasta 

leiðin sem fólk velur er að hengja sig. Aðrar leiðir eru að nota skotvopn, eitra fyrir sér með 

lyfseðilsskyldum lyfjum eða eiturlyfjum, nota einhverskonar eld- eða reykeitranir eða að láta 

sig falla fram af ákveðinni hæð (World Health Organization, 2014b). Í rannsókn sem gerð var 

með gögnum frá Landsspítalanum á árunum 2003-2012, til að kanna huglægar breytingar á 

sjálfsskaða og sjálfsvígshugleiðingum yfir það tímabil sem efnahagsleg umskipti voru ríkjandi 

á Íslandi, sýna að algengasta orsökin fyrir því að fólk kom inn á Landspítalann var vegna 

sjálfsvígstilrauna vegna eitrana (63%). Einnig hafði fólk yfirleitt sögu um sjálfsskaða (19%) 

eða hafði framkvæmt sjálfsvígstilraun vísvitandi (16%) (Ásgeirsdóttir o.fl., 2017). Aldur 
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skiptir máli varðandi hvernig einstaklingar ákveða að framkvæma sjálfsvígið. Yngri 

einstaklingar virðast velja fremur að hengja sig, en algengara er að eldri einstaklingar kjósi að 

taka of mikið af lyfjum og eitra á þann hátt líkama sinn (Arensman o.fl., 2016). 

Tíðni sjálfsvíga 

Árið 2014 var síðast gefin út í Bandaríkjunum gögn um dánartíðni vegna sjálfsvíga í 

heiminum. Í gögnunum kemur fram að sjálfsvíg eru tíundu algengustu orsakir dauðsfalla í 

heiminum. Svo virðist að 42.826 einstaklingar hafi dáið vegna sjálfsvíga árið 2014 í 

Bandaríkjunum (Kochanek, Murphy, Xu og Tejada-Vera, 2016).  

World Health Organization (WHO) telur að sjálfsvíg sé eitt af alvarlegustu 

heilsufarsvandamálum í heiminum. Árið 2012 voru skráð um 800.000 dauðsföll vegna 

sjálfsvíga um allan heim og voru um 83% þeirra einstaklingar undir 70 ára aldri (World 

Health Organization, 2016). Fólk á öllum aldri er í ákveðinni hættu á að framkvæma sjálfsvíg, 

en svo virðist sem dánarorsök vegna sjálfsvíga sé algengari meðal ungs fólks. Árið 2014 var 

sjálfsvíg í öðru sæti yfir algengustu dánarorsök hjá fólki á aldursbilinu 12-25 ára og í þriðja 

sæti yfir algengustu dánarorsök hjá fólki á aldursbilinu 26-34 ára (Kochanek o.fl., 2016). Árið 

2012 var dánarorsök vegna sjálfsvíga 8,5% hjá einstaklingum á aldrinum 15-29 ára í 

heiminum, sem setti sjálfsvíg í annað sæti sem algengustu orsök dauðsfalla ungs fólks, á eftir 

bílslysum. Samkvæmt WHO var dánartíðni vegna sjálfsvíga á Íslandi árið 2012 um 15,1 af 

hverjum 100.000 einstaklingum (World Health Organization, 2016). 

Tíðni sjálfsvíga er mismunandi eftir löndum. Hæsta tíðni sjálfsvíga virðist vera í 

austur Evrópu og í nokkrum fylkjum Bandaríkjanna. Lægsta tíðni sjálfsvíga mældist í 

Evrópskum löndum sem liggja við Miðjarðarhafið, múslimaríkjum og í Mið- og Suður 

Ameríku (Fountoulakis o.fl., 2014). Á milli landa í Evrópu er munur á sjálfsvígstíðni, til 

dæmis er mikill munur á tíðni sjálfsvíga á milli Grænlands og Danmerkur, þar sem mun hærri 

tíðni sjálfsvíga er á Grænlandi (Bolliger og Gulis, 2018).  
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Sjálfsvíg er enn viðkvæmt málefni og í sumum löndum eru sjálfsvíg ólögleg. Því getur 

verið að dánartíðni vegna sjálfsvíga sé mun hærri en skráningin segir til um, þar sem að í 

þeim löndum sem sjálfsvíg eru ólögleg er dánarorsök ekki alltaf skrásett rétt (World Health 

Organization, 2014b).  

Sjálfsvígstíðni á Íslandi 

Talið er að sjálfsskaði og tilraunir til sjálfsvíga séu mun algengari hjá konum en 

körlum. Hins vegar gerðist það eftir efnahagshrunið á Íslandi árið 2008, að sjálfsvígstíðni 

meðal karlmanna fór vaxandi. Efnahagshrunið hafði verulega skaðleg áhrif á alla þjóðina og 

sýna rannsóknir að svo virðist sem sjálfsvígstíðni hafi aukist töluvert meðal annars hjá 

karlmönnum frá árinu 2009. Þessi aukning á sjálfsvígstíðni hjá körlum er talin hafa orðið 

vegna aukins utanaðkomandi þrýstings og streitu hjá þeim. Karlmennirnir voru hræddir um að 

missa vinnuna eða voru atvinnulausir og fundu ekki aðra vinnu. Atvinnuleysið gat ýtt undir 

andlega vanlíðan sem leiddi til þunglyndis og sjálfvígshugsana (Ásgeirsdóttir o.fl., 2017). 

Í rannsókn Ásgeirsdóttir o.fl. (2017) kom í ljós að frá 1. janúar 2003 til 31. desember 

2012 voru skráðir 2.548 einstaklingar sem komu 4.537 sinnum á Landspítalann vegna tilrauna 

til sjálfsvíga, þar af voru 41% karlar og 59% konur. Skoðaður var meðal annars munurinn á 

tíðni sjálfsvígstilrauna milli aldurshópa, kynja og munurinn á milli ára bæði fyrir og eftir 

efnahagshrunið. Niðurstaða rannsóknarinnar er að svipaður fjöldi sjálfsvígstilrauna var á milli 

aldurshópa en þó voru sjálfsvígstilraunir örlítið algengari hjá þeim aðilum sem voru 46 ára og 

eldri. Útkoman var svipuð milli kynja, þó var aukning á tíðni meðal karlmanna eftir 

efnahagshrunið. 

Sjálfsvíg og þjóðfélög 

Enn þann dag í dag ríkir mikil skömm í mörgum þjóðfélögum gagnvart þeim sem taka 

eigið líf. Oftar en ekki bitnar skömmin á þeim sem stóðu þeim látna næst. Fólk út í 

samfélaginu á það til að fordæma þá einstaklinga sem falla fyrir eigin hendi og hafa komið 
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þær athugasemdir að þessi hópur einstaklinga skorti siðferði og trú, séu hugleysingjar, 

hvatvísir eða athyglissjúkir (Batterham, Calear og Christensen, 2013). Skoðað hefur verið 

sjónarhorn aðstandenda og hlutlausra einstaklinga úti í samfélaginu þegar einstaklingur tekur 

sitt eigið líf. Niðurstöðurnar úr þeirri rannsókn voru að aðstandendur þeirra sem deyja vegna 

sjálfsvíga finna fyrir skömm frá samfélaginu og þeim finnst eins og fólk vilji meina að 

viðkomandi hafi framið morð eða glæp, en ekki dáið vegna sjálfsvígs. Hlutlausu 

einstaklingarnir úti í samfélaginu, upplifðu hins vegar eins og aðstandendur og ástvinir höfðu 

átt að taka fyrr eftir áhættuþáttunum og einkennunum sem gáfu til kynna að sá látni væri í 

sjálfsvígshugleiðingum (Sheehan o.fl., 2016).  

Sálræn áföll 

Sterkt streituviðbragð sem kemur fram í kjölfar ákveðins óvænts atviks, svo sem 

náttúruhamfara eða slyss er sálrænt áfall. Sumir einstaklingar sem upplifa áfall af völdum 

líkamsáverka, verða vitni af ofbeldi eða dauða, fá skammvinna fyrirbyggjandi aðstoð sem 

kallast áfallahjálp. Áfallahjálp er þó ekki skilgreind sem meðferð því að sorg og upplifun 

áfallastreituviðbragða er ekki sjúkdómur. Áfallahjálp er notuð til að aðstoða fólk við að skilja 

líðan sína og fræðast í leiðinni hvernig best væri að takast á við þessi sterku viðbrögð sem 

fólk fær eftir áfall (Landspítalinn, 2009).  

Þegar fólk fær fréttir að fjölskyldumeðlimur þeirra hafi látist er eðlilegt að fólk finni 

fyrir erfiðum og/eða sársaukafullum tilfinningum. Ef fjölskyldumeðlimurinn hefur látist 

vegna sjálfsvígs getur áfallið orðið mun verra (Dutra o.fl., 2018). 

Sálræn skyndihjálp er sú aðstoð sem hægt er að veita fólki strax eftir að alvarlegt áfall 

hefur átt sér stað og fer hún fram á öruggu svæði og er fyrsta stig áfallahjálpar. Áhersla er 

lögð á að skilja viðbrögð fólks og finna þar af leiðandi leið til að aðstoða það. Aðstoðin er 

veitt á þeim forsendum að einstaklingurinn geti tekist á við atburðinn með nauðsynlegum 

stuðning (Kılıç og Şimşek, 2018). Markmið sálrænnar skyndihjálpar er að draga úr þeirri 



10 

 

   

 

geðshræringu sem oft getur komið fram eftir alvarlegt áfall og að aðlögun fólks eftir áfall 

verði betri með því að viðurkenna líðan. Sálræn skyndihjálp veitir stuðning án þess að fara 

ítarlega út í hvað það var sem orsakaði áfallið. Lykilþættir felast í að mynda góð tengsl, veita 

öryggi og upplýsingar um góð bjargráð og úrræði sem þörf er á (Berglind Guðmundsdóttir og 

Þórunn Finnsdóttir, 2006). Hver sem er getur veitt sálræna skyndihjálp, en ekki er þörf á því 

að vera með sérhæfingu til að veita aðstoðina. Nóg er að veita stuðning, hlusta, hjálpa fólki að 

hafa samband við viðeigandi fagaðila og meta þörf fyrir aukna aðstoð (Shultz og Forbes, 

2013).  

Sorg 

Sorg er náttúrulegt viðbragð við dauða sem kallar fram ákveðna hegðun, líkamlega og 

andlega. Að syrgja er ferli þar sem aðstandandi tjáir tilfinningar sínar í garð þess látna með 

sorgarviðbrögðum og er eðlileg birtingarmynd hjá aðstandendum vegna dauða ástvinar. 

Sorgartilfinningin einkennist af miklum þunga og tilfinningalegu erfiði, veldur þjáningu, 

andlegum sársauka og harmleik. Að syrgja er félagsleg tjáning og samfélagslega viðurkennt 

ferli. Grátur er tjáning á tilfinningum syrgjanda og er sú tjáning viðurkennd í samfélaginu 

(Andriessen, Krysinska og Grad, 2017). Sorg er tilfinning sem aðstandendur finna fyrir eftir 

ástvinamissi og er tengd hugsunum og tilfinningum eftir atburðarrás. Einnig getur 

sorgartilfinningin gripið fólk vegna hrakandi heilsu, fjárhagslegra vandamála til dæmis þegar 

fólk lendir í að missa húsnæði, eigur sínar eða heimkynni (Geddes o.fl., 2012).  

Sorgarferlið 

Ekkert sorgarferlislíkan hefur verið þróað sérstaklega fyrir sorg aðstandenda eftir 

sjálfsvíg ástvinar, en hægt er að nota þau líkön sem fræðimenn hafa sett fram til að skilja líðan 

þeirra. Sorgarferlið er sett upp sem tímabundið ferli í lífi syrgjenda sem endar yfirleitt með 

því að viðkomandi viðurkennir að hafa misst ástvin og nær þannig bata eftir úrvinnslu á 

sorginni (Neimeyer og Sands, 2017). Hægt er að upplifa bæði eðlilegt sorgarferli eða óeðlilegt 

sorgarferli (Geddes o.fl., 2012). 
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Eðlilegt sorgarferli. 

Eðlilegt sorgarferli er það ferli sem aðstandendur ganga í gegnum eins og kemur fram í 

kenningu Kübler-Ross sem hún setti fram árið 1969. Í kenningu sinni fjallar Kübler-Ross um 

fimm stig sorgar. Þessi fimm stig eru afneitun, reiði, samningaviðræður, þunglyndi og 

samþykki og eru þessi stig óháð ákveðnum tímamörkum eða sérstakri röð (Geddes o.fl., 

2012).  

• Nei, ekki ég: Er það sem flestir hugsa um þegar þeir fara í gegnum stig afneitunar, 

samkvæmt kenningu Kübler-Ross. Hún telur þó að afneitun sé mikilvægt stig sorgar, 

því að afneitunin eykur meðvitund aðstandenda á því sem gerðist.  

• Af hverju ég? Er spurningin sem flestir hugsa um þegar þeir eru komnir á stig 

reiðinnar. Aðstandendur geta fyllst óánægju og öfund í garð þeirra sem lenda ekki í 

sömu sorg og aðstandendurnir.  

• Já ég, en: Aðstandendurnir hafa sætt sig við að atburðurinn átti sér stað en fara þó oft 

í samningsviðræður við Guð. Dæmi um þetta eru einstaklingar sem eru deyjandi og 

fara í samningsviðræður við Guð um lengri tíma til að geta lifað lengur.  

• Já, ég: Einstaklingar átta sig á hvað gerðist eða hvað er framundan. Aðstandendur fara 

að syrgja það sem gerðist og geta þar af leiðandi byrjað að þróa með sér og upplifa 

eigið þunglyndi.  

• Tíminn minn er að nálgast og ég er sáttur við það: Þessi hugsun á meira við hjá 

þeim einstaklingum sem eru deyjandi en samþykki er einnig partur af sorgarferlinu hjá 

aðstandendum (Kübler-Ross, 1975).  

Með árunum hefur Kübler-Ross kenningin verið gagnrýnd fyrir það að vera of 

takmörkuð (Geddes o.fl., 2012). Viðhorf til sorgar hafa færst frá því að vera flokkuð í ákveðin 

þrep yfir í mannlegri nálgun á hvernig einstaklingar takast á við missinn, með því að taka tillit 

til samfélagslegra þátta sorgarinnar og oft jákvæða útkomu sorgarferlisins (Andriessen o.fl., 
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2017). Talið er að það séu þrjú stig sorgar sem flestir ganga í gegnum eftir missi náins vinar 

eða ástvinar (Geddes o.fl., 2012). Fyrsta stigið í sorgarferlinu einkennist af dofa tilfinningu og 

afneitun sem varir frá nokkrum klukkustundum yfir í nokkra daga. Dofa tilfinningin er 

skilgreind sem skortur á tilfinningalegum viðbrögðum þar sem fólk finnst atburðarrásin 

óraunveruleg og meðtaka þar af leiðandi ekki fullkomlega að ástvinur hafi látist (Geddes o.fl., 

2012).  

Þegar börn upplifa fyrsta stig sorgarinnar geta þau fundið dofa, verið köld og þvöl, 

byrjað að skjálfa eða kippast til, svitnað eða fundið fyrir svima. Eldri börn eiga það til að 

finna fyrir svima, fá verk í brjóstið eða fengið köfnunartilfinningu (Di Ciacco, 2008). Annað 

stig sorgarinnar getur varað frá nokkrum vikum og allt upp í sex mánuði. Á öðru stigi getur 

fólk upplifað gífurlegan dapurleika, þar sem það grætur mikið. Einnig getur fólk fundið fyrir 

yfirþyrmandi tilfinningasveiflum í sorginni. Aðstandendur geta farið að finna fyrir svipuðum 

einkennum og fólk finnur fyrir í kvíðaröskun á þessu stigi sorgar. Aðstandendur eru oft 

eirðarlausir, sofa lítið og eru með litla matarlyst. Margir finna fyrir sektarkennd og byrja að 

kenna sér eða öðrum um að hafa ekki gert meira fyrir þann látna (Geddes o.fl., 2012). Einnig 

getur meirihluti aðstandenda haldið í ákveðin tengsl við þann látna, upplifað tilfinningu fyrir 

því að þeir séu væntanlegir (Andriessen o.fl., 2017), fundið fyrir nærveru hins látna, 

ofskynjunum, hræðslu um að gleyma minningum um hinn látna og farið að einangra sig. Á 

þriðja og síðasta stigi sorgarinnar byrjar úrvinnsla á þeim einkennum sem eru á hinum 

tveimur stigunum. Þriðja stigið einkennist af því að aðstandendur fara að stunda félagslega 

starfsemi og hugsa um góðu minningarnar sem tengjast hinum látna. Þó er möguleiki á 

bakslagi á bataferli og getur það gerst að syrgjendur verði varir við einkenni hina tveggja stiga 

sorgarferlisins. Algengast er að slíkt komi fyrir í kringum afmælisdag hins látna eða á öðrum 

dögum sem tengjast honum persónulega (Geddes o.fl., 2012). Einnig getur slíkt gerst á 

ákveðnum tímamótum svo sem á jólum, afmælum og fjölskylduboðum eða þegar náinn 
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ættingi er dauðvona. Bakslag er algengt sex eða tólf mánuðum eftir atburðinn. Mælt er með 

að aðstandendur leiti eftir styrk hver hjá öðrum á slíkum tímamótum (Fræðslusvið 

Biskupsstofu og Skálholtsútgáfan, 2009). 

Óeðlilegt sorgarferli. 

Mismunandi sorgarviðbrögð og sjálfsásakanir geta komið fram þegar sjálfsvíg á sér 

stað og fólk spyr sig hvort það hefði getað gert eitthvað öðruvísi. Fólk leitar eftir ástæðu fyrir 

dauðanum og tilfinningarnar eru oft erfiðar þar sem aðstandendur finna fyrir reiði og erfitt er 

að finna fyrir þeirri tilfinningu þegar verið er að syrgja. Aðstandendum er létt þegar þeir heyra 

að öðrum líður eins í svipuðum aðstæðum (Svavar Alfreð Jónsson, munnleg heimild, 26. 

febrúar 2019).  

Óeðlilegt sorgarferli er talið vera til staðar þegar aðstandendur finna fyrir mun sterkari 

og ákafari einkennum en eru í eðlilegu sorgarferli (Geddes o.fl., 2012). Talið er að ef 

aðstandendur sýna eitt eða fleiri einkenni, 12 mánuðum eftir að ástvinur lést er um óeðlilega 

sorg að ræða. Einkennandi fyrir óeðlilegt sorgarferli er varanleg þrá eftir hinum látna, 

yfirþyrmandi sorg, andlegur sársauki, áhyggjur af hinum látna, kringumstæðum varðandi 

dauða hans, erfiðleikar við að sættast við andlátið, tilfinningadofi, reiði, sjálfsásökun og að 

forðast staði og hluti sem minna á hinn látna. Einnig geta aðstandendur fundið fyrir 

erfiðleikum við að treysta fólki í kringum sig, finna fyrir framtaksleysi, einangra sig, finnst 

lífið vera tilgangslaust eða fá löngun til að deyja svo þeir geti verið nær hinum látna (Simon, 

2013). Sumir aðstandendur telja sjálfsvíg vera útgönguleið frá tilfinningakreppu og sársauka 

og hugsunin um nálægðina við dauðann virðist heillandi. Með slíkan hugsunarhátt að 

leiðarljósi er tenging á milli dauða og þess látna sem sameinar jafnvel ástvini á ný 

(Andriessen o.fl., 2017). Einkenni óeðlilegrar sorgar geta meðal annars farið að uppfylla 

forsendur fyrir ákveðnum geðröskunum (Geddes o.fl., 2012) svo sem kvíðaröskun, þunglyndi, 

áfallastreituröskun og fíkniefnaneyslu (Andriessen o.fl., 2017). 
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 Þegar aðstandendur missa ástvini af völdum sjálfvíga getur áhættan fyrir óeðlilegri 

sorg verið meiri og er um 7 - 10 % syrgjenda sem falla í þann hóp (Adriessen o.fl., 2017). 

Óeðlilegt sorgarferli stendur lengur yfir en eðlilegt sorgarferli, og er mun lengur en sex 

mánuðir. Einnig er um óeðlilega sorg að ræða þegar sorgareinkennin eru lengi að láta á sér 

bera í upphafi eftir áfall (Geddes o.fl., 2012). Samkvæmt fræðunum er hægt að skima fyrir 

flóknu og erfiðu sorgarferli eða langvarandi truflun á sorgarferlinu sex mánuðum eftir andlát. 

Misvísandi niðurstöður greina frá því að eftir sjálfsvíg séu allt frá sex til 80 manns sem ná 

ekki að vinna úr áfallinu eftir sjálfvíg ástvina (Andriessen o.fl., 2017).  

Ekki er hægt að flýta fyrir sorgarferlinu en eftir ákveðinn tíma ættu aðstandendur að ná 

ákveðnu tilfinningalegu jafnvægi. Aðstandendur geta ekki endurheimt ástvin aftur eftir andlát, 

en þeir verða að takast á við raunveruleikann og læra að ná sátt við lífið (Kübler-Ross, 1975).  

Aðstandendur 

Þegar dauðsfall á sér stað eru það aðstandendur og ástvinir þess sem deyr sem finna 

fyrir missi og syrgja þann sem þau hafa misst (Andriessen o.fl., 2017). Að ná sér eftir missi 

felst í því að hlúa að sjálfum sér, takast á við athafnir daglegs lífs og lifa með sorginni í stað 

þess að festast í henni. Aðstandendur hafa ekki einungis misst ástvin heldur einnig hluta af 

sjálfum sér. Ekki er hægt að bæta vinamissi en hægt er að leiða lífið á þann farveg sem 

aðstandendur kjósa. Ástvinamissir hefur áhrif á geðheilsu og vellíðan og ef aðstandandi glímir 

sjálfur við geðsjúkdóm hefur áfallið verri áhrif á viðkomandi. Bataferli eftir sjálfsvíg felur 

ekki í sér að komast yfir missinn heldur að læra að lifa með honum (Fræðslusvið Biskupsstofu 

og Skálholtsútgáfan, 2009). Fjölskyldumeðlimir hafa orðið fyrir gagngrýni frá samfélaginu 

vegna andlátsins og er það meðal annars vegna ákveðinna fordóma gagnvart sjálfsvígum af 

samfélaginu (Andriessen o.fl., 2017). Fjölskyldumeðlimir geta einnig haft fordóma gagnvart 

sjálfsvígum og upplifa reiði og ábyrgð á sjálfsvígi ástvina þeirra (Dransart, 2017). Hversu 

þung sorgarviðbrögð ástvina eru, fer eftir því hvort sá sem tók sitt eigið líf var búinn að eiga í 
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erfiðleikum andlega eða hvort viðkomandi var haldin geðsjúkdómi sem ættingjar voru 

meðvitaðir um. Einnig hefur það áhrif á sorgarviðbrögð fólks hvort sá sem féll frá hafði reynt 

að framkvæma sjálfsvíg áður, kyn viðkomandi og aldur (Kõlves o.fl., 2018).  

Í alþjóðlegri handbók eftir Andriessen o.fl., (2017) um stuðning eftirlifenda eftir 

sjálfsvíg kemur fram að líðan syrgjenda er svipuð þeim einkennum sem talin eru upp í 

kaflanum Sorg. Fólk er ráðvillt og leitast við að finna svör við því hvers vegna viðkomandi 

vildi deyja. Aðstandendur kenna sjálfum sér um hvernig fór og upplifa þar af leiðandi 

sektarkennd. Sektarkennd er algengasta einkenni sorgar hjá þeim einstaklingum sem syrgja 

ástvini eftir sjálfsvíg þeirra. Foreldrar geta þróað með sér þráhyggju í að leita svara við því 

hvað fór úrskeiðis í uppeldinu eða innan fjölskyldunnar. Foreldrar geta haft vangaveltur um 

hvort þeir hafi ekki veitt næga umhyggju eða öryggi í uppeldinu og eru jafnvel með 

sjálfsásakanir um að þeir séu ástæða sjálfsvígsins (Dransart, 2017). Í flestum tilfellum þegar 

aðstandendur upplifa sektarkennd vegna ástvinar sem tekur líf sitt, hafa aðstæður verið þannig 

að aðstandendur voru grunlausir um að viðkomandi myndi taka sitt eigið líf. Ástæður 

sektarkenndarinnar eru þó mismunandi í hverju og einu tilfelli. Ástvinum grunar ekki að 

viðkomandi sé í sjálfsvígshættu og gátu þess vegna ekki komið í veg fyrir sjálfsvígið 

(Andriessen o.fl., 2017). Þeir einstaklingar sem hafa reynt sjálfsvíg og lifað það af geta farið 

að spyrja sig eða hugsað sig um hvort að sjálfsvígstilraun þeirra hafi valdið sjálfsvígi annarra. 

Þeir sem lifa sjálfsvígstilraun af velta því einnig fyrir sér hvort þeir hefðu getað komið í veg 

fyrir eða hjálpað þeim sem féllu fyrir eigin hendi í kjölfar þeirra eigin sjálfsvígstilraunar 

(Dransart, 2017). 

Aðstandendur kenna sér um að hafa ekki verið betur vakandi fyrir hættumerkjum 

tengdum andlegri vanlíðan eins og þunglyndi eða vegna annarra geðrænna vandamála. Oft á 

tíðum hefur fólk sektarkennd því það upplifir að dauði viðkomandi hafi verið af hinu góða. 
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Að dauði hans hafi bundið enda á þjáningar hans til dæmis vegna langvinnra ólæknandi 

sjúkdóma eða geðvillu sem olli verulegum þjáningum (Andriessen o.fl., 2017).  

Engir tveir upplifa sorg eins, hvert atvik, hvernig og hvenær það átti sér stað hefur 

mismunandi áhrif á hvern einstakling (Fræðslusvið Biskupsstofu og Skálholtsútgáfan, 2009). 

Sumir aðstandendur upplifa að þeir séu að einhverju leyti valdir að því að viðkomandi tók sitt 

eigið líf og upplifa þeir aðilar því sektarkennd. Þá er til dæmis átt við sjálfsvíg í kjölfar 

hjónaskilnaðar, hótun að yfirgefa viðkomandi áður en hann fyrirfór sér eða aðrir þættir sem 

gætu haft áhrif á að viðkomandi tók þá ákvörðun um að enda líf sitt. Þeim aðstandendum sem 

fannst þeir ekki hafa verið nægilega mikið til staðar upplifðu einnig sektarkennd í kjölfar 

andláts ástvina sinna (Dransart, 2017). 

 Aðstandendur leita oft svara með því að setja sig í spor þess látna. Þeir líta í eigin 

barm og reyna að yfirfæra persónulega upplifun yfir á viðkomandi. Að leita svara við því af 

hverju viðkomandi ákvað að binda enda á líf sitt veldur oft mikilli hugarangist. Það á aðallega 

við þegar engin ummerki hafa verið um sjálfsvígshættu, sá látni átti ekki við andleg, félagsleg 

eða líkamleg veikindi að stríða, leitaði sér ekki hjálpar vegna sjálfsvígshugsana eða hafði ekki 

talað um líðan sína við nokkurn mann. Aðstandendur taka jafnvel upp á því að finna einhvern 

sökudólg fyrir gjörðum viðkomandi, til dæmis að einstaklingur hafi fyrirfarið sér vegna 

slæmra skólafélaga, samstarfsfólks eða að meðferðaraðili brást honum. (Andriessen o.fl., 

2017). 

Í eigindlegri rannsókn eftir Kõlves o.fl. (2018) voru sorgarviðbrögð aðstandenda sem 

syrgðu ástvin eftir sjálfsvíg borin saman við sorgarviðbrögð aðstandenda sem syrgðu ástvin 

sem dó af lífeðlisfræðilegum toga. Spurningalistar voru lagðir fyrir aðstandendur sex 

mánuðum eftir ástvinamissi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að sorgarviðbrögð 

fyrrnefnda hópsins voru mun þyngri og ákafari en þess síðarnefnda. Þeir aðstandendur sem 

höfðu misst ástvin sinn í sjálfsvígi upplifðu höfnun og skömm, voru með sektarkennd og 
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upplifðu útskúfun. Þeim fannst eins og þeir þyrftu að leita ákveðinna svara og að þeir upplifðu 

sig ábyrga á því hvernig fór. Einnig upplifðu þeir mikla vöntun á félagslegum stuðningi eftir 

ástvinamissinn. Meirihluti þessara aðstandenda fannst erfitt að leita sér aðstoðar og upplifðu 

að lítil sem engin félagsleg aðstoð væri í boði. Þeir aðstandendur sem misst höfðu ástvin af 

lífeðlisfræðilegum toga upplifðu góðan félagslegan stuðning (Kõlves o.fl., 2018).  

Forvarnir gegn sjálfsvígum 

Fólk öðlast djúpstæða þekkingu með persónulegri reynslu af ákveðnum atburði en 

ákveðna vitneskju fær fólk um atburð með fræðslu, hugleiðingu, athugun og rökstuðningi. 

Sú vitneskja sem fólk hefur um tiltekinn atburð nýtist sem hjálpartæki þegar viðkomandi 

stendur frammi fyrir atburðinum og getur með því höndlað aðstæður betur en ella. Reynsla, 

vitneskja og þekking mótar sýn einstaklingsins til lífsins og hefur áhrif á úrvinnslu áfalla 

(Andriessen o.fl., 2017).  

Algengt er að heilbrigðisstarfsfólk hitti reglulega í starfi sínu skjólstæðinga sem eru í 

sjálfsvígshættu. Heilbrigðisstarfsmenn eru því í lykilhlutverki að sinna forvarnarstarfi og bera 

ákveðna ábyrgð á að aðstoða fólk við að takast á við vandamál sín áður en það verður um 

seinan (De Leo, Draper, Snowdon og Kõlves, 2013). Eftirfylgni er mikilvægur partur af 

forvarnarstarfi og með reglulegu eftirliti með einstaklingum sem reynt hafa sjálfsvíg áður er 

hægt að koma í veg fyrir að þeir reyni slíkt aftur (World health organization, 2014a). 

Forvarnarstarf vegna sjálfsvíga er fjölþætt verkefni sem krefst samvinnu nokkurra stétta í 

samfélaginu eins og heilbrigðistétta, kennara og foreldra ásamt fleirum. Ákveðið skipulag og 

plan til fræðslu þarf að vera virkt og verkferlar staðlaðir til að ná sem mestum árangri með 

forvarnarvinnu, þá sérstaklega á það við innan skólakerfisins. Meiri árangur næst með slíkri 

vinnu, því fyrr sem byrjað er að notast við hana (World health organization, 2014b).   

Aðgerðaráætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi hefur verið samþykkt, í henni er 

tekið mið af fólki á öllum æviskeiðum, farið yfir áhættuþætti og hvar hægt sé að gera hlutina 
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betri. Taldir eru upp nokkrir áhersluþættir sem tengjast bætti  þjónustu á geðheilbrigðissviði 

ásamt því að auka þekkingu fólks á sjálfsvígum og auka forvarnir gegn sjálfsvígum. Einnig er 

lögð áhersla á að auka stuðning við aðstandendur, takmarka aðgengi að skaðlegum hlutum og 

efnum og efla geðheilsu í samfélaginu (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2018).     

Samkvæmt áliti heimilislæknis þyrfti að stuðla að meiri forvarnarfræðslu í efstu 

bekkjum grunnskóla og í framhaldsskólum um sjálfsvíg, stuðning og úrræði við sorg. Einnig 

þarf það að vera fastur liður í viðbragðsáætlun eftir sjálfsvíg unglinga og barna, að ræða við 

skólafélaga þeirra og vini til að sporna við frekari dauðsföllum í vinahópnum. Talið er að allt 

of mörg dæmi koma upp um slík sjálfsvíg (Jón Torfi Halldórsson, munnleg heimild, 8. mars 

2019). 

Að grípa fólk í fallinu 

Ómögulegt er að vita hversu margir finna fyrir sorg þegar einstaklingar deyja vegna 

sjálfsvíga. Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í þeim tilgangi að kanna hversu 

margir þurfa sérfræðiaðstoð í kjölfar fráfalls ástvinar vegna sjálfsvíga og fengist hafa 

misvísandi niðurstöður. Dánartilkynning hefur meiri áhrif og hreyfir við fleira fólki ef sá sem 

lést var ungur að aldri eða jafnvel barn. Einnig eru áhrifin meiri ef sá látni átti marga vini, var 

í stórum vina- eða kunningjahópi eða kom úr stórri fjölskyldu (Andriessen o.fl., 2017).  

Eftir áfall er talið einstaklingsbundið á hvaða tíma í lífi aðstandenda er réttast að veita 

faglega sérfræðiaðstoð. Niðurstöður rannsókna sýna að að meðaltali þurfa fimm nánustu 

fjölskyldumeðlimir aðstoð frá fagaðilum eftir sjálfsvíg náins ástvinar. Þar af eru að meðaltali 

eftir hvert sjálfsvíg um tvö börn sem þyrftu að fá aðstoð eftir sjálfsvíg foreldris og um það bil 

fjórir til fimm ættingjar. Um 80% þeirra sem þurfa aðstoð eru aðstandendur tengdir 

viðkomandi úr kjarnafjölskyldu og 20% tengjast viðkomandi vinaböndum (Andriessen o.fl., 

2017).  



19 

 

   

 

Við úrvinnslu sorgarinnar hjálpar það aðstandendum að skilja ástæðu þess að 

viðkomandi lét verða af því að taka líf sitt. Hvort sem það var vegna andlegra veikinda, 

stundarbrjálæðis, hvort sem ákvörðunin var vísvitandi eða slys (Andriessen o.fl., 2017). 

Upplýsingar um mögulega orsök andlátsins frá fagaðilum sem koma að andlátinu getur oft 

hjálpað aðstandendum (Jón Torfi Halldórsson, munnleg heimild, 8. mars 2019). Talið er að 

það hjálpi aðstandendum og ástvinum að sjá hinn látna eftir andlát þar sem það gefur 

staðfestingu á dauða hans og er það persónubundið eftir einstaklingum hver þörfin er fyrir 

því. Gott er að fagfólk gefi aðstandendum val og styðji við þá í þeirri ákvarðanatöku hvort 

þeir vilji sjá hinn látna eða ekki. Mælt er með því fyrir þá sem komu að hinum látna að sjá 

hann á friðsælan hátt til að sporna við hræðslu við dauðann (Mowll, Smith og Fitzpatrick, 

2017). 

Í rannsókn Finlayson og Simmonds (2017) um þarfir sérfræðiaðstoðar á vinnustöðum 

vegna sjálfsvíga samstarfsmanna er tekið skýrt fram hversu mikilvægt það er fyrir úrvinnslu 

sorgar að tala opinskátt um atburðinn sem átti sér stað og leggja fram grundvöll fyrir því að 

allir hafi möguleika á því að tjá sig opinskátt um atburðinn. Samstarfsmenn þess látna þurfa 

sinn tíma til að syrgja líkt og aðrir ástvinir. Vinnustaðurinn ber ábyrgð á að þjappa hópnum 

saman og aðstoða starfsmenn við að styðja hver við annan í sorgarferlinu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að sorgarúrvinnslan í stórum starfsmannahópum bar meiri 

árangur en hjá þeim sem höfðu misst samstarfsmann úr fámennum starfsmannahópi. 

Félagslegur stuðningur 

Sumar fjölskyldur eiga það til að einangra sig félagslega eftir áfall og kjósa að nýta 

stuðning hvert frá öðru. Þá standa vinir aðstandenda og kunningjar þeirra frammi fyrir 

ákveðinni áskorun um hvernig best sé að veita stuðning í sorgarferlinu og er það 

einstaklingsbundið hversu vel þeir leggja sig fram við að veita aðstoð (Andriessen o.fl., 

2017).  
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Aðstandendur kæra sig þó oft ekki um félagslegan stuðning eða finnst erfitt að þiggja 

hann. Þeir upplifa jafnframt að vinir þeirra og kunningjar hafi ekki þekkingu á því hvernig 

eigi að bregðast við eða að haga sér í návist þeirra. Vinir kjósi því frekar að draga sig úr 

samskiptum við aðstandendur eða viðurkenna ekki þá staðreynd að ástvinur þeirra hafi fallið 

fyrir eigin hendi. Aðstandendur upplifa þöggun frá samfélaginu sem veldur því að þeir leyfa 

sér jafnvel ekki að tala um eigin líðan við vini sína og félaga (Andriessen o.fl., 2017).  

Stuðningur frá fagaðilum 

Skortur hefur verið á stuðningi til fjölskyldna við að vinna úr áfalli og sorg eftir missi 

vegna sjálfsvíga. Fjölskyldur eru jafnvel samfélagslega útskúfaðar og lítill sem enginn 

stuðningur fáanlegur við að vinna úr sálarkreppu vegna andláts náins fjölskylduvinar frá 

fagfólki (Andriessen o.fl., 2017). Þegar aðstandendur byrja að átta sig á því hvað gerðist í 

raun og veru verða þeir ráðvilltir þar sem að þeir eru búnir að missa viðkomandi ástvin fyrir 

fullt og allt. Aðstandendur byrja að finna fyrir þessari tilfinningu fljótlega eftir jarðaförina 

(Jón Torfi Halldórsson, munnleg heimild, 8. mars 2019). Aðstandendur fara í tilfinningalegt 

uppnám sem einkennist af mikilli sorg og verulegri sektarkennd. Mismunandi er hvernig fólk 

vinnur úr áfallinu, sumir kjósa að tala mikið um missinn á meðan aðrir kjósa að loka sig af og 

ræða ekki atburðinn. Þegar þjónusta er veitt er mikilvægt að fagfólk hafi ákveðið form þar 

sem hægt að sækja stuðning í.  

Í rannsókn Silva o.fl., (2018) var farið yfir upplifun hjúkrunarfræðinga af þeirri 

hjúkrun sem þeir veittu aðstandendum eftir sjálfsvíg ástvina þeirra. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að afla þekkingar á reynslu hjúkrunarfræðinga og nýta hana til að draga upp líkan af 

þjónustunni. Að veita hjúkrun til aðstandenda eftir sjálfsvíg felst í því samspili að viðurkenna 

þann hörmulega atburð sem átti sér stað. Svara spurningu um hvort aðstandendur séu í þörf 

fyrir hjúkrun, hugsjón að gera ráðstafanir til að veita fjölskyldunni bestu umönnun sem í boði 

er á hverju tíma og ígrundun um hvaða afleiðingar slík hjúkrun hefur á fjölskylduna. Líkanið 
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hér að neðan er sett saman úr fimm þáttum sem hafa áhrif hver á annan og snúast í kringum 

miðpunktinn. Í miðpunkti leitast fagaðili við að finna innri styrk og mótar þannig sjálfan sig 

til að takast á við að veita syrgjendum aðstoð við að halda áfram með lífið eftir áfall. 

 

Fagaðilar í sjúkraflutningum 

Námskeið sem ber nafnið; Segja hið rétta, gera hið rétta var þróað af Reigel og 

Barnes (1990). Starfsmennirnir voru hluti af litlum hópi í Kaliforníu sem fenginn var til að 

þróa aðferð fyrir sjúkraflutningamenn og slökkviliðsmenn til að veita aðstandendum stuðning 

og aðstoð á vettvangi þar sem dauðsfall hafði átt sér stað. Formleg þjálfun og kennsla á þessu 

námskeiði hófst árið 1992 og hefur verið í stanslausri þróun síðan. Þessi aðferð felur meðal 

annars í sér sálræna skyndihjálp fyrir aðstandendur (Reigel, 2008). 

Sjúkraflutningamenn og slökkviliðsmenn á Akureyri hafa verið boðaðir á og setið slíkt 

námskeið. Markmið þeirra er að nýta sér þá þekkingu sem fæst á námskeiðinu í starfi og má 

þess geta að hópur starfsmanna fór til Bandaríkjanna fyrir nokkrum árum á námskeiðið í þeim 
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tilgangi að þróa það áfram og staðla að íslenskum aðstæðum. Sjúkraflutningamenn ganga með 

spjöld í vasanum sem hefur að geyma minnispunkta um hvað eigi og hvað eigi ekki að segja í 

viðkvæmum aðstæðum. Á tímabili voru þeir einnig með bækling sem þeir gáfu aðstandendum 

með upplýsingum um næstu skref en því hefur verið hætt þar sem sá sem hélt utan um 

framleiðslu bæklinganna lét af störfum og enginn tók við. Nú benda þeir aðstandendum á að 

leita sér aðstoðar á bráðamóttöku. Þekkingin sem fékkst á námskeiðinu hefur reynst vel og 

finnst sjúkraflutningamönnunum þeir vera öruggari í samskiptum við aðstandendur á 

vettvangi eftir að hafa setið námskeiðið (Gunnar Rúnar Ólafsson, munnleg heimild, 20. 

febrúar 2019). 

 Þrátt fyrir að sjúkraflutningamenn hafi lokið námskeiði í sálrænni skyndihjálp þá 

vantar engu að síður einhvern eða einhverja sem halda svo áfram með aðstandendum, leiðir 

þá áfram gegnum áfallið, leiðbeinir þeim hvaða næstu skref er hægt að taka og eru til 

stuðnings (Gunnar Rúnar Ólafsson, munnleg heimild, 20. febrúar 2019). 

Lögregla 

Hlutverk lögreglu er að hún fær tilkynningu um andlát eða að einhvers sé saknað og 

mætir þá á staðinn ásamt sjúkrabíl. Þegar um dauðsföll er að ræða er kallaður til vaktlæknir 

eða héraðslæknir til að staðfesta andlát. Rannsóknardeildin mætir á vettvang, kannar aðstæður 

og tekur viðtöl ásamt þeim lögreglumönnum sem komu á staðinn. Vinnan felst aðallega í því 

að útiloka að dauðsföllin hafi átt sér stað með saknæmum hætti (Aðalsteinn Júlíusson, 

munnleg heimild 21. febrúar 2019). Lögreglan hefur staðlaða verkferla sem felast í því að 

gæta rannsóknarhagsmuna (American Foundation for Suicide Prevention, 2019). Lögreglan 

þarf að gera upptækar persónulegar eigur þess látna meðan á rannsókn stendur. Meðal annars 

taka þeir kveðjubréf, hafi það verið skilið eftir af þeim látna. Mikilvægt er að fjölskyldan fái 

þessa muni og bréfið til baka að rannsókn lokinni vegna úrvinnslu sorgar (Mowll o.fl., 2017). 

Lögreglumenn þurfa oft að spyrja erfiðra spurninga til aðstandenda á vettvangi sjálfsvíga. 
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Dauðsföll vegna sjálfsvíga eru talin vera óeðlilegur dauðdagi og því verða yfirvöld að 

rannsaka vettvang. Lögreglan þarf því oft að takmarka aðgang að svæðinu þar sem 

einstaklingurinn er (American Foundation for Suicide Prevention, 2019). Lögregla reynir 

engu að síður að nálgast fólk af virðingu og varkárni í svona erfiðum aðstæðum. Mikilvægt er 

að sýna faglega framkomu, þar sem fólk man oft eftir fyrstu kynnum og samskiptum við 

fagaðila, sem dæmi eru aðstandendur teknir til hliðar og rætt við þá í næði. Sálræn 

skyndihjálp er mikilvæg og býðst lögreglan til að hringja í prest. Misjafnt er hvort fólk vill þá 

þjónustu þar sem sálræni stuðningurinn frá prestum er talinn góður. Lögreglan sinnir, ásamt 

presti, því hlutverki að hringja í aðstandendur og tilkynna andlát. Mikilvægt er í þeim 

aðstæðum að sýna hluttekningu (Aðalsteinn Júlíusson, munnleg heimild, 21.febrúar 2019). 

Áfallateymi Sjúkrahússins á Akureyri 

Áfallateymi Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) samanstendur af vel völdu fólki sem 

starfar á hinum ýmsu deildum innan sjúkrahússins. Áfallateymið starfar eftir ákveðnum 

verklagsreglum og eru gæðaskjölin ítarleg. Skiptar skoðanir eru um það hvað áfallateymið á 

að gera en það vinnur meðal annars með ákveðnar skilgreiningar á hvað áfall er. Starfsfólk 

áfallateymisins tekur á atburðum þar sem líf og limir eru í hættu. Skilgreining áfalls eins og 

teymið starfar eftir er eftirfarandi: Áfallateymi SAk veitir sálræna áfallahjálp og aðstoð við 

tilfinningalega úrvinnslu áfalls (Snæbjörn Guðjónsson, munnleg heimild, 21. febrúar 2019). 

Áfall er skilgreint samkvæmt alþjóðlegum greiningarviðmiðum að lífi eða limum hafi verið 

ógnað, hætta hafi steðjað að nákomnum eða einstaklingur hafi orðið vitni að ofbeldi, 

líkamsmeiðingum eða dauða (Landspítali, 2009). Hlutverk áfallateymisins er í raun tvíþætt, 

það er annarsvegar útkallsþjónusta og hins vegar skipulögð áfallaþjónusta. Til að þiggja 

þjónustu teymisins þarf fólk að mæta á bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri þar sem 

áfallateymið fer ekki út í samfélagið (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2017). 
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Áfallateymið vinnur fyrst og fremst eftir skilgreiningum á áföllum og viðurkenndum 

leiðum innan fræðinnar. Í nálguninni sem áfallateymið notar er aðallega leitast eftir því að sjá 

hverjir eru líklegir til að þróa með sér áfallastreituröskun. Fyrri saga hefur eitthvað að segja 

og ástand sem viðkomandi er í þegar áfall á sér stað. Mikilvægt er að virkja nánustu 

aðstandendur og vini en þeir eru oft áhrifamesti stuðningurinn (Árni Jóhannesson, munnleg 

heimild, 21. febrúar 2019). 

Áfallateymi Eyjafjarðardeildar Rauða kross Íslands 

Starfsemi áfallateymis Rauða krossins tekur við þeim málum sem áfallateymið við 

Sjúkrahúsið á Akureyri sinnir ekki. Rauði krossinn sinnir mest þeim hópi sem verða vitni að 

slysi eða aðstandendum þeirra sem lentu í slysinu. Einnig kallar lögreglan oft eftir aðstoð 

Rauða krossins þegar um stórslys er að ræða. Í sjálfsvígstilfellum fer Rauði krossinn ekki inn 

á þann vettvang nema sem stuðningur við prest eða sem stuðningur við stórfjölskylduna. Auk 

þess fer Rauði krossinn til vina og aðstandenda í sérstökum tilfellum, sem dæmi ef fólk vill 

ekki prest (Álfheiður Svana Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 21. febrúar 2019). 

Áfallateymið sinnir forvarnastarfi þar sem fólk er látið vita að allar skrítnu 

tilfinningarnar og hegðun sem upp koma hjá einstaklingum eftir áfall er eðlilegt og að það 

geti tekið langan tíma að jafna sig. Sálrænn stuðningur getur verið veittur tveimur til fimm 

dögum eftir áfall. Sá stuðningur felst í því að láta aðstandendur vita að það að hlæja er jafn 

eðlilegt og að gráta og að hafa mikla matarlyst er jafn eðlilegt og að hafa enga matarlyst. 

Talið er að áhrifamesti stuðningurinn séu vinirnir og fjölskyldan (Rauði krossinn, e.d.). 

Skólar eru með sínar áfallaáætlanir og takast á við þau áföll sem upp koma í tengslum 

við nemendur og starfsfólk en kalla stundum eftir aðstoð Rauða krossins. Peysur 

sjálfboðaliðanna gera oft meira en fólkið sjálft, gefur fólki öryggiskennd og styrk. 

Sjálfboðaliðar Rauða krossins eru oft kallaðir til eftir að ákveðinn tími er liðinn frá því að 

áfall átti sér stað, til dæmis til að aðstoða í skóla. Þá opna sjálfboðaliðar á umræðu um hvernig 
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hefur gengið, fara yfir tímann sem hefur liðið frá áfallinu, spyrja hvernig líðanin sé og stýra 

þau þá einnig umræðum (Álfheiður Svana Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 21. febrúar 

2019).  

Sálarþjónusta presta   

Ef dauðsfall á sér stað er hefð fyrir því að lögreglan tilkynni fólki um dauðsfallið. 

Lögreglan biður oftast prest um að láta aðstandendur vita, fá þá til að koma með sér á slysstað 

eða í heimahús aðstandenda. Í erfiðum aðstæðum hefur fólk oft þörfina fyrir að láta taka utan 

um sig og fá að gráta, en það er einstaklingsbundið. Samkvæmt sóknarpresti er talið að 

aðstandendur séu ekki í þörf fyrir sálræna aðstoð á því stigi þegar áfallið er nýskeð (Svavar 

Alfreð Jónsson, munnlega heimild, 26 febrúar 2019). Þegar einstaklingur tekur sitt eigið líf 

hefur það djúp áhrif á ástvini og getur jafnvel aukið hættuna á því að ástvinir framkvæmi 

sjálfsvíg sjálfir. Er því mikilvægt að hlúa strax að aðstandendum á viðeigandi hátt til að koma 

í veg fyrir annað sjálfsvíg (Silva o.fl., 2018). Enginn getur metið það betur en syrgjandinn 

sjálfur hvað hann þarf í svona aðstæðum. Það er ekki til nein ein leið sem hjálpar öllum 

aðstandendum í sorgarferlinu. Sumir vilja spjalla en aðrir vilja þegja, sumir finna engar 

tilfinningar og eru ekki móttækilegir fyrir neinu og vita ekki hvernig þeim líður. Öll úrræði 

sem hjálpa aðstandendum eru af hinu góða (Svavar Alfreð Jónsson, munnleg heimild, 26. 

febrúar 2019). 

Píeta samtökin 

Píeta samtökin eru ný samtök sem sinna forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum og 

sjálfsskaða. Einnig styðja þau við aðstandendur sem misst hafa ástvini af völdum sjálfsvíga. 

Samtökin hófu starfsemi sína árið 2018 og eru með aðsetur í Reykjavík. Allir geta leitað til 

Píeta samtakanna sem vilja fá hjálp og viðtal hjá fagfólki varðandi sjálfsvígshugsanir eða 

sjálfsskaða (Píeta samtökin, e.d.). Ekki er krafist tilvísunar frá lækni (Pieta house, 2019) og er 

þjónustan sem Píeta samtökin veita gjaldfrjáls (Píeta samtökin, e.d.). 
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Fyrirmyndin af Píeta samtökunum á Íslandi kemur frá hugmyndafræði Pieta House á 

Írlandi. Pieta House var stofnað árið 2006 með þeim tilgangi að aðstoða einstaklinga með 

sjálfsvíghugsanir og sjálfskaðahegðun (Pieta house, 2019) Meðferðin hjá Píeta leggur áherslu 

á sjálfsuppbyggingu og úrlausnir vandamála. Markmið þeirra er að glæða von um líf sem er 

þess virði að lifa. Meðferðin er veitt þeim sem hafa haft tíðar hugsanir um dauðann, eru með 

hugsanir um að enda líf sitt og hafa ákveðna hugmynd um að sjálfsvíg sé eina leiðin til að 

losna undan þjáningum. Eftirfarandi orð eru úr Píeta yfirlýsingunni (Píeta samtökin, e.d.): 

Ég vil vera til staðar fyrir alla sem líður illa og leita til mín. 

Ég ætla ekki að standa aðgerðarlaus hjá ef mig grunar að 

einhver nálægt mér glími við vanlíðan og gera mitt besta til 

að aðstoða, án þess þó að ganga of nærri mér eða 

viðkomandi – en hvetja til að leita aðstoðar sérfræðinga ef 

þurfa þykir. Enginn ætti að burðast einn með sársauka. 

Ég vildi bara segja þetta upphátt (Píeta samtökin, e.d.). 

Áfallaþjónusta heilsugæslunnar á Akureyri 

Fólk er mis móttækilegt fyrir því að fá aðstoð eftir áfall, fyrir sumt fólk getur það tekið 

mörg ár að átta sig á því að þau séu tilbúin til að þiggja aðstoð við úrvinnslu áfallsins. 

Aðstandendur þurfa að hafa vilja og þörf til að taka á móti þeirri aðstoð sem í boði er, svo 

hægt sé að vinna úr áfallinu á réttan hátt. Hægt er að skima fyrir þörf fólks til að fá aðstoð við 

að vinna úr sorginni og vísa þeim til viðeigandi fagmanna og koma þeirra þörfum í réttan 

farveg. Aðstandendur eiga það til að stoppa sjálfir í miðju ferlinu og koma sér úr aðstoðinni, 

því þeir eru ekki ennþá tilbúnir til að takast á við vandann (Hulda Pétursdóttir, munnlega 

heimild, 13. mars 2019).  

Auðvelt er að vísa fólki í réttan farveg þegar fólk hefur tök á því að leita sér aðstoðar 

hjá sínum heimilislækni eða þegar heimilislæknirinn þekkir sögu fjölskyldunnar. Samkvæmt 



27 

 

   

 

heilsugæslunni er fólki úthlutað ákveðinn fagaðili sem tekur fjölskylduna að sér, sem er þá 

heimilislæknir fjölskyldunnar. Þeir sem ekki eru með heimilislækni og leita aðstoðar læknis er 

alltaf gefið tækifæri á endurkomu hjá sama lækni ef um andleg málefni er að ræða sem valda 

heilsubrest (Hulda Pétursdóttir, munnlega heimild, 13. mars 2019). Skortur er þó á 

heilsugæslulæknum úti á landi samkvæmt formanni Félags heilsugæslulækna. Þetta er talið 

vera stórt vandamál sem ætti ekki að vera til staðar í nútíma samfélagi (Læknafélag Íslands, 

2019). 

Samkvæmt yfirhjúkrunarfræðingi á heilsugæslunni á Akureyri eru prestar vannýtt stétt 

þar sem þeir eru með hvað lengstan menntunarferil í sálrænum stuðningi og áfallahjálp. 

Margir kæra sig ekki um aðstoð presta þar sem þeir tengja presta við trú. Einnig eru margir 

sem neita að fá aðstoð sálfræðinga þar sem þeir tengja sálfræðinga við svo alvarleg andleg 

vandamál sem einstaklingum finnst þeir ekki hafa og er þá leitað til heimilislæknis (Hulda 

Pétursdóttir, munnleg heimild, 13. mars 2019). 

Ekki eru til neinir ákveðnir verkferlar á heilsugæslunni vegna aðkomu og stuðnings 

við aðstandendur eftir sjálfsvíg. Læknir frá heilsugæslunni aðstoðar lögreglu við rannsókn á 

vettvangi þar sem einstaklingur hefur tekið sitt eigið líf. Einnig aðstoðar læknir á vegum 

heilsugæslunnar lögregluna við undirbúning á réttarkrufningu. Þegar aðstandendur eru á 

staðnum reynir læknirinn að veita þeim sálræna skyndihjálp ef tími gefst og aðstæður leyfa, 

en oftast eru það sjúkraflutningamennirnir sem taka aðstandendurna að sér (Jón Torfi 

Halldórsson, munnleg heimild, 8. mars 2019). 

Samantekt 

Talið er að sjálfsvíg séu eitt af alvarlegustu heilsufarsvandamálum í heiminum. Tengsl 

eru á milli geðrænna sjúkdóma og sjálfsvíga en geta orsakir einnig verið vegna félagslegra 

eða líkamlegra vandamála. Þeir sem eru í aukinni áhættu við að framkvæma sjálfsvíg eru þeir 

einstaklingar sem stunda áhættuhegðun, skaða sjálfa sig eða eiga fjölskyldusögu um sjálfsvíg. 
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Aðstandendur sem missa ástvin af völdum sjálfsvígs verða fyrir sálrænu áfalli sem getur haft 

aðrar sálfræðilegar afleiðingar í för með sér. Með því að veita sálræna skyndihjálp aukast 

líkurnar á því að sú geðshræring sem verður í kjölfar áfalls þróist ekki út í sjúkleika. 

Birtingamyndir fyrir óeðlilegt sorgarferli kemur oftast fram um 12 mánuðum eftir áfall en 

getur varað í mörg ár án þess að fólk átti sig á því eða leiti sér aðstoðar vegna þess.  
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Kafli 3 - Aðferðarfræði  

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðarfræði sem notuð verður í fyrirhugaðri 

rannsókn og mun valið á aðferðarfræðinni rökstutt. Greint verður frá rannsóknarspurningunni 

og útskýrt hvernig val á þátttakendunum fer fram. Lýst verður þeim aðferðum sem notaðar 

verða við upplýsingasöfnun og hvernig úrvinnsla og greining gagna fer fram. Fjallað verður 

um siðfræði rannsóknarinnar, réttmæti hennar og áreiðanleika. Markmið með fyrirhugaðri 

rannsókn er að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla fagfólks af stuðningi 

og áfallaþjónustu fyrir aðstandendur eftir sjálfsvíg ástvinar? Við gerð rannsóknarinnar verður 

stuðst við rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Í lok kaflans verður stutt 

samantekt. 

Val á rannsóknaraðferð 

Þegar rannsóknaráætlun er gerð þarf að velja á milli þeirra tveggja megin aðferða sem 

í boði eru til að ná settu markmiði. Þessar aðferðir nefnast megindlegar rannsóknaraðferðir 

(e.quantiative) og eigindlegar rannsóknaraðferðir (e.qualitative) (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Í fyrirhugaðri rannsókn verða notið samtöl sem eru byggð á eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Áætlað er að taka viðtöl við fólk af ýmsum starfstéttum sem koma allar við 

sögu þegar sjálfsvíg hefur átt sér stað. Stuðst verður við aðferðafræði Vancouver- skólans í 

fyrirbærafræði og þannig skoðuð sýn á reynslu fagfólks á þjónustu við aðstandendur eftir 

sjálfsvíg ástvina.  

Rannsakendur rannsóknaráætlunarinnar munu leitast við að fá dýpri skilning og 

þekkingu á efninu með því að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir, því þá aflast þekking sem 

byggð er á reynslu sem verður þar af leiðandi skýrari og dýpri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Þátttakendur munu verða meðrannsakendur rannsóknarinnar. Í Vancouver-skólanum er 

áhersla lögð á að rannsakandinn sé í góðri samvinnu við meðrannsakendur til að fá 

heildarmynd af reynslu þeirra einstaklinga sem taka þátt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Í 
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fyrirbærafræði er lögð áhersla á að rannsakendur skoði reynslu fólks með hlutlausu hugarfari 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013c). Viðtölin verða tekin með hálfstöðluðum viðtölum með 

opnum spurningum. Niðurstöður eigindlegra rannsóknaraðferða verða háðar úrvinnslu 

rannsakandans á frásögnum viðmælenda (Guðrún Pálmadóttir, 2013).  

Þátttakendur 

Rannsakendur munu styðjast við tilgangsúrtak þar sem valinn verður ákveðinn hópur 

þátttakenda sem búa yfir ákveðinni vitneskju um rannsóknarefnið. Gefið verður tækifæri á því 

að styðjast við snjóboltaúrtak ásamt tilgangsúrtaki, þar sem möguleiki er að þátttakendur 

tilgangsúrtaksins vísi á aðra hæfa þátttakendur. Í eigindlegum rannsóknum verður úrtakið 

ólíkt því úrtaki sem notast er við í megindlegum rannsóknum, að því leytinu til hvernig 

úrtakið yrði valið og fjölda þátttakenda í úrtakinu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  

Val þátttakenda í fyrirhugaðri rannsókn verður fagfólk þeirra stétta sem kallað er til 

þegar sjálfsvíg hefur átt sér stað. Tekin verða viðtöl við fagfólkið með leyfi frá 

vísindasiðanefnd. Með slíkri upplýsingaöflun verður skoðuð reynsla fagaðila til að fá 

heildarmynd á þá þjónustu sem er í boði fyrir aðstandendur eftir sjálfsvíg ástvina þeirra. 

Með því að taka viðtöl við fagfólk á mismunandi sviðum heilbrigðisþjónustunnar og í 

samfélaginu geta rannsakendur séð hvort samræmi sé í frásögnum og hver aðkoma hverrar 

stéttar fyrir sig er.     

Gagnasöfnun og gagnagreining. 

Fengnar verða upplýsingar um reynslu þátttakenda og verður notast við eigindleg 

einstaklingsviðtöl sem byggjast á hálfstöðluðum viðtölum ásamt opnum spurningum. Virk 

hlustun er eitt af lykilatriðum í viðtölum til að ná sem mestri skilvirkni. Rannsakendur munu 

nota virka hlustun til að leiða viðtölin með því að varpa fram spurningum til að fá betur fram 
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það sem viðmælandi á við. Í viðtölunum verður sótt eftir sem dýpstum skilningi þátttakenda á 

reynslu þeirra af fyrirbærinu (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Byrjað verður að fá upplýst samþykki frá þeim einstaklingum sem tekin verða viðtöl 

við (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eftir að samþykki er komið taka 

rannsakendur viðtölin með stafrænum hljóðupptökum sem verða síðan skráð í ritaðan texta 

(Helga Jónsdóttir, 2013), að því loknu verða upptökurnar færðar yfir á aðgangsstýrt læst 

svæði. Að úrvinnslu lokinni verður gögnunum eytt úr bæði upptökutækinu og aðgangsstýrða 

svæðinu. Á meðan á viðtali stendur munu rannsakendur skrá niður þær upplýsingar um 

hvernig þátttakandinn sýnir að hann sé trúverðugur (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Í viðtölum munu rannsakendur styðjast við bein samskipti á milli 

rannsakenda og þátttakenda. Viðtölin verða flókin samleikur á milli hegðunar, tilfinninga, 

hugsana og skynjana (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b), því í viðtölunum munu vera aflaðar 

upplýsingar með orðaskiptum (Helga Jónsdóttir, 2013).   

Greint verður úr gögnunum með því að rýna í þau viðtöl sem verður safnað og bera 

saman viðtöl á milli fagfólks til að fá ákveðna mynd af því hvaða þjónusta er í boði. 

Tilgangurinn með að skoða reynslu fagfólks á þeirri faglegu aðstoð sem þau veita er að sjá 

ákveðið mynstur um hvernig verklagið yrði. Við úrvinnslu gagnanna er ekki til nein ein 

ákveðin leið í eigindlegum rannsóknum, heldur verða rannsakendur að gagnagreina það sem 

þeir túlka úr viðtölunum og vinna þannig að niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Markmið og tilgangur 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver reynsla fagfólks er af stuðningi og 

áfallaþjónustu fyrir aðstandendur eftir sjálfsvíg ástvina. Skoðað verður hver reynslan er af 

verklagsreglum hjá fagfólki þegar sjálfsvíg á sér stað og finna leið til að betrumbæta þá 

verkferla og auka með því þjónustu við aðstandendur.  
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Siðfræði rannsóknarinnar 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður haft í huga fjórar höfuðsiðareglur þegar rannsóknin 

verður framkvæmd. Þessar reglur eru sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for 

autonomy), skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence), velgjörðareglan (e. the 

principle of beneficence) og réttlætisreglan (e. the principle of justice). Í sjálfræðisreglunni 

kemur fram að þátttakendur munu hafa frjálst val um að taka þátt í rannsókninni og virt 

verður sú skoðun ef þau draga til baka sína þátttöku. Rannsakendur munu taka skýrt fram allar 

upplýsingar um rannsóknina og þátttakendur munu skrifa undir blað til samþykkis áður en 

rannsóknin verður framkvæmd. Forðast verður að rannsóknin muni hafa skaða á þátttakendur 

eins og fram kemur í skaðleysisreglunni. Passað verður upp á að þátttakendur munu vita um 

hvað rannsóknin fjallar og tilgang hennar. Úrtak fyrir þátttöku í rannsóknina verður vandlega 

valið fyrir hana til að ganga úr skugga um að þátttakendur séu hæfir til að taka þátt. 

Velgjörðareglan felst í því að gera rannsóknir sem yrði einungis til bóta fyrir mannkynið 

þegar niðurstöður eru teknar saman. Rannsakendur hafa skyldum að gegna gagnvart 

þátttakendum í rannsókninni en einnig gagnvart samfélaginu í heild sinni. Við gerð 

rannsóknarinnar munu rannsakendur stuðla að betri þjónustu fyrir aðstandendur eftir sjálfsvíg 

ástvina og vinna þar af leiðandi með réttlætisregluna (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Rökstuðningur  

Framkvæmd rannsóknarinnar mun fela í sér að skoða reynslu fagfólks á þeirri 

áfallaþjónustu sem þau eru að veita og hvort þeim finnst hún vera fullnægjandi fyrir 

aðstandendur eftir sjálfsvíg eða ekki. Markmið rannsakenda er að kortleggja ýtarlega það ferli 

sem fer í gang og skoða verklagsreglur sem stuðst er við þegar einstaklingar deyja vegna 

sjálfsvíga. Þegar rannsakendur hafa aflað sér upplýsingar um verklagsreglurnar munu þeir 

ígrunda hvernig hægt er að betrumbæta þjónustuna fyrir aðstandendur. Hugmyndin að 
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rannsókninni kviknaði eftir að hafa heyrt aðstandendur ræða um hvernig áfallaþjónustu þeir 

fengu eftir að ástvinur þeirra lést vegna sjálfsvígs.  

Samantekt 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð og notuð 

hálfstöðluð samtöl sem varpa ljósi á reynslu fagfólks af stuðningi og áfallaþjónustu til 

aðstandenda eftir sjálfsvíg ástvinar, dýpka þekkingu rannsakenda og skilning þeirra á efninu. 

Lagður verður grundvöllur fyrir góðri samvinnu við viðmælendur sem fengnir verða með 

tilgangsúrtaki og gefinn kostur á að styðjast við sjóboltaúrtak.  
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Kafli 4 - Umræður 

Í þessum kafla er samantekt á efni kafla fræðilegrar umfjöllunar og dregnir verða 

saman megin þættir rannsóknaráætlunarinnar sem rannsakendur telja að hafi mest gildi fyrir 

hjúkrun tengda rannsóknarefninu. Í lok kaflans er stutt samantekt. 

Umræður um fræðilega umfjöllun 

Eftir að rannsakendur rannsóknaráætlunarinnar höfðu lesið heimildir og tekið viðtöl 

við fagaðila komust þeir að þeirri niðurstöðu að ekki er til nein ákveðin verklagsregla um 

aðkomu að sjálfsvígum. Þeir fagaðilar sem talað var við virtust ekki sammála um hvernig 

þeirri aðkomu skuli vera háttað.  

Sjálfsvíg er eitt af 10 algengustu ástæðum fyrir dauða í heiminum og er alvarlegt 

vandamál sem fer vaxandi. Með aukinni tíðni á sjálfsvígum eykst einnig fjöldi aðstandenda 

sem þurfa á aðstoð að halda eftir áfall. Áfall eftir sjálfsvíg ástvina er talið hafa mun 

sársaukafyllri áhrif en þegar dauðsfall hefur orðið af náttúrulegum orsökum (Dutra o.fl., 

2018). Áfallahjálp er aðstoð sem er veitt aðstandendum til að skilja líðan sína betur og fræðast 

um hvernig best er að takast á við þau viðbrögð sem geta komið upp eftir að áfall á sér stað 

(Landspítalinn, 2009). Sálræn skyndihjálp er fyrsta stig áfallahjálpar og er hún notuð til að 

veita stuðning, upplýsingar um bjargráð og fræðslu um þau úrræði sem er í boði og þörf gæti 

verið á eftir áfall (Berglind Guðmundsdóttir og Þórunn Finnsdóttir, 2006). Til að koma í veg 

fyrir að áfall verði að áfallastreituröskun er mikilvægt að hlúa vel að aðstandendum sem misst 

hafa ástvin af völdum sjálfsvíga og huga vel að áfallaþjónustu. Rannsóknir sýna að ekkert 

ákveðið sorgarferli hefur verið sett fram fyrir aðstandendur eftir sjálfsvíg ástvina og er því 

ekki hægt að fullyrða hvaða áhrif og afleiðingar sorgin hefur á aðstandendur (Neimeyer og 

Sand, 2017).  

Þegar sjálfsvíg á sér stað eru það aðstandendur sem fyrst og fremst upplifa áfallið og 

sorgina. Sorg hefur mismunandi birtingarmyndir og áhrif þeirra er samspil hvenær hvert atvik 
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átti sér stað (Fræðslusvið Biskupsstofu og Skálholtsútgáfan, 2009). Sektarkennd einkennir þá 

syrgjendur sem syrgja ástvini eftir sjálfsvíg (Dransart, 2017). Rannsóknir sýna að rúmlega 

fimm nánustu fjölskyldumeðlimir þurfa sérfræðiaðstoð eftir sjálfsvíg ástvinar. Hægt er að 

skima fyrir óeðlilegu sorgarferli allt að sex mánuðum eftir andlát, því er forvarnarvinna 

mikilvægur þáttur og þá sérstaklega þegar ungt fólk á í hlut (Andriessen o.fl., 2017).  

Eftir viðtöl við sérfræðinga hafa rannsakendur komist að því að ekki virðist vera 

samræmi milli þeirra tengda áfallaþjónustu þegar sjálfsvíg á sér stað. Í öðrum löndum er lögð 

áhersla á að þeir sem veita sálræna skyndihjálp þurfa að vera í stakk búnir til þess að ná að 

gefa af sér rétta aðstoð í erfiðum aðstæðum (Silva o.fl., 2018). Svo virtist vera sem fagfólkið 

væri ekki búið að afla sér nægilegra upplýsinga um þau djúpu áhrif sem sjálfsvíg ástvina geta 

haft á aðstandendur. Sem dæmi taldi sóknarprestur að aðstandendur þurfi ekki sálræna aðstoð 

strax eftir áfall, en rannsókn Dutra o.fl. (2018) sýnir fram á að aðstandendur sem misst hafa 

ástvin af eigin völdum er í meiri hættu á að framkvæma sjálfir sjálfvíg vegna erfiðleika við að 

komast yfir áfallið.  

Hugmynd rannsakenda er að stofnað verði sérstakt teymi frá heilsugæslunni, sem 

annað hvort kæmi á vettvang þegar sjálfsvíg á sér stað eða að aðstandendum sé vísað til 

heilsugæslunnar til að hitta teymið. Fagfólk sem starfa myndi í teyminu yrðu málsvarar 

aðstandenda sem lenda í áfalli. Fagfólkið í teyminu mun aðstoða og leiðbeina aðstandendum 

um þau úrræði (Clark og Ebert, 2017).  

Gildi hjúkrunar fyrir rannsóknarefnið 

Svo virðist sem vöntun sé á úrræðum og aðstoð fyrir aðstandendur eftir sjálfsvíg 

ástvina. Heilbrigðiskerfið og þá aðallega hjúkrunarfræðingar þurfa að huga að fjölgun úrræða 

og efla forvarnarvinnu tengdri sjálfsvígum og þá sérstaklega hjá ungu fólki. 

Skólahjúkrunarfræðingar sinna mikilvægri forvarnarvinnu og mætti hjálpa þeim að auka 

forvarnir gegn sjálfsskaða og sjálfsvígum. Nauðsynlegt er að byrja á forvörnum gegn 
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sjálfsvígum í grunnskólum en það þarf einnig að halda forvarnarfræðslunni áfram í 

framhaldsskólum þar sem sjálfsvígstíðni er hæst meðal ungs fólks. Hjúkrunarfræðingar eru 

taldir vera málsvarar sjúklinga sinna og ættu því að passa að aðstandendur fái þá aðstoð sem 

þörf er á eftir sjálfsvíg ástvina. Rannsakendur leggja til að í áfallateymi heilsugæslunnar starfi 

hjúkrunarfræðingar sem er málsvari aðstandenda, hjálpi þeim og fræðir um þá aðstoð sem í 

boði er. Hjúkrunarfræðingar gætu haldið utan um teymið og verið tengiliðir innan þess og 

utan við aðstandendur og annað fagfólk, haldið fræðslu, tekið viðtöl, bent á vefsíður og afhent 

bæklinga. 

Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 

Fyrirhuguð rannsókn yrði gerð til að auka þekkingu, dýpka skilning á reynslu og 

styrkja þannig og efla heilbrigðisþjónustu með það að markmiði að bæta þekkingu 

hjúkrunarfræðinga. Oft er fyrir fram ákveðið að hjúkrunarfræðingar vinni inn á stofnunum 

eftir útskrift, en sú hjúkrun sem fjallað er um í rannsókninni er kölluð samfélagshjúkrun. 

Aðstandendur fara ekki inn á stofnanir þegar þeir syrgja og verða því hjúkrunarfræðingar að 

nálgast þennan hóp fólks með því að fara út í samfélagið. Hjúkrunarfræðingar vinna með 

einstaklinga úti í samfélaginu og geta þar af leiðandi farið í vitjanir heim til fólks. Einnig 

munu hjúkrunarfræðingar vinna inn á heilsugæslustöðvum sem eru til staðar í hverju 

bæjarfélagi.  

Samantekt 

Engin ákveðin verklagsregla er til um aðkomu fagfólks að sjálfsvígum og umönnun 

aðstandenda eftir sjálfsvíg ástvina. Með aukinni tíðni sjálfsvíga eykst sá fjöldi aðstandenda 

sem þurfa á faglegri sálaraðstoð að halda, hjúkrunarfræðingar geta skipt miklu máli í 

utanumhaldi aðstandenda, veitt fræðslu og vísað á viðeigandi úrræði.  
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Kafli 5 - Lokaorð 

Sjálfsvígum hefur farið fjölgandi síðustu ár og virðast orsök þeirra vera vegna 

þunglyndis, kvíða og annarra geðraskana. Sjálfsvíg er eitt af algengustu dánarorsökum í 

heiminum en þó er tíðni þeirra mismunandi eftir löndum. Hér á landi er dánartíðni vegna 

sjálfsvíga fremur há. Eftir að sjálfsvíg á sér stað eru það ástvinir og aðstandendur sem standa 

frammi fyrir áleitnum spurningum sem erfitt er að fá svör við og mögulega enginn getur 

svarað. Tilgangur þeirra sem taka sitt eigið líf virðist vera að koma sér undan sársauka, sem 

deyr þó ekki með þeim. Sársaukinn magnast upp og dreifist yfir á ástvini og aðstandendur, þar 

sem hann situr fastur. Aðstandendur geta upplifað mikið vonleysi og geta verið í hættu á að 

hugleiða sjálfsvíg eða jafnvel reyna að framkvæma slíkt sjálfir.  

Misjafnt er hversu alvarlegar afleiðingar áfall vegna sjálfsvíga náinna ástvina hefur á 

aðstandendur og fólk er misvel á sig komið til að takast á við sorgarúrvinnslu. Sálræn 

skyndihjálp getur stuðlað að því að aðstandendum vegni betur við úrvinnslu sorgar og einnig 

fái aðstandendur nægar upplýsingar um hvernig þeir geti leitað sér áframhaldandi aðstoðar 

fyrir áfallahjálp. Rannsakendum finnst algengt að heyra að þeir sem verða fyrir áfalli eftir að 

ástvinur framkvæmir sjálfsvíg höfðu upplifað að lítil sem engin aðstoð væri í boði við 

úrvinnslu áfallsins eða sorgarinnar og bera því harm sinn í hljóði, jafnvel í mörg ár.  

Hlutverk heilbrigðisstarfsfólks er að svara og skilja hvers vegna svona margir 

framkvæma sjálfsvíg. Með því að opna á umræðu um sjálfsvíg, afleiðingar þeirra, orsakir og 

auka við að fræða um úrræði vegna sjálfsvígshugsana er mögulega hægt að komast nær því að 

draga úr sjálfsvígstíðni á Íslandi.   
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