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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til BS prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Foreldraútilokun er ferli eða sálfræðilegt ástand þar sem barn styður sterklega 

foreldri sem beitir útilokunaraðferðum og hafnar sambandi við hitt foreldrið án réttmætrar 

ástæðu. Algeng foreldraútilokunaraðferð er tálmun á umgengni við barnið. Fáar rannsóknir 

hafa rannsakað áhrif foreldraútilokunar á heilsu og lífsgæði hafnaðra foreldra. Á Íslandi er 

algengi foreldraútilokunar óþekkt og áhrifin sem það hefur á foreldra hefur lítið sem ekkert 

verið rannsakað. 

Í fyrirhugaðri rannsókn er áætlað að úrtakið samanstandi af foreldrum sem eru 

þolendur foreldraútilokunar án lögmætrar ástæðu. Aðferðafræði rannsóknarinnar er tvíþætt, 

annars vegar megindleg og hins vegar eigindleg. Meginrannsóknarspurningarnar eru tvær: 1. 

Hefur hindrun á sambandi milli barns og foreldris í formi tálmunar á umgengni við barn áhrif 

á andlega og líkamlega heilsu foreldra sem eru þolendur þess. 2. Hefur tálmun á umgengni við 

barn áhrif á lífsgæði foreldra sem eru þolendur? Notast verður við sjálfsmatskvarðann Short 

Form (36) Health Survey í megindlega hluta rannsóknarinnar og tekin verða 

einstaklingsviðtöl við foreldra í eigindlega hlutanum. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu nýst 

til þróunar á fræðslu fyrir hjúkrunarfræðinga um einkenni og afleiðingar foreldraútilokunar á 

þolendur og börn sem getur birst í andlegum og líkamlegum sjúkdómseinkennum. 

 

Lykilhugtök: Heilsa, hjúkrun, fjölskylda, skilnaður, lögheimilisforeldri, umgengnisforeldri, 

foreldraútilokun, tálmun á umgengni.  
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Abstract 

This research proposal is a dissertation towards a B. S. degree in nursing at the University of 

Akureyri. Parental alienation (PA) is the psychological condition or the process itself in which 

a child supports strongly an actively alienating parent and rejects the relationship with the 

other parent without legitimate justification. One common PA method is limitation of 

visitation and contact with the child. Few studies have surveyed the effects of PA on the 

health and quality of life of rejected parents. In Iceland the PA prevalence is unknown and its 

effects on rejected parents is poorly investigated.  

In this proposed research the sample will be parents who have suffered limitation of 

visitation and contact with their children without legitimate reason. The methodology is 

twofold, quantitative and qualitative. There are two main research questions: 1. Do decreased 

frequency of visitation and contact with their children have effects on the mental and physical 

health of the targeted parent? 2. Do decreased frequency of visitation and contact with their 

children have effects on the quality of life of the targeted parents? The Short Form (36) 

Health Survey, a self-evaluation scale, will be used in the quantitative part of this study and 

individual interviews with parents suffering from PA will be conducted in the qualitative part. 

Study results might be used in developing education for nurses about the physical and mental 

symptoms and consequences of PA on sufferers and children. 

 

Key concepts: Health, Nursing, family, divorce, custody parent, non-resident parent, parental 

alienation, interference with visitation.  
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Kafli 1 - Inngangur 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Foreldraútilokun hefur verið mikið í umræðunni sem getur orðið eldfim og 

tilfinningaþrungin. Síðastliðin tvö ár hafa íslenskir fjölmiðlar rætt tálmun á umgengni í 

auknum mæli og þeim neikvæðu afleiðingum sem geta fylgt í kjölfarið. Þó er ekki einungis 

umgengnistálmun sem getur haft skaðleg áhrif heldur er foreldraútilokun breiðara hugtak þar 

sem annað foreldrið reynir ítrekað, með allskyns aðferðum að eyðileggja samband hins 

foreldris við barnið sitt. Þetta gæti meðal annars sýnt sig í neikvæðu tali um foreldrið við 

barnið, kenna öðru foreldri um hluti og jafnvel ásaka foreldrið um glæpsamlegt athæfi hjá 

mismunandi embættum (Baker og Darnall, 2006). Í bandarískri rannsókn kom í ljós að tálmun 

á umgengni við barn var beitt í 29,2% tilfellum (Baker og Darnall, 2006) og Lorandos, Bernet 

og Sauber (2013a) benda á það að barn sem virðist vera sátt við, eða mótmælir ekki (lengur) 

tálmun við umgengni við foreldri er merki um alvarlegri foreldraútilokun (e. severe case of 

parental alienation). 

En af hverju er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að vita hvað foreldraútilokun er? 

Tilfelli hafa aðallega verið á borði félagsráðgjafa og lögfræðinga og því getur virst skrítið að 

ímynda sér hvernig heilbrigðiskerfið getur haft eitthvað til málanna að leggja. Aðallega hefur 

verið fjallað um neikvæð áhrif á börn og er búið að skilgreina tálmun á umgengni sem andlegt 

ofbeldi gegn barni (Harman, Kruk og Hines, 2018). Þó getur tálmun verið skaðlegt fyrir fleiri, 

þá einkum á foreldrið sem er útilokað en einnig hefur verið sýnt fram á að barnið hafnar fleiri 

fjölskyldumeðlimum eins og afa og ömmum, ásamt vinum útilokaðra foreldra 

(Gardner,1998). Félagsráðgjafar og lögfræðingar eru menntaðir í sínu fagi til að finna 

úrlausnir og bregðast við vandanum en framtíðarsýn okkar er að hægt sé að grípa inn í áður en 

skaðinn er skeður. Því væri gott að vita hverjar eru afleiðingar tálmunar á umgengni við barn 

á andlega og líkamlega heilsu einstaklings og hvernig fagfólk getur hjálpað í úrlausn mála. 
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Heilbrigðisstarfsmenn eru í góðri stöðu til þess enda er vel fylgst með heilsu og líðan 

skjólstæðinga og einkum barna hér á landi. Hjúkrunarfræðingar í ung- og smábarnaeftirliti, á 

geðsviði, heilsugæslu, skólahjúkrunarfræðingar og jafnvel hjúkrunarfræðingar í 

meðgönguvernd gætu haft augun opin fyrir merkjum foreldraútilokunar sem verða kynntar 

nánar í þessari rannsóknaráætlun. Hjúkrunarfræðingar gætu þannig reynt að grípa inn í, til 

dæmis með því að veita heildræna fjölskylduhjúkrun og gera viðeigandi ráðstafanir í átt að 

andlegri heilsu og jafnvægi fyrir foreldra, barnið og aðra fjölskyldumeðlimi. 

 

Tilgangur, markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna hvort og þá að hvaða marki hindrun á 

sambandi milli barns og foreldris í formi tálmunar á umgengni hefur áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu og lífsgæði foreldra sem eru þolendur þess. Markmiðið er að niðurstöður 

rannsóknarinnar gætu nýst til þróunar á fræðslu fyrir hjúkrunarfræðinga um einkenni og 

afleiðingar foreldraútilokunar á þolendur og börn sem getur birst í andlegum og líkamlegum 

sjúkdómseinkennum. Með aukinni þekkingu á þessu málefni má líta svo á að 

hjúkrunarfræðingar verði betur í stakk búnir að aðstoða þá skjólstæðinga sína sem eiga við 

þennan vanda að etja. 

Rannsóknarspurningar sem við leitumst við að svara eru:  

1. Hefur tálmun á umgengni við barn áhrif á andlega og líkamlega heilsu foreldra og, 

ef svo er, hver eru heilsufarsleg áhrif á foreldra sem verða fyrir umgengnistálmun við börn 

sín? 

2. Hefur tálmun á umgengni við barn mælanleg áhrif á lífsgæði útilokaðra foreldra og, 

ef svo er, hvernig þá út frá sjónarmiði foreldra? 
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Rannsóknaraðferðir, gagnasöfnun og gagnaúrvinnsla 

Í fyrirhugaðri rannsókn mun verða notuð blönduð aðferð, það er bæði megindleg og 

eigindleg aðferð til þess að hægt sé að fá góða heildarmynd af fyrirbærinu. 

Með megindlegri aðferð verður könnuð heilsutengd lífsgæði hjá foreldrum sem 

hindraðir eru í að umgangast börn sín. SF-36 sjálfsmatslistinn (e. The Short Form (36) Health 

Survey) verður lagður fyrir þátttakendur. Hann er 36 atriða listi, var þýddur á íslensku og 

metinn í meistaraverkefni Margrétar Eiríksdóttur (2011) sem sýndi í heild góða próffræðilega 

eiginleika kvarðans. 

Með eigindlegri aðferð, með notkun hálfstaðlaðs viðtalsramma, verður könnuð líðan 

og heilsa hjá foreldrum sem hindraðir eru í að umgangast börn sín. Þessi aðferð gerir 

rannsakendum kleift að hlusta á og heyra raddir þeirra sem hafa þessa reynslu. Í lýsingu 

þátttakenda munu höfundar leitast við að kanna og skilja þá merkingu sem þátttakendur setja 

á félagslega og mannlega þætti tengda þessari ákveðnu reynslu (Creswell, 2014; Leung, 

2015). Við gagnagreiningu eigindlega hlutans verður framkvæmd innihaldsgreining á því sem 

kemur fram í lýsingu þátttakenda þar sem leitast verður við að ná fram dýpt, þekkingu og 

skilningi á fyrirbærinu. Stuðst verður við kenningar Graneheim og Lundman (2004) og 

Bengtsson (2016) við greiningu gagna. 

Við gagnagreiningu megindlega hluta rannsóknarinnar verður skoðað hvað einkennir 

gögnin með því að kanna tíðni, meðaltal og staðalfrávik og tengsl milli breyta (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). 

Skilyrði fyrir þáttöku í rannsókninni eru þau að foreldri þarf að hafa orðið fyrir tálmun 

á umgengni við barn sitt eftir skilnað. Einnig að ekki séu til ástæður fyrir því vegna dóms sem 

tengist ofbeldi, neyslu eða annari vanrækslu við barn sitt. Fyrir megindlegan hluta 

rannsóknarinnar verður einnig auglýst eftir foreldrum sem eru skilin, en sem telja sig ekki 

hafa orðið fyrir tálmun á umgengni við barn sitt. 
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Forsendur fyrirhugaðrar rannsóknar 

Foreldraútilokun er fyrirbæri sem hefur lítið verið rannsakað á Íslandi en nokkrar 

rannsóknir á áhrifum foreldraútilokunar á útilokaða foreldra eru til erlendis frá. 

Niðurstöðurnar fyrstu rannsókna erlendis hafa sýnt afgerandi áhrif foreldraútilokunar á 

geðheilsu foreldra (Gardner, 1998) og foreldrum sem hafnað er upplifa oft gremju og 

úrræðaleysi (Baker og Darnall, 2006, 2007). 

 

Vísindalegt gildi rannsóknar fyrir hjúkrun 

Mikið hefur verið rannsakað hversu skaðleg áhrif foreldraútilokun getur haft á börn og 

er tálmun á umgengni merki um foreldraútilokun í alvarlegri mynd (Lorandos o.fl., 2013a). 

Vegna þess myndum við vilja sjá rannsókn framkvæmda á áhrifum tálmunar á umgengni við 

börn á þeim foreldrum sem fyrir því verða hér á Íslandi. Þannig væri hægt að nýta 

niðurstöðurnar, ásamt þeim rannsóknum sem sýna áhrif foreldraútilokunar á börn, til að 

aðstoða í skipulagningu um hverskonar verklag best væri að innleiða innan 

heilbrigðiskerfissins til að hægt væri að sporna gegn alvarlegum afleiðingum tálmunar á 

umgengni og grípa inn í áður en það verður að foreldraútilokun. 

 

Skilgreiningar á meginhugtökum 

Heilsa: Líkamleg, andleg og félagsleg líðan sem gerir einstaklingnum kleift að lifa 

innihaldsríku lífi (World Health Organization, 2014). 

Hjúkrun: Henderson (1969/1976. bls.10) skilgreindi hjúkrun á eftirfarandi átt: „Hið 

sérstaka hlutverk hjúkrunarfræðingsins er fólgið í því að hjálpa einstaklingnum, sjúkum eða 

heilbrigðum, í öllu því sem stuðlar að heilbrigði og bata eða friðsælum dauðdaga. Veita 

aðstoð við það sem hann sjálfur myndi gera, hefði hann til þess nægan vilja, þrótt og 
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þekkingu. Þetta þarf hjúkrunarfræðingurinn að gera á þann hátt að það örvi sjúklinginn til 

sjálfbjargar.” 

Fjölskylda: Fjölskylda getur verið samsett á marga vegu. Fjölskyldan er sú sem hver 

og einn einstaklingur skilgreinir hana sem slíka, þar sem tengsl eru til komin vegna 

líffræðilegra banda, annarra tengsla eða þau geta verið byggð á hugmyndafræði eða lögum 

(Perry, 2013). 

Skilnaður: Í þessari rannsóknaráætlun er hugtakið skilnaður notað um samband milli 

foreldra barns sem eru skilin að borði og sæng, búa ekki saman, án tillits til þess hvort þau 

höfðu búið einhvern tíma saman eða voru löglega gift. 

Lögheimilisforeldri: Foreldri sem barn á lögheimili hjá og er heimilt til að taka 

arfgerandi ákvarðanir um daglegt lífs barnsins sbr. 1. mgr. 28. gr. barnalaga (Barnalög nr. 

76/2003).  

Umgengnisforeldri: Foreldri sem býr ekki á lögheimili barnsins. 

Foreldraútilokun (e. parental alienation): Ferlið eða niðurstaðan af sálfræðilegri 

meðferð barns til að sýna óviðeigandi ótta, vanvirðingu eða fjandskap gagnvart foreldri, og 

jafnvel slíta sambandinu við það foreldri (Baker og Darnall, 2006). 

Tálmun á umgengni við barn: Hindrun foreldris að umgangast barn sitt á eðlilegan hátt 

eftir skilnað foreldra, það er þegar umgengni fer ekki fram samkvæmt úrskurði, dómi, dómsátt 

eða staðfestum umgengnissamningum sbr. 48. gr. barnalaga (Barnalög nr. 76/2003). 

 

Samantekt 

Fyrirhuguð er rannsókn um áhrif sem tálmun á umgengni við börn hefur á andlega og 

líkamlega heilsu foreldra sem útilokaðir eru. Þessi rannsóknaráætlun er undirbúningur fyrir 

hana ásamt því að vera 12 eininga lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann 

á Akureyri. Markmið rannsóknarinnar væri að athuga heilsu og lífsgæði foreldra sem hafa lent 
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í þeim aðstæðum að geta lítið sem ekkert umgengist börnin sín og hvernig hjúkrunarfræðingar 

geta gripið inn við slíkar aðstæður. Til að geta búið til vinnureglur um úrræði fyrir foreldra 

sem eru útilokaðir á Íslandi, þarf að vera búið að rannsaka fyrirbærið í þaula svo að hægt sé að 

vera viss um að reglurnar séu byggðar á vísindalegum grunni. Þessi rannsóknaráætlun er hluti 

af vísindalegri nálgun til að kortleggja betur vanda útilokaða foreldra á Íslandi og varpa ljósi á 

fleiri úrræði. Fjallað verður um tilgang, markmið og rannsóknaraðferð sem notuð verður, 

ásamt mati höfunda á gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun. 
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Kafli 2 - Fræðileg samantekt 

Foreldraútilokun 

Foreldraútilokun er flókið og margþætt fyrirbæri sem getur birst í ýmsum myndum og 

haft áhrif á marga sem að því koma. Í grunninn er það þegar foreldri (þolandi) verður fyrir 

höfnun af hálfu barnsins síns og ýtt út úr lífi þess, með vísvitandi aðferðum, að miklu eða öllu 

leiti. Sá aðili sem beitir þessum aðferðum er í flestum tilfellum hitt foreldrið (gerandi). 

Hugtakið sjálft var þróað út frá börnum sem voru í þessum aðstæðum og var það 

barnasálfræðingurinn Richard A. Gardner sem fyrstur setti það fram (Gardner, 1985). Hann 

skilgreindi foreldraútilokun sem hugsunartruflun barna sem einkenndist af því að gera lítið úr 

foreldri (þolanda) og gagnrýna það, á meðan rökin fyrir þeirri gagnrýni væru ýkt eða 

óréttlætanleg. Gardner (1998) hélt því fram að ef útilokað foreldri hafði aldrei beitt barnið sitt 

ofbeldi, vanrækslu eða þesskonar misnotkun, væri ekki hægt að réttlæta höfnun barnsins á 

foreldri sínu. Kelly og Johnston (2001) bentu á að þolendur geti gert minniháttar mistök í 

samskiptum við börnin sín, eins og að sýna þeim ekki stanslausa athygli. Ekki er hægt að 

ætlast til þess að allir foreldrar séu fullkomnir og því djúpt í árina tekið þegar foreldrum er 

refsað fyrir minniháttar mistök með þessum hætti. Árið 2006 gerði Gardner greinarmun á 

foreldraútilokun „parental alienation” á ensku og „foreldraútilokunarheilkenni” eða ,,parental 

alienation syndrome” (PAS) þar sem það fyrra var eðlilegt viðbragð barns við vanrækslu eða 

kynferðis- eða líkamlegu ofbeldi af hálfu foreldri (Gardner, 2006). Hlaut það þó síðar nafnið 

„estrangement” á ensku og er því PAS yfirleitt kallað „parental alienation” (Lorandos, Bernet 

og Sauber, 2013b). 

Oft veit foreldri ekki að foreldraútilokun hefur byrjað fyrr en ferlið hefur náð 

ákveðinni þróun og barnið byrjað að sýna einkenni. Samkvæmt heimildasamantekt Lorandos, 

o.fl. (2013b) geta ástæður fyrir því að þolanda er meðvitað eða ómeðvitað haldið frá barninu 
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sínu eða börnum verið margskonar. Eins getur útilokun verið beitt á aðra fjölskyldumeðlimi 

eins og stjúpforeldra og afa og ömmur eða eftir ágreining á milli fjölskyldumeðlima. 

Í megindlegri rannsókn Balmer, Matthewson og Haines (2018) á 105 feðrum og 120 

mæðrum í Tasmaníu sem öll áttu það sameiginlegt að hafa lent í foreldraútilokun, kom í ljós 

að upplifun útilokaðra mæðra var marktækt verri en upplifun feðra í sömu sporum. Á móti gaf 

rannsókn Lopéz, Iglesias og García (2014) til kynna að feðurnir upplifðu útilokun á verri eða 

alvarlegri hátt en mæður og sýndi að mæður og feður beittu mismunandi aðferðum til 

tálmunar. Mæður voru líklegri til að leita til þriðja aðila, eins og maka eða lögfræðings til að 

ná sínu framgengt en feður voru líklegri til að reyna að grafa undan valdi hins foreldrisins sem 

umönnunaraðila. Þessar rannsóknir benda á að fyrirbærið gerir ekki grein á milli kynja og geta 

bæði mæður og feður lent í því að verða útilokuð frá börnum sínum. Mæður og feður virðast 

vera álíka líkleg til að gerast foreldri í gerandahlutverki foreldraútilokunar (Harman, Leder-

Elder og Biringen, 2016). 

Lorandos, o.fl. (2013b) skoðuðu algengi foreldraútilokunar í birtum heimildum og 

komust að þeirri niðurstöðu að tíðni hefur verið mjög misjöfn á tímabilinu 1975-2005 í 

Bandaríkjunum. Þetta gæti verið út af mismunandi skilgreiningum foreldraútilokunar í 

gegnum tíðina, en talið var út frá gögnunum að í 20 til 30% erfiðra skilnaða hafi 

foreldraútilokun verið beitt í vægu eða alvarlegra formi. Harman o.fl. (2016) gerðu könnun 

hjá 610 fullorðnum í Norður-Karólínu og reiknuðu út að rúmlega 13% foreldra í úrtakinu 

höfðu þolað foreldraútilokun. Algengi foreldraútilokunar er ekki vitað á Íslandi, en Gallup 

framkvæmdi könnun árið 2017 á vegum Félags um foreldrajafnrétti sem gaf til kynna að um 

37% Íslendinga vita um barn eða uppkomið barn sem hefur verið synjað að einhverju eða öllu 

leyti um að umgangast annað foreldri sitt. Heildarúrtak var 1426 en svarendur voru 833, allir 

18 ára eða eldri (Gallup, 2017). 
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Baker og Darnall (2006) birtu niðurstöður könnunar sem gerð var á foreldrum sem 

töldu sig vera þolendur foreldraútilokunar þar sem fram kom að foreldrar sem urðu útilokaðir 

töldu að um 66 mismunandi aðferðum væri beitt af hinu foreldrinu í þeim tilgangi að hindra 

umgengni. Þær snerust aðallega um það að tala illa um þolandann, að hindra eða trufla 

samveru og/eða umgengni barns við foreldrið, fjarsamskipti milli barns og foreldra, táknrænt 

samband barns við foreldra og upplýsingarflæði um barnið eða milli foreldra þess. Einnig 

kom fram að ráðskast var með tilfinningar barnsins, eða reynt var að mynda óheilbrigt 

bandalag á móti þolandanum. Rúmlega 8-13% foreldra í rannsókninni svöruðu því að sex til 

níu mismunandi aðferðir væru notaðar samtímis til að styrkja andúð barnsins á þolandanum 

og af þessum 66 skilgreindu aðferðum voru 11 eftirfarandi notaðar í að minnsta kosti 20% 

tilfella: 

1) Að tala almennt illa um hitt foreldrið (74%). 

2) Að skapa ímynd hins foreldrisins sem veika eða hættulega manneskju (62,5%). 

3) Að trúa barni fyrir dómsmála- og sáttarferli (45,8%). 

4) Að láta barnið heyra að hitt foreldrið elski það ekki (44,8%). 

5) Að ásaka hitt foreldrið um glæpsamlegt athæfi hjá mismunandi embættum (31,3%). 

6) Að trúa barni fyrir hjónabandsmálum (29,2%). 

7) Að tálma umgengni barns við hitt foreldrið (29,2%). 

8) Að tala illa um nýja fjölskyldu hins foreldrisins (27,1%). 

9) Að þvinga barn til að útiloka hitt foreldrið (27,1%). 

10) Að grafa undan uppeldisvaldi hins foreldrisins (27,1%). 

11) Að stöðva símtöl og skilaboð milli barns og hins foreldris (22,9%). 

Þessar niðurstöður sýna að aðferðir sem annað foreldri notar til að útiloka hitt frá barni 

geta verið margar og fjölbreyttar. 
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Fjölskyldutengsl og foreldraútilokun 

Fjölskyldan og friðhelgi hennar. Innsti kjarni samfélagsins er fjölskyldan, hún mótar 

hvern einstakling hvað mest og er oft stoð og stytta fólks í lífinu en hlutverk hennar og form 

tekur breytingum með tímanum (Perry, 2013). Þrátt fyrir þessar breytingar sem fjölskyldan 

stendur frammi fyrir þegar einstaklingar eldast og þroskast, börn flytja að heiman eða 

erfiðleikar koma uppá eins og veikindi eða skilnaðir, þá eru fjölskyldutengslin oft það sterk að 

þau haldast þrátt fyrir allt. Þó er misjafnt hverskonar tengsl eru mikil innan fjölskyldna eða 

hvernig samskipti eru hjá hverjum og einum. Fjölskyldur geta verið samsettar á marga vegu 

þar sem tengsl koma til vegna líffræðilegra banda, vináttu eða þær geta verið byggðar út frá 

hugmyndafræði eða lögum (Perry, 2013). Þannig væri hægt að segja að fjölskyldan sé eins og 

hver og einn einstaklingur skilgreinir hana (Perry, 2013). 

Að geta verið í friði inn á eigin heimili og innan um fjölskyldu sína þykja vera 

mannréttindi. Þess vegna hefur friðhelgi fjölskyldunnar verið viðurkennd samkvæmt lögum 

um mannréttindasáttmála Evrópu, 8. gr. nr. 62/1994 (Lög um um mannréttindasáttmála 

Evrópu, 1994) og í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 71. gr. nr. 33/1944 (Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, 1994). Eins og áður hefur komið fram þá takmarkast fjölskyldan ekki við 

það að einstaklingar búi saman á heimili heldur tekur hugtakið fjölskylda til hennar í 

víðtækum skilningi. Ákvæðið um friðhelgi fjölskyldunnar er ætlað til þess að tryggja rétt 

fjölskyldunnar eins og réttinn til að vera saman, annast uppeldi barna sinna og fara með forsjá 

þeirra (Gunnar G. Schram, 1999; Halldóra K. Hauksdóttir og Júlí Ósk Antonsdóttir, 2015). 

Almennt tryggir ákvæðið um friðhelgi fjölskyldunnar að foreldrar og börn geti notið samvista 

án afskipta frá stjórnvöldum (Halldóra K. Hauksdóttir og Júlí Ósk Antonsdóttir, 2015; Hrefna 

Friðriksdóttir, 2013). Til að vernda fjölskylduna og friðhelgi hennar þarf skýrar lagaheimildir 

og brýna nauðsyn til þess að gripið sé til þess að skerða rétt einstaklinga til að njóta 
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fjölskyldulífs síns eins og segir í fyrrnefndri Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 71. gr. nr. 

62/1944 og í lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, 8. gr. nr. 62/1994. 

Skilnaður og réttindi barna. Þegar deilur koma upp á milli foreldra getur verið 

misjafnt hversu mikið barn er haft með í ráðum í málum sem það varðar. Í samræmi við aldur 

og þroska þarf að taka réttmætt tillit til skoðana barnsins í málum sem það varðar samkvæmt 

barnalögum 1. gr. nr. 76/2003 (Barnalög, 2003). Einnig er þar talað um að þegar ákvarðanir 

eru teknar í málefnum barns skuli hafa í forgangi það sem því er fyrir bestu. Barn á rétt á að 

lifa og þroskast í umhverfi þar sem það nýtur verndar og umönnunar og ekki má koma fram 

við það á vanvirðandi hátt eða beita það annars konar ofbeldi samkvæmt fyrrnefndum 

barnalögum 1. gr. 76/2003. Skilnaðir geta falið í sér átök á milli foreldra og getur verið erfitt 

að komast hjá því að börnin verði vör við það sem getur valdið álagi og streitu fyrir þau 

(Sigrún Júlíusdóttir, Sólveig Sigurðardóttir og Dögg Pálsdóttir, 2016). Komið hefur fram í 

rannsóknum að þau áhrif sem verða vegna viðvarandi streituástands eða áfalla hjá börnum eru 

oft tengd skilnuðum og deilum milli forelda (Vezzetti, 2016). 

Forsjá barna eftir skilnað. Hlutverk mæðra og feðra hafa tekið breytingum á 

undanförnum áratugum. Í dag þykir sjálfsagt að feður taki virkan þátt í uppeldi og umönnun 

barna og mæður hafa aukið mikið þátttöku sína á vinnumarkaði (Guðný Björk Eydal og 

Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Stjórnvöld hafa því reynt að koma til móts við fjölskyldur með 

syfjalöggjöf þar sem markmiðið er að foreldrarnir geti báðir borið ábyrgð á uppeldi barna 

sinna og sinnt umönnun þeirra (Guðný Björk Eydal og Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Foreldrar 

sem skráðir hafa verið í sambúð fara venjulega einnig með sameiginlega forsjá eftir skilnað 

nema ef forsjá hefur verið á annan veg af einhverjum ástæðum og ef annað hefur verið 

ákveðið eftir sambúðarslit. Foreldrarnir þurfa að ákveða saman og hafa barnið með í ráðum 

eftir þroska þess og getu, hvar lögheimili skuli ákveðið þar sem það svo hefur fasta búsetu 

(Barnalög 31. gr. nr. 76/2003). Eftir skilnað er algengara en áður að foreldrar velji að hafa 
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jafna forsjá en á Íslandi, Norðurlöndunum og fleiri stöðum eru um fjórðungur foreldra sem 

skilja og velja þetta fyrirkomulag (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2016). 

Í niðurstöðum rannsóknar þar sem hluti hennar voru viðtöl við 16 einstaklinga á 

aldrinum 18-59 ára um reynslu þeirra af því að hafa haft jafna búsetu hjá foreldrum sínum 

eftir skilnað kom í ljós að reynsla þeirra var oftast jákvæð. Frásagnir þeirra voru þó allt frá því 

að lýsa mjög góðri reynslu til að lýsa neikvæðri reynslu. Yngri viðmælendur voru jákvæðari 

en þeir eldri. Viðmælendurnir töluðu um að það jákvæða við þetta fyrirkomulag væri að geta 

haldið jöfnum tengslum við foreldrana en takmarkarnir væru þær að oft ættu foreldrarnir í 

erfiðleikum með samskiptin sín á milli sem börnin urðu vitni að, einnig tjáðu viðmælendurnir 

hollustuklemmu gagnvart foreldrum sínum (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2016). 

Átök við skilnað. Foreldraútilokun á það til að gerast í erfiðum skilnuðum þar sem 

mikil átök eiga sér stað á milli foreldra, þó hún geti einnig orðið hjá pörum sem búa (enn) 

saman, til dæmis með því að tala oft illa um hitt foreldrið (Lorandos, o.fl., 2013b). Nokkrir 

höfundar hafa reynt að skilgreina nákvæmlega hvað felst í „erfiðum skilnaði” og Lorandos, 

o.fl. (2013b) tóku saman helstu merki um mikinn ágreining við skilnað: 

1) Munnleg tjáning, til dæmis særandi orðalag, hótun um ofbeldi. 

2) Líkamleg tjáning, til dæmis að skella hurðum, kasta hlutum, ógna hvort öðru. 

3) Raunverulegt eða meint heimilisofbeldi. 

4) Raunverulegt eða meint kynferðisofbeldi gegn barni. 

5) Barn upplifir tilfinningalega ógnun. 

6) Tálmun á umgengni hefur verið beitt. 

7) Vanvirk fjölskylda, til dæmis vegna fíknivanda eða alvarlegra andlegra veikinda. 

8) Barnaverndaryfirvöld hafa afskipti af ágreiningi. 

9) Ör eða tíð skipti á lögmönnum. 

10) Mál fer óvenjulega oft fyrir dóm. 
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11) Það tekur langan tíma að ná sáttum í málinu/ljúka málinu. 

12) Mikill fjöldi gagna, til dæmis dagbækur og yfirlýsingar sem safnað hefur verið 

saman. 

Umgengnisréttur. Í 46. gr. barnalaga nr. 76/2003 segir „barnið á rétt á að umgangast 

með reglubundnum hætti það foreldra sinna sem það býr ekki hjá, enda sé það ekki andstætt 

hagsmunum þess”. Þegar foreldri umgengst barn er átt við samveru og önnur samskipti sem 

eru á milli þeirra. Aðeins ef dómari eða lögmælt stjórnvald hefur metið það andstætt 

hagsmunum barnsins að umgangast foreldrið sem það býr ekki hjá hefur lögheimilisforeldrið 

rétt á að hindra umgengni barnsins við það. Annars er það skylda að reyna að stuðla að 

reglulegri umgengni. Alltaf eru hagsmunir barns hafðir í huga og þess vegna geta foreldrar 

sjálfir samið um hvernig umgengni skuli háttað (Barnalög, 2003). 

 

Áhrif foreldraútilokunar á líðan og heilsu foreldra og barna 

Í þversniðsrannsókn þar sem 1,295 börn á aldrinum fjögurra til átján ára tóku þátt var 

athuguð andleg heilsa barna sem bjuggu annaðhvort með einstæðu foreldri, í kjarnafjölskyldu 

eða með foreldrum sem deildu forræði í sitthvoru lagi. Kom í ljós að það var samhengi á milli 

líðan barna og foreldra, það er milli vellíðunar þeirra andlega, líkamlega og fjárhaglegri stöðu 

(Bergström, Fransson, Hjern, Köhler og Wallby, 2014). 

Foreldri í þolandahlutverkinu. Erlendar rannsóknir hafa komist að þeim 

niðurstöðum að foreldraútilokun getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir útilokaða 

foreldra þar sem andlegir kvillar eins og þunglyndi og kvíði ráða för. Gott dæmi eru 

niðurstöður úr eigindlegri rannsókn Bosch-Brits, Wessels og Roux (2018). Höfundar tóku 

viðtöl við sex feður í Suður-Afríku sem allir urðu fyrir foreldraútilokun eftir átakamikla 

skilnaði. Þar kom í ljós að kvíði og hræðsla var viðvarandi tilfinning hjá þessum 

einstaklingum og var sorgin svo mikil að einn þátttakendanna lýsti tilfinningunni þannig að 
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hún væri verri en dauði og eins og að vera dáinn að innan. Einnig bar á reiði út í konur og 

lagakerfið ásamt lækkun á sjálfsáliti. Sumir grétu í viðtölunum þegar þeir töluðu um öll þau 

mikilvægu augnablik í lífi barnsins sem þeir misstu af, eins og fyrstu skref og fyrsta tönn. 

Þátttakendum rannsóknarinnar fannst öllum erfitt að hafa alltaf áhyggjur af velferð barna 

sinna, þar sem þeim var meinaður sá réttur að geta verndað þau. 

Í umfjöllun Woodall og Woodall (2017) um andlega fylgikvilla þess að lenda í 

foreldraútilokun fyrir þolanda má meðal annars sjá að það að finna fyrir höfnun frá barni sínu 

fylgir tilfinning um óréttlæti og niðurlægingu. Jafnframt kemur til fjárhagslegt tjón vegna 

lögfræðikostnaðar og fleira. Allt þetta getur haft sambærilegar afleiðingar og í fyrrgreindri 

rannsókn Bosch-Brits o.fl. (2018) sem birtist í langvarandi andlegri vanlíðan. Höfundar telja 

að heilsu og velferð útilokaða foreldrisins sé stefnt í hættu af gerandanum sem getur leitt til 

aukinna líkamlegra viðbragða við álagi, eins og háu kortisóli, svefnleysi, þunglyndi, óróleika 

og hættu á notkun vímuefna. Höfundar benda einnig á mikilvægi þess að foreldrar og 

fagaðilar séu vakandi fyrir einkennum þunglyndis, kvíða og áfallastreituröskunar ásamt 

hugsunum um sjálfskaða. 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar á upplifun og reynslu útilokaðra íslenskra feðra af 

því að vera meinaður aðgangur að barni sínu gáfu innsýn í hvernig ástand þessara mála er 

hérlendis (Halldór Arason, 2012). Samræmast þær niðurstöðum erlendra rannsókna að því 

leiti að þátttakendur lýstu nær allir einkennum þunglyndis og tjáðu sig um depurð og vonleysi 

og þurftu sumir að leita sér sálfræðimeðferðar vegna einkennanna. Undir þetta tekur Herman 

(2015) sem bendir á að útilokaðir foreldrar geta verið í hættu á að þróa með sér einkenni 

áfallastreituröskunnar vegna ferlisins sem einkennist af, sorg, áhyggjum, kvíða og reiði. 

Enginn af íslensku feðrunum í rannsókn Halldórs Arasonar hafði hugleitt sjálfsvíg en 

einkennin geta orðið það alvarleg að menn fari að íhuga sjálfsvíg sem sumir því miður láta 

verða af (Kposowa, 2003; Sher, 2017). 
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Foreldrið í gerandahlutverkinu. Afleiðingar sem útilokað foreldri getur orðið fyrir 

eru verulegar og má þá velta fyrir sér afhverju og til hvers gerandi beitir aðferðum til 

foreldraútilokunar? Í eftirfarandi rannsóknum um foreldraútilokun hafa komið fram 

vísbendingar um geðheilsu og líðan foreldra sem eru gerendur í svona málum. 

Benedek og Schetky (1985) bentu á að þegar foreldri er mjög kvíðið færist kvíðinn 

yfir til barna og gæti það útskýrt kvíða barns fyrir að fara í heimsókn til hins foreldrisins. 

Clawar og Rivlin (1991) vildu meina að foreldri reynir að útiloka hitt foreldri vegna 

einmanaleika eða löngunar til að fá bandamann. Bagby, Nicholson, Buis, Radovanovic og 

Fidler (1999) töldu að það foreldri sem beitir foreldra- útilokunaraðferðum geri sér ekki grein 

fyrir eðli hegðunar sinnar og þeim afleiðingum sem hún gæti haft. Friedman (2004) taldi að 

foreldrar sem eru í forsjádeilum í erfiðum skilnuðum eru líkleg til að glíma við geðraskanir á 

borði við sjálfsdýrkunar- eða jaðarpersónuleikaröskun. 

Í verstu tilfellunum er það foreldri sem beitir útilokun alltaf meðvitað um þær aðferðir 

sem það notar til þess að hinu foreldrinu verði hafnað (Sauber, 2006). Á móti greina Woodall 

og Woodall (2017) tvær tegundir útilokunar, hreina ómeðvitaða útilokun (e. pure unconscious 

alienation) og getur sú útilokun verið alveg eins alvarleg og hin tegundin sem er hrein 

meðvituð útilokun (e. pure conscious alienation). Í þeirri fyrrnefndu er þó oftast hægt að gera 

geranda ljóst að um skaðvaldandi hegðun er að ræða og beina honum í rétta átt. Í bæði 

meðvitaðri og ómeðvitaðri útilokun eru gerendur líklegir til að vera með 

sjálfsdýrkunarpersónuleikaröskun (e. narcissistic personality disorder) þar sem einstaklingur 

getur einungis greint frá sínum eigin þörfum og tilfinningum og getur því ekki sett sig í spor 

annara (Woodall og Woodall, 2017). 

Fyrri rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að foreldri sem beitir foreldraútilokun líði 

illa, hvort sem um er að ræða geðsjúkdóm eða einhversskonar hugsanatruflun er ekki hægt að 
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alhæfa en vert er að hafa í huga að þetta foreldri gæti líka þarfnast hjálpar frá 

heilbrigðiskerfinu (Friedman, 2004; Woodall og Woodall, 2017). 

Áhrif foreldraútilokunar á börn. Eitt af framlögum Gardners (1998) í þessu 

samhengi sem hér um ræðir var að greina einkenni barna sem hann taldi vera meginorsakir 

þeirra áhrifa sem foreldraútilokun getur haft á börn í þessum aðstæðum: 

1) Ítrekuð afneitun á því foreldri sem hafnað er af hálfu barnsins. 

2) Veikburða, eða fáránlegar ástæður fyrir höfnuninni. 

3) Skortur á skynsamlegu og réttu mati á aðstæðum hjá báðum foreldrum. 

4) Skortur á sektarkennd hjá gerandanum varðandi illa meðferð á útilokaða foreldrinu. 

5) Notkun orða og hugmynda frá því foreldri sem er gerandi til að réttlæta höfnunina. 

6) Fullyrðingar um það að barnið sé að hugsa sjálfstætt og að öllu leyti án áhrifa frá 

öðrum aðilanum, einkum foreldri sem er gerandi. 

7) Sjálfkrafa stuðningur barnsins við foreldra sem er gerandi í öllum átökum. 

8) Útbreiðsla fjandskaps gagnvart vinum og fjölskyldu útilokaða foreldrisins. 

Stundum er erfitt, en nauðsynlegt, fyrir alla aðila sem hlut eiga að máli að greina á 

milli foreldraútilokunar og réttmætrar útilokunar (e. estrangement) vegna óásættanlegrar 

foreldrahegðunar eins og kynferðislegt ofbeldi og þess háttar. Fyrirbærið foreldraútilokun 

hefur verið rannsakað mikið og aðferðir þróaðar til að greina það frá öðrum sálfræðilegum 

röskunum (Baker, Burkhard og Albertson-Kelly, 2012). Baker (2018) hefur skilgreint fjóra 

þætti sem má hafa sem viðmiðun þegar verið er að greina foreldraútilokunartilfelli: 

1) Samband milli barns og útilokaðs foreldris hafði áður verið gott. 

2) Barn hefur ekki þolað ofbeldi af neinu tagi né vanrækslu af útilokaða foreldrinu. 

3) Annað foreldrið er að nota skilvirkar aðferðir til að útiloka hitt foreldrið. 

4) Foreldraútilokunarþættir endurspeglast í hegðun og tjáningu barnsins. 
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Sýnt hefur verið fram á að börn sem hafa reynslu af foreldraútilokun eru í aukinni 

hættu á að glíma við tilfinningalegar raskanir og eiga erfiðara með að aðlagast nýju umhverfi, 

borin saman við börn sem ekki upplifðu foreldraútilokun eftir skilnað foreldra sinna 

(Johnston, Walters og Olesen, 2005; Fidler og Bala, 2010). 

Baker (2005) tók viðtöl við 38 bandaríska fullorðna einstaklinga sem upplifðu 

foreldraútilokun sem börn og greindi áhrif foreldraútilokunar til lengri tíma hjá þeim, sem hún 

skipti niður í sex aðalþemu: neikvæða sjálfsmynd, þunglyndi, áfengis/vímuefnaneyslu, 

erfiðleika við að treysta sjálfum sér og öðrum, útilokun frá sínum eigin börnum og hærri tíðni 

skilnaða. Einnig hefur Sher (2017) tekið saman fleiri heilsutengdar afleiðingar 

foreldraútilokunar hjá börnum, meðal annars átraskanir. Nýlega hafa Verrocchio, Marchetti, 

Carrozzino, Compare og Fulcheri (2019) rannsakað langtímaáhrif skilnaðar á fullorðnum 

Ítölum, sumum sem höfðu reynslu af foreldraútilokun sem börn og hinum sem höfðu það 

ekki. Höfundar lögðu fyrir þátttakendur þrjá sjálfsmatslista: Baker Strategy Questionnaire, 

BSQ (Baker og Chambers, 2011), sem er kvarði um foreldraútilokunaraðferðir sem voru 

beittar þegar einstaklingurinn var barn, Beck Depression Inventory - II, BDI-II (Beck, Steer 

og Garbin, 1988), sem er kvarði til að mæla þunglyndi, og ítölsku útgáfuna af Short-Form 36, 

SF-36 (Ware og Gandek, 1994). Niðurstöður þeirra staðfestu tengsl milli þunglyndis og 

reynslu af foreldraútilokun sem barn sem áður hafði verið sýnt af Baker (2005). Svör þeirra 

einstaklinga við SF-36 sýndu að þeir mátu lífsgæði sínu verri en þeir sem lentu aldrei í þess 

konar aðstæðum. Í þessari rannsókn kom í ljós að lækkun á heilsutengdum lífsgæðum var 

ekki einungis tengd geðheilsu heldur var almennt heilsufar og félagsleg virkni verri hjá þeim 

sem höfðu reynslu af foreldraútilokun sem börn. 

Foreldraútilokun og andlegt ofbeldi. Clawar og Rivlin (1991) voru fyrstu 

höfundarnir sem notuðu hugtakið heilaforritun og heilaþvott í samhengi við 

útilokunaraðferðir. Harman o.fl. (2018) færa rök fyrir því að foreldraútilokun flokkist sem 
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heimilisofbeldi af andlegum toga, þar sem barnið er andlega misnotað til að loka á annað 

foreldrið og beitir gerandi aðferðum sem oft leiða til þess að barnið verður óréttlátanlega hrætt 

við þolandann, jafnvel hrætt við að hafa fjarsamskipti við hann. Einnig hefur foreldraútilokun 

afleiðingar á líðan og geðheilsu foreldris í þolandahlutverki eins og áður hefur verið fjallað 

um. Rannsóknir hafa sýnt að konur sem lenda í andlegu ofbeldi að hálfu maka síns geta fengið 

þunglyndi, áfallastreituröskun, kvíða með fleiru (Stewart og Vigod, 2017) og þetta eru einmitt 

geðtruflunar sem þolandi og barn geta fengið þegar foreldraútilokun er beitt. Þó svo að ekki sé 

minnst á foreldraútilokun á beinan hátt í barnalögum þá hefur Sýslumaður á Suðurlandi 

(2017) bent á að tálmun á umgengni við barn hafi talist til ofbeldis í þó nokkurn tíma. 

Sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu (2017) taldi að tálmun á umgengni við barn feli í sér brot 

umsjónaraðila gagnvart barni sbr. 98. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og í þessari grein 

stendur að umsjónaraðilar sem misþyrma barni eða vanrækja það andlega eða líkamlega 

þannig að lífi eða heilsu barnsins sé hætta búin skulu fá fangelsisrefsingu í allt að fimm árum. 

Samkvæmt 16. gr. barnaverndarlaga ber öllum, þar með talið hjúkrunarfræðingum, skylda að 

tilkynna til barnaverndarnefndar ef grunur er á ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi gegn 

barni, eins og óviðunandi uppeldisaðstæður og/eða stofni þroska og heilsu sinni í alvarlega 

hættu (Barnaverndarlög, 2002). 

 

Úrræði fyrir þolendur foreldraútilokunar 

Forsendur. Foreldraútilokun ætti að taka alvarlega og er mikilvægt að grípa inn í sem 

fyrst (Woodall og Woodall, 2017). Templer, Matthewson, Haines og Cox (2017) gerðu 

kerfisbundna fræðilega samantekt á aðferðum sem höfðu reynst vel til að bregðast við 

foreldraútilokun. Benda þau á að öll úrræði og meðferðir skuli miða að því að fá sem bestu 

útkomuna fyrir barnið og fjölskyldu, sem felur í sér endurbyggingu á sambandi milli útilokaðs 

foreldris og barns. Þau benda á fjölskyldumeðferðir sem miða að því að endurbæta sambandið 



19 

 

á milli þess foreldris sem fyrir útilokuninni verður og barns, undirbúa hitt foreldrið fyrir það 

að breytingar séu handan hornsins, ásamt því að styðja það í breytingarferlinu. Hjálpa þarf 

foreldrum að læra að vinna í sameiningu með því að bæta samskipti og setja heilbrigð mörk. 

Samantektin sýndi fram á að ekkert bendi til þess að gott væri að bíða eftir því að vandamálið 

leysist af sjálfu sér eða leyfa barninu að ráða útkomunni. 

Woodall og Woodall (2017) bentu á að ástæðan fyrir því að ekki væri gott að leyfa 

börnum að ráða í svona málum væri vegna þess að í tilfellum foreldraútilokunar er 

útilokunarforeldrið búið að innræta sínar skoðanir og tilfinningar hjá barninu. Því er líklegt að 

rödd barnsins endurspegli áherslur gerandans en ekki sönnu tilfinningar barnsins. Þetta er í 

samræmi við íslensk barnalög nr. 76/2003, 1. gr en í þeim segir að börn eiga rétt á að láta 

skoðanir sínar í ljós en það sem ætti að ráða endanlegri ákvörðun byggist á því sem er barninu 

fyrir bestu (Barnalög, 2003). 

Meðferð. Warshak (2010a) fjallaði um úrræði í Bandaríkjunum sem hefur verið í boði 

síðan 1991 og heitir Family Bridges, þar sem barn/börn og útilokað foreldri koma saman í 

húsnæði, fræðast og vinna verkefni saman í fjóra samfellda daga til að endurmynda tengsl 

þeirra. Warshak fylgdi 23 börnum úr 18 fjölskyldum í gegnum ákveðið ferli, þar af voru 14 

börn úr átta fjölskyldum sem höfðu fengið tilvísun í meðferð í kjölfar úrskurðar dómstóla sem 

færði forsjá barnanna til þolandans foreldraútilokunar. Hann taldi að 22 af þessum 23 börnum 

svöruðu meðferðinni á jákvæðan hátt og sambandið á milli þeirra og áður-hafnaðra foreldra 

lagaðist. Þó höfðu öll 23 börnin áður farið í sáttameðferð hjá lögmönnum sem hafði engan 

árangur borið. Einnig fylgdi Warshak þessum 18 fjölskyldum í lengri í tíma og 18 börn héldu 

áfram í góðum samböndum við foreldra sem höfðu þolað foreldraútilokun. Vert er að benda á 

það að Warshak og Otis (2010) lögðu áherslu á það að hugmyndafræði Family Bridges sé 

ekki að veita lækningameðferð heldur fræða fjölskyldur um mikilvægi þess að 

lögfræðiþjónustur vinni vel saman með Family Bridges teyminu til að ná sem bestum árangri 
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fyrir alla fjölskyldumeðlimina. Einnig skoða Warshak og Otis (2010) möguleikann á að bjóða 

öllum fjölskyldum sem glíma við foreldraútilokun í Family Bridges en hingað til höfðu bara 

verstu útilokunartilfellin verið boðin meðferð. 

Bent hefur verið á að gera þurfi einstaklingum grein fyrir eðli og alvarleika hvers 

tilfellis foreldraútilokunar til að geta brugðist rétt við og Woodall og Woodall (2017) leggja 

áherslu á að það skipti máli hvers konar aðferðir eru notaðar þegar meðferð er veitt. Þetta er 

mikilvægt því að röng meðferð getur gert ástandið verra. Höfundar benda á leiðir fyrir 

þolendur til að takast á við foreldraútilokun og fylgikvillum hennar. Þar undirstrika þeir 

mikilvægi úrlausnamiðaðrar hugsunar í stað þess að velta sér upp úr vandamálunum. Áherslan 

ætti að vera á lokamarkmiðið sem eru góð samskipti milli útilokaðs foreldris og barns. 

Foreldrar þurfa að halda ró sinni í átakanlegum aðstæðum þar sem hvert einasta glappaskot 

getur gefið gerandanum tækifæri til að nota það sér í hag. Útilokaðir foreldrar þurfa jafnframt 

að geta horft inn á við og íhuga eigin mistök og þeirra þátt í foreldraútilokuninni, ef hún hefur 

verið einhver. Einnig leggja Woodall og Woodall áherslu á mikilvægi þess að kenna ekki 

sjálfum sér um heldur horfast í augu við það að, ef það væri ekki fyrir gerandann þá væri 

foreldraútilokunin ekki til staðar og því liggur endanleg ábyrgð alltaf á því foreldri sem beitir 

útilokunaraðferðum. Að auki benda höfundar bókarinnar svo á aðferðir eins og slökun, 

hugleiðslu og núvitund sem gæti hjálpað foreldrum að takast á við kvíða og aðrar afleiðingar 

foreldraútilokunar (Woodall og Woodall, 2017). 

Í Danmörku tók gildi 1. apríl 2019 fyrirkomulag þar sem ákveðið var að 

Fjölskylduréttarhús (d. Familieretshus) sem heyrir undir barna- og félagsmálaráðuneytið skuli 

meðhöndla í víðu samhengi þau mál sem varða fjölskylduna og komi í stað ríkisstofnunar 

(Familieretshuset, 2019). Þar geta fjölskyldur komið og fengið aðstoð þegar um erfið mál er 

að ræða, meðal annars við skilnað þar sem börn þurfa að aðlagast nýjum aðstæðum og 

foreldrar þurfa að geta átt í góðum samskiptum vegna barnanna en tilgangurinn er að finna 
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bestu lausnina í málum fjölskyldna. Þetta nýja fyrirkomulag í skilnaðarmálum á að taka á 

málum fjölskyldna á heildrænan hátt þar sem allt fer fram á sama stað eins og meðferðir og 

dómsmál þar sem ekki næst sameiginleg niðurstaða. Mikil áhersla er lögð á að barninu líði 

sem best á meðan skilnaður foreldra stendur yfir þar sem það tímabil getur valdið álagi fyrir 

það. Séð er til þess að barnið geti alltaf leitað til og talað við sérstakan stuðningsaðila um 

líðan sína og önnur mál sem það þarf að tjá sig um (Familieretshuset, 2019). Í þessu 

fyrirkomulagi er skylda að sækja þriggja mánaða skoðunartímabil og að taka þátt í stafræna 

ferlinu „Samstarf eftir skilnað – Vegna barnanna“ (d. Samarbejde Efter Skildmisse- For 

børnenes skyld) þetta á við þegar sótt er um skilnað þegar börn undir 18 ára aldri eru inn í 

myndinni. Með skimun í byrjun ferlisins þar sem spurningalista er svarað eru þarfir hverrar 

fjölskyldu metnar (Familieretshuset, 2019). Á Íslandi eru því miður engin sértæk úrræði í boði 

fyrir þolendur foreldraútilokunar. 

 

Foreldraútilokun og heilbrigðisþjónusta 

Heilbrigðisþjónusta. Við skilnað geta einstaklingar fundið fyrir tilfinningum eins og 

reiði, sorg, kvíða og depurð. Stundum getur það reynst erfitt fyrir foreldra að sýna börnum 

sínum eins mikinn stuðning og skilning eins og þau hafa þörf fyrir við þessar aðstæður. 

Börnin geta brugðist við þessu ástandi á mismunandi hátt en hegðunarmynstur barnsins getur 

orðið annað en vanalega sem getur aftur einnig aukið á álag sem er á foreldrinu við þessar 

aðstæður (Embætti landlæknis, 2017). 

Mikilvægt er að fagaðilar sýni umhyggju og geti komið auga á erfiðleika sem tengjast 

samböndum og skilnaði. Samkvæmt Embættis landlæknis (2017) er hægt að ráðleggja 

foreldrum í þessari stöðu nokkur atriði í samskiptum sínum við börnin til þess að þau eigi 

auðveldara með að aðlagast betur breyttum aðstæðum. Hjúkrunarfræðingar gætu verið í góðri 

aðstöðu til þess að sjá um þessa fræðslu ásamt fleiri fagaðilum. Þessir fimm þættir eru: 
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1. Að vera heiðarleg við barnið og ræða við það á opinskáan hátt. 

2. Að foreldrar séu duglegir að hvetja barnið til þess að tjá tilfinningar sínar. 

3. Að breytingar í umhverfi og aðstæðum séu eins litlar í einu og hægt er. 

4. Að viðhalda góðu sambandi við börnin og einnig þarf fyrrverandi maki að gera slíkt 

hið sama. 

5. Foreldrar þurfa að muna að hugsa vel um sig. 

Fram hafa komið rök fyrir því að foreldraútilokun ætti að vera skráð sem heilkenni í 

greiningakerfum eins og DSM-5 (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

sem er gefið út af American Psychiatric Association (APA). Þegar verið var að safna gögnum 

og umsögnum til að undirbúa fyrir DSM-5, birtust nokkrar greinar sem voru á móti því að 

bæta við greiningu tengdri foreldraútilokun í DSM-5, vegna ýmsa sjónarmiða. Aðalrökin voru 

þau að fyrirbærið hafði ekki verið ítarlega rannsakað og gögnin of fá til að samþykkja 

foreldraútilokun sem geðröskun (Houchin, Ranseen, Hash og Bartnicki, 2012; Pepiton, Alvis, 

Allen og Logid, 2012; Walker og Shapiro, 2010). Pepiton o.fl. (2012) höfðu áhyggjur af því 

að hugtakið foreldraútilokun sem ákveðin greining á geðsjúkdómi gæti verið misnotuð af 

foreldrum sem beita ofbeldi til að fá að umgangast barnið. Ennfremur hafa Walker og Shapiro 

(2010) varað við því að, síðan foreldraútilokunar hugtakið kom fram í dómsal, hafa aðallega 

mæður verið ásakaðar um það að útiloka feður en oft vildu þær bara vernda börnin gegn 

ofbeldisfullum feðrum. Bernet og Baker (2013) gerðu athugasemd við það að í erfiðum 

umgengnisdeilum væru gerðar réttlætanlegar og falskar ásakanir af hálfu beggja kynja, en 

fagmennska og dómgreind dómaranna myndu tryggja réttan úrskurð með hagmuni barnsins að 

leiðarljósi. Þessi höfundar lögðu einnig áherslu á nauðsyn þess að bera kennsl á börn og 

fjölskyldur sem glímdu við foreldraútilokun snemma í skilnaðarferlinu, þegar auðveldara væri 

að meðhöndla ástand þeirra. Til þess að það verði þarf heilbrigðisstarfsfólk að fræðast um 

algengi og einkenni foreldraútilokunar og því mætti álykta að það væri kostur að þessi börn 
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og fjölskyldur myndu fá greiningu sem er í DSM-5 greiningarkerfinu og í ICD-11 listanum (e. 

International Classification of Diseases) gefinn út af WHO (2018) þannig að heilbrigðiskerfið 

gæti þá gripið fyrr inn. 

Foreldraútilokun kemur ekki sem greining í DSM-5 (APA, 2013) en er þar inni á bak 

við kafla um vandamál tengd fjölskylduuppeldi (e. Problems related to family upbringing, bls. 

715), í undirkafla V61.20 (Z62.820) um vandamál í sambandi milli foreldris og barns (e. 

Parent-child relational problem) (Bensussan, 2017; Vilalta og Winberg Nodal, 2017) og 

jafnvel í undirkafla V61.29 (Z62.898) um barn sem þolandi átakasambands foreldra (e. Child 

affected by parental relationship distress) (Bensussan, 2017). Vert er að benda á að í þessum 

köflum er foreldri skilgreint sem umönnunaraðili barnsins, og gæti þá verið líffræðilegt 

foreldri, kjörforeldri, fósturforeldri, amma, afi o.fl. Einnig er tekið fram að í þessum köflum er 

ekki fjallað um geðsjúkdóma heldur um aukaupplýsingar um einstaklinga sem geta haft áhrif 

á heilsufar og meðferð hans (APA, 2013, bls. 715). 

Hjúkrunarfræðingar og hlutverk þeirra í foreldraútilokun. Hjúkrunarfræðingar 

hitta fólk á mismunandi tímabilum í lífi þess, og þá einkum þegar fólk fær andlega eða 

líkamlega kvilla eða stendur frammi fyrir erfiðleikum, missi og sorg sem virðast 

óyfirstíganlegir. Eins og áður hefur verið greint frá eru þolendur foreldraútilokunar líklegir til 

þess að finna meðal annars fyrir einkennum kvíða og þunglyndis (Halldór Arason, 2012; 

Bosch-Brits o.fl., 2018) og geta hjúkrunarfræðingar á geðheilbrigðissviði, heilsugæslu, 

barnadeildum og öðrum sviðum heilbrigðisskerfisins þurft að sinna þessum þolendum. 

Niðurstöður rannsókna á foreldraútilokun með áherslu á upphaf ferlisins og þróun þess 

gefa vísbendingar um að þverfagleg nálgun í hverju tilfelli fyrir sig sé árangursrík og lagt er 

til að notast við sérstök meðferðarfræðileg módel og tækni sem hindra frekari versnun í 

sambandi barns við foreldrið sitt (Johnston,Walters og Friedlander, 2001; Kelly og Johnston, 

2001; Sullivan og Kelly, 2001). Þó hér sé um gamlar upplýsingar að ræða þá var áhugavert að 
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sjá að ekki var minnst á hjúkrunarfræðinga og virðast þeir hafa verið alveg óvirkir sem 

faglegir stuðningsaðilar á þessum tíma. Harman o.fl. (2018) leggja áherslu á að 

forvarnaraðgerðir geti falist í fræðslu og auglýsingaherferðum þar sem það hefur reynst vel í 

forvörnum gegn annarskonar ofbeldi eins og einelti. Fræða þurfi foreldra um mikilvægi 

góðrar samvinnu og mikilvægi þess að börn eigi gott samband við báða foreldrana ásamt því 

að kenna börnum gagnrýna hugsun. 

Hjúkrunarfræðingar starfa á mörgum stöðum innan heilbrigðiskerfisins meðal annars 

inni á sjúkrahúsum, á heilsugæslustöðvum og inn á heimilum, þeir hafa því greiðari aðgang en 

aðrar heilbrigðisstéttir til þess að aðstoða fjölskyldur þegar þær standa frammi fyrir 

margskonar og fjölbreytilegum vanda (Elísabet Konráðsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 

2006). Hjúkrunarfræðingar fylgja börnum allt frá getnaði fram að lok grunnskóla. Andleg 

heilsa barna skiptir máli og ber að taka það alvarlega ef barn sýnir einkenni um andúð gegn 

foreldri. Brýnt er að hjúkrunarfræðingar búi yfir nægilegri þekkingu til að geta greint á milli 

þess hvort foreldrið hafi gert eitthvað á hlut barnsins eða hvort um gæti verið að ræða að 

barnið sé að endurspegla tilfinningar foreldris sem beitir útilokunaraðferðum. Ef 

hjúkrunarfræðingar þekkja einkenni foreldraútilokunar hjá börnum og foreldrum gætu þeir 

hjálpað við að greina á milli réttlátanlegrar og óréttlátanlegrar útilokunar. Þannig gætu þeir 

hjálpað fjölskyldum að taka á vandamálinu og beina þeim í réttan farveg til lausnar. Væri 

hægt að brýna fyrir væntanlegum foreldrum, hversu mikilvægt það væri fyrir barn að öðlast 

gott samband við foreldra og hvetja feður til að vera virkir þátttakendur í lífi barnanna með 

því að fylgja barnsmóður, strax í meðgöngu og síðar barni sínu í gegn um öll ferlin sem því 

viðkemur. 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks er að aðstoða og styðja 

við fjölskyldur í að finna gott úrræði við erfiðleikum og vandamálum, en fjölskyldurnar 

sjálfar eru oftast bestar til þess fallnar að finna lausn sem hentar þeim (Wright og Leahey, 
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2011). Aðstæður þar sem hjúkrunarfræðingar geta komið auga á vandamál innan fjölskyldna 

eru til dæmis á heilsugæslustöðvum, barna- og unglingageðdeildum og geðdeildum, en 

starfsemi geðsviðs á Landspítalanum er með það markmið að bæta líðan allrar fjölskyldunnar 

þannig að eftir meðferð verði fólk betur í stakk búið til þess að takast á við daglegt líf 

(Landspítali, e.d.). Það hefur verið bent á að í langan tíma hefur heilbrigðisstarfólk innan 

geðsviðs borið kennsl á einkenni þar sem komið hefur í ljós við nánari athugun að vandamálið 

að baki þeim má rekja til foreldraútilokunar (Sher, 2017). 

Calgary fjölskylduhjúkrun. Heilbrigðisstarfsmenn sem hafa unnið með börnum 

skilnaðarforeldra tala um að foreldraútilokun geti valdið miklum sársauka og erfiðleikum fyrir 

fjölda einstaklinga og fjölskyldur (Sher, 2017). Því gæti aðferð Kanadisku 

hjúkrunarfræðinganna Lorraine M. Wright og Maureen Leahey sem þær komu fyrst fram með 

árið 1984 í formi fjölskyldumatslíkans (e. Calgary Family Assessment Model, CFAM) og árið 

1994 bættist svo fjölskyldumeðferðarlíkanið (e. Calgary Family Intervention Model, CFIM) 

við (Wright og Leahey, 2011). Fjölskyldumatslíkanið er byggt á þremur flokkum sem greinast 

svo í undirflokka sem gerir hjúkrunarfræðingnum kleift að fá nánari upplýsingar um 

fjölskylduna. En grunnflokkarnir eru fjölskyldu uppbygging, þroski 

fjölskyldu/fjölskyldumeðlima og virkni innan fjölskyldu. Fjölskyldutré er einnig hluti af 

líkaninu og tengslakort (Wright og Leahey, 2011). Í fjölskyldumeðferðarlíkaninu er lögð 

áhersla á styrkleika og seiglu fjölskyldunnar og einstaklinganna innan hennar. 

Meðferðarsamtal samanstendur af meðferðarspurningum hjúkrunarfræðings og samtali við 

fjölskyldu/einstakling þar sem fjölskyldu tengsl eru athuguð og fjölskyldugerð en einnig fleira 

eftir því sem við á hverju sinni þar sem meðferð er ákveðin í samvinnu við einstakling/a 

(Wright og Leahey, 2011). Til eru aðrar aðferðir sem hafa verið þróaðar innan 

fjölskylduhjúkrunar sem reynast vel þegar hjúkrunarfræðingar eru að sinna einstaklingum 

með geðræn vandamál eins og til dæmis þunglyndi, sjálfsvígshugsanir eða neysluvandamál 
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(Sveinbjarnardóttir og Svavarsdóttir, 2019) en þessi einkenni geta komið fram hjá þolendum 

foreldraútilokunar (Sher, 2017). Ein af þeim aðferðum sem hefur reynst vel í meðferð 

geðrænna vandamála þar sem markmiðið er meðal annars. að styrkja samband 

fjölskyldumeðlima er fjölskyldustyrktarmiðaða- meðferðarlíkanið (e. Family strength-

orientated therapeutic conversation intervention) (Sveinbjarnardóttir og Svavarsdóttir, 2019). 

Í rannsókn þessara höfunda kom í ljós að með því að veita tilfinningalegan og hugrænan 

stuðning með fræðslu og vinna að því að finna nýjar lausnir styrktist sambandið. Þessar 

aðferðir væri hugsanlega einnig hægt að nota í þeim tilgangi að koma á betri samskiptum á 

milli fjölskyldumeðlima þar sem foreldraútilokun eða tálmun á umgengni af einhverju leiti 

ætti sér stað. Telja má að báðar aðferðirnar gætu nýst hjúkrunarfræðingum sem sinna foreldri 

eða foreldrum og börnum sem sýna andleg og/eða líkamleg einkenni um vanlíðan. Í viðtali 

eða við gerð fjölskyldutrés og tengslakorts gæti einstaklingur farið að tala um orsakir 

vanlíðunar sem í sumum tilfellum væru vandamál sem væru tengd foreldraútilokun. Þá væri í 

boði, ef skjólstæðingurinn samþykkir, að fara dýpri í fjölskyldumálið og skoða hvort sé 

möguleiki fyrir hjúkrunarfræðinginn að grípa inn eða vísa málinu til annarra fagaðila sem 

gætu líklegast hjálpað skjólstæðingnum og jafnvel fjölskyldunni hans í heild. 

Hjúkrunarfræðingar og fjölskyldumeðferðir. Það eru til vel rannsökuð dæmi um 

fjölskyldumeðferð á barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) og enn er verið að 

þróa tækni um hvernig er æskilegt að framkvæma meðferðina. Margrét Gísladóttir (2016), 

hjúkrunarfræðingur og fjölskyldumeðferðarþerapisti, hefur til dæmis rannsakað í 

doktorsverkefni sinu í hjúkrunarfræði árangur af fræðslu- og stuðningsmeðferðum fyrir 

umönnunaraðila (oftast foreldra), unglinga með athyglibreyst og ofvirkni og/eða átröskun. 

Árið 2013 var 152 börnum vísað á göngudeild BUGL og 62,5% af þeim voru með 

skilnað foreldra sem álagsþátt (Árný Jóhannesdóttir, 2017). Börn og unglingar sem hafa orðið 

fyrir því andlega aukaálagi sem foreldraútilokun er geta sýnt ýmis einkenni, þar á meðal eru 
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sem dæmi átraskanir þar sem börnin svelta sig, eru haldin lotugræðgi eða eru í ofþyngd (Sher, 

2017). Í rannsókn Gisladottir, Treasure og Svavarsdottir (2017) þar sem þær notuðu 

hugmyndafræðilegan ramma Calgary- fjölskyldumats og fjölskyldu meðferðarlíkansins, 

Illness Beliefs Model og Maudsley Method, til að athuga árangur meðferðarsamtals við 

aðstandendur einstaklinga með átröskun. Íhlutunin var meðferðarsamtöl og 

hópviðtöl/einkaviðtöl við fjölskyldu/aðstandenda og staðan metin fyrir og eftir íhlutunina. 58 

umönnunaraðilar einstaklinga með átröskun á aldrinum 12-24 ára tóku þátt og 90-95% 

aðstandendanna sögðu að meðferðarsamtölin hefðu veitt þeim stuðning. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom einnig í ljós bætt lífsgæði þátttakenda. Þeir fundu fyrir auknum 

stuðningi, bæði hugrænt og tilfinningalega og minna bar á hegðunarvandamálum 

umönnunaraðila og sjúklings. 

Geðtengslakenning Bowlby (1969) á vel við í meðferð og stuðningi sem veittur er 

einstaklingum sem eru þolendur foreldraútilokunar. Bowlby skilgreinir geðtengsl (e. 

attachment) sem fyrstu félagslegu bönd sem barn myndar í lífinu, oftast við umönnunaraðila. 

Sú manneskja verður sá aðili sem barnið treystir og leitar það til hennar til að finna öryggi. 

Diamond, Diamond og Levy (2014) þróuðu grunn af tengslamiðaðri fjölskyldumeðferð (e. 

Attachment- Based Family Therapy, ABFT) sem byggist á tengslamyndun á milli 

skjólstæðings og fjölskyldumeðlima hans, það er að segja að fjölskyldumeðlimir og 

skjólstæðingurinn þróa áfram saman geðtengsl til að hjálpa skjólstæðingnum að líða betur og 

ná saman árangri í geðmeðferðinni. Sýnt hefur verið fram á að ABFT er árangursrík hjá 

unglingum með þunglyndi og/eða með sjálfsvígshugsanir (Diamond, Russon og Levy, 2016). 

Hún hefur einnig reynst vel hjá unglingum eftir sjálfsvígstilraun til að fyrirbyggja fleiri 

tilraunir og hjá foreldrum þeirra til að minnka kvíða og virðist geta nýst sem aðferð gegn 

öðrum geðröskum (Diamond o.fl., 2016). Það væri alltof langt að skoða hér öll fjölskylduform 

sem til eru á Íslandi en boðskapurinn er sá, að hjúkrunarfræðingur sem ætla sér að 
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framkvæma AFBT og vill ná sem mestum árangri, þarf að skoða mjög vandlega hverja barnið 

umgangast og hverjir þurfa að fá hlutverk í fjölskyldumeðferð. Jafnframt þarf 

hjúkrunarfræðingurinn að velta fyrir sér hverjir það eru sem barnið umgengst en eru alls ekki 

æskilegir í ABFT vegna neikvæðra áhrifa sem það gæti haft á barnið. 

 

Stjórnsýsla 

Erlend inngrip. Erlendis eru í gildi lög sem taka á vandamálum tengt umgengni við 

börn á skýran átt. Á Spáni, sbr. 776 gr. 3. mgr. laga nr. 1/2000 um dómstóla, ítrekuð brot á 

umgengnisúrskurði af hálfu lögheimilisforeldris eða umgengnisforeldris, getur leitt til þess að 

dómstóll breyti umgengniskröfum sinum. Gaffal (2012) fjallar um dómsúrskurði í 

skilnaðarmálum sem fóru fyrir spænska áfrýjunardómstólinn á árunum 2008-2011, en í öllum 

úrskurðunum var foreldraútilokun tilgreind sem forsenda fyrir áfrýjun. Rannsóknin sýnir það 

að á Spáni hafa dómstólar tekið tilliti til foreldraútilokunar og úrskurðað með afstöðu um 

hvort um foreldraútilokun væri að ræða. Það eru til rannsökuð tilfelli um sambærilega 

úrskurða í Bandaríkjunum (Warshak, 2010a). Vilalta og Winberg Nodal (2017) benda 

ennfremur á lög nr. 12318/2010 í Brasilíu sem gerði foreldraútilokun refsiverða og viðbót við 

grein 323 Septimus árið 2014 í Mexíkó héraði, sem bæði skilgreina umgengni við barn og 

hvernig eigi að bregðast við brotum á ungengnisreglum. 

Í Cochem-Zell héráði í Þýskalandi hefur fjölskyldudómstóllinn umbreyst eftir að tekin 

var inn ný stefna í skilnaðarmálum, kölluð Cochem módel (Fialho, 2012). Jürgen Rudolph, 

dómari í fjölskyldurétti setti stefnuna af stað árið 1992 sem varð til þess að milli 1996 og 1999 

bárust engar kvartanir á umgengnisrétti (e. visitation rights). Með þessu módeli er stefnt að 

því að fagaðilar vinni saman sem þverfaglegt teymi í átt að sameiginlegu markmiði 

fjölskyldunnar, þar sem barnið er í fyrirrúmi. Foreldrar eru hvattir til að deila foreldraábyrgð 

jafnt og eru fræddir um mikilvægi góðrar samvinnu og samskipta. Teymið vinnur sín á milli 
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og með fjölskyldunni í því að komast að niðurstöðu sem allir geta verið sáttir með að lokum. 

Lögfræðingar í teyminu þurfa að taka upp nýja siði og hugsa um fjölskylduna í heild í stað 

þess að hugsa einungis um hagsmuni síns skjólstæðings. Að sama skapi þurfa dómarar að 

horfa frekar til kosta og baklanda foreldra í stað þess að einblína á galla þeirra og mistök 

fortíðar. Teymið getur samanstaðið af mismunandi fagaðilum (eins og félagsráðgjöfum, 

sálfræðingum, ráðgjöfum og fleira) og fer það eftir hverju tilfelli fyrir sig hvaða fagfólk á í 

hlut (Fialho, 2012). 

Vakin hefur verið athygli á því að þáttur lögfræðinga í málefnum foreldraútilokunar 

geti ýtt undir foreldraútilokun í stað þess að jafna ágreining (Kelly og Johnston, 2001). 

Könnun í Bandaríkjunum á 150 einstaklingum sem höfðu reynslu af foreldraútilokun leiddi 

einnig í ljós að flestir útilokuðu foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru ekki ánægðir 

með hegðun og frammistöðu lögfræðinga þeirra (Baker, 2010). Foreldri hafði haft lagalegt 

samband við einn til 20 lögfræðinga og dómara og í 20% tilfella höfðu foreldrar reynslu af því 

að lögfræðingur eða dómari hafði virkilega haft áhuga á málinu. Reynsla foreldra af 

fagmennsku lögfræðinga og dómara var líka metið í þessari könnun og 60% foreldra fannst 

lögfræðingar eða dómarar ekki nægilega vel upplýstir um foreldraútilokun til að geta myndað 

sér góða skoðun á málinu. Einnig héldu 42% foreldra að lögfræðingar eða dómarar vissu ekki 

hvernig átti að bregðast við þegar hitt foreldrið fór ekki eftir ráðgjöf eða dómi sem það hafði 

hlotið einhvern tíma í deilumálinu (e. lack of compliance of the other parent). 

Lagaleg staða á Íslandi. Sbr. 16., 17. og 18. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga 

eru sveitarfélögum skylt að veita félagsráðgjöf á sviði fjármála, húsnæðismála, uppeldismála, 

skilnaðarmála, þar með talinna forsjár- og umgengnismála og ættleiðingarmála (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, 2018). Sýslumaðurinn er sá sem sér um skilnaði, ágreining um 

forsjá, lögheimili, umgengni og dagsektarmál. Til að beita dagsektum þurfa foreldrar að hafa 

farið í gegnum sáttarmeðferð hjá sýslumanni. Ef lögmætri umgengni er tálmað (það er þegar 
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umgengni fer ekki fram samkvæmt úrskurði, dómi, dómsátt eða staðfestum 

umgengnissamningum) getur sýslumaður skyldað forsjármann barns með úrskurði til að láta 

af tálmunum, að viðlögðum dagsektum. Fjöldi dagsektarbeiðna er mismunandi á milli ára: 19 

í fyrra en 44 árið 2017 (Þórdís Rúnarsdóttir munnleg heimild, 28. september 2018). 

Fjölskyldan og samskipti innan hennar eru öllum mikilvæg, en í skilnaðartilfellum eru það 

foreldrarnir sem eru þeir aðilar sem bera skyldu til að halda samskiptum áfram við barnið sitt. 

Þá eru einnig til þau tilfelli þar sem aðrir ættingjar vilja halda tengslum við barnið áfram. Það 

er þá helst í aðstæðum sem geta komið upp þar sem foreldri getur ekki sinnt því að umgangast 

barnið. Ástæðan fyrir því getur verið af ýmsum toga en sem dæmi getur það verið að foreldri 

eigi við veikindi að stríða, er látið eða býr erlendis. Aðrir geta þá óskað eftir úrskurði hjá 

sýslumanni til að fá rétt til að umgangast barnið, til dæmis afar og ömmur eða aðrir nánir 

ættingjar (Sýslumenn, e.d.). Sýslumenn úrskurða um umgengni vandamanna og annarra 

nákominna sbr. 46. gr. a. barnalaga, umgengni til bráðabirgða, meðan mál er til meðferðar og 

farbann sbr. 47. gr. a. barnalaga og kostnað vegna umgengni sbr. 47. gr. b. barnalaga 

(Barnalög, 2003). 

Þegar fráskildir foreldrar eru ósammála um framhaldið er lögð fram beiðni um 

breytingu á forsjá, lögheimili, umgengni eða álagningu dagsekta. Í kjölfarið eru báðir 

foreldrar boðaðir á upplýsingafund hjá sýslumanni í viðkomandi sveitarfélagi, þar sem barnið 

á núverandi lögheimili. Ef sátt næst vísar sýslumaður máli til sérfræðings sbr. 33. gr., 47. gr. 

og 74. gr barnalaga nr. 76/2003. og sérfræðingurinn skilar skýrslu um málið til fulltrúa hjá 

sýslumanni. Ef ekki næst sátt á upplýsingafundi er málinu vísað í sáttameðferð sbr. 33. gr. a. 

barnalaga og skal sýslumaður bjóða aðilum sáttameðferð. Aðilar geta einnig leitað til annarra 

sem hafa sérfræðiþekkingu í sáttameðferð og málefnum barna (Barnalög, 2003). 

Ef sátt næst í málinu með sáttameðferð er undirritaður samningur á milli foreldra eða 

annarra aðila sem eiga hlut í máli. Ef ekki næst sátt í sáttameðferð er máli vísað til úrskurðar 
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samkvæmt málsefninu: Vegna lögheimilis eða forsjá er máli vísað til dómstóla sbr. 34. gr. 

barnalaga en vegna umgengnis er því vísað til úrskurðar hjá sýslumanni sbr. 47. gr. barnalaga. 

Sýslumaðurinn getur sbr. 74. gr. barnalaga á öllum stigum máls leitað liðsinnis sérfræðings 

og, ef þörf er á, tilkynna barnaverndarnefnd um aðstæður barns (Barnalög, 2003). 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um það að aðferðir sem annað foreldrið notar til að 

útiloka hitt frá barni geti verið margar og fjölbreyttar, þar af að tala ítrekuð illa um foreldri og 

beita tálmun á umgengni þess við barn sitt. Í lögum segir að ávallt skuli hafa í huga það sem 

barni er fyrir bestu og í dag fara foreldrar venjulega með sameiginleg forsjá nema ef forsjá 

hefur verið á annan veg fyrir skilnað. Foreldraútilokun er líkleg til að gerast í erfiðum skilnaði 

þar sem mikil átök eiga sér stað á milli foreldra. Í niðurstöðum rannsókna hefur komið fram 

að foreldraútilokun getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar eins og þunglyndi hjá 

börnum og útilokuðum foreldrum. Fjölskylduhjúkrun og tengslamiðuð fjölskyldumeðferð eru 

aðferðir sem hjúkrunarfræðingar gætu notað til þess að vinna með fjölskyldum að lausnum og 

betri líðan og miðast væri að því að bæta samskipti á milli útilokaða foreldrisins og barnsins. 
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Kafli 3 - Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferð 

Til að fá góða heildarmynd af fyrirbærinu yrði best að nota blandaða rannsóknaraðferð 

í þessari fyrirhuguðu rannsókn. Það þýðir að þátttakendur myndu svara stöðluðum 

spurningalista og í kjölfarið myndu nokkrir þeirra fara í djúpviðtal með rannsakendum.  

Spurningalistinn fyrir megindlega þáttinn verður SF-36 kvarðinn (e. Short Form (36) 

Health Survey) (Ware og Gandek, 1994). Kosturinn við þann kvarða er að hann er alþjóðlegur 

og gefur því möguleika á að bera saman niðurstöður rannsóknarinnar við niðurstöður 

rannsókna annarsstaðar í heiminum. 

Í eigindlega þætti rannsóknarinnar verða tekin viðtöl við þátttakendur. Munu höfundar 

leitast við að kanna og skilja þá merkingu sem þátttakendur setja á eigin reynslu ásamt því að 

túlka hvaða mannlegu og félagslegu þættir eru í forgrunni þegar um þetta ákveðna efni er að 

ræða (Creswell, 2014; Leung, 2015). Rannsakendur munu leggja sig fram um að sýna 

fullkomið hlutleysi og ekki láta persónulegar skoðanir eða fordóma hafa áhrif á viðtölin né 

túlkun á niðurstöðum. 

Sett hefur verið fram sú kenning að ekki er til neinn einn raunveruleiki heldur eigi 

hver og einn einstaklingur sinn eigin raunveruleika (Crewswell, 2014; Grove, Burns og Gray, 

2013). Því er mikilvægt að rannsakendur fari inn í verkefnið með opnu hugarfari sem geri 

þeim kleift að horfa á fyrirbærið út frá mörgum sjónarhornum. Með blandaðri aðferð er bæði 

hægt að kanna líðan og heilsu útilokaðra foreldra ásamt því að fá tölfræðilegar upplýsingar 

sem gefa okkur vísbendingu um hversu algengt og alvarlegt fyrirbærið er í okkar samfélagi 

(Doorenbos, 2014).  
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Þýði og úrtak 

Með samvinnu við Félagið um foreldrajafnrétti væri hægt að auglýsa eftir 

þátttakendum og fá sem flesta til að taka þátt með snjóboltaúrtaki, en þá benda þátttakendur á 

aðra aðila sem gætu verið líklegir til að taka þátt. Eins og áður hefur komið fram yrðu ákveðin 

skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni. Foreldri þarf að hafa orðið fyrir tálmun á umgengni við 

barn sitt og útilokun fyrir þátttöku yrði ef foreldri hefði hlotið dóm fyrir ofbeldi, áfengisneyslu 

eða annarskonar vanrækslu gegn barni sínu. Hægt væri að fara inn á heimasíðu héraðsdóms til 

að tryggja að svo yrði. 

Fyrir megindlegan hluta rannsóknarinnar verður einnig auglýst eftir þátttakendum sem 

eru foreldrar og skilin, en sem telja sig ekki hafa orðið fyrir tálmun á umgengni við barn sitt. 

Þessir einstaklingar munu mynda viðmunarhóp sem mun gefa lífsgæðisviðmið fyrir 

umgengnisforeldra sem fá að umgangast barn sitt eðlilega. 

 

Gagnasöfnun 

Til að meta ítarlega heilsutengd lífsgæði foreldranna verður íslenska útgáfan af SF-36 

lögð fyrir þátttakendur. Þessi heilsukvarði er 36 atriða listi, hann var þýddur á íslensku og 

metinn í meistaraverkefni Margrétar Eiríksdóttur (2011) sem sýndi í heild góða próffræðilega 

eiginleika kvarðans. Hann skiptist í átta undirkvarða. Þar af, einn metur almennt heilsufar (e. 

general health) og fjórir meta virkni (e. functional status): Líkamleg virkni (e. physical 

functioning), félagsleg virkni (e. social functioning), líkamlegt hlutverk (e. role-physical) og 

tilfinningalegt hlutverk (e. role-emotional). Einnig eru þrír undankvarðar sem meta velferð (e. 

wellbeing): líkamlegir verkir (e. bodily pain), lífsþróttur (e. vitality), og geðheilsa (e. mental 

health). Kvarðinn hefur verið víða notaður í meira en 20 ár, hann er þægilegur í notkun fyrir 

þátttakanda og undankvarðarnir endurspegla áreiðanlega heilsufar einstaklingsins (Garratt, 

Ruta, Abdalla, Buckingham og Russell, 1993). Nýleg rannsókn hefur notað SF-36 listann fyrir 
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fullorðna sem upplifðu foreldraútilokun í barnæsku og sýndu niðurstöður lækkun í gildum 

fyrir sex af þessum átta undirkvörðum. Sýnir það lækkun á heilsutengdum lífsgæðum hjá 

þessum einstaklingum (Verrocchio o.fl., 2019). 

Viðtöl eru ein helsta gagnasöfnunaraðferð eigindlegra rannsókna og mun þeirri aðferð 

verða beitt í fyrirhugaðri rannsókn með notkun fyrirfram ákveðins viðtalsramma. 

Hálfstaðlaður viðtalsrammi dregur fram þær upplýsingar sem lúta að 

rannsóknarspurningunum. Spurningarnar eru opnar og gefa því möguleika á að fara djúpt í 

viðfangsefnið. 

 

Gagnaúrvinnsla 

Gögn úr SF-36 sjálfsmatslista verða tekin saman í forritinu Excel. Yrði það svo unnið í 

SPSS eða sambærilegu forriti. Gögn þessa hluta rannsóknarinnar eru lýsandi (e. descriptive 

statistics) þar sem tilgangurinn er að skoða hvað einkennir gögnin með því að kanna tíðni, 

meðaltal og staðalfrávik og tengsl milli breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Framkvæmd verður innihaldsgreining á því sem kemur fram í lýsingu þátttakenda í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar þar sem leitast verður við að ná fram dýpt, þekkingu og 

skilningi á fyrirbærinu. Stuðst verður við kenningar Graneheims og Lundmans (2004) og 

Bengtssons (2016) við greiningu eiginlega gagna. Viðtölin verða öll skráð niður orðrétt og 

hverju viðtali verður gefið númer. Rannsakendur munu lesa gögnin í sitthvoru lagi og ræða 

svo saman um hvað þeim finnst vera augljóst í textanum og skrá hjá sér. Leitast verður við að 

koma auga á undirliggjandi merkingu textans og hún dregin fram, gögn verða stöðugt borin 

saman og túlkuð og einstaka þáttum gefin kóði eftir merkinu þeirra (Bengtsson, 2016; Grove 

o.fl., 2013). Hugað verður að því að í gegnum allt greiningarferlið munu rannsakendur bera 

saman flokkun textans og gæta þess að upplýsingar fari ekki framhjá þeim eða að samhengi 

gagna glatist (Graneheim og Lundman, 2004). 
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Siðfræði rannsókna 

Þegar lagt er út í framkvæmd rannsóknar er mikilvægt að hugsað sé til þess að allar 

reglur og lagaleg atriði séu í lagi. Sótt verður um leyfi fyrir rannsókninni hjá 

Vísindasiðanefnd. Þar verður rannsóknaráætlunin metin út frá viðmiðum um mannréttindi og 

þeim sjónarmiðum sem siðfræðin og vísindin hafa samkvæmt reglugerð um skipulag 

vísindarannsókna á heilbrigðissviði, 2018: 5. gr. (Reglugerð um skipulag vísindarannsókna á 

heilbrigðissviði, 2018). Einnig verður leitað eftir samþykki frá Persónuvernd sem er sjálfstæð 

stofnun sem stendur vörð um réttindi, friðhelgi einstaklinga og sér um að rétt sé farið með 

persónuupplýsingar (Persónuvernd, e.d.). Mikilvægt er að þátttakendur veiti upplýst samþykki 

sitt við þátttöku sem þeir veita af frjálsum vilja án þvingana af nokkru tagi og geti dregið 

þátttöku sína til baka hvenær sem þeir vilja (Sigurður Kristinsson, 2016). 

Væntanlegir þátttakendur fá upplýsingablað þar sem rannsóknin verður kynnt. Það 

mun innihalda upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar, gagnsemi, áhættur og í hverju 

þátttakan felst. Fram kemur að rannsakendur munu heita fyllsta trúnaði við þátttakendur þar 

sem þagmælsku og varkárni verði gætt við meðferð gagna. Ekki verður unnið með 

persónulegar upplýsingar, nöfnum verður breytt í viðtölum og rannsóknarskýrslu (Sigurður 

Kristinsson, 2016).  

Fjórar höfuðreglur liggja til grundvallar öðrum siðaboðum í siðfræði heilbrigðisgreina. 

Þessar reglur verða hafðar til hliðsjónar og fylgt eftir í rannsókninni en reglurnar varða 

sjálfræði einstaklingsins, skaðleysi, réttlæti og velgjörðir (Sigurður Kristinsson, 2016). 

Sjálfræðisreglan. Virðingu þarf að bera fyrir hverri manneskju og hennar sjálfræði. 

Ekki má misnota fólk á neinn hátt og upplýsingar þurfa að vera þannig að þær skiljist vel svo 

ekki komi til misskilnings. Upplýsingar um rannsókn og eðli hennar þurfa að vera góðar 

þannig að upplýst ákvörðun um þátttöku geti verið tekin. Val þátttakandans þarf að vera frjálst 
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og óþvingað. Þátttakendur geta hætt við þátttöku hvenær sem þeir vilja án vandkvæða 

(Sigurður Kristinsson, 2016). 

Skaðleysisreglan. Umfram allt þá þarf heilbrigðisstarfsfólk að forðast að valda skaða 

á nokkurn hátt. Ónauðsynlegar áhættur mega ekki vera til staðar í rannsókninni fyrir 

þátttakendur. Rannsóknin þarf einnig að samrýmast hagsmunum þeirra sem taka þátt 

(Sigurður Kristinsson, 2016). 

Velgjörðareglan. Höfðar til samvisku rannsakenda þar sem þeir hafa þær skyldur að 

láta sem best af sér leiða, að neikvæðar afleiðingarnar og fórnir séu sem allra minnstar. 

Aðeins má framkvæma rannsóknir sem eru til hagsbóta eða líklegar til þess fyrir mannkynið 

en í leiðinni skaða ekki einstaklinginn (Sigurður Kristinsson, 2016). 

Réttlætisreglan. Segir til um að hver einstaklingur eigi rétt á því að fá það sem 

hann/hún á skilið. Að gæðum og byrgðum sé dreift af sanngirni, að vernda skuli hópa og 

einstaklinga sem hafa veika stöðu í samfélaginu (Sigurður Kristinsson, 2016). 

 

Réttmæti og áreiðanleiki  

Mikilvægt er að vanda vinnubrögð á öllum stigum við vinnu rannsókna til þess að 

niðurstöðurnar verði áreiðanlegar og réttmætar. Réttmæti má skipta í innra réttmæti sem segir 

til um hversu gott tilraunasniðið er þannig að það sé hægt að draga trúverðugar ályktanir af 

niðurstöðunum. Hinsvegar ytra réttmæti sem segir þá til um hvort niðurstöður geti 

endurspeglað annað þýði eða aðstæður (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2016). Þegar áreiðanleiki rannsóknar er skoðuð er hægt að miða við stöðugleika niðurstaðna. 

Einnig má bera saman niðurstöður við sambærilegar rannsóknir þar sem fræðisýn, 

rannsóknargögn og aðstæður eru svipaðar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2016). 
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Samantekt 

Í fyrirhugaðri rannsókn er áætlað að notuð yrði blönduð rannsóknaraðferð þar sem 

eigindlegum og megindlegum aðferðum verður beitt til að fá alhliða mynd á því fyrirbæri sem 

foreldraútilokun er í íslensku samfélagi. Þátttakendur þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði og 

notast verður við SF-36 spurningalistann og verða niðurstöður reiknaðar með hjálp til dæmis 

Excel og SPSS. Viðtöl verða tekin við þátttakendur, þau verða skrifuð orðrétt niður og textinn 

síðan innihaldsgreindur í þemu og undirþemu. 
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Kafli 4 - Umræða 

Helstu þættir í fræðilegri samantekt og gildi þeirra fyrir hjúkrunarfræðinga 

Helstu niðurstöður fræðilegu samantektinnar eru þær að foreldraútilokun er lúmskt 

fyrirbæri og erfitt getur verið að koma auga á það. En tálmun á umgengni við barn er einkenni 

sem er staðreynd og er ákveðin vísbending um að foreldraútilokun gæti verið í gangi í 

fjölskyldu (Lorandos, o.fl., 2013). Aðferðir hafa verið þróaðar til að greina foreldraútilokun 

frá öðrum sálfræðilegum röskunum (Baker o.fl., 2012) og þættir hafa verið skilgreindir sem 

má nota til viðmiðunar þegar verið er að greina foreldraútilokunartilfelli (Baker, 2018). 

Ennfremur hafa fjölskyldumeðferðir verið veittar erlendis, til dæmis hefur Family Bridges 

aðferðin í Bandaríkjunum verið árangursrík (Warshak og Otis, 2010). Heilbrigðisstarfsfólk, 

eins og sálfræðingar, hafa verið hluti af þverfaglegu teymi í skilnaðarmálum fyrir dómstólum 

(Fialho, 2012). Þrátt fyrir það hefur engin heimild fundist sem hefur gefið það til kynna að 

heilbrigðisstarfsfólk, og sérstaklega hjúkrunarfræðingar, hafi formlega fengið virkt, 

kerfisbundið hlutverk hvorki í skimun fyrir foreldraútilokun, né í sáttameðferðum eða 

fjölskyldumeðferðum í heiminum. 

Fyrirhugaða rannsóknin mun gefa innsæi í reynslu íslenskra foreldra sem orðið hafa 

fyrir tálmun á umgengni við börn sín og sýna hvort það hafi áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu og lífsgæði þeirra, og ef svo er, í hvaða mæli. Ef við gefum okkur núna að áhrif 

tálmunar á umgengni gæti verið svipuð eða verri á Íslandi en í öðrum löndum þá er brýnt að 

huga að því hvernig heilbrigðiskerfið er og ætti að vera í stakk búið til að aðstoða þessa 

útilokuðu foreldra. Því skiptir máli að hjúkrunarfræðingar þekki einkenni foreldraútilokunar 

hjá börnum og fullorðnum og séu meðvitaðir um að hún geti haft alvarlegar, langvarandi 

afleiðingar fyrir barnið og fjölskyldu þess, til að geta brugðist við þessum einstaklingum með 

stuðningi og umhyggju. Hjúkrunarfræðingar gætu lagt meiri áherslu strax í meðgönguvernd á 

að það sé ekki einungis æskilegt að báðir foreldrar séu þátttakendur í meðgönguferlinu heldur 
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að það sé líka mikilvægt að leggja góðan grunn að heilbrigðu sambandi á milli foreldra og 

barna sinna. Brýna mætti fyrir foreldrum hversu mikilvægt það er að barn fái að þekkja 

uppruna sinn og umgangast báða foreldrana og það er réttur barnsins að þekkja báða foreldra 

sína og umgangast þá báða, jafnvel þótt þeir búi ekki saman (Barnalög nr. 76/2003). 

Hjúkrunarfræðingar eru líklegir til að koma að, á einn eða annan hátt, einstaklingum sem eru 

þolendur eða gerendur foreldraútilokunar. Þar er mikilvægt að fræða foreldra á uppbyggjandi 

hátt um þau skaðlegu áhrif sem aðferðir á borð við neikvætt baktal um hitt foreldrið getur haft 

og hversu alvarlegt það gæti orðið fyrir barnið og hitt foreldrið ef það gengur lengra. 

Samskipti gætu þá verið á formi áhugahvetjandi samtals, sem byggist á samvinnu í spjallinu 

til að efla bæði áhugahvöt viðmælandans og skuldbindingu til breytinga (Miller og Rollnick, 

2013). Þessa viðtalstækni nota til dæmis skólahjúkrunarfræðingar þegar þeir veita nemendum 

hálfstaðlað áhugahvetjandi samtal um heilsu og líðan í 1., 4., 7. og 9. bekk (Embætti 

landlæknis, 2015). Þegar einstaklingur glímir við vanda kemur aðaluppspretta félagslegs 

stuðnings oftast frá fjölskyldunni, því tengsl innan fjölskyldu eru flestum mikilvæg og getur 

haft áhrif á andlega líðan og lífsgæði einstaklinga og þannig er mikilvægt að rækta þau tengsl 

sem eru til staðar innan fjölskyldunnar (Hervör Alma Árnadóttir og Ólöf Alda Gunnarsdóttir, 

2016). Auðvitað vilja flestir foreldrar börnunum sínum það sem þeim er fyrir bestu og þess 

vegna getur hjúkrunarfræðingur, sem fræðari, haft áhrif á ákvarðanir foreldra og hjálpað til 

við að stuðla að heilbrigðum samskiptum milli fjölskyldumeðlima. Hugtakið fjölskylda er 

breytilegt og tengist þróun þjóðfélagsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2001) og hjúkrunarfræðingar 

þurfa að hafa það í huga þegar þeir veita fræðslu og fjölskylduhjúkrun (Wright og Leahey, 

2011). Um leið og þeir teikna fjölskyldutré og tengslakort einstaklingsins, veitist þeim 

tækifæri til að kynnast fjölskyldugerð hans og jafnvel opna fyrir upplýsingasöfnun um 

umgengni við börn hans innan fjölskyldunnar, ef einstaklinginn er tilbúinn til að tjá sig um 

það. 
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Ef niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar myndu gefa til kynna að foreldraútilokunar 

fyrirbærið hegðaði sér á annan hátt hér á landi en erlendis, þá væru það mikilvægar 

vísbendingar um það að fyrirbærið og afleiðingar þess séu líklega tengd lagalegu og 

félagslegu umhverfi landsins og fleiri rannsóknir væru þá nauðsynlegar til að skilja fyrirbærið 

ítarlega. Mikilvægt er að þekkja einkenni fórnalamba foreldraútilokunar og þarfir þeirra til að 

geta brugðist við á viðeigandi og markvissan hátt, meðal annars með ákveðinni 

fjölskyldumeðferð sem hentaði þeim vel. Til að meðferð við foreldraútilokun nái árangri þurfa 

fagaðilar að mæta fjölskyldunni með opnu og fordómalausu hugarfari ásamt því að þekkja vel 

hverskonar fyrirbæri foreldraútilokun er og eiginleika þess. Þar sem markmið meðferðarinnar 

stangast oftast á við óskir (innri hvatningu) foreldris sem beitir útilokunaraðferðum, er 

möguleiki á að hafa ytri hvatningu (til dæmis refsing í formi sekta) til að ábyrgjast að þetta 

foreldri virði samskipta- og umgengnisreglur. Fagaðilar þurfa svo að hjálpa börnum að beita 

gagnrýnni hugsun sem stangast á við óskir foreldris í gerandahlutverki og hjálpa fjölskyldunni 

að finna bjargráð og leiðir til að bæta samskipti og samvinnu (Templer o. fl.,2017). 

Tengslamiðuð fjölskyldumeðferð (ABFT) gæti hugsanlega komið til hjálpar (Diamond o.fl., 

2016) og nokkrir íslenskir hjúkrunarfræðingar hafa aflað sér þekkingar og réttinda til að veita 

hana. Án vafa væri ABFT líka kostur fyrir foreldra í gerandahlutverki og það er líklegt að það 

sé að glíma við vanlíðan og/eða geðröskun. Einnig þurfa hjúkrunarfræðingar sem vinna með 

ABFT að vera vakandi hvað varðar núverandi greiningu barna. Oft fá börn sem eru í raun með 

tengslaröskun aðra greiningu svo sem einhverfurof eða athyglisbrest eða ofvirkni, en einkenni 

tengslaröskunar geta verið svipuð og einkenni annarra geðraskana (Jóhanna Rut Stefánsdóttir 

og María Björk Guðnadóttir, 2017). 
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Gildi fyrirhugaða rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarfræði 

Bernet og Baker (2013) eru á þeirri skoðun að það ætti að bera kennsl á börn og 

fjölskyldur sem glíma við foreldraútilokun snemma í skilnaðarferlinu, þegar auðveldara er að 

meðhöndla ástand þeirra. Og til þess að það myndi gerast, töldu þau að heilbrigðisstarfsfólk 

ætti að fræðast um algengi og einkenni foreldraútilokunar. Í þeirra huga er greinilega 

nauðsynlegt að heilbrigðiskerfið grípi inn við tilfelli foreldraútilokunar og að brýn þörf sé 

fyrir fræðslu til fjölskyldumeðlima um foreldraútilokun. Þetta myndi krefjast endurbættrar 

löggjafar og að nýjar vinnureglur yrðu gerðar hjá mismunandi embættum, þar af hjá 

Sýslumanni, Barnavernd og Embætti landlæknis. Þessar breytingar munu ekki gerast nema 

vegna sannfærandi gagna úr heilbrigðisvísindum. Fyrirhugaða rannsóknin mun leggja grunn 

að þörfum fyrir fleiri rannsóknir og enn er alþjóðlegur skortur á rannsóknum á 

foreldraútilokun (Harman, Bernet og Harman, 2019). Einnig er lykilatriði að láta gagnrýna 

hugsun og vísindalegar aðferðir ráða í þessum málum, ekki fjölmiðla og tilfinninga-stýrðar 

umræður (Warshak, 2010b). Hjúkrunarfræði er fag sem er mjög fjölbreytt og í tengslum við 

margar aðrar fagstéttir. Með þverfaglegri aðstoð, aðstoð einstaklinga og fjölskyldna sem lenda 

í foreldraútilokun gæti nálgun hjúkrunarfræðinga komið frá mismunandi sjónarmiðum. Þar 

má nefna geðhjúkrun, fjölskylduhjúkrun, skaðaminnkun og jafnvel áfallamiðaða hjúkrun. 

Hver og einn hjúkrunarfræðingur á öllum vinnustöðum getur hugsanlega hjálpað til við að 

koma auga á tilfelli og getur þurft að sinna einstaklingi sem hefur lent í foreldraútilokun sem 

barn eða foreldri. Þróa þarf hagnýtt módel sem sýnir hvernig má með faglegum 

vinnubrögðum bregðast við og aðstoða einstaklinga sem á einn eða annan hátt eru þolendur 

foreldraútilokunar þar sem áherslan er á þverfaglega samvinnu. Ennfremur má líta á þessa 

hugmynd sem nýsköpun í hjúkrunarfræði sem væri viðbót við þann fjölbreytileika sem nú 

þegar einkennir hjúkrunarstarfið.  
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Samantekt 

Tálmun á umgengni við barn er ljóst einkenni um vandamál í sambandi innan 

fjölskyldu. Foreldraútilokun og afleiðingar hennar hefur verið vel rannsakað víða um heim en 

áberandi skortur er á íslenskum rannsóknum á þessu málefni og aldrei í tengslum við hlutverk 

hjúkrunarfræðinga. Niðurstöður þessarar fyrirhuguðu rannsóknar gæti gefið vísbendingar um 

þörf einstaklinga, nýjar áskoranir fyrir heilbrigðiskerfið og hjúkrunarfræðingar væru þá í 

forystu til að takast á við alveg nýtt hlutverk í samfélaginu. Með þessu nýja hlutverki 

íslenskra hjúkrunarfræðinga myndi fylgja enn meiri fjölbreytni, ábyrgð og áskorar í faginu 

ásamt hvatningu til betri þverfaglegrar teymisvinnu á milli heilbrigðisstétta, velferðarstétta og 

stjórnsýslu. 
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Kafli 5 - Lokaorð 

Foreldraútilokun er flókið og margþætt fyrirbæri sem getur birst í ýmsum myndum og haft 

áhrif á marga sem að því koma. Í grunninn er það þegar foreldri (þolandi) verður fyrir höfnun 

af hálfu barnsins síns og er ýtt úr lífi þess. Sá aðili sem beitir útilokunaraðferðum er í flestum 

tilfellum hitt foreldrið (gerandi). Ljóst er orðið að tálmun á umgengni við foreldri er skaðlegt 

fyrir börn og ekki síður skaðlegt þeim foreldrum sem fyrir því verða. Nauðsynlegt er að vita 

meira um eðli foreldraútilokunar til að geta brugðist rétt við og þar sem áhrif hennar á börn 

hefur verið rannsakað ágætlega í heiminum væri gott að þau áhrif sem það hefur á foreldra 

komi í ljós. Hjúkrunarfræðingar eiga í samskiptum við fólk á öllum stigum lífs þess og oftar 

en ekki þegar verður brestur á andlegri eða líkamlegri heilsu. Eins og áður hefur verið nefnt 

getur foreldraútilokun valdið skaða sem getur birst í ýmsum myndum. Með því að þekkja 

fyrirbærið foreldraútilokun geta hjúkrunarfræðingar verið í áhrifamiklu hlutverki, einkum þeir 

sem sinna börnum, fjölskyldum og einstaklingum sem glímir við geðvanda, þegar kemur að 

meðferð og úrræðum fyrir fólk í þessum aðstæðum. Mikilvægt er að áherslan sé á 

lokamarkmiðinu sem eru góð samskipti milli útilokaðs foreldris og barns. Á Íslandi hefur 

hlutverk hjúkrunarfræðinga orðið meira og víðara með tímanum þar sem áhersla er lögð á 

færni og þekkingu þeirra. Takmörkuð mönnun á heilbrigðisstofnunum, meðal annars skortur á 

læknum, hefur hvatt hjúkrunarfræðinga til þess að taka meiri ábyrgð á fleiri sviðum. 

Fyrirhugaða rannsóknin gæti kortlagt nýtt svið fyrir frekara hlutverk hjúkrunarfræðinga í 

íslensku samfélagi. 
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