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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er 12 eininga lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur rannsóknaráætlunarinnar er að undirbúa 

rannsókn sem skoðar reynslu karlmanna af kynferðislegu ofbeldi í æsku eftir að hafa verið 

vistaðir á vistheimilum á Íslandi á árunum 1947-1993 og áhrif þess á heilsu þeirra og líðan síðar 

á lífsleiðinni. Kynferðislegt ofbeldi er áfall fyrir barn og getur haft mikil áhrif á heilsu þess til 

frambúðar t.d. andlegar- og líkamlegar afleiðingar ásamt áhættuhegðun sem er ógnandi við 

heilsuna. Markmið verkefnisins er að opna umræðuna í samfélaginu sem vonandi leiðir til þess 

að fleiri karlmenn leiti sér aðstoðar og fái þá aðstoð sem þeir þarfnast og geti þannig komið í veg 

fyrir langvarandi heilsufarsleg vandamál. Rannsóknaraðferðin sem stuðst verður við er eigindleg 

þar sem notast er við hálfstöðluð viðtöl, og unnin eftir Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði. 

Rannsóknarspurningu sem leitast verður við að svara í fyrirhugaðri rannsókn er eftirfarandi: 

Hver er reynsla karlmanna sem voru á vistheimilum á Íslandi, af kynferðislegu ofbeldi í æsku og 

heilsufari og líðan?  

Þátttakendur rannsóknarinnar verða 10 karlmenn þar sem skilyrðin fyrir þátttökunni eru að vera 

karlmaður, hafa verið vistaður á vistheimili á þessum árum og hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi á meðan dvöl þeirra stóð. 

Höfundar vonast eftir því að í framhaldi af þessari rannsóknaráætlun og niðurstöðum 

fyrirhugaðrar rannsóknar muni það efla vitneskju heilbrigðisstarfsfólks um afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis sem mun í kjölfarið efla fræðslu og forvarnarstarf gegn kynferðislegu 

ofbeldi ásamt úrræðum og þjónustu við þá sem lent hafa í slíku ofbeldi.  

Lykilhugtök: kynferðislegt ofbeldi, afleiðingar áfalla, ACE (adverse childhood experience), 

líkamleg heilsa, andleg heilsa, vistheimili, áhættuhegðun, áfallastreituröskun, sjálfsvíg. 
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Abstract 

This research curriculum is a thesis project and is worth 12 credits towards a B.S. degree in 

nursing science from the Medical Science Department at the University in Akureyri. The purpose 

of this curriculum is to prepare research steps for investigating the long term health effects 

sexual violence had on boys that were living at boarding houses in Iceland during the years of 

1947-1993. Sexual violence is a tremendous shock for a child and can have drastic effects on the 

victim‘s long term mental and physical health. One of the main objectives of this project is to 

raise awareness in our community that would hopefully result in more adult males searching for 

assistance and receiving the assistance that they need and that way they could prevent any 

chronic medical problems. A qualitative research method was utilized for this paper and semi-

standard interviews were conducted, using University of Vancouver research methodology.  

The authors will present following research question which they seek to answer in their thesis: 

What is the experience of males that lived in boarding houses in Iceland, of sexual abuse in 

childhood and state of health? 

The number of participants in this research will be 10 adult males that will have to follow the 

conditions of being a male, have lived in a boarding house during these years and have 

experienced sexual violence during their stay there. 

The authors hope that this research curriculum and the future research results will increase the 

knowledge amongst professionals within the medical field on the affects of sexual violence. 

Furthermore, the authors hope that the increased knowledge will empower professionals to 

improve their teaching and prevention against sexual violence and to be able to provide 

assistance and service to those who have endured such tragedy.  

Key words: sexual violence, post dramatic stress, ACE (adverse childhood experience), 

physical health, mental health, boarding house, risk behaviour, post dramatic stress 

disorder, suicide. 
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1. Kafli – Inngangur 

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

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

hjúkrunarfræðinemum. Leiðbeinandi verkefnisins er dr. Sigrún Sigurðardóttir, lektor við 

Háskólann á Akureyri.  

 Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn og hugmyndafræðilegan ramma verkefnisins, 

tilgang og markmið rannsóknaráætlunarinnar og fjallað er um þá rannsóknarspurningu sem 

leitast verður við að svara. Farið er yfir gildi fyrir hjúkrun og gildismat höfunda. Í lokin er farið 

yfir undirbúning rannsóknar, á hvaða hátt gögnum er aflað og hvaða leitarorð eru notuð. Loks 

eru hugtök skilgreind og tekin saman meginatriði kaflans í stuttri samantekt.   

Bakgrunnur og hugmyndafræðilegur rammi  

   Kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum er ekki mikið rannsakað og ástæðan gæti verið sú 

að drengir eru ólíklegri en stúlkur til að segja frá kynferðislegu ofbeldi. Drengir sem verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi finna fyrir gríðarlegri skömm sem verður yfirsterkari þörfinni til að segja 

frá ofbeldinu og þeir finna einnig fyrir sektarkennd. Umræðan í samfélaginu um að þolendur 

kynferðislegs ofbeldis verði seinna að gerendum hefur líka áhrif á að þeir vilji ekki segja frá 

(Hilmar Jón Stefánsson, 2013).  

  Börn sem búa á vistheimilum eru líklegri til að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi heldur 

en börn sem eru í fóstri, en fóstur er þegar barnaverndarnefnd ráðstafar fósturforeldrum að sjá 

um barn sem getur ekki verið í umsjá blóðforeldra sinna t.d. vegna heimiliserfiðleika (Euser, 

Alink, Tharner, van Ijzendoorn og Bakermans-Kranenburg, 2013).  

 Ýmis vistheimili voru rekin af ríkinu um mislangt skeið frá 1910 fram að 2000 (Halldór 

Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Margir drengir sem vistaðir voru á 

þessum heimilum þurftu að sæta kynferðislegu-, líkamlegu- og andlegu ofbeldi af hálfu 

starfsmanna, annarra vistmanna eða utanaðkomandi aðila (Róbert R. Spanó, Jón Friðrik 

Sigurðsson, Ragnhildur Bjarnadóttir, Sigrún Júlíusdóttir og Þuríður B. Sigurjónsdóttir, 2008). 

  Áfall eða erfiðar upplifanir í æsku eru talin hafa áhrif á heilsu fólks síðar á lífsleiðinni 

(Greeson o.fl., 2014). Ýmist geta áföll í æsku haft áhrif á andlega eða líkamlega sjúkdóma, börn 

eru með óþroskaðra taugakerfi en fullorðnir. Áföll geta einnig haft áhrif á áhættuhegðanir sem 

ógna heilsu fólks (Felitti o.fl., 1998; McCrae, Bender, Brown, Phillips og Rienks, 2018). 
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Tilgangur og markmið rannsóknaráætlunar 

  Tilgangur þessarar rannsóknaráætlunar er að undirbúa rannsókn sem skoðar reynslu 

karlmanna af kynferðislegu ofbeldi í æsku eftir að vera vistaðir á vistheimilum á Íslandi og 

áhrifin sem það hefur haft á heilsu þeirra síðar á lífsleiðinni.  

  Markmiðið er að opna umræðuna og auka þekkingu á kynferðislegu ofbeldi gagnvart 

drengjum og áhrif á heilsu og líðan þeirra síðar á lífsleiðinni. Einnig að sýna fram á að 

kynferðislegt ofbeldi hefur ekki aðeins áhrif á andlega heilsu þess sem hlýtur ofbeldið heldur 

einnig líkamlega heilsu og getur valdið aukinni áhættuhegðun. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis 

veldur auknum kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið sem mætti betur fara í forvarnarstarf og betri 

úrræði og þjónustu eftir að kynferðislegt ofbeldi hefur átt sér stað gegn drengjum.  

  Einnig er mikilvægt að opna umræðuna um kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum þar sem 

það er falið í samfélaginu í dag, með aukinni umræðu vonumst við til að fordómar minnki og að 

þjónusta og stuðningur við drengi og karlmenn verði í kjölfarið betri.  

 Rannsóknarspurning. 

  Rannsóknarspurning sem leitast verður við að svara í fyrirhugaðri rannsókn er 

eftirfarandi: Hver er reynsla karlmanna sem voru á vistheimilum á Íslandi, af kynferðislegu 

ofbeldi í æsku og heilsufari og líðan?  

Gildi rannsóknaráætlunar fyrir hjúkrun  

  Þessi rannsóknaráætlun getur gefið hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki 

innsýn inn í reynslu drengja sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á vistheimilum og hversu 

mikil áhrif ofbeldið hefur haft á líf þeirra til frambúðar. Þetta hefur mikið gildi fyrir störf 

hjúkrunarfræðinga, bæði í þeim tilgangi að efla skimanir almennt fyrir kynferðislegu ofbeldi 

gegn börnum og efla forvarnarstarf og gera umhverfi barna á Íslandi betra til að koma í veg fyrir 

að slíkt ofbeldi eigi sér stað. Ekki síður er það mikilvægt í starfi þeirra við fullorðna 

skjólstæðinga sem hafa upplifað slíkt áfall í æsku, með það markmið að veita sem bestu 

mögulegu hjúkrun á hverri stundu. Aukin þekking og vitundarvakning meðal hjúkrunarfræðinga 

getur leitt til þess að fleiri einstaklingar leiti sér aðstoðar og fái viðeigandi aðstoð.  

Undirbúningur rannsóknar  

  Við rannsóknina er notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin eru viðtöl við 

karlmenn sem vistaðir voru á vistheimilum á vegum íslenska ríkisins á árunum 1947 til 1993 og 
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urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi á meðan dvöl þeirra stóð.  

 Fyrirbærafræði Vancouver-skólans er notuð við rannsóknina. Þessi fyrirbærafræði fellur 

undir eigindlega rannsóknaraðferðafræði sem byggð er á viðtölum við einstaklinga sem hafa 

djúpan skilning og reynslu á viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Þar sem markmiðið 

er að auka þekkingu á viðfangsefninu og dýpka skilning á þörfum brotaþolanna verða tekin 

viðtöl við fáa einstaklinga þar sem ekki er hægt að alhæfa út frá stóru úrtaki (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013c). Gagnasöfnun og gagnagreining er gerð í 12 þrepum samkvæmt 

fyrirbærafræði Vancouver-skólans.   

  Við framkvæmd rannsóknarinnar verður óskað eftir leyfi Vísindasiðanefndar og einnig 

verður rannsóknin kynnt persónuvernd. Viðmælendur munu fá greinagóðar upplýsingar um 

tilgang rannsóknarinnar og markmið hennar. Þeir munu fá þær upplýsingar að fullum trúnaði 

verði heitið, nöfn þeirra og annarra sem munu koma fram í viðtölunum verða dulkóðuð og hvergi 

rekjanleg og öllum trúnaðargögnum verður eytt að lokinni rannsókn. Viðmælendur munu verða 

beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni.  

Gildismat höfunda  

  Hjúkrunarfræði er fjöbreytt nám og er auðvelt að finna sér sérstakt áhugasvið innan 

fagsins. Höfundar þessarar rannsóknaráætlunar hafa allar fundið fyrir miklum áhuga á 

heilsugæsluhjúkrun og skólahjúkrun. Höfundar sjá tækifæri með heilsugæslunni til að bæta 

fræðslu og forvarnarstarf og einnig vera með snemmkomin inngrip þannig að hægt sé að koma í 

veg fyrir frekari skaða með tilheyrandi sjúkrahúsdvöl og langvarandi veikindum. Einnig finnst 

höfundum grunnskólinn vera frábær staður til að ná til barna og kenna þeim og fræða um góða 

heilsu og þá þætti sem hafa áhrif á heilsu okkar.  

 Í námi höfunda við Háskólann á Akureyri urðu þeir þeirrar gæfu aðhljótandi að fá að 

hlusta á Denise Saint Arnault og Lauru Sinko sem eru frá Michigan í Bandaríkjunum. Denise 

hefur lagt áherslu á bata eftir áfall og Laura hefur verið að vinna rannsókn um kynferðislegt 

ofbeldi á háskólasvæðum. Fyrirlesturinn fjallaði um áhrif áfalla á heilsu fólks og hvernig það 

skiptir máli í samskiptum og hjúkrun einstaklinga. Þarna kviknaði áhugi höfunda á kynferðislegu 

ofbeldi gegn börnum og þá drengjum vegna þess að um þá hefur ekki verið mikið rætt í 

samfélaginu.  

Uppbygging rannsóknaráætlunar  

  Þessi rannsóknaráætlun hefst á inngangi þar sem verkefnið er kynnt með upplýsingum 
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um hvernig það er unnið, með hvaða markmiði og hvaða rannsóknarspurningu er leitast við að 

svara. Þar á eftir er fræðileg heimildasamantekt sem unnin er úr fræðilegum heimildum. Fjallað 

er almennt um kynferðislegt ofbeldi, tíðni kynferðislegs ofbeldis gegn drengjum á Íslandi, 

vistheimili á Íslandi og ofbeldið sem átti sér stað á þeim. Að lokum er fjallað um hjúkrun tengda 

kynferðislegu ofbeldi gegn drengjum þ.e. forvarnir, úrræði og skimanir. Í þriðja kafla er fjallað 

um aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjórði kafli inniheldur umræður um fræðilega umfjöllun og 

gildi fyrir hjúkrun sem höfundar velta fyrir sér. Rannsóknaráætlunin endar svo á fimmta kafla 

sem inniheldur lokaorð og stutta samantekt.  

Gagnasöfnun og leitarorð  

  Við heimildaleit er notast við gagnasöfnin Scopus og PupMed og leitarvélina Leitir.is, 

einnig er leitað upplýsinga á vef Landlæknisembættisins. Nokkrar heimildanna fengust úr 

bókum. Heimildir sem notaðar eru í þessari rannsóknaráætlun eru að mestu fengnar úr 

rannsóknum, skýrslum, bókum, meistararitgerðum, lögum og reglugerðum og einnig 

heimasíðum sem tengjast íslensku heilbrigðiskerfi s.s. heimasíðu heilsugæslunnar, vef 

Landlæknisembættisins og heimasíðu Barnaverndar. Fengnar voru upplýsingar um úrræði á 

heimasíðum Stígamóta, Aflsins, Bjarkarhlíð, Drekaslóð og Blátt áfram. Höfundar taka einnig 

viðtal við Guðrúnu Ögmundsdóttur sem rannsakaði vistheimili á Íslandi og fá að vitna í 

munnlegar heimildir frá henni.  

  Leitarorð sem höfundar nota eru: sexual abuse, kynferðislegt ofbeldi, forvarnir gegn 

kynferðislegu ofbeldi, vistheimili á Íslandi, Breiðavík, childhood trauma, adverse childhood 

experience, effects of child sexual abuse.  

Skilgreiningar á hugtökum  

Heilsa: „Líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma 

og örorku“ (World Health Organization (WHO), 2014). 

Vistheimili: Staður þar sem hópur, fleiri en tíu börn, búa um ákveðið skeið án 

foreldra/forráðamanna sinna, fá þar umönnun fullorðins fólks sem eru alla jafna starfsmenn sem 

vinna fagmannlega með börnin fremur en að koma í stað foreldrahlutverks. Heimilin eru byggð 

út frá ópersónulegu umhverfi, skipulagðri og rútínubundinni starfsemi fyrir börnin þar sem þau 

öll t.d. sofa og borða á sama tíma (Browne, 2009). 

Áhættuhegðun: Hegðun sem getur verið bæði meðvituð eða ómeðvituð og er framkvæmd í því 

skyni að skapa tafarlausan lyfjafræðilegan eða sálfræðilegan ávinning, t.d. til að losa um streitu 
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og vanlíðan (Felitti o.fl., 1998). 

Heilbrigðisþjónusta: Þjónusta sem veitt er fólki í landinu með m.a. lækningum, hjúkrun og 

sjúkraþjónustu til að vernda og efla andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði ásamt því að 

fyrirbyggja og meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa þá veiku (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007). 

Kynferðislegt ofbeldi: kynferðislegt ofbeldi er einhvers konar kynferðisleg hegðun gagnvart 

einstaklingi sem er gegn hans vilja, án samþykkis, með ofbeldi, stjórnun eða ógnandi hætti 

(Keelan og Fremouw, 2013).  

ACE (adverse childhood experiences): Spurningarlisti sem kannar erfiðar upplifanir í barnæsku 

og hvaða áhrif það hefur á heilsu viðkomandi síðar á lífsleiðinni (Felitti o.fl., 1998). 

Áfall: Tilfinningalegt viðbragð einstaklings við hræðilegum atburði, t.d. vegna slyss, 

náttúruhamfara eða nauðgunar (American Psychological Association, 2017). 

Samantekt  

 Meginatriði fyrirhugaðrar rannsóknar eru dregin saman í kaflanum og fjallað er um 

viðhorf höfunda til efnisins. Höfundar telja nauðsynlegt að vitundarvakning verði í sambandi við 

áhrif kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum og þá sérstaklega drengjum þar sem lítið er fjallað 

um það málefni hérlendis. Einnig telja höfundar það brýnt að efla starf hjúkrunar og þá 

sérstaklega í skólum á landinu með skipulagðri fræðslu um efnið, skimunum og þar með 

forvörnum.  
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2. Kafli – Fræðileg umfjöllun 

Kynferðislegt ofbeldi  

  Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er það þegar barn er þátttakandi í kynferðislegu 

athæfi sem það hefur ekki fullan skilning á, hefur ekki gefið samþykki fyrir, er ekki hæft til að 

gefa samþykki fyrir eða athæfi sem brýtur gegn lögum og samfélagslegum reglum. Ofbeldið á 

sér stað gegn barni af öðru barni eða fullorðnum einstaklingi þar sem viðkomandi hefur tengsl 

við barnið, hefur traust þess eða vald yfir því (World Health Organization (WHO), 2003).  

 Umboðsmaður barna á Íslandi flokkar nauðgun, sifjaspell, barnaklám, kynferðislega 

áreitni og vændi allt til tegundar kynferðislegs ofbeldis hvort sem atburðurinn á sér stað einu 

sinni eða oftar. Nauðgun er þegar nauðung er beitt til að hafa samfarir eða önnur kynferðismök 

við barn þar sem notað er til þess ofbeldi, hótanir, lyf eða einhvers konar leið til að koma 

viðkomandi í þannig ástand að hann geti hvorki neitað né veitt samþykki. Sifjaspell er þegar 

gerandi og þolandi í kynferðisbrotum eru tengdir fjölskyldu- og trúnaðarböndum (Umboðsmaður 

barna, 2014). Þegar kynferðisofbeldismál voru fyrst að koma upp á Íslandi, var alltaf talað um 

sifjaspell en fáir áttuðu sig á því hvað það þýddi og vissu ekki um hvað væri að ræða (Guðrún 

Ögmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2019). Þegar átt er við barnaklám er það þegar 

börnum er sýnt barnaklám eða fjallað um þau á kynferðislegan eða klámfenginn hátt, einnig 

getur það átt við þegar af börnum eru teknar ljósmyndir eða myndbönd þar sem nekt eða 

klámsýning á sér stað. Kynferðisleg áreitni er þegar barn verður fyrir kynferðislegri hegðun sem 

er særandi eða móðgandi. Þegar börn eru þátttakendur í vændi felur það alltaf í sér kynferðislegt 

ofbeldi þar sem verið er að nýta sér þroska og reynsluleysi barnsins (Umboðsmaður barna, 

2014).  

 Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er oft eitthvað sem á sér stað á löngum tíma t.d. 

einhverjum vikum og jafnvel árum. Oftast á kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sér stað 

endurtekið og verður meira og alvarlegra með hverju skiptinu. Vanalega fá gerendur barnið 

smám saman í ferli sem endar svo í kynferðislegu sambandi. Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

á sér stað í 1/3 tilfella innan fjölskyldunnar. Nokkrir þættir hafa þau áhrif að börn eru í meiri 

hættu á að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi, meðal annars eru það börn sem eru á vistheimilum, 

ættleidd eða stjúpbörn, fátækt og börn sem koma frá brotnum heimilum eða eru alin upp af 

einstæðu foreldri (WHO, 2003).  
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Tíðni kynferðislegs ofbeldis gegn drengjum  

  Vísbendingar eru um að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sé mun tíðari í heiminum 

heldur en áður var talið. Í langan tíma voru rannsóknir um kynferðislegt ofbeldi framkvæmdar í 

Norður Ameríku og margir héldu því fram að hægt væri að tengja ofbeldið aðeins við það svæði. 

Í dag hafa verið framkvæmdar rannsóknir í að minnsta kosti 20 löndum þar sem niðurstöður hafa 

leitt í ljós að mun hærra hlutfall barna hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Í hverju landi hefur 

verið fundið út með rannsóknum að mun fleiri hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi heldur en 

þau mál sem hafa verið tilkynnt opinberlega. Tölulegar upplýsingar gefa ákveðna mynd um tíðni 

kynferðislegs ofbeldis en sýna ekki raunverulegt umfang þess í samfélaginu (Finkelhor, 1997; 

Krug, Mercy, Dahlberg og Zwi, 2002). Í grein Melkman, Hershkowitz og Zur (2017) er m.a. 

talað um mikilvægi áreiðanleika frásagnar barns sem lent hefur í kynferðislegu ofbeldi og gæti 

það mögulega komið niður á tíðni kynferðislegs ofbeldis í heild sinni. Strákar virðast eiga 

erfiðara með að afhjúpa slíka reynslu miðað við stelpur ásamt því að vera ekki nógu samkvæmir 

sjálfum sér í frásögninni og því virðist áreiðanleiki þeirra oft á tíðum ekki nægilega marktækur. 

 Drengir sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi finna fyrir gríðarlegri skömm sem verður 

yfirsterkari þörfinni til að segja frá ofbeldinu, þeir finna einnig fyrir sektarkennd. Umræðan í 

samfélaginu um að þolendur kynferðislegs ofbeldis verði seinna að gerendum hefur líka áhrif á 

að þeir vilji ekki segja frá (Hilmar Jón Stefánsson, 2013). Körlum finnst það erfitt og flókið ferli 

að segja frá því að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, þeir eru líklegir til að bíða með það 

fram á fullorðinsár vegna neikvæðra staðalímynda. Karlar sem hafa reynslu af því að segja frá 

hafa fundið fyrir neikvæðum viðbrögðum sem hafði áhrif á karlmennskuímynd þeirra, karllæg 

gildi og staðalímyndir, og getur það komið í veg fyrir að þeir leiti sér hjálpar tímanlega (Gagnier 

og Collin-Vézina, 2016).  

 Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi gegn 

drengjum og í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið eru niðurstöður ólíkar. Íslensk rannsókn 

var framkvæmd árið 2004 þar sem athugað var skaðleg hegðun og misnotkun vímuefna barna 

sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eða öðru ofbeldi innan fjölskyldu sinnar. 

Þátttakendur voru 9.113 framhaldsskólanemendur á Íslandi á aldrinum 16-19 ára. Af þeim voru 

4.433 drengir og 4.652 stúlkur, 28 skilgreindu ekki kyn sitt. Í niðurstöðum kom í ljós að 35% 

stúlkna og 17,8% drengja höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í gegnum ævina (Asgeirsdottir, 

Sigfusdottir, Gudjonsson og Sigurdsson, 2011).  
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 Rannsakað var algengi kynferðislegrar áreitni og ofbeldis gegn íslenskum unglingum í 

10. bekk í öllum grunnskólum landsins. Alþjóðlegur spurningarlisti var lagður fyrir þátttakendur 

sem voru alls 3.618, þar sem þau voru spurð út í kynferðislegt athæfi gegn þeirra vilja svo sem 

snertingu, munnmök eða samfarir. Í ljós kom að alls höfðu 14,6% þátttakenda orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni eða ofbeldi óháð kyni eða um 527 þátttakendur. Hvað varðar niðurstöður 

með drengi þá sögðust 6,5% hafa verið snertir eða káfað á með kynferðislegum hætti, 4,1% 

drengja sögðust hafa verið látnir snerta einhvern annan með kynferðislegum hætti, 6,3% drengja 

hafði verið reynt að hafa samfarir við eða munnmök og 4,1% drengja hafði einhverjum tekist að 

hafa við samfarir eða munnmök, allt gegn þeirra vilja. Alls voru 229 drengir sem neituðu að 

svara spurningunum til samanburðar við stúlkur sem voru 210 (Ársæll Már Arnarsson, Kristín 

Heba Gísladóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2016).  

 Barnaverndarstofa heldur utan um fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda og fjölda 

umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu. Skýrsla hefur verið gefin út um fjölda tilkynninga 

til barnaverndarnefnda árin 2016, 2017 og 2018. Í skýrslunni er sundurliðað í töflum um hvers 

konar tilkynningar er að ræða, skipt eftir kyni, landsvæði o.fl. Þar kemur fram að tilkynningar 

vegna kynferðislegs ofbeldis gegn drengjum eru alls 132 árið 2016, 117 árið 2017 og 149 árið 

2018. Ástæður tilkynninga vegna kynferðislegs ofbeldis gegn börnum sem sundurliðað er frá 

öllu ofbeldi gegn börnum er 4,4% - 4,9% þar af eru 1,2% - 1,5% af kynferðislega ofbeldinu gegn 

drengjum, misjafnt eftir ári (Barnaverndarstofa, 2019).  

Áhrif áfalla í æsku  

  Áföll og erfiðar upplifanir í æsku eru talin hafa áhrif á heilsu fólks síðar á lífsleiðinni. 

Skilgreining á áfalli er margvísleg en í flestum tilfellum er talað um einhvers konar óvæntan 

atburð sem veldur sterku streituviðbragði eins og meðal annars miklum ótta. Atburðir sem valda 

slíku streituviðbragði geta meðal annars verið náttúruhamfarir, slys og ofbeldi (Greeson o.fl., 

2014). Í Landakotsskóla kom það fyrir að það leið þrisvar sinnum yfir einn nemandann vegna 

hræðslu við kennara sína. Nokkur börn sem voru í þeim skóla höfðu leitað læknisaðstoðar vegna 

streitu og líkamlegra einkenna svo sem kvíða, ótta, magaverk, uppkasta og magabólgna en þessi 

börn höfðu mátt sæta ofbeldis af hálfu skólastjórnenda og kennara (Jón Atli Jónasson, 2018). Til 

eru ýmis konar áföll sem geta haft mikil áhrif og haft slæmar afleiðingar seinna á lífsleiðinni. Ár 

hvert verða milljónir barna fyrir einhvers konar áfalli hvort sem það kemur fyrir einu sinni eða 

daglega í lífi þess (Greeson o.fl., 2014).  
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Góð heilsa er öllum mikilvæg, hvort sem um ræðir einstaklingana sjálfa eða sjálft 

heilbrigðiskerfið. Heilsa fullorðinna er í sumum tilfellum hægt að tengja við barnæsku þeirra. Ef 

erfiðar upplifanir í æsku eins og áföll eða slíkt hefur borið að þá eru meiri líkur á erfiðleikum 

seinna meir. Til eru ýmsar rannsóknir sem sýna fram á tengsl áfalla í æsku og heilsufar á 

fullorðinsárum (Felitti og Anda, 2010).  

Rannsakandinn Vincent Felitti hefur margoft rannsakað viðfangsefnið áföll í æsku og 

áhrif þess á heilsu fólks síðar á lífsleiðinni. Felitti ásamt félögum birtu árið 1998 stóra rannsókn 

sem gerð var í Bandaríkjunum á níunda áratug síðustu aldar. Úrtak rannsóknarinnar var 17.000 

fullorðnir einstaklingar. Þessi rannsókn var sláandi og hafði mikil áhrif (McCrae o.fl., 2018). 

Rannsókn Dr. Vincent Felitti hefur fengið mikið lof fyrir rannsóknina sína sem gjarnan er þekkt 

sem ACE-rannsókn. Rannsóknin rannsakar erfiðar upplifanir í æsku (e. adverse childhood 

experience) og hvaða áhrif það hefur á heilsu síðar á lífsleiðinni (Felitti o.fl., 1998). 

Þetta er spurningalisti sem skilgreinir erfiðar upplifanir í barnæsku með mismunandi 

flokkum og fer það eftir hvers konar áfall barn verður fyrir. Síðan raðast einstaklingar eftir því 

hversu mörgum áföllum þeir hafa orðið fyrir, ef eitthvað er, og fá stig, þ.e. eitt stig fyrir hvert 

áfall. Rannsóknir hafa leitt í ljós að með hverju stigi í ACE-listanum þá eykst hættan á slæmum 

afleiðingum á heilsu einstaklinga á lífsleiðinni (Felitti o.fl., 1998). Þrátt fyrir að rannsóknin hafi 

verið gerð gerð á árunum 1995-1996 eða fyrir um 24 árum síðan, þá vitna rannsakendur 

nútímans í þessa upprunalegu rannsókn Felitti og félaga.  

Áhættuhegðun 

Algeng áhættuhegðun almennt er m.a. reykingar, áfengisneysla, vímuefnaneysla, 

misnotkun lyfja, ofát, óheilbrigð kynlífshegðun og tilraun til sjálfsvíga (Campell, Walker og 

Egede, 2016; Felitti o.fl., 1998; Felitti og Anda, 2010; Ramiro, Madrid og Brown, 2010). Eins og 

rannsóknir hafa sýnt fram á, að eftir því sem stigin eru fleiri skv. ACE listanum, því alvarlegri 

eru afleiðingarnar fyrir heilsuna. Haldið hefur verið fram að einstaklingar sem fá fjögur eða fleiri 

stig á ACE-listanum hafa fjórfalt til tólffalt meiri líkur á að stunda lifnaðarhætti sem ógna heilsu 

eða áhættuhegðun (Felitti o.fl., 1998). Rannsókn Ramiro og félaga (2010) sýndi að reykingar og 

áfengisneysla séu algengustu áhættuhegðanir fólks sem orðið hefur fyrir áfalli, reykingar um 

30% af rúmlega þúsund manna úrtaki og áfengisneysla 37%. Tólf prósent höfðu notað vímuefni, 

10% byrjuðu snemma að stunda kynlíf og 13% eignuðust börn fyrir 18 ára aldur.  



10 
 

Margir af þessum einstaklingum gera sér grein fyrir áhættu þessara fyrrgreindu þátta sem 

spilla heilsu en eiga þó í erfiðleikum með að hætta (Felitti og Anda, 2010). Í rannsókn Felitti og 

félaga (1998) kemur fram að 250% aukning, þ.e. 2,5 falt meiri líkur, eru á að barn reyki í 

framtíðinni þegar stigin í ACE-listanum eru sex, í samanburði við þá sem fá núll stig. Auknar 

líkur eru á áfengisneyslu eða um fimmfalt meiri líkur eru á að einstaklingar glíma við 

alkahólisma á fullorðinsárum eftir því sem áfallastigum ACE-listans fjölgar. Einstaklingar sem 

sprauta sig með ólöglegum fíkniefnum og hafa orðið fyrir áföllum í æsku eru 4600% líklegri eða 

46 falt líklegri ef stigin eru sex eða fleiri skv. ACE-listanum. Felitti hefur bent á það í 

rannsóknum sínum að stærsti áhrifaþáttur fíknarinnar eru áföll í barnæsku. Þá er verið að tala um 

einstaklinga sem fá ekki viðeigandi aðstoð eða þá að áfallið læknast ekki með tímanum og 

einstaklingurinn deyfir þá tilfinningar sínar með fíkniefnum því skömm og þöggun samfélagsins 

hefur verið ríkjandi (Felitti og Anda, 2010; Hughes, Lowey, Quigg og Bellis, 2016).  

 Rannsókn var framkvæmd á Íslandi árið 2013 þar sem athugað var áhrif kynferðilegs 

ofbeldis í æsku á líf og líðan karlkyns þolenda. Viðtöl voru tekin við fimm karlmenn á aldrinum 

30-65 ára sem höfðu verið beittir kynferðislegu ofbeldi í æsku af konum. Mennirnir sögðust hafa 

misjafnar leiðir til þess að takast á við afleiðingar kynferðislega ofbeldisins en flestir tala um að 

hafa leitað mikið í kynlíf og allir tala um að hafa neytt áfengis og vímuefna til þess að deyfa 

tilfinningar sínar. Tveir af viðmælendum rannsóknarinnar höfðu misst tök á neyslunni og ánetjast 

áfengi og fíkniefnum. Áfengis- og vímuefnaneysla hjálpaði þeim að fjarlægjast afleiðingar 

ofbeldisins með því að forðast tilfinningar og allan sársauka og þurfa ekki að horfast í augu við 

lífið (Hilmar Jón Stefánsson, 2013).  

 Samkvæmt ársskýrslu Stígamóta fyrir árið 2018 voru brotaþolar kynferðislegs ofbeldis 

spurðir út í neyslu eða athafnir sem skerða lífsgæði þeirra og trufla daglegt líf. Heildarfjöldi 

einstaklinga sem tóku þátt voru 359 talsins, af þeim voru 112 sem nefndu að neysla áfengis 

truflaði daglegt líf og skerti lífsgæði þeirra, 86 leituðu í neyslu matar, 82 í vímuefni eða lyf. 

Spurt var einnig um vinnu eða íþróttaiðkun sem almennt skerðir ekki líf fólks en hjá þeim sem 

orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi getur vinna eða íþróttaiðkun verið notuð til að flýja erfiða 

líðan og þannig orðið skaðleg, alls voru 62 sem svöruðu að vinna væri að skerða lífsgæði þeirra 

og 22 stunduðu óhóflega íþróttaiðkun (Stígamót, 2019).  
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Líkamleg heilsa 

Fíknin getur verið sterk hjá einstaklingum sem hafa orðið fyrir áföllum og afbrot algeng 

en það er ekki einungis það sem endurspeglar heilsu einstaklinga sem hafa orðið fyrir áfalli. 

Áfall hefur líka áhrif á líkamlega heilsu, nánar tiltekið á líffræðilega sjúkdóma. Því fleiri stig og 

því fleiri áföll, því útsettari eru þeir einstaklingar fyrir heilsufarslegum kvillum á borð við 

beinbrot, sykursýki, lungnavandamál, lifrarvandamál, kransæðasjúkdóma, heilaáfalli, 

krabbamein og fleira (Felitti o.fl., 1998; Campell o.fl., 2016).  

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis í æsku geta fylgt ýmis heilsufarsleg vandamál eins og 

vandamál tengd meltingarfærum, hjarta, hækkun blóðþrýstings, orkuleysi og átröskun (Sigrún 

Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2011). Í ársskýrslu Stígamóta (2019) kemur fram að 

þeir sem hafa verið spurðir út í erfiðustu afleiðingar kynferðislegs ofbeldis segjast 20% 

karlmanna vera með líkamlega verki (Stígamót, 2019). 

Mannsheilinn er ekki talinn fullþroskaður fyrr en langt er liðið á tvítugsaldurinn. Talið er 

að streita og áföll, sem börn fá ekki tækifæri né aðstoð til að vinna úr, hafi áhrif á taugaþroska 

þeirra og jafnvel breyti lögun heilans (Ramiro o.fl., 2010). Áföll í barnæsku eru talin örva 

streitukerfi líkamans um of. Óþroskaða taugakerfið er viðkvæmara fyrir hvers konar áfalli hjá 

börnum heldur en hjá fullorðnum. Þar sem þetta er viðkvæmt tímabil fyrir taugaþroska þá hefur 

þetta áhrif til lengri tíma. Meðal annars getur dregist úr rúmmáli drekans (e. hippocampus) og 

möndlu (e. amygdala) ásamt því að það veldur minnistruflunum. Talið er að áföll hafi einnig 

áhrif á ónæmiskerfið og börn sem hafa orðið fyrir áfalli eru veikari fyrir (McCrae o.fl., 2018).  

Rannsókn Margrétar Ólafíu Tómasdóttur (2017) fólst í því að athuga tengsl útbreiddra 

heilsufarsvandamála og erfiðra aðstæðna bæði í barnæsku og á fullorðinsárum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að næstum helmingur þátttakenda voru með útbreidd 

heilsufarsvandamál og sterk tengsl voru á milli líkamlegra og andlegra veikinda. Þeir sem höfðu 

upplifað mjög erfiða æsku voru að meðaltali með stærra mitti og hærri líkamsþyngdarstuðul, 

hraðari hvíldarhjartslátt og lægri blóðþrýsting en þeir sem upplifðu mjög góða æsku. 

Langvarandi streita eða streita sem er yfir þeim mörkum sem einstaklingur þolir veldur því að 

helstu líffræðileg stjórnkerfi líkamans vanstillast. Vanstilling líkamans getur með tímanum leitt 

til sjúkdómsástands. Þessi vanstilling hefur verið kölluð allostatískt ofálag (e. allostatic overload) 

og hægt er að segja að það sé líkamleg birtingarmynd erfiðrar lífsreynslu eða tilvistarkreppu. 
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Mögulega er allostatískt ofálag því undirliggjandi orsök flókinnar sjúkdómsþróunar eða 

fjölveikinda (Margrét Ólafía Tómasdóttir, 2017).  

Samkvæmt Herzog og Schmahl (2018) eru þeir meltingarfærasjúkdómar sem tengdir hafa 

verið sem afleiðingar áfalla í æsku m.a. óútskýrðir magaverkir, langvinnir bólgusjúkdómar í 

þörmum (e. inflammatory bowel disease, IBD) eins og sáraristilbólga og Chrons sjúkdómur. 

Talið er að samband sé á milli áfalla í æsku og aukins magns af bólguefnum í blóði, þ.e. aukins 

magns af CRP, IL-6 og TNF-a. Öll þessi bólguefni í blóði ásamt annarri líkamsstarfsemi eru 

keyrð áfram af heilanum og þeirri taugavirkni sem þar er. Þegar það verður truflun í taugakerfi 

hjá barni sem er ekki með fullþroskað taugakerfi, eins og þegar það verður fyrir einhvers konar 

áfalli t.d. kynferðislegu ofbeldi, þá getur það haft áhrif á alla líkamsstarfsemina eins og 

áðurnefnda meltingarfærasjúkdóma. Aldur barns, þegar það verður fyrir áfalli, hefur áhrif og 

hvort um er að ræða stelpu eða strák upp á taugaþroskann að gera, ásamt því hvers konar áfall 

átti sér stað (Herzog og Schmahl, 2018).  

Rannsókn var framkvæmd í Svíþjóð í því skyni kanna hvort tengsl væru á milli 

áfallastreituröskunar, eða annarra raskanna tengdum áföllum og þungbærri lífsreynslu, og hjarta- 

og æðasjúkdóma. Rannsóknin var gerð á árunum 1987-2013 og voru 136.637 þátttakendur sem 

allir höfðu einhvers konar áfallatengdar raskanir. Rannsóknin var samanburðarrannsókn þannig 

að þeir sem höfðu greinst með áfallastreituröskun, eða aðrar raskanir tengdar áföllum, voru borin 

saman við alsystkini sín og óskylda einstaklinga, á sama aldri og af sama kyni, með tilliti til 

áhættu á að fá hjarta- og æðasjúkdóma. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir sem eru með 

áfallastreitutengdar raskanir eru að meðaltali 60% líklegri en alsystkini sín að greinast með 

hjarta- og æðasjúkdóm á fyrsta árinu eftir greiningu á áfallastreituröskun og um 30% líklegri á 

árunum þar á eftir (Song o.fl., 2019).  

Andleg heilsa  

  Samkvæmt Campell o.fl. (2016) þá hafa áðurnefnd áföll ekki einungis áhrif á 

áhættuhegðun og líkamlega heilsu heldur getur það einnig haft áhrif á andlega heilsu 

einstaklinga. Hvort sem það hefur áhrif strax og áfallið verður eða löngu seinna. Þunglyndi og 

kvíði eru algengar afleiðingar hjá einstaklingum sem hafa orðið fyrir einhvers konar áfalli. Hjá 

börnum sem orðið hafa fyrir áfalli eru svefnleysi eða ónógur svefn algengar afleiðingar (Campell 

o.fl., 2016; Herzog og Schmahl, 2018). Tveir algengustu áhættuþættir kynferðislegs ofbeldis í 

barnæsku eru þunglyndi og áfallastreituröskun (Aydin, Akbas, Turla og Dundar, 2016). 
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Rannsókn var gerð á Íslandi með gögnum frá Stígamótum á árunum 2011-2013. Þar 

komu fram niðurstöður um að helstu afleiðingar nauðgunar, samanborið við aðrar 

birtingarmyndir af kynferðislegu ofbeldi, voru m.a. kvíði, skömm, léleg sjálfsmynd, depurð og 

sektarkennd. Þessir fimm þættir vógu langmest þ.e. í meira en 80% tilfella (Særún Ómarsdóttir, 

2014). Þetta samræmist við ársskýrslu Stígamóta 2019 en þar kemur fram að 85,8% þeirra sem 

hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi upplifa skömm, 85% kvíða og 82,5% depurð. Aðrar 

afleiðingar kynferðislegs ofbeldis sem yfir 50% fundu fyrir eru léleg sjálfsmynd, sektarkennd, 

ótti, erfiðleikar með svefn, tilfinningarlegur doði, reiði og erfiðleikar í félagslegum samskiptum. 

Sjálfsvígshugleiðingar voru hjá 49,3% þeirra sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og 

52,6% finna fyrir einangrun (Stígamót, 2019). Í rannsókn Særúnar Ómarsdóttur (2014) kemur 

einnig fram að í kjölfar kynferðislegs ofbeldis að karlar, miðað við konur, áttu í meiri 

erfiðleikum með hegðun sína, voru líklegri til að einangrast ásamt því að kljást við meiri reiði. 

Eins og áður hefur komið fram þá hefur kynferðislegt ofbeldi gegn börnum alvarlegar og 

eyðileggjandi afleiðingar. Þetta hefur áhrif á tilfinningaþroska einstaklinga. Margir einstaklingar 

sem verða fyrir slíku ofbeldi upplifa skömm og ásaka jafnvel sjálfa sig. Þessir einstaklingar geta 

einnig upplifað einhvers konar stjórnleysi í lífinu eða að þeir séu að missa tökin. Vegna þess að 

barn sem er beitt kynferðislegu ofbeldi eða verður vitni að kynferðislegu athæfi langt fyrir þann 

aldur sem æskilegt er að það þurfi, þá getur það haft þær afleiðingar að einstaklingurinn seinna á 

lífsleiðinni hafi óviðeigandi væntingar til kynlífs, og jafnvel eigi í erfiðleikum með að mynda 

náin tengsl (Hughes o.fl., 2016).  

Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun er kvíðaröskun sem getur verið afleiðing af alvarlegu áfalli sem 

einstaklingar verða fyrir þar sem lífi eða velferð þeirra eða annarra er ógnað. Fólk upplifir mikla 

hræðslu og hjálparleysi á meðan áfallið stendur yfir. Í kjölfar áfallsins verða svo breytingar á 

atferli og tilfinningalífi þess sem varð fyrir áfallinu og þurfa þau einkenni að vera til staðar í 

a.m.k. mánuð til að greining sé gerð (American Psychiatric Association, 1994). Einkennin geta 

verið ágengar endurupplifanir og forðunarhegðun sem tengjast hinum tiltekna atburði, einnig 

tengist röskunin lélegri lífsgæðum (Mclean, Rosenbach, Capaldi og Foa, 2013). Börn geta verið 

taugaveikluð, sýnt aðgát í öllum aðstæðum, átt erfitt með svefn og/eða haft martraðir. Þar að auki 

eiga þau erfitt með að einbeita sér og taka inn nýjar upplýsingar (Gerrity og Folcarelli, 2008). 



14 
 

Áfall er það fyrsta í greiningarferli áfallastreituröskunar, flokkur A. Áfall er að 

einstaklingur hefur orðið fyrir áfalli, orðið vitni eða upplifað áfall í gegnum fjölskyldumeðlim. 

Einkenni áfallastreituröskunar flokkast upp í fjóra flokka frá B til E, það eru einkenni sem birtast 

í kjölfar áfalls eða versna vegna áfalls. Einkennin flokkast í átroðning, forðunarhegðun, 

neikvæða hugsun og/eða skapferli og ofsafengin viðbrögð og/eða viðbragðshæfni. Skilyrði eru 

fyrir því að einstaklingur geti verið greindur með áfallastreituröskun, samkvæmt listanum er það 

hversu lengi einkennin hafa varið og þau þurfa að vara lengur en í einn mánuð (North o.fl., 

2018).  

Barnæskan er viðkæmt sem og mikilvægt tímabil tilfinninga- og vitsmunaþroska. Áföll 

eins og kynferðislegt ofbeldi hefur áhrif á þroskann og getur breytt hinu hefðbundna þroskaferli á 

ótal vegu. Áhrif breytinga á ferli tilfinninga- og vitsmunaþroska hefur ævilöng áhrif (Gerrity og 

Folcarelli, 2008; Aydin o.fl., 2016). Aukin áhætta er á áfallastreituröskun og jafnvel 

afbrotahegðun hjá þeim sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi (Herzog og Schmahl, 2018). 

Ýmsar skynvillur hafa verið tengdar við áföll í æsku. Skynvillur eins og ofsjónir, ofheyrnir, lykt 

eða annað er það sem einstaklingar finna fyrir. Áhættan á því að upplifa einhvers konar skynvillu 

í kjölfar áfalla í æsku er talin aukast um 1,2-2,5 falt (Felitti og Anda, 2010). 

Rannsókn var gerð á Íslandi árið 2016 þar sem úrtakið voru karlar, eldri en 18 ára, og 

voru að afplána dóma í íslenskum fangelsum. Heildarfjöldi þátttakenda voru 48 sem svöruðu 

spurningalistum um illa meðferð í æsku (CTQ-SF) og einkenni áfallastreituröskunar (PSS-SR). 

Hlutfall fanga sem höfðu sætt illri meðferð í æsku var há eða um 33-56%. Alls voru 52,1% fanga 

sem töldu sig hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi, 33,3% fyrir líkamlegu ofbeldi, 50% fyrir andlegri 

vanrækslu, 56,3% fyrir líkamlegri vanrækslu og að lokum 47,9% sem töldu sig hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Stór hluti þátttakenda hafði upplifað fleiri en eina tegund 

ofbeldis/vanrækslu í barnæsku. Í rannsókninni mældist sterk jákvæð fylgni milli stigafjölda á 

CTQ-SF listanum og alvarleika áfallastreituröskunar (Hrafnhildur Gunnþórsdóttir, 2017).  

Reynslan af því að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku er tengt við lakari útkomu á 

fullorðinsárum varðandi áfallastreituröskun og ánægðar í hjónabandi (e. marital satisfaction). 

Gerð var rannsókn á 218 karlmönnum sem allir urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára 

aldur. Marktækur munur var á milli áfallastreituröskunar og ánægðar í hjónabandi þar sem voru 

neikvæð tengsl þar á milli. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig til kynna að kynferðislegt 

ofbeldi, sem drengur varð fyrir í æsku, hafi veruleg áhrif á alvarleika áfallastreituröskunar. Meira 
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er að ofbeldið getur haft áhrif á alvarleika þeirra áfalla sem einstaklingur verður fyrir á 

fullorðinsárum, þ.e. áfallið gæti vegið þyngra en ella ef einstaklingurinn hefur áður lent í 

kynferðislegu ofbeldi (Miller, Schaefer, Renshaw og Blais, 2013). 

Áfallastreituröskun er því miður algengt ástand (Bartels o.fl., 2019). Greiningar- og 

tölfræðihandbók ameríska geðlæknafélagsins (DSM-V) er nýjasta útgáfa handbókar sem 

heilbrigðisstarfsfólk notar til þess að greina áfallastreituröskun. Skilyrði fyrir greiningu 

áfallastreituröskunar hefur breyst og þróast frá því hún kom fyrst fram í umræðuna árið 1980. 

DSM-5 greiningarlisti fyrir áfallastreituröskun er listi sem skiptist í flokka til að greina 

áfallastreituröskun (North, Hong og Downs, 2019).  

Sjálfsvíg 

 Af þeim áðurgreindu og margvíslegu tegundum ofbeldis sem börn geta orðið fyrir þá er 

talið að kynferðislegt ofbeldi hafi mestu tengslin við tilraunir til sjálfsvíga og/eða sjálfsvíg 

(Bahk, Jang, Choi og Lee, 2017; Devries o.fl., 2014). Kynferðislegt ofbeldi hefur, eins og áður 

hefur komið fram, margvísleg alvarleg langtímaáhrif eins og t.d. þunglyndi, kvíða, ótta, reiði, 

truflun á kynlífi, ásamt langvarandi verkjum og truflun á starfsemi heila. Öll þessi áhrif geta 

valdið einstaklingum það miklum óþægindum að sumir telja að eina leiðin út sé að enda líf sitt 

(Bahk o.fl., 2017).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna eru sterk tengsl á milli kynferðislegrar misnotkunar 

og sjálfsvígshugsana eða endurtekinna sjálfsvígstilrauna (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2009). Í 

ársskýrslu Stígamóta (2019) kemur fram að hjá þeim sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

eru 49,3% með sjálfsvígshugleiðingar. Sjálfsvígshugleiðingar eru algengari hjá karlmönnum sem 

orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eða 53,3% miðað við konur 49,8% (Stígamót, 2019).  Í 

rannsókn sem framkvæmd var í Svíþjóð á 17 ára unglingum kom fram í niðurstöðum að af þeim 

drengjum sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi höfðu 33% gert tilraun til sjálfsvígs eða 

skaðandi hegðunar samanborið við 5,1% drengja sem ekki höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi (Edgardh og Ormstad, 2000).   

  Því yngra sem barn er þegar það verður fyrir kynferðislegu ofbeldi og/eða því lengra sem 

tímabilið sem ofbeldið stendur yfir, því meiri tengsl eru talin vera við sjálfsvígstilraunir. Einnig 

hefur verið sýnt fram á að samband er milli þess hve oft barn er misnotað og fleiri tilrauna til að 

enda líf sitt (Lopez-Gastroman o.fl., 2013). Í rannsókn Hilmars Jóns Stefánssonar sem athugaði 

áhrif á líf og líðan drengja sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku að hálfu kvenna kemur 
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fram að flestir viðmælenda hans þögðu yfir kynferðislega ofbeldinu langt fram á fullorðinsár. 

Viðmælendurnir töluðu um að taka leyndarmálið með sér í gröfina en vanlíðanin var svo mikil 

að annað hvort var að segja frá eða enda líf sitt (Hilmar Jón Stefánsson, 2013).  

Vistheimili á Íslandi 

  Hér verður stiklað á stóru í gegnum Breiðavík og aðrar fjórar stofnanir, heimili og 

sérskóla sem, meðal fleiri stofnana, voru könnuð með tilliti til illrar meðferðar, vanrækslu og 

ofbeldis í garð vistmanna frá árinu 1947. Ekki eru tekin inn í myndina árin fyrir 1947, miðað er 

við það ár vegna nýrra barnaverndarlaga sem sett voru fram þá (Halldór Þormar Halldórsson og 

Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Breiðavík er tekin aðeins nánar fyrir en önnur heimili til þess að 

gefa mynd á það hvernig búið var að undirbúningi og uppsetningu slíks heimilis á þessum tíma. 

Tekið verður fram hve margir fengu sanngirnisbætur greiddar frá ríkinu fyrir það að mega þola 

illa meðferð á tilteknu heimili, stofnun eða sérskóla. Fjallað verður aðeins nánar um 

sanngirnisbæturnar síðar í þessum kafla. Fyrst og fremst er þetta tekið hér saman í þeim tilgangi 

að sýna fram á heildarmynd þess fjölda einstaklinga sem upplifðu slæma hluti í barnæsku sinni 

af hálfu ríkisins og hafa þurft að lifa með þeirri reynslu og oft á tíðum vanlíðan síðan. 

Misjafnt er eftir stöðum hversu vel var búið að skráningu vistmanna og því voru á sumum 

stöðum ekki til nákvæmlega réttmætar tölur. Raunin er þó sú að frekar var verið að draga úr 

fjölda vistmanna heldur en að telja þá fleiri. Þegar vistheimilanefndin skv. lögum var að ljúka 

sinni könnun voru þær vísbendingar uppi um að vistmenn í heildina, sem dvöldu á þessum 

stofnunum og heimilum, væru um fimm þúsund þar sem dvalartíminn var frá tveimur til þremur 

dögum upp í 14 ár (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). 

Starfsemi Breiðavíkur; Undirbúningur, upphaf og endir  

  Vistheimilið á Breiðavík var starfhæft í 27 ár, frá 1952 til 1979 (Halldór Þormar 

Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Tölur eru um að 158 einstaklingar hafi verið 

vistaðir á því tímabili. Til að byrja með var miðað við að um 14 drengir dvöldu samtímis á 

Breiðavík en því var ekki alltaf fylgt eftir, til dæmis í eitt skiptið voru 22 drengir sem dvöldu þar 

samtímis án þess að aðstaða leyfði (Bragi Guðbrandsson, 2007). Í reglugerð kemur fram að aldur 

drengjanna á heimilinu hafi átt að vera 11-14 ára (Róbert R. Spanó o.fl., 2008) sem var ekki fylgt 

eftir því að meðaltali var aldursmunurinn um fimm ár á þeim yngsta og elsta, á einu tímabili var 

hátt í átta ára aldursmunur. Meðalvistunartími drengjanna voru 21,1 mánuðir en vitað er um átta 

einstaklinga sem dvöldu lengur en fjögur ár á heimilinu (Bragi Guðbrandsson, 2007). 
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Í rannsókn Róbert R. Spanó o.fl. (2008) kemur fram að upplifun drengjanna var 

mismunandi eftir tímabilum, þ.e. eftir því hvaða forstöðumaður var við stjórn heimilisins hverju 

sinni, en þeir voru níu talsins. Sum tímabil voru verri en önnur hvað ofbeldi og illa meðferð 

drengjanna varðar. Drengirnir þurftu að þola kynferðislegt- og líkamlegt ofbeldi af hálfu annarra 

vistmanna sem og starfsmanna, sumir hverjir voru vanræktir og máttu sæta slæmri framkomu af 

hálfu starfsmanna. Auk þess fengu þeir ekki fullnægjandi menntun sem sumir segja í seinni tíð 

að hafi komið sér verulega illa fyrir þá (Róbert R. Spanó o.fl., 2008). Einhverjir hafa fengið 

menntun metna á þessu tímabili sem skýrslan var unnin en það voru þeir sem höfðu mikla 

starfsreynslu t.d. þeir sem höfðu unnið sem smiðir í mörg ár (Guðrún Ögmundsdóttir, munnleg 

heimild, 15.mars 2019). Alls voru 128 einstaklingar sem sóttu um sanngirnisbætur frá ríkinu eftir 

dvöl þeirra á Breiðavík og voru 118 þeirra karlmenn (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún 

Ögmundsdóttir, 2018). 

Rétt er að taka fram að tíð og tími þessara ára er ekki sá sami og er í dag. Á þessum tíma 

var mikið um að fólk fluttist úr sveit í borg með tilheyrandi atvinnuleysi, húsnæðisleysi og fátækt 

svo fátt eitt sé nefnt. Fyrir vikið jókst því fjöldi ungmenna í Reykjavík sem samfélagið hafði ekki 

undan við að sinna (Bragi Guðbrandsson, 2007). Úrræðin sem voru í boði þarna voru úrræði þess 

tíma og þess vegna er ekki hægt að horfa á þessi vistunarmál með gleraugum nútímans (Guðrún 

Ögmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2019). 

Í Róbert R. Spanó o.fl. (2008) kemur fram að við undirbúning starfseminnar hafi fljótlega 

komið gagnrýni á staðarvali heimilisins frá sjö sérfræðingum sem störfuðu á sviði uppeldis- og 

sálarfræði. Gagnrýnirnar voru allar í tengslum við fjarlægð heimilisins. Meðal annars varðandi 

tengsl drengjanna við fjölskyldur sínar, hættan á að öðlast ekki mannleg samskipti, erfiðleikarnir 

sem gátu steðjað að því að fá starfsmenn til vinnu og hættan á því að drengirnir fengju ekki þá 

læknis- og sálfræðiaðstoð sem þeir þyrftu á að halda. Formaður framkvæmdarnefndar 

Breiðavíkurheimilisins kom með mótrök við öllum gagnrýnunum og var starfsemi hafin árið 

1952 þrátt fyrir óíbúðarhæf hús og mannvirki sem voru í mjög lélegu ásigkomulagi (Róbert R. 

Spanó o.fl., 2008). 

Rétt er að taka fram að skv. reglugerð, áður en drengur yrði sendur til Breiðavíkur, átti að 

halda fund með barnaverndarnefnd, foreldrum og dreng til að skoða heildarmynd aðstæðna 

drengsins. Fundurinn átti að fela í sér afstöðu foreldra, læknis og sálfræðings hvað drenginn 

varðar, ástæðu vistunar, vistunarsögu, ástand drengsins og fjölskyldusögu (Róbert R. Spanó o.fl., 
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2008). Raunin var þó sú að þessar upplýsingar voru hvergi að finna í neinum gögnum fyrr en 

síðari ár starfseminnar (Bragi Guðbrandsson, 2007). Meira er að í flestum tilfellum var 

drengurinn sendur nokkrum dögum og jafnvel vikum áður en fundurinn var dagsettur, og því 

enginn fundur haldinn (Róbert R. Spanó o.fl., 2008). 

Þegar skoðuð er saga heimilisins í heild sinni leiðir það í ljós að gagnrýni sérfræðinganna 

sjö höfðu rétt á sér. Þá helst varðandi fjarlægð heimilisins í tengslum við andlega- og líkamlega 

heilsu þeirra við það að þurfa að dvelja á jafn afskekktum stað (Róbert R. Spanó o.fl., 2008). 

Líkur eru á að börn sem alast upp á vistheimilum fjarri fjölskyldu sinni séu í meiri hættu á að 

eiga í erfiðleikum með aðlögunarhæfni hvað varðar félagsleg vandamál og lakari vitsmunagetu 

heldur en börn sem alast upp meðal foreldra sinna (Euser o.fl., 2013). Fjarlægðin gerði það að 

verkum að erfitt var að fá starfsfólk ásamt því að erfiðlega gekk fyrir lækna, tannlækna og fleira 

menntað fólk að koma sér þangað sökum erfiðra samgangna. Einnig gátu foreldrar varla heimsótt 

barn né barn heimsótt foreldra nema að sumarlagi (Róbert R. Spanó o.fl., 2008).  

Eftir alla þá vinnu sem hefur verið lögð í að kanna starfsemi Breiðavíkur frá upphafi til 

enda er ekki úr vegi en að nýta þær niðurstöður á einhvern hátt til bættra úrbóta. Vinnubrögð um 

framkvæmd, undirbúning og ákvörðun um vistun og lok vistunar hefur barnaverndarnefnd tekið 

til greina ásamt mikilvægi þess að foreldrar/forráðamenn og fagaðilar séu með í ráðum þegar 

vista eigi barn með einum eða öðrum hætti. Einnig hefur verið tekið á mikilvægi skráningar, 

menntunar starfsmanna sem starfa á heimilum og stofnunum fyrir börn, eftirlit með vistun 

barnsins, fósturforeldrum og heimilinu sem slíku (Róbert R. Spanó o.fl., 2008). Svo dæmi sé 

tekið úr Barnaverndarlögum (nr. 80/2002) segir að ef Barnaverndarnefnd þarf að taka við umsjá 

barns skuli hún „gera skriflega áætlun um [að] tryggja umsjá barnsins. Í áætlun skal tilgreina 

hvers konar vistun er fyrirhuguð og hversu lengi, markmið með vistun, stuðning við barnið og 

aðra, auk annars sem máli skiptir.“ (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Svo virðist vera í dag að stofnanir, vistheimili og sérskólar séu meira og minna barn síns 

tíma og nú komin úrræði eins og fóstur sem hentar börnum, sem þurfa á vistun að halda, mun 

betur. Skv. Euser o.fl. (2013) eru börn sem búa á vistheimilum að öllum líkindum líklegri til að 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi heldur en börn sem eru í fóstri. Samkvæmt Barnaverndarlögum 

(nr. 80/2002) er fóstur það þegar barnaverndarnefnd ráðstafar ákveðnum fósturforeldrum að sjá 

um barn, sem vegna ýmissa heimiliserfiðleika, getur ekki verið í umsjá sinna foreldra. Tíminn 

sem barn er í fóstri á ekki að standa lengur yfir en þörf segir til um og því skulu ráðstafanir vera 
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tímabundnar og endurskoðun málsins vera gerð reglulega. Barn er sent í fóstur með það að 

markmiði að tryggja uppeldi þess og „umönnun innan fjölskyldu svo sem best hentar þörfum 

þess. Barni skal tryggður góður aðbúnaður hjá fósturforeldrum og þeir skulu sýna fósturbarni 

umhyggju og nærfærni og leitast við að efla andlegan og líkamlegan þroska þess.“ 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Nokkur önnur vistheimili sem rekin voru af ríkinu 

  Heyrnleysingjaskólinn var sérskóli í Reykjavík og starfaði frá 1909 til 2002. Dvalartími 

barna þar, fjarri fjölskyldu sinni, var langur eða 12-14 ár (Halldór Þormar Halldórsson og 

Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Á þessum tíma voru öll heyrnarlaus börn allt frá fjögurra ára aldri 

tekin frá fjölskyldum sínum sem allar voru góðar og sett í skólann fram að 16 ára aldri, aðeins 

vegna þess að þau voru heyrnarlaus (Guðrún Ögmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2019). 

Nám og kennsla var léleg ásamt því að margir greindu frá því að þurfa að sæta kynferðislegu 

ofbeldi, bæði af hálfu annarra nemenda og utanaðkomandi einstaklinga (Halldór Þormar 

Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Tölur eru um að 175 einstaklingar hafi stundað 

þar nám (Róbert R. Spanó, Jón Friðrik Sigurðsson, Ragnhildur Bjarnadóttir, Sigrún Júlíusdóttir 

og Þuríður B. Sigurjónsdóttir, 2009). Alls voru 166 einstaklingar sem sóttu um sanngirnisbætur 

og voru 85 þeirra karlmenn (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018).   

Silungapollur var vistheimili, ásamt sumarbúðum, sem starfaði frá 1950 til 1969. Var það 

ætlað börnum á aldrinum fjögurra til sjö ára þar sem óregla, veikindi eða erfiðar 

uppeldisaðstæður voru á heimilum þeirra. Ekki var talað um að ofbeldi eða ill meðferð hafi átt 

sér stað (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018), fyrir utan hranalegt 

viðmót nokkurra starfsmanna (Róbert R. Spanó, Jón Friðrik Sigurðsson, Ragnhildur Bjarnadóttir, 

Sigrún Júlíusdóttir og Þuríður B. Sigurjónsdóttir, 2010), en einna helst var húsakosturinn 

einstaklega lélegur. Einnig voru allt of mörg börn sem dvöldu á sama tíma miðað við starfsmenn 

og húsakost sem gerði það að verkum að þau fengu ekki þá umönnun og atlæti sem þau höfðu 

þörf fyrir á þessum aldri. Alls voru 953 börn sem dvöldu á þessu tímabili, auk 800 barna sem 

dvöldu aðeins yfir sumartímann. Alls voru 192 einstaklingar sem sóttu um sanngirnisbætur og 

voru 90 þeirra karlmenn (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018).  

Upptökuheimili ríkisins og síðar Unglingaheimili ríkisins voru rekin í Reykjavík árin 

1945-1995. Upptökuheimilið var í fyrstu m.a. ætlað mæðrum með börn sín ásamt því að þar 

dvöldu bæði drengir og stúlkur sem komist höfðu í kast við lögin eða áttu við hegðunarvandamál 
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að stríða. Upplifunin af heimilinu var slæm, allra helst eftir að sett var á legg einangrunarvist árið 

1964 þar sem börn voru læst inni í herbergi tímunum saman. Unglingaheimilið var í raun 

samnefnari yfir ýmis heimili víðsvegar um land, m.a. Breiðavík, Torfastaðir í Biskupstungum og 

Smáratún í Fljótshlíð (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Vistmenn 

tjáðu að inn á milli hefðu verið mjög góðir starfsmenn sem sinntu starfi sínu vel, en aðrir 

starfsmenn hafi beitt líkamlegu ofbeldi í garð vistmanna. Tölur eru um að ríflega 4.300 börn hafi 

vistast á báðum stofnununum á þessu tímabili (Róbert R. Spanó o.fl., 2011). Alls voru 313 

einstaklingar sem sóttu um sanngirnisbætur og voru 196 þeirra karlmenn (Halldór Þormar 

Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018).   

Önnur stofnun sem tekin var fyrir var Landakotsskóli. Þar var mikið um líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi aðallega af hálfu tveggja starfsmanna. Skólastjóri skólans var prestur og 

hafði mikið vald yfir börnunum hvort sem um var að ræða í skólanum sjálfum eða í sumarbúðum 

sem skólinn stóð fyrir sem staðsettur var í Ölfusi. Presturinn og hinn gerandinn völdu börn sem 

voru til baka. Börnin voru beitt kynferðislegu ofbeldi og logið var að þeim að foreldrar höfðu 

beðið um eða gefið leyfi fyrir því að refsa þeim fyrir misgjörðir heima fyrir eða vegna þess að 

þau stæðu sig ekki nægilega vel í námi. Hann varpaði sök á börn sem hann braut gegn með því 

að gera þau ábyrg fyrir því sem hann gerði. Hann hótaði að illa færi fyrir þeim og fjölskyldu 

þeirra ef þau segðu frá. Ein frásögn er um að presturinn hafi sagt við dreng að Guð myndi hafna 

honum og hann myndi ekki fara til himnaríkis heldur brenna í víti ef hann segði frá (Jón Atli 

Jónasson, 2018). Alls voru 47 einstaklingar úr Landakotskóla sem sóttu um sanngirnisbætur og 

26 þeirra voru karlmenn (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). 

Ástæður fyrir því að börn voru send á vistheimili 

  Ástæðurnar fyrir því að börn voru send á upptökuheimili eða stofnanir voru margvíslegar. 

Sum heimili tóku að sér börn í skammtímavistun vegna bráðatilvika í tengslum við erfiðar 

heimilisaðstæður eða börn sem lent höfðu á villigötum vegna ýmissa vandkvæðna (Bragi 

Guðbrandsson, 2007). Í niðurstöðum rannsóknar Dr. Gísla H. Guðjónssonar, sem komu fram í 

skýrslu Róbert R. Spanó o.fl. (2008), voru þrjár megin ástæður fyrir því að drengir voru vistaðir 

á Breiðavík. Var það vegna afbrotahegðunar, erfiðra heimilisaðstæðna og ítrekaðra fjarvista úr 

skóla. Afbrotahegðun gat verið allt frá smávægilegum þjófnaði í alvarlegri skemmdar- eða 

ofbeldisverk. Í um 20% tilvika var það beiðni foreldra að drengur yrði sendur á heimili vegna 

þess hve erfitt var að ala hann upp. Aðrar ástæður fyrir vistun á heimilum voru 
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hegðunarerfiðleikar, andlát foreldris, munaðarleysi, áfengisvandamál foreldris, ágreiningur á 

milli foreldra og vanræksla gagnvart barninu (Róbert R. Spanó o.fl., 2008). 

Hvað tók við eftir dvölina á vistheimilum?  

  Samkvæmt rannsókn frá árinu 1975 sem birtist í skýrslu Róbert R. Spanó o.fl. (2008) 

komu áhugaverðar niðurstöður í ljós. Rannsóknin var gerð á 71 dreng sem dvöldu á Breiðavík frá 

1953-1970, í því skyni að kanna afbrotahegðun þeirra eftir dvölina þar. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að þremur árum eða lengur, eftir að drengir voru á Breiðavík, höfðu 83% þeirra komist í kast 

við lögin og 75% verið sakfelldir fyrir einhvers konar afbrot. Út frá þessum niðurstöðum má 

segja að ljóst hafi verið að drengirnir urðu ekki að betri mönnum eftir vistunina á Breiðavík og 

hafði því dvölin á þessu tímabili ekki borið árangur á stóran hluta drengjanna. Komu þeir heim 

eftir vistunina í fyrri aðstæður og fóru margir hverjir í sama far og þeir voru í áður, þar sem engin 

breyting hafði verið gerð á nánasta umhverfi hans, eins og hefði í raun og veru verið hvað mesta 

þörfin á (Róbert R. Spanó o.fl., 2008). Ekki liggja fyrir nýrri tölur en þessar um afbrotahegðun 

fyrrum Breiðavíkurdrengja. 

Einkennandi fyrir Breiðavíkurdrengina, samanborið við einstaklinga á öðrum 

vistheimilum, var að þegar þeir komu til Reykjavíkur eftir dvölina fóru margir beint á sjó, ekki 

nema 13-14 ára gamlir. Virtist það vera þeirra flóttaleið frá þeirri slæmu reynslu sem þeir 

upplifðu á Breiðavík (Guðrún Ögmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2019).  

Sanngirnisbætur fyrir fyrrverandi vistheimilisdrengi 

  Hvað sanngirnisbætur varða hafa þær verið greiddar út til þeirra einstaklinga sem þurftu 

að dvelja á heimilum og stofnunum sem reknar voru af íslenska ríkinu frá árinu 1947. Svokölluð 

vistheimilanefnd var skipuð skv. lögum til að kanna starfsemi Breiðavíkurheimilisins sem síðar 

fór út í að kanna önnur heimili sem rekin voru af ríkinu á þessum tíma. Tilgangur hennar var að 

sanna fyrir um hvort ill meðferð eða ofbeldi hafi átt sér stað. Bæturnar fengu þeir einstaklingar 

sem urðu fyrir ofbeldi, vanrækslu og illri meðferð í barnæsku innan veggja heimilanna. Byrjað 

var að greiða út bæturnar árið 2011. Í lokin voru sanngirnisbæturnar greiddar til 1.162 

einstaklinga, hæstu bæturnar námu um 7,3 milljónum króna og þær lægstu námu 150 þúsund 

krónum. Í heildina námu bæturnar sem ríkið greiddi út samtals um þremur milljörðum króna 

(Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). 

Einstaklingar sóttu hina ýmsu aðstoð til ákveðins tengiliðs sem var meðlimur í 

vistheimilanefndinni (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Samkvæmt 
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10. grein eftirfarandi laga var tengiliðurinn skipaður af ráðherra í því hlutverki að leiðbeina 

fyrrum vistmönnum „við að sækja sér þjónustu sem ríki og sveitarfélög bjóða upp á, svo sem 

varðandi endurhæfingu og menntun.“ (Lög um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða 

heimilum nr. 47/2010). Einna helst var það sálfræðiaðstoð sem einstaklingar voru að sækjast 

eftir, tengiliðurinn kom sér í samband við mörg sveitafélög í landinu varðandi greiðslur sem 

sveitafélagið myndi borga út í þeim tilgangi að styðja við einstaklinginn í þessum aðstæðum 

(Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018).  

Flestir þeirra sem fengu bæturnar voru ánægðir með þær en auk bótanna áttu allir rétt á 

30 sálfræðitímum þeim að kostnaðarlausu. Val á milli þriggja sálfræðinga stóð fyrir þar sem hver 

sálfræðingur er sérfræðingur á sínu sviði, einn í tengslum við áfallastreituröskun, einn á sviði 

kvíðaröskunar og ein kona á sviði kvíðaröskunar og gjörhyglis, en einnig var í boði að fara 

gjaldfrjálst til sálfræðings sem viðkomandi þekkti fyrir (Guðrún Ögmundsdóttir, munnleg 

heimild, 15. mars 2019).  

Vistunarmál í dag - Ferill vistunar 

  Samkvæmt Barnaverndarlögum (nr. 80/2002) er unnið eftir ákveðnu ferli þegar vista á 

barn í fóstur. Upphaf ferilsins byrjar með því að barnaverndarnefnd berist tilkynning „um að 

líkamlegri eða andlegri heilsu barns eða þroska geti verið hætta búin vegna vanrækslu, vanhæfni 

eða framferðis foreldra“ og ber nefndinni að taka afstöðu til tilkynningarinnar innan við viku frá 

því hún berst í þeirra hendur. Barnaverndarnefnd á fyrst og fremst að hafa í huga að tryggja barni 

öruggar aðstæður og á sama tíma að leitast við að styrkja fjölskylduna sjálfa í 

uppeldishlutverkinu. Góð samvinna og virðing þarf að ríkja á milli barnaverndarnefndar, barns 

og foreldra. Áður en róttækari ákvarðanir um barn í fóstur eru teknar skulu öll ráð og úrræði til 

að styðja fjölskylduna vera reynd til fullnustu nema um neyðartilvik sé að ræða þar sem barn 

þarf, vegna ógnunar á lífi og heilsu þess, að vera tekið strax út af heimilinu. Allar áætlanir eiga 

að vera kynntar fyrir foreldrum og skulu þeir, ásamt börnum, fá eitthvað um málið að segja í 

samræmi við þroska og aldur þess (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Oft á tíðum fer mál barnsins á þann veg að þörf sé á fósturráðstöfun. Eins og áður hefur 

komið fram er fóstur það þegar fósturforeldrum er falið að sjá um barn sem vegna 

heimiliserfiðleika getur ekki búið meðal sinna eigin foreldra (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Fóstur getur verið þrenns konar, þ.e. (1) tímabundið fóstur þar sem barn er í afmarkaðan tíma hjá 

fósturforeldrum og snýr svo heim til sín að því loknu, (2) styrkt fóstur þar sem barninu er veitt 
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sérstök umönnun og þjálfun í ákveðinn tíma þar til barn snýr svo aftur heim til sín og (3) 

varanlegt fóstur þegar fyrirsjáanlegt er að barn geti ekki dvalið meðal foreldra sinna eftir að öll 

úrræði hafa verið reynd. Fósturforeldrar eiga að sýna barni umhyggju, virðingu, taka tillit til 

menningar, trúar og uppruna barnsins ásamt því að vernda það „gegn andlegu og líkamlegu 

ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi.“ (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Ekki kemur fram í barnaverndarlögum hvort tekið sé tillit til fjarlægðar fósturheimilis 

barns frá upprunalegu heimili þess. Þó kemur fram í 81. grein Barnaverndarlaga (nr. 80/2002) að 

meðan barn dvelur í fóstri, hvort sem er á heimili eða stofnun, eigi það ávallt umgengnisrétt við 

foreldra sína og aðra ættingja og að sama skapi eiga foreldrar rétt á umgengni við barn sitt nema 

að skýrt sé að umgengnin komi sér illa fyrir hagsmuni og þarfir barnsins. Varðandi val heimilis 

eða stofnunar segir, að ef heimili tengist tilfinningalegum böndum við barn skuli það ganga fyrir 

frekar en annað heimili, ef það telst barninu fyrir bestu.  

Mikilvægi barnaverndarnefndar, töluleg gögn. 

  Barnaverndarnefnd gegnir mikilvægu hlutverki hér á Íslandi. Til að sýna fram á umfang 

starfseminnar í grófum dráttum voru til að mynda tilkynningar til nefndarinnar árið 2018 yfir allt 

Ísland 10.177. Þar voru tilkynningar aðeins oftar varðandi drengi en stúlkur, eða 53,9% 

tilkynninga. Algengasta ástæða tilkynninga var vanræksla í garð barns, næst á eftir kom 

áhættuhegðun barns og þar næst ofbeldi gegn barni (Barnaverndarstofa, 2019). Til samanburðar, 

10 árum áður, voru 8.201 tilkynning árið 2008 yfir allt landið (Barnaverndarstofa, 2009).  

Beiðnir sem bárust Barnaverndarstofu árið 2018 um að barn kæmist á fósturheimili voru 120 en 

árið áður voru 171 beiðni. Hlutfall drengja var í báðum tilfellum aðeins hærra en hlutfall stúlkna, 

eða um 54%. Umsóknir á meðferðarstöðina Stuðla voru 39 og á önnur meðferðarheimili voru 19 

umsóknir (Barnaverndarstofa, 2019). Beiðnir um fósturheimili árið 2008 voru samtals 106 en þar 

er ekki tilgreint um kyn þeirra sem um ræðir (Barnaverndarstofa, 2009). Með þessum tölum sést 

greinilega hversu mikilvægt starf barnaverndarnefndar er og allra helst sýna þær hve mikilvægt 

er að hafa fósturheimili til að senda börn á sem þurfa á þeim að halda. 

Heilbrigðisþjónusta á Íslandi 

Lýðheilsa og forvarnir 

  Lýðheilsa er það sem hið opinbera ber ábyrgð á og eru þær aðgerðir sem stuðla að því að 

viðhalda og bæta heilbrigði, líðan og aðstæður einstaklinga og þjóðarinnar í heild. Með lýðheilsu 

er átt við heilsueflingu, forvarnir og heilbrigðisþjónustu sem í boði er með það að markmiði að 
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efla og bæta heilsu almennings. Forvarnir er það sem gert er til að efla heilbrigði, fyrirbyggja 

sjúkdóma, greina frávik svo hægt sé að beita snemmtækri íhlutun og hindra sjúkdómsþróun eða 

fylgikvilla. Embætti Landlæknis hefur það hlutverk að annast forvarnar- og 

heilsueflingarverkefni í þágu lýðheilsu (Stjórnarráð Íslands, e.d.).  

 Gefnar hafa verið út leiðbeiningar um heilsuvernd grunnskólabarna á vegum Embættis 

landlæknis þar sem markmiðið er að stuðla að heilsuvernd skólabarna, efla heilbrigði þeirra og 

stuðla að vellíðan. Einn af helstu þáttum heilsuverndar skólabarna eru forvarnir þ.e. fyrsta stigs 

forvarnir sem falla undir heilbrigðisfræðslu og heilsueflingu, annars stigs forvarnir þar sem 

lagðar eru fyrir ýmsar skimanir og önnur heilbrigðisþjónusta í skólum, og svo þriðja stigs 

forvarnir sem fela í sér aðbúnað og umönnun barna með langvarandi heilbrigðisvandamál o.fl. Í 

öllu starfi heilsuverndar grunnskólabarna eru hjúkrunarfræðingar kjölfestan en þeir njóta 

stuðnings lækna og sálfræðinga í starfi sínu (Embætti Landlæknis, 2016a).  

 Samkvæmt Embætti Landlæknis (2015) er heilbrigðisfræðsla veitt innan grunnskólans 

með það að markmiði að nemendur hafi góða sjálfsmynd og líði vel í skólanum. Hópfræðsla er 

veitt um heilsutengda þætti í öllum árgöngum skólans þannig að veitt er skipulögð fræðsla með 

skýrum áherslum og markmiðum og nálgast skal fræðsluefni hjá Embætti Landlæknis. Í fyrsta 

bekk fá börnin forvarnarfræðslu um kynferðislegt ofbeldi sem byggir á því að þau viti að þau eigi 

sinn líkama sjálf og að kynferðisleg misnotkun er alltaf röng og ekki þeirra sök. Börnin læra að 

þau megi segja nei og æfa sig í því. Eins er þeim kennt að ef þau verða fyrir óþægilegri reynslu 

mega þau segja frá. Í þriðja og fjórða bekk læra þau um hamingju þar sem þeim er kennt að 

þekkja sínar eigin tilfinningar og líðan og hvernig þau eiga að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum. Þau kynnast einnig grunnhugmyndum um sjálfsmynd og læra á sína eigin sjálfsmynd og 

að þau geri sér grein fyrir að þau geti haft áhrif á sjálfsmynd og líðan annarra. Í sjötta bekk fá 

nemendur kynfræðslu og þá læra þau hugtakið kynferðislegt ofbeldi. Í sjöunda bekk er börnunum 

kennt hugtakið hugrekki og mikilvægi góðrar sjálfsmyndar. Í níunda bekk er svo lögð áhersla á 

að nemendur kunni og skilji hugtökin sjálfsvirðing, kynlíf, kynmök, fóstureyðing og nauðgun og 

í tíunda bekk læra þau um kynheilbrigði (Embætti Landlæknis, 2015).  

 Forvarnarstarfsemin Blátt áfram er verkefni sem stofnað var árið 2004 af systrunum 

Sigríði Björnsdóttur og Svövu Björnsdóttur en þær höfðu báðar orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

í æsku. Þeirra markmið með verkefninu er að auka umræðu og úrræði í málaflokknum og koma á 

framfæri og fræða fólk um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Einnig vilja þær 
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finna leiðir sem geta hugsanlega komið í veg fyrir að börn lendi í kynferðislegu ofbeldi. Fyrsta 

sem samtökin gerðu var að þýða bækling frá grasrótarsamtökunum Darkness to Light sem er í 

Suður-Karólínu í Bandaríkjunum og eru samtök sem beita sér gegn kynferðislegu ofbeldi á 

börnum. Í samstarfi við Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) var bæklinginum svo dreift á öll heimili 

Íslands í nóvember 2004. Áhersla var einnig lögð á heimasíðu Blátt áfram þar sem upplýsingar 

um starfið, verkefni og fræðslu er að finna fyrir fullorðna, fagfólk og börn (Svava Björnsdóttir og 

Sigríður Björnsdóttir, e.d.).  

  Blátt áfram hefur staðið fyrir ýmsu forvarnarstarfi sem ætlað er fyrir börn um 

kynferðislegt ofbeldi þar má nefna brúðuleikhúsið Krakkarnir í hverfinu sem er fræðsla til 

grunnskólabarna um kynferðislegt ofbeldi, bókin Þetta eru mínir einkastaðir eftir Diane Hansen 

var gefin út árið 2007 á vegum Blátt áfram, sjónvarpsþættir voru sýndir á sjónvarpsstöðinni ÍNN 

árið 2009 sem hétu Blátt áfram – ábyrgðin er okkar þar sem velt var fyrir spurningum sem lúta 

að forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum. Teiknimyndin Leyndarmálið - segjum nei, 

segjum frá var gefin út 2012 og sýnd öllum grunnskólabörnum í þriðja bekk á landinu. Einnig 

stendur Blátt áfram fyrir námskeiðinu Verndarar barna sem er sérhannað fyrir stofnanir, 

fyrirtæki og félagasamtök sem þjóna börnum og unglingum, ferðast var um landið og haldið 

námskeið í hverjum bæ. Samtökin hafa einnig staðið fyrir auglýsingaherferðum, greinum sem 

skrifaðar eru í tímarit, ráðstefnum og málþingum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, 

tónleikum og söfnunum til að auka fjármagn til félagsins og allskyns herferðum og gjörningum 

til að vekja athygli á málstaðnum (Blátt áfram, e.d.).  

 Blátt áfram hefur hvatt ríkisstjórnina til að auka fjármagn til samtaka og félaga sem vinna 

að forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi, einnig hefur það hvatt til þess að veitt verði aukið 

fjármagn til fræðslu fyrir foreldra um þroska barna og að kynfræðsla í skólum verði efld. 

Samtökin hafa gefið út að þau séu tilbúin í samstarf við ríkisstjórnina til frekari aðgerða (Svava 

Björnsdóttir og Sigríður Björnsdóttir, e.d.).  

Skimanir fyrir áföllum og afleiðingum 

   Ýmsar skimanir eða matskvarða eru að finna til þess að meta hvort fólk hefur orðið fyrir 

áfalli og tengja einkenni við áfallið. Einkennin geta verið missýnileg á milli manna og því geta 

sumir matskvarðar verið góðir á meðan aðrir henta ekki. Dæmi um kvarða sem henta vissum 

einkennum sem flokkast undir afleiðingar ofbeldis í æsku eru þunglyndiskvarði Becks (Becks 

Depression Inventory, BDI-II), kvarði fyrir áfallastreituröskun (PTSD Symptom Scale-Self 
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Report, PSS-SR) og kvarði fyrir sjáfsskaðandi hegðun (Deliberate Self-Harm Inventory-short 

version – modified) (Sjöfn Evertsdóttir, 2009).  

Til eru ýmsir skimunarlistar sem skima fyrir áföllum og afleiðingum þeirra. Þar á meðal 

er spurningarlistinn um erfiða upplifun í barnæsku (e. Adverse childhood experience). Erfið 

upplifun í æsku er hugtak sem á ensku hefur verið skammstafað sem ACE (Adverse childhood 

experience). Búinn hefur verið til ACE-spurningalisti sem hefur verið notaður víðsvegar um 

heim, þ.á.m. á Íslandi. ACE-listinn (fylgiskjal 1) skilgreinir ýmis áföll eða erfiða lífsreynslu á 

uppvaxtarárum, eða til 18 ára aldurs. Í ACE-listanum eru talin upp tíu atriði sem eru talin valda 

barni áfalli. Á listanum eru m.a. talin upp kynferðislegt-, andlegt- og líkamlegt ofbeldi, vanþrif á 

heimili ásamt erfiðleikum á heimilum eins og vímuefnaneysla, geðræn vandamál og skilnaður 

foreldra (Felitti og Anda, 2010). 

Gagnsemi ACE-listans er mikil en þó hefur það verið gagnrýnt hvernig stigun fer fram og 

þá m.t.t. þess að eitt stig er gefið þrátt fyrir að fleiri en eitt tilfelli hafi átt sér stað innan sama 

flokks. Dæmi um það er að ef barn er á sama heimili og áfengissjúklingur eða 

eiturlyfjasjúklingur þá gefur það jafn mörg stig og ef áfengissjúklingurinn og 

eiturlyfjasjúklingurinn eru á sama heimili og barnið. Orsakast það af því að undir flokknum 

fíknivandi í ACE-listanum flokkast áfengisfíkn, misnotkun lyfja eða fíkniefnavandamál (Felitti 

og Anda, 2010). Getur það því haft töluverð áhrif hvort einstaklingur fái þar eitt stig eða tvö stig.  

Hlutverk heilsugæslu 

  Heilsugæsla sinnir ýmsum málum hvort sem um ræðir almennar lækningar, hjúkrun, 

forvarnir, bráða- og slysamóttöku eða annarri heilbrigðisþjónustu (Lög um heilbrigðisþjónustu 

nr. 40/2007). Eitt af því sem heilsugæsla sinnir líka er heilsuvernd sem í grófum dráttum miðar 

að því að huga að heilsu, efla heilbrigði og þar með fyrirbyggja sjúkdóma. Heilsuvernd sem 

starfsfólk heilsugæslu sinnir er meðal annars meðgönguvernd, ung- og smábarnavernd og 

heilsuvernd grunnskólabarna (Embætti Landlæknis, 2016b). Hjúkrunarfræðingur sér um 

heilsuvernd grunnskólabarna og sér um, eins og áður hefur komið fram, að fræða nemendur um 

ýmis konar heilsutengda fræðslu.  

Markmið heilsugæslu er m.a. að veita áhrifaríka og góða heilbrigðisþjónustu. Boðið er 

upp á samfellda, aðgengilega og heildræna þjónustu (Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins, e.d.). 

Þar sem heilbrigðisvandamál einstaklinga í dag eru oftar en ekki fjölþætt og flókin þá krefst það 

þverfaglegrar nálgunar við umönnun þeirra (Freund o.fl., 2015). Þær starfsstéttir sem starfa á 
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heilsugæslum á Íslandi eru sjúkraliðar, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, sjúkraþjálfarar, 

sálfræðingar, læknar, sérfræðilæknar og aðrir sérfræðingar á hinum ýmsu sviðum (Heiða 

Sigríður Davíðsdóttir, 2017).  

Þegar um er að ræða áföll í æsku eins og kynferðislegt ofbeldi þá skiptir miklu máli að 

starfsstéttir vinni saman og beiti þverfaglegri teymisvinnu. Þegar hinar ýmsu starfsstéttir koma 

saman með sitt nám að baki má segja að hver og einn sé sérfræðingur í sínu starfi. 

Sérfræðingarnir læra margt af því að fá innsýn í aðra starfstétt og saman veita þeir hina bestu 

aðstoð eða meðferð fyrir einstakling (Guðrún Ögmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2019). 

Úrræði fyrir þolendur kynferðislegs ofbeldis  

Þegar barn segir frá  

  Samkvæmt Stígamótum (2012) segja börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi fæst frá, 

þetta verður þeirra best geymda leyndarmál. Þau eru þó stöðugt að berjast innra með sér um 

hvort þau eigi að segja frá eða ekki. Ástæðan fyrir því að börn segja ekki frá er oft vegna 

tilfinningatengsla og valdamismunar á milli ofbeldisaðilans og þess, t.d. vegna kyns og aldurs. 

Algengt er að ofbeldisaðilinn beiti ógnunum á borð við „enginn mun trúa þér“ eða „þú ert 

vond/ur og ferð til helvítis“ eða „ég mun drepa mömmu þína ef þú segir frá“. Þessar ógnanir 

tryggja þögn barna sem og auka sektarkennd þeirra. Ofbeldisaðilar hafa einnig haldið gjöfum að 

börnunum til að koma í veg fyrir að þau segi frá. Börnin verða hrædd um að enginn muni trúa 

þeim ef þau segja frá, það yrðu þeirra orð gegn orði fullorðins og þau gera sér grein fyrir því að 

fullorðnu fólki er frekar trúað en börnum (Stígamót, 2012).  

Börn hafa oft þurft að telja í sig kjark í langan tíma og stundum gerist það að barn segir 

óvart frá án þess að ætla sér það. Mikilvægt er að bregðast rétt við þegar barn segir frá svona 

reynslu. Fyrst og fremst þarf að trúa barninu og láta það vita að það var rétt hjá því að segja frá, 

barnið þarf að fá stuðning og fullvissu um að ofbeldið sé ekki því að kenna. Mikilvægt er að 

hlusta á það sem barnið hefur að segja en ekki yfirheyra það. Tryggja þarf öryggi barnsins og 

athuga að viðbrögð aðilans sem barnið segir frá skipta máli fyrir framhaldið þ.e. horfur barnsins 

og hvernig það mun takast á við afleiðingar ofbeldisins (Barnahús, e.d.). Tilkynna verður málið 

til barnaverndarnefndar en skv. 16. grein Barnaverndarlaga (nr. 80/2002) ber þeim sem hefur 

ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi, 

skylt að tilkynna það til barnaverndarnefndar. Auk þess kemur fram í 17. grein barnaverndarlaga 

að tilkynningarskyldan gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna þ.e. þagnarskyldu 
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viðkomandi starfsstétta (Barnahús, e.d.).  

  Í viðtali í Morgunblaðinu við Sævar Þór Jónsson (2019) segir hann frá skelfilegri 

lífsreynslu þegar hann var einungis átta ára strákur úti að leika sér í Vesturbænum. Þegar kona 

kom til hans og bað hann vingjarnlega að koma með sér í skemmu skammt frá. Hann fór með 

henni, enda vanur að treysta fullorðnum, en í skemmunni voru tveir aðrir karlmenn. Þau þrjú í 

sameiningu nauðguðu drengnum. Samkvæmt viðtalinu við Sævar voru ýmsar ástæður fyrir því 

að erfitt var að segja frá ofbeldinu. Skömmin við það að vera tengdur við slíkt mál var ein 

ástæða, sú upplifun að maður væri skemmdur og fólk treysti manni jafnvel ekki vegna þeirrar 

reynslu sem maður hafði orðið fyrir. Til lengri tíma á eldri árum myndaðist ákveðin skel utan um 

áfall sem þetta og gerði það að verkum að andlegir erfiðleikar, hegðunarvandi og sjálfsskaði urðu 

meiri og við það dróst maður nær áfengisdrykkju. Erfitt var að takast á við áfallið og mátti líkja 

því við „gamlan ryðgaðan bíl í garðinum sem enginn hefur rænu á að draga í burtu“ (Sævar Þór 

Jónsson, 2019).  

Barnahús  

 Barnahús er rekið á vegum Barnaverndarstofu og hóf starfsemi í nóvember 1998. Þar er 

málefnum barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi sinnt. 

Barnaverndarnefndir fá tilkynningar um slík mál og bera ábyrgð á vinnslu þeirra og óska eftir 

þjónustu Barnahúss í kjölfarið. Þar er í boði öll sú þjónusta fyrir börn og foreldra þeirra þeim að 

kostnaðarlausu séu þau með tilvísun frá barnaverndarnefnd (Barnaverndarstofa, e.d.).  

 Helstu markmið Barnahúss eru að skapa vettvang fyrir samstarf og samhæfingu stofnana 

svo sem dómara, ákæruvalds, lögreglu, barnaverndaryfirvalda og lækna sem bera ábyrgð á 

rannsókn og meðferð mála. Með þessu markmiði er lögð áhersla á að komið sé í veg fyrir að 

börn þurfi að endurtaka sögu sína á fleiri stöðum við mismunandi aðila, eins er þarna tryggð 

fagleg hæfni, reynsla og þekking til að framkvæma rannsóknarviðtöl við börn. Passað er upp á að 

umhverfi fyrir barnið sé jákvætt og öruggt og uppfylli þarfir barnsins þegar það hlýtur 

læknisskoðun eða meðferð, sem og fyrir rannsóknarviðtöl (Barnaverndarstofa, e.d.).  

 Þjónusta sem í boði er í Barnahúsi er margvísleg. Þar má nefna að skýrslutaka fyrir dómi 

getur átt sér stað í Barnahúsi og ef ekki er óskað eftir lögreglurannsókn á sér stað könnunarviðtal 

við barnið ef þörf er á. Við skýrslutöku fyrir dómi getur sérfræðingur Barnahúss tekið viðtalið 

undir stjórn dómara. Sérhæfð greining og meðferð er hluti af þjónustu Barnahúss, þar sem barn 

getur fengið greiningu þar sem metnar eru hugsanlegar afleiðingar kynferðislega ofbeldisins fyrir 
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barnið og fjölskyldu þess og ef þörf er á meðferð og ráðgjöf að henni lokinni sinnir Barnahús 

því. Innan Barnahúss er góð aðstaða til læknisskoðunar sem framkvæmd er af 

kvensjúkdómalækni, barnalækni og hjúkrunarfræðingi þegar þess er þörf (Barnaverndarstofa, 

e.d.).  

Neyðarmóttaka 

   Á Slysa- og bráðadeild var opnuð Neyðarmóttaka vegna nauðgana árið 1993. Læknar, 

hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, lögmenn og sálfræðingar starfa á Neyðarmóttökunni þannig 

að þolendum kynferðislegs ofbeldis er veitt heildræn bráðaþjónusta, stuðningur og aðhald og 

veitt bestu mögulegu alhliða þjónustu. Hjúkrunarfræðingur metur ástand þolandans og tekur 

viðtal við hann, þá fær hann einnig læknisskoðun, réttarlæknisskoðun og lögfræðiaðstoð ef vill. 

Áfallahjálp og sálfræðiþjónusta stendur einnig til boða. Þessi þjónusta er opin allan sólarhringinn 

og er endurgjaldslaus (Guðrún Agnarsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 2011).  

 Á Neyðarmóttökunni er gætt að trúnaði og að persónuleg þjónusta sé í boði, þar þarf ekki 

að gefa upp ástæðu komu í afgreiðslu fyrir framan annað fólk. Tekið er á móti öllum með hlýju 

og skilningi, leitast er við að draga úr áfallinu og sársaukanum sem kynferðislegu ofbeldi fylgir 

og þannig draga úr líkum á framtíðar heilsufarsvandamálum og aukinni þörf á 

heilbrigðisþjónustu seinna meir, t.d. áfallastreitu (Guðrún Agnarsdóttir og Eyrún B. Jónsdóttir, 

2011).  

 Tekið er á móti öllum á Neyðarmóttökunni óháð kyni frá 12 ára aldri. Þau börn sem eru 

yngri en 12 ára er vísað á Barnahús eða á barnadeild Landspítala sé þörf á bráðaskoðun sem er í 

einstaka tilfellum. Börn 12-18 ára eru skoðuð á Neyðarmóttökunni og sýni eru tekin til þess að 

veita viðeigandi meðferð og jafnframt nota sem sönnunargögn ef þörf er á (Guðrún Agnarsdóttir 

og Eyrún B. Jónsdóttir, 2011).  

Stígamót  

   Stígamót eru grasrótarsamtök sem stofnuð voru 8. mars 1989 sem er Alþjóðlegur 

baráttudagur kvenna. Starfsemin hófst ári síðar eða 8. mars 1990 en þá var komin á ráðgjafa- og 

upplýsingamiðstöð fyrir konur og börn sem orðið höfðu fyrir kynferðislegu ofbeldi og fjárveiting 

fékkst til starfsins með fjárlögum ríkisins ársins 1990 (Stígamót, e.d.).  

  Í upphafi samtakanna var ekki hugsað til þess að karlmenn gætu verið þolendur 

kynferðislegs ofbeldis en í dag hefur Stígamót það markmið að vera staður bæði fyrir konur og 

karla sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þar geta karlmenn leitað til, deilt reynslu sinni 
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og fengið stuðning frá öðrum sem hafa verið beittir slíku ofbeldi (Stígamót, 2012). Frá stofnun 

Stígamóta hafa um 700 karlmenn leitað sér aðstoðar. Árið 2017 voru karlar 54 eða um 12% 

þeirra sem komu í fyrsta skipti til Stígamóta en 43 karlar leituðu til Stígamóta 2016. Þjónustu 

Stígamóta er alltaf verið að gera sýnilegri fyrir karlmönnum og unnið er að þróun hennar með 

það að markmiði að hún verði betri og betri. Stígamót halda umræðu- og fræðslukvöld fyrir 

karlmenn sem heitir „Strákarnir á Stígó“ þar sem karlmenn hittast og ræða málin í traustu og 

öruggu umhverfi, eins eru sýnd þar fræðslumyndbönd og fræðsluefni um karlmenn sem 

brotaþola (Hjálmar G. Sigmarsson, 2017).  

 Viðtöl eða annað starf með börnum fer ekki fram á Stígamótum nema eftir að mál þeirra 

hafa fengið meðferð barnaverndaryfirvalda. Eftir að mál barna hafa verið gerð opinber eru börn 

og unglingar velkomin til Stígamóta. Hins vegar miðast stuðningur starfsfólks Stígamóta ekki 

aðeins við þá sem hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi heldur einnig við aðstandendur t.d. 

foreldra, maka og vini (Stígamót, 2011). 

Drekaslóð, Aflið og Bjarkarhlíð 

Drekaslóð eru samtök sem aðstoða fólk sem orðið hefur fyrir einhvers konar ofbeldi. 

Þjónustan er ætluð fyrir konur og karla sem eru 18 ára eða eldri, nema ef samráð er haft við 

forræðisaðila. Starfsemin samanstendur af einstaklingsviðtölum, hópastarfi og fræðslu. Þeir sem 

starfa hjá Drekaslóð eru bæði karlmenn og kvenmenn og hafa mikla reynslu og þekkingu af 

afleiðingum ofbeldis. Drekaslóð hefur hvatt karlmenn til að koma og leita sér hjálpar hjá þeim og 

einnig aðstandendur þolenda ofbeldis. Samtökin eru í samstarfi við táknmálstúlk og geta því 

heyrnaskertir einnig leitað sér hjálpað þar (Drekaslóð, e.d.).  

Aflið var stofnað árið 2002 á Akureyri þegar í ljós kom að mikil þörf var fyrir samtök í 

líkingu við Stígamót á Norðurlandi. Samtökin leggja áherslu á að aðstoða þolendur kynferðislegs 

ofbeldis og/eða heimilisofbeldis. Boðið er upp á einstaklingsviðtöl fyrir þolendur ofbeldis og 

aðstandendur þeirra, sjálfshjálparhópa og fyrirlestra um starfsemi Aflsins, ofbeldi og afleiðingar 

þess. Ráðgjafar hjá aflinu eru sex talsins, fimm konur og einn karlmaður og svo er einn 

starfsmaður sem sér um fræðslu. Starfið í Aflinu byggir á að einstaklingar verði meðvitaðir um 

eigin styrk og geti nýtt sér hann til að breyta eigin lífi og sjá þannig ofbeldið í félagslegu 

samhengi en ekki sem persónulegt vandamál. Hver einstaklingur í Aflinu ber ábyrgð á eigin 

vinnu en fær stuðning og samkennd frá öðrum einstaklingum með sömu reynslu (Aflið, e.d.).  
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Bjarkarhlíð tók til starfa 1. febrúar 2017 og er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Þar er 

veittur stuðningur og ráðgjöf sem og fræðsla og umfjöllun um ofbeldi og afleiðingar þess. 

Þolendur ofbeldis geta fengið ráðgjöf og upplýsingar og þar er unnið með þeim á þeirra eigin 

forsendum. Þverfagleg samvinna mismunandi stofnanna og samtaka koma að starfi í Bjarkarhlíð 

sem og tenging við aðra þjónustu sem er til staðar t.d. velferðarþjónustu sveitafélaganna og 

heilsugæslu (Reykjavík, e.d.).  

Samantekt 

  Eins og fram hefur komið er kynferðislegt ofbeldi alla jafna algengara en fólk heldur og 

áhrifin sem það hefur á einstaklinga síðar meir geta verið töluverð. Ofbeldið sem börnin þurftu 

að upplifa á vistheimilum á Íslandi ætti ekkert barn að þurfa að verða fyrir. Gott er að ríkið lærði 

eitthvað af þessu og sá sóma sinn í að greiða þessum einstaklingum sanngirnisbætur eftir þetta, 

enda hafa langflestir þessara einstaklinga átt erfitt uppdráttar og eiga jafnvel enn þann dag í dag. 

Heilbrigðisþjónustan er gríðarlega mikilvæg hvað heilsu fólks varðar og er aldrei of oft kveðið á 

um lýðheilsustarf, forvarnir og hinar ýmsu skimanir sem þyrfti oft að beita í mun meira magni en 

gert er í dag. Úrræði þolenda kynferðislegs ofbeldis eru nokkur og starfsemi þeirra fjölbreytt og 

góð. Mikilvægt er að börn, unglingar og fullorðnir fái þá aðstoð sem þau þurfa á að halda eftir 

jafn þungbært áfall sem kynferðislegt ofbeldi er. Góð heilsa er öllum mikilvæg hvort sem um 

ræðir einstaklinginn sjálfan eða heilbrigðiskerfið út af fyrir sig. 
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3. Kafli – Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir og rökstutt val á þeirri aðferðafræði sem notuð verður í 

fyrirhugaðri rannsókn. Rannsóknarspurning verður sett fram ásamt því að val og lýsing á 

þátttakendum verða gerð skil. Farið verður yfir upplýsingasöfnun og gagnagreiningu auk 

réttmæti og áreiðanleika í rannsóknum, sem og siðfræði rannsókna. Að lokum verða aðalatriði 

kaflans dregin saman í stuttri samantekt.  

Val á rannsóknaraðferð   

Grundvallarmunur aðferðafræðinnar er beitt í annars vegar megindlegri nálgun og hins 

vegar eigindlegri nálgun. Megindlega nálgunin byggist á tölum og mælingum en sú eigindlega 

aðferð byggist fyrst og fremst á upplifun einstaklings í gegnum viðtöl (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Um er að ræða rannsóknaráætlun og munu höfundar notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð til að svara rannsóknarspurningunni, en sú aðferð styðst við aðferðafræði 

Vancouver-skólans í fyrirbærafræði.   

Rannsakendur telja það öflugasta og áreiðanlegasta leiðin að taka viðtöl við þátttakendur. 

Með viðtölum gefst betri skilningur, tengsl þátttakenda og rannsakanda verða meiri og 

auðveldara getur verið að svara rannsóknarspurningu. Litið er á hvern þátttakanda sem 

meðrannsakanda og að hann sé dýrmætur einstaklingur sem hefur mikilvægar upplýsingar að 

miðla. Þess vegna er komið fram við meðrannsakandann með virðingu, hlýju og hógværð svo 

auðveldara sé fyrir viðkomandi að opna sig í viðtalinu og segja frá sinni upplifun (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013c).  

Vancouver-skólinn varð fyrir valinu því það er eigindleg rannsóknaraðferð sem byggir 

m.a. á þeim skilningi að hver einstaklingur upplifi heiminn með sínum augum og að fyrri reynsla 

móti upplifun hans af heiminum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c). Eigindleg rannsóknaraðferð 

byggist á viðtölum og eru það rannsakendur sem ákveða umræðuefni. Áhersla er lögð á að 

rannsakandi byggi upp ákveðna mynd af því hvernig reynsla meðrannsakanda er, með hjálp 

hans, út frá sjónarhóli hvers einstaklings (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c).  

Áðurnefnda aðferð Vancouver-skóla er notuð þegar þörf er á dýpri skilning á viðfangsefni eða 

þörf er á að rannsaka viðkvæmt viðfangsefni eða viðkvæma sem og fámenna hópa. Mælitækið í 

þessari rannsóknaraðferð eru rannsakendur og því er það talið vera mikilvægt að rannsakendur 

séu vingjarnlegir og meðvitaðir um þeirra eigin viðhorf og hugmyndir um viðfangsefnið sem 

tekið er fyrir í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013). 
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Þátttakendur, úrtak og þýði  

Í upphafi rannsókna er nauðsynlegt að velja úrtak sem hentar hverri rannsókn og gefur 

besta mynd af heildarhópi sem álykta á um og samræmist tilgangi rannsóknar. Úrtak og val á 

úrtaki hefur áhrif á rannsókn og þá sérstaklega gæði rannsókna. Val úrtaks í eigindlegri rannsókn 

byggjast á huglægum ákvörðunum rannsakenda og litast af þeirri þekkingu og hugmyndum sem 

rannsakendur gera sér um þýðið og það viðfangsefni sem verið er að fara að rannsaka. Ábyrgð 

rannsakenda á vali á þýði er mikilvæg og huga þarf strax í upphafi að siðfræðilegum þáttum þar 

sem nálægð rannsakenda og þátttakenda er mikil (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  

Framkvæmd rannsóknar mun fara fram á vormánuðum árið 2021. Þátttakendur munu 

verða 10 talsins og eiga það sameiginlegt að vera allir karlmenn sem hafa dvalið á vistheimilum 

á vegum íslenska ríkisins á árunum 1947-1993 og hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á meðan 

dvöl þeirra stóð. Auglýst verður eftir þátttakendum á heilbrigðisstofnunum, internetinu og 

ýmsum stöðum. Þátttakendur munu því sjálfir sækjast eftir því að fá að taka þátt í rannsókninni. 

Tvö viðtöl verða tekin við hvern og einn, sem mun taka um eina klukkustund hvort, og munu 

viðtölin fara fram á þeim stað sem viðmælendur kjósa, hvort sem er á heimilum þeirra eða annars 

staðar. Leyfi verður fengið frá Vísindasiðanefnd fyrir rannsókninni. Vegna þess hve viðkvæmt 

málefnið er verður fenginn til samstarfs sálfræðingur sem gefur kost á viðtalsmeðferð að 

kostnaðarlausu (sjá fylgiskjal 2) ef viðmælendur finna fyrir óþægindum á meðan viðtali stendur 

eða eftir viðtalið. 

Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

 Þegar úrtak hefur verið valið þá hefst rannsóknarvinnan (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Þátttakendur hafa þá skilað upplýstu samþykki um þátttöku í vísindarannsókn með formlegum 

hætti, þ.e. á skriflegu formi (sjá fylgiskjal 3) (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn 

Guðbjörnsson, 2013).  

 Grunnur góðs meðferðarsambands á milli rannsakanda og þátttakanda er virðing og þar 

með myndast traust (Sigurveig Sigurjónsdóttir Mýrdal, 2015). Í byrjun viðtals þarf rannsakandi 

að fara yfir tilgang og markmið rannsóknar, hvað ætlast er til af þátttakendum og fara yfir hvaða 

rannsóknarspurningu verið er að svara (Sóley S. Bender, 2013). Mikilvægt er að samræður við 

þátttakanda séu á jafningjagrundvelli og hlutverk rannsakanda er að vera virkur hlustandi. Virk 

hlustun er forsenda fyrir því að viðtöl beri árangur og krefst færni til að skilja tilfinningar 
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þátttakanda og það sem hann tjáir með eða án orða. Óvissa af hálfu rannsakanda getur komið upp 

en þá biður rannsakandi um útskýringu (Helga Jónsdóttir, 2013).   

 Gagnasöfnun og gagnagreining fer fram skv. 12 þrepum Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði, sem er ferli þar sem farið er aftur og aftur í gegnum ákveðna vitræna þætti allt 

rannsóknarferlið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c).  

Markmið og tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar 

  Tilgangur rannsakenda er að skoða reynslu karlmanna af kynferðislegu ofbeldi í æsku á 

vistheimilum á Íslandi og áhrif á heilsufar og líðan. Meginmarkmið er að auka þekkingu og 

dýpka skilning á kynferðislegu ofbeldi gagnvart drengjum og áhrif á heilsu og líðan. Með það að 

markmiði er hægt að auka umræðu um kynferðislegt ofbeldi og bæta þannig þjónustu við 

brotaþola. Athugað verður hvernig aðstoð þeir hefðu viljað fá á þeim tíma sem ofbeldið átti sér 

stað, sem og eftir að ofbeldinu lauk. Með niðurstöðum rannsóknarinnar er vonast eftir því að 

hægt sé að aðstoða drengi til að segja frá og leita sér hjálpar, með fræðslu og hjálpa þeim að 

vinna úr því áfalli sem kynferðislegt ofbeldi er á sem áhrifaríkastan hátt.   

Réttmæti og áreiðanleiki  

 Sá mælikvarði sem notaður er við til að meta gæði rannsókna er réttmæti og áreiðanleiki 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Réttmæti er mikilvægur eiginleiki 

matstækisins því það segir til um það hvort niðurstöður viðtala hafi einhverja þýðingu. Réttmæti 

tekur tillit til þess hversu vel matstækið metur það sem því er ætlað að meta (Guðrún 

Pálmadóttir, 2013). Réttmæti lýsir þar með gæðum og notagildi rannsóknarniðurstöðu (María 

Heimisdóttir, 2003). Áreiðanleiki segir til um nákvæmni niðurstaðna, þegar samræmi er á milli 

endurtekinna mælinga (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013), þ.e. að hvað 

miklu leyti má reikna svipaðar eða eins niðurstöður ef rannsóknin væri endurtekin í sama þýði 

(María Heimisdóttir, 2003). Í eigindlegum rannsóknum er ekki gert ráð fyrir því að endurtaka 

raunveruleika og upplifun meðrannsakenda, eins og hægt er að gera í öðrum megindlegum 

rannsóknum, heldur frekar aukinni lýsingu á blæbrigðum. Raunveruleikinn er misjafn á milli 

einstaklinga og skynjun hvers og eins er ekki sú sama (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013).  

Viðmið um gæði rannsókna flokkast í tvennt eftir því hvort verið er að tala um 

megindlegar eða eigindlegar rannsóknir. Ef talað er um gæði rannsókna í megindlegum 

rannsóknum er talað um réttmæti, áreiðanleika og hlutlægni, þ.e. að hlutgera niðurstöðurnar á 
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sama þýði. Gæði eigindlegra rannsókna er skoðað með eftirfarandi í huga: trúverðugleika, 

yfirfærslugildi, traustleika og þeim möguleika á staðfestingu (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Trúverðugleiki í eigindlegum rannsóknum er mælikvarði á sannleiksgildi, þ.e. traust. 

Sannleikurinn er bundinn við þátttakendur og ef lesendur lenda í svipuðum aðstæðum þá geta 

þeir tengt við reynsluna eftir að hafa lesið rannsóknarniðurstöður. Í eigindlegum rannsóknum er 

raunhæfara að tala um traustleika rannsókna út frá sama skilningi og áreiðanleika. Traustar 

niðurstöður verða þegar rannsakandi getur fylgt ákvarðanatökuferli annars rannsakanda eða 

komist að líkum niðurstöðum. Möguleiki á staðfestingu niðurstaðna er talin vera mælikvarði á 

gæði eigindlegra rannsókna vegna þess að rannsakendur eiga til að túlka svör og upplifanir 

viðmælenda á mismunandi hátt. Með því að leitast eftir staðfestingu á skilningi þá eykur það 

gæði rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Siðfræðilegar kröfur  

  Miklu máli skiptir að fara rétt að siðferðilegum þáttum í framkvæmd rannsókna. Virðing 

á að ríkja á milli rannsakandans og viðmælandans ásamt því að ákvarðanir og gjörðir 

einstaklingsins eigi ekki að vera dæmdar eða vanvirtar á nokkurn hátt. Þátttakendur eiga rétt á að 

fá upplýsingar um til hvers er ætlast af þeim í rannsókninni, í hverju þátttakan felst, hvernig 

þeirra upplýsingar munu nýtast og að lokum skila þeir inn upplýstu samþykki um þátttökuna í 

rannsókninni. Þátttakandi á fullan rétt til þess að fara yfir það efni sem hann hefur deilt með 

rannsakendum og má draga til baka ef honum sýnist svo (Sigurður Kristinsson, 2013). 

  Mikilvægt er að huga vel að persónuupplýsingum viðmælandans upp á að ekki sé með 

nokkru móti hægt að bera kennsl á hann og að upplýsingarnar séu unnar á þann hátt að það ógni 

ekki öryggi hans (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018). 

Rannsakendur munu huga vel að þátttakendum rannsóknarinnar hvað varðar siðferðilega 

hagsmuni þeirra ásamt því að krafist verður upplýsts samþykkis frá þeim fyrir þátttökunni. Þeim 

verður sent kynningarbréf í upphafi með skýrum upplýsingum um tilgang þeirra í rannsókninni, 

mikilvægi ópersónugreinanlegra gagna, kynningu á rannsókninni og hvernig niðurstöður verða 

settar fram (sjá fylgiskjal 3). Við lok rannsóknar verður þeim boðið að skoða yfir efni sem þeir 

hafa lagt fram áður en niðurstöður verða birtar.  
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Samantekt  

Hér hefur komið fram sú aðferð sem notast verður við gagnaöflun og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Notast verður við eigindlega aðferðafræði með gögnum sem safnað verður með 

viðtölum þar sem fyrrum vistheimilisdrengir lýsa því hvernig reynsla þeirra af kynferðislegu 

ofbeldi, sem þeir urðu fyrir í æsku, hefur haft áhrif á heilsu og líðan þeirra síðar meir. Reynt 

verður eftir fremsta megni að huga að siðferðilegum kröfum og hagsmunum þátttakenda og 

verða gögn unnin á sem öruggastan og traustan hátt í virðingu við þátttakendur svo ekki verði 

unnt að persónugreina nein gögn. 
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4. Kafli – Umræður 

  Í þessum kafla verður farið yfir meginatriði úr öðrum kafla sem er fræðileg samantekt um 

kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum og tíðni þess á Íslandi. Einnig fjallar fræðilega samantektin 

um vistheimili á Íslandi, ofbeldi sem átti sér þar stað og áhrif kynferðislegs ofbeldis fyrir 

heilsufar og líðan. Að því loknu verða dregin saman þau atriði sem höfundar telja að hafi mest 

gildi fyrir hjúkrun og fjallað var um í fræðilegri samantekt svo sem lýðheilsa, forvarnir, skimanir 

og úrræði. Kaflanum lýkur svo með stuttri samantekt.  

Umræður um fræðilega umfjöllun  

  Tilgangur og markmið með fræðilegu umfjölluninni sem unnin var í öðrum kafla var að 

skilgreina kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum og tíðni þess á Íslandi og þannig dýpka skilning á 

efninu. Einnig var tilgangurinn að setja fram rök fyrir því að kynferðislegt ofbeldi gegn 

drengjum átti sér stað á vistheimilum á vegum íslenska ríkisins og að slíkt ofbeldi hefur haft áhrif 

á heilsu þeirra sem urðu fyrir því. Með heimildaleitinni gátu höfundar aukið þannig skilning og 

vitneskju sína á efninu þannig að hægt væri að setja fram rannsóknarspurningu og tillögu að 

viðtalsramma (sjá fylgiskjal 4) til að svara þeirri spurningu í fyrirhugaðri rannsókn. 

 Alvarlegasta birtingarmynd ofbeldis gegn börnum er kynferðislegt ofbeldi, það felur í sér 

að börn eru fengin til að taka þátt í kynferðislegu athæfi eða leik með einhverjum sem er hærra 

settur eða hefur meiri völd en þau (Umboðsmaður barna, e.d.). Gerendur kynferðislegs ofbeldis 

gegn börnum geta verið karlar, konur eða önnur börn og getur verið innan fjölskyldna eða utan 

heimilis (Umboðsmaður barna, e.d.). Börn sem eru í meiri hættu á að verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi eru börn sem m.a. eru á vistheimilum, ættleidd eða stjúpbörn, börn sem koma frá 

brotnum heimilum, alast upp í fátækt eða eru alin upp af einstæðu foreldri (WHO, 2003).  

 Erfitt er að segja til um tíðni kynferðislegs ofbeldis gegn drengjum á Íslandi, það hefur 

verið lítið rannsakað og ekki mikil umræða í samfélaginu um að drengir verði fyrir slíku ofbeldi 

en meira hefur verið rætt um stúlkur í þessu samhengi. Árið 2018 voru tilkynningar til 

Barnaverndarstofu 149 talsins vegna kynferðislegs ofbeldis gegn drengjum (Barnaverndarstofa, 

2019). Ef barn segir frá kynferðislegu ofbeldi þá ber þeim sem barnið segir frá skylda að tilkynna 

málið til barnaverndarnefndar og sú tilkynningarskylda gengur framar en þagnarskyldu 

viðkomandi starfsstéttar ef það er tilfellið (Barnahús, e.d.).  

  Langtíma afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru þær afleiðingar sem koma tveimur árum 

eftir ofbeldið eða síðar og einkennin geta varað alla ævi og haft veruleg áhrif á lífsgæði 
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einstaklingsins. Algengar langtíma afleiðingar geta t.d. verið þunglyndi, erfiðleikar í nánum 

samböndum, lágt sjálfsálit og áfallastreituröskun. Kynferðislegt ofbeldi getur einnig haft áhrif á 

vitsmunalegan þroska barna, þau geta átt við einbeitingarörðugleika og námserfiðleika að stríða 

(Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2005; Boyce og Harris, 2011; Courtois, 1988). Afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis í æsku hefur ekki aðeins áhrif á andlega heilsu og vitsmunalega heldur 

einnig ýmis líkamleg vandamál eins og vandamál tengd meltingarfærum, hjarta, hækkun 

blóðþrýstings, orkuleysi og átröskun (Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2011). 

Þeir sem hafa lent í áföllum eru útsettari fyrir heilsufarslegum kvillum á borð við beinbrot, 

sykursýki, lungnavandamál, lifrarvandamál, kransæðasjúkdóma, heilaáföll, krabbamein og fleira 

(Felitti o.fl., 1998). Einnig eru þeir sem hafa orðið fyrir áfalli í æsku mun líklegri en aðrir til að 

stunda lifnaðarhætti sem ógna heilsu eða áhættuhegðun (Felitti o.fl., 1998). Algengar 

áhættuhegðanir eru m.a. reykingar, áfengisneysla, vímuefnaneysla, misnotkun lyfja, ofát og 

tilraun til sjálfsvígs (Felitti o.fl., 1998; Felitti og Anda, 2010; Ramiro o.fl., 2010; Campell o.fl., 

2016). 

  Ýmis vistheimili voru rekin af ríkinu um mislangt skeið frá 1910 fram að 2000 (Halldór 

Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Margir drengir sem vistaðir voru á 

þessum heimilum þurftu að sæta kynferðislegu-, líkamlegu- og andlegu ofbeldi af hálfu 

starfsmanna, annarra vistmanna eða utanaðkomandi aðila. Ýmsar ástæður voru fyrir því að 

drengirnir voru sendir á vistheimili, m.a. var það vegna afbrotahegðunar af ýmsum toga, erfiðra 

heimilisaðstæðna, ítrekaðra fjarvista úr skóla og vandamála meðal foreldra þeirra (Róbert R. 

Spanó o.fl., 2008). Illa var staðið að uppsetningu og starfsemi sumra vistheimila, þá má helst 

nefna Breiðavík, ásamt því að skráning yfir drengi, fyrirkomulag o.fl. á heimilum var oft á tíðum 

mjög ábótavant (Bragi Guðbrandsson, 2007). Vistheimilanefnd skv. lögum tók fyrir og 

rannsakaði 11 vistheimili og aðrar stofnanir sem rekin voru af ríkinu í því skyni að greiða út 

sanngirnisbætur til fyrrum vistmanna sem neyddust til að dvelja á þessum stöðum á sínum yngri 

árum (Halldór Þormar Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018). Eins og kemur fram í 

fræðilega hluta þessarar ritgerðar er aðeins fjallað um fimm af þessum heimilum og stofnunum 

og því stiklað á stóru í gegnum það sem átti sér virkilega stað. Síðastliðin átta ár hefur ríkið greitt 

sanngirnisbætur til allra þeirra vistmanna sem þurftu að sæta ofbeldi innan veggja vistheimilanna 

ásamt því að þeim stóð til boða 30 sálfræðitímar þeim að kostnaðarlausu (Halldór Þormar 

Halldórsson og Guðrún Ögmundsdóttir, 2018).  
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Gildi fyrir hjúkrun sem faggrein  

  Fræðileg umfjöllun um kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum sýnir að slíkt áfall getur haft 

gríðarleg áhrif á heilsu viðkomandi í gegnum lífið. Einnig að fáir drengir eru að segja frá slíku 

ofbeldi eða leita sér hjálpar.  

 Erfitt var að finna heimildir um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum en í 

öllum þeim heimildum þar sem forvarnir koma við sögu er alltaf lögð áhersla á sjúkdóma eða 

vímuefnavarnir. Forvarnir kynferðislegs ofbeldis gegn börnum er vandasamt verk því höfundar 

telja að þetta séu fyrsta stigs forvarnir þ.e. til að koma í veg fyrir að ofbeldið eigi sér stað. 

Nauðsynlegt er að hafa umræðuna um kynferðislegt ofbeldi opna í samfélaginu þannig að allir 

séu meðvitaðir um öruggt umhverfi fyrir börn. Höfundar eru sammála Ásmundi Einari Daðasyni, 

Félags- og barnamálaráðherra sem sagði á Borgarafundi þann 26. mars sem sýndur var í 

sjónvarpi Ríkisútvarpsins: „Það þarf að grípa fyrr inn í hjá börnum, því áfallið verður í æsku og 

kerfið gerir ekkert allan þennan tíma“ (munnleg heimild, 26. mars 2019).  

Eins og fram kemur í fræðilega kafla þessarar ritgerðar eru úrræði fyrir brotaþola 

kynferðislegs ofbeldis nokkur, svo sem neyðarmóttaka, Stígamót, Bjarkarhlíð, Aflið, Drekaslóð 

og svo Barnahús en svo virðist vera sem færri karlmenn en konur eru að leita sér hjálpar og þarf 

að bæta úr því. Með opinni umræðu og fræðslu í samfélaginu er möguleiki á að karlmenn eigi 

auðveldara með að leita sér hjálpar og þannig koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar á heilsu 

þeirra.  

 Okkar hugsjón liggur því einna helst í hlutverki skólahjúkrunarfræðinga en við viljum 

auka viðveru þeirra innan grunnskólanna til þess að beita sér betur í fræðslu, forvörnum og 

skimunum sem mun skila sér í betri heilsu barna til frambúðar.  

Samantekt 

  Í þessum kafla var fjallað um kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum og áhrif þess á heilsu 

þeirra til frambúðar. Einnig var fjallað um gildi fyrir hjúkrun þar sem við viljum að lögð verði 

meiri áhersla á forvarnarstörf innan grunnskólanna og einnig bætt úrræði fyrir karlmenn sem 

hafa orðið fyrir slíku ofbeldi til þess að lágmarka skaðann sem það hefur á heilsu þeirra.  
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Lokaorð 
  Ekki er mikið vitað um kynferðislegt ofbeldi gegn drengjum á Íslandi samkvæmt 

rannsóknum en rannsóknir hafa sýnt að áföll í æsku eru gríðarlega algeng en því miður almennt 

falin og þar með óuppgötvuð. Rannsóknir sýna að áföll í barnæsku hafa áhrif á heilsu fólks síðar 

á lífsleiðinni. Höfundar telja að hanna þyrfti spurningarlista fyrir börn sem 

skólahjúkrunarfræðingar leggðu fyrir nemendur markvisst á hverju skólatímabili um áföll. 

Viðveru skólahjúkrunarfræðinga þarf að auka í grunnskólum sem og í framhaldsskólum. Með 

aukinni viðveru geta skólahjúkrunarfræðingar verið meira til staðar fyrir börnin, t.d. hitt þau á 

göngum skólans, borðað með þeim hádegismat og þannig öðlast traust þeirra svo meiri líkur eru 

á að þau leiti til hans ef eitthvað bjátar á.   

Höfundar telja að úrræði séu til staðar á Íslandi fyrir karlmenn sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi en karlmenn virðast ekki vera að sækja nægilega mikið í þau úrræði og úr 

því þarf að bæta. Umræðan í samfélaginu er að aukast og vonumst við eftir því að hún aukist enn 

frekar með tilheyrandi betrumbótum á þjónustu og aðstoð við brotaþola. 

  Með fyrirhugaðri rannsókn er okkar markmið að auka þekkingu og vitneskju hjá 

heilbrigðisstarfsfólki sem og í samfélaginu öllu þannig að fordómar minnki og staðalímyndir sem 

fólk hefur á karlmönnum sem brotaþolum eyðist úr umræðunni. Í eigindlegum rannsóknum telja 

sumir að rannsakandi geti ekki verið hlutlaus, því hann hafi alltaf fyrirfram gefnar hugmyndir 

sem betra er að viðurkenna og setja strax fram. Höfundar þessarar rannsóknaráætlunar höfðu 

ýmsar hugmyndir um gerendur kynferðislegs ofbeldis en ímynduðu sér ekki að gerendurnir væru 

virðulegir í samfélaginu og sinntu háttvirtum stöðum eins og prestar, skólastjórar og 

fasteignasalar.  

Þörfin fyrir aukna vitundarvakningu í samfélaginu er því mikil og verðum við að standa 

saman í því að auka umræður um kynferðislegt ofbeldi og á sama tíma efla öryggi barna á 

Íslandi.  
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 

Erfið reynsla í uppvexti – Adverse childhood experiences (ACE) 

ACE-spurningarlisti 

Þegar þú varst að alast upp, á fyrstu 18 æviárum þínum: 

1. Kom oft eða mjög oft fyrir að foreldri eða annar fullorðinn á heimilinu...  

Blótaði þér, móðgaði þig, gerði lítið úr þér eða niðurlægði þig? 

   eða 

Hegðaði sér á þann hátt að þú óttaðist að þú gætir meiðst líkamlega? 

Já Nei 

2. Kom oft eða mjög oft fyrir að foreldri eða annar fullorðinn á heimilinu... 

Hrinti þér, tók í þig, sló þig, eða henti einhverju að þér? 

  eða 

Lamdi þig einhvern tímann svo harkalega að það sá á þér eða þú slasaðist? 

Já Nei 

3. Reyndi einhver fullorðinn eða einhver að minnska kosti 5 árum eldri en þú einhvern 

tímann að...  

Koma við þig, káfa á þér eða fá þig til að snerta líkama sinn á kynferðislegan 

máta? 

  eða 

Reyndi eða tókst að eiga við þig munnmök, endaþarmsmök eða samfarir um 

leggöng? 

Já  Nei 

4. Fannst þér oft eða mjög oft að... 

Enginn í fjölskyldunni þinni elskaði þig eða fannst að þú væri mikilvæg(ur) eða 

einstök/einstakur? 

  eða 

Fjölskyldan þín passaði ekki upp á hvert annað, var náin hvert öðru eða studdi 

hvert annað? 

Já Nei 
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5. Leið þér oft eða mjög oft eins og að... 

Þú hefðir ekki nóg að borða, þurftir að klæðast óhreinum fötum, og hafðir engan 

til að vernda þig?  

  eða 

Foreldrar þínir væru of drukknir eða undir áhrifum eiturlyfja til að sinna þér eða 

fara með þér til læknis ef þú þurftir á því að halda? 

Já  Nei 

a. Fóru foreldrar þínir einhvern tímann í sundur eða skildu? 

Já  Nei 

6. Var móður þinni eða stjúpmóður? 

Oft eða mjög oft hrint, rifið í hana, hún slegin, eða einhverju hent að henni? 

  eða 

Var stundum, eða oft eða mjög oft sparkað í hana, hún bitin, lamin með hnefa, 

eða lamin með einhverju hörðu? 

  eða 

Var hún einhvern tímann lamin aftur og aftur í að minnsta kosti nokkrar mínútur 

eða ógnað með byssu eða hníf? 

Já  Nei 

7. Bjóst þú með einhverjum sem átti í vanda með áfengisdrykkju eða var alkahólisti eða 

notaði fíkniefni?  

 Já Nei 

8. Var heimilismeðlimur þunglyndur eða andlega veikur, eða reyndi heimilismeðlimur að 

fyrirfara sér? 

Já Nei 

9. Fór heimilismeðlimur í fangelsi? 

Já Nei 

Leggðu saman fjölda „já“ svara þinna.   _______  Þetta er þinn ACE-stigafjöldi. 
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Fylgiskjal 2 

 

 

 

 

Akureyri 7. janúar 2021 

 

Samstarfsyfirlýsing sálfræðings 

 

 

Ég undirrituð/aður __________________ staðfesti hér með að gefa kost á mér að veita 

þátttakendum rannsóknarinnar: Bláköld drengjasaga. Reynsla drengja af kynferðisofbeldi á 

vistheimilum á Íslandi.  sálfræðiaðstoð í formi viðtals og/eða áfallahjálpar að kostnaðarlausu 

óski þeir eftir því varðandi líðan sína og tilfinningar í tengslum við svörun spurningalista 

rannsóknarinnar. Ég gef einnig leyfi til þess að nafn mitt og símanúmer megi fylgja með í 

upplýsingabréfi sem sent er til þátttakenda. 

 

 

Virðingarfyllst,  

 

 

_______________________________ 

XXX, sálfræðingur 

Sími: xxx-xxxx 

Netfang: xx@xx.xx 
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Fylgiskjal 3           

Drög að kynningarbréfi.  

Akureyri 7. janúar, 2021.      

 

 

Kynningarbréf og beiðni um þátttöku fyrir rannsókn 

 
Bláköld drengjasaga. Reynsla drengja af kynferðisofbeldi á vistheimilum á Íslandi.  

Ágæti viðtakandi.  

Við erum þrír hjúkrunarfræðingar í framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á 

Akureyri. Nú erum við að hefja rannsókn til meistaraverkefnis okkar þar sem markmið 

rannsóknarinnar er að skoða reynslu karlmanna af kynferðislegu ofbeldi í æsku eftir dvöl þeirra á 

vistheimilum á vegum ríkisins, og hvernig reynslan hefur haft áhrif á heilsu þeirra. Tilgangurinn 

með þessari rannsókn er að skoða reynsluna á því hvernig slík áföll hafa áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu sem og áhættuhegðun. Með rannsókninni vonumst við til að öðlast sýn í líf þeirra 

sem hafa orðið fyrir slíku áfalli og læra af reynslunni þannig að hægt sé að fræða og efla 

forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi, ekki síður að efla stuðning og úrræði í heilbrigðiskerfinu 

við karlmenn sem hafa lent í kynferðislegu ofbeldi.  

 Auglýst hefur verið eftir þátttakendum á heilbrigðisstofnunum, internetinu og ýmsum 

stöðum. Þátttakendur hafa því sjálfir sótt eftir því að fá að taka þátt í rannsókninni. Skilyrði fyrir 

þátttöku í rannsókninni eru þau að vera karlmaður sem vistaður var á vistheimili á Íslandi á 

árunum 1947-1993 og varð fyrir kynferðislegu ofbeldi á meðan dvöl hans stóð. Gagnasöfnun 

fyrir rannsóknina verður gerð þannig að tekin verða viðtöl við þátttakendur sem tekur um 

klukkustund, viðtalið verður tekið upp á upptökuvél og eytt eftir úrvinnslu þess. Viðtölin verða 

hálfstöðluð en unnið verður með spurningalista til hliðsjónar. Óskað verður eftir skriflegu 

samþykki viðmælanda fyrir þátttökunni og ekki verður hægt að persónugreina gögn né rekja þau 

á nokkurn hátt til þátttakenda.  

  Allar þær upplýsingar sem fást við gerð rannsóknarinnar verður farið með eftir ströngustu 

reglum um nafnleynd og trúnað. Við vinnslu og eyðingu gagna verður farið eftir lögum um 

persónuvernd. Viðtölin verða tekin á þeim stað sem viðmælandi kýs, á hans heimili, 

heilsugæslunni, vinnustað þátttakanda eða í húsnæði Háskólans.  
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 Undirskrift þín hér að neðan gildir sem upplýst samþykki fyrir þátttöku þinni í 

rannsókninni. Á hvaða tímapunkti sem er er þér frjálst að hætta þátttöku án afleiðinga og einnig 

er þér frjálst að draga til baka upplýsingar sem þú hefur gefið.  

 

_________________________________ 

Undirritun þátttakanda, Akureyri 2021.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í Háskólanum á Akureyri að lokinni rannsókn sem 

og verða þær birtar í Tímariti íslenskra hjúkrunarfræðinga og á ráðstefnu á vegum 

heilsugæslunnar.  

Hver þátttakandi í rannsókninni skiptir miklu máli og yrðum við afar þakklátar fyrir þátttöku 

þína. Frekari upplýsingar varðandi rannsóknina fást í tölvupóstfangi xxx@xxx.is eða í 

símanúmeri xxx xxxx, við munum svara öllum spurningum eftir bestu getu.  

Með fyrirfram þökk  

Karen Eva Sigurðardóttir, Sesselía Söring Þórisdóttir og Tinna Torfadóttir.  

 

 

 

 

 

 

Ef þú hefur spurningar hvað varðar rétt þinn sem þátttakandi í rannsókn þá bendum við þér á að 

tala við: 

Vísindasiðanefnd,  

Borgartún 21 – 4. hæð,  

105 Reykjavík.  

Símanúmer: 551-7100.  

Tölvupóstur vsn@vsn.is  
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Fylgiskjal 4  

Drög að viðtalsramma. 

 

Heiti rannsóknar: Bláköld drengjasaga. Reynsla drengja af kynferðisofbeldi á 

vistheimilum á Íslandi.  

 

Rannsóknaraðferð: Eigindleg, Vancouver skólinn í fyrirbærafræði.  

 

Viðtalsrammi: Hálfstaðlaðar spurningar.  

Viðtalsramminn miðast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

• Hver er reynsla karlmanna sem voru á vistheimilum á Íslandi, af kynferðislegu ofbeldi í 

æsku og heilsufari og líðan?  

Kynning í upphafi viðtals:  

  Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna áhrif kynferðislegs ofbeldis gegn drengjum 

sem vistaðir voru á vistheimilum á Íslandi árin 1947-1993 á heilsu þeirra síðar á lífsleiðinni. Með 

þessu markmiði er unnið að því að skoða hvernig slík áföll hafa áhrif á líkamlega og andlega 

heilsu sem og áhættuhegðun. Við vonumst til að öðlast sýn í líf þeirra sem hafa orðið fyrir slíku 

áfalli og læra af reynslunni þannig að hægt sé að fræða og efla forvarnir gegn kynferðislegu 

ofbeldi gegn drengjum og efla stuðning og bæta úrræði í heilbrigðiskerfinu við karlmenn sem 

hafa lent í kynferðislegu ofbeldi. Spurningar sem við munum spyrja eru opnar þannig að við 

vonumst til að geta opnað umræðu um viðhorf þitt og reynslu.  

Spurningar sem spurðar verða í viðtalinu:  

1. Hversu gamall varst þú þegar þú dvaldir á vistheimilinu og um hversu langt skeið? 

2. Hver var reynsla þín af dvölinni? 

3. Hvernig tókst þér að aðlagast daglegu lífi eftir að dvölinni lauk? 

4. Hefur reynsla dvalarinnar áhrif á þig í dag? ef svo er, hvernig? 

5. Hefur þú verið greindur með einhvern líkamlegan eða andlegan sjúkdóm eftir að þú varst 

á vistheimilinu? Ef svo er, hvaða?  

6. Hefur þú þurft að nýta þér heilbrigðisþjónustu vegna líkamlegra eða andlegra kvilla eftir 

dvöl þína á vistheimilinu? Hefur þú legið á sjúkrahúsi vegna andlegs eða líkamlegs 

heilsubrests?  
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7. Hefur þú stundað afbrotahegðun, sjálfsskaðandi hegðun eða fíknitengda hegðun af 

einhverju tagi? 

8. Hvernig heldur þú að best sé að nálgast drengi sem orðið hafa fyrir kynferðislegu 

ofbeldi? 

9. Hvaða þjónustu væri hægt að bæta að þínu mati fyrir karlmenn sem orðið hafa fyrir 

kynferðislegu ofbeldi? 
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