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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að rýna í reynsluheim fullorðinna einstaklinga sem hafa 

alist upp með foreldri með alvarlegan geðsjúkdóm og verið í hlutverki umönnunaraðila. 

Ætlunin er að skoða upplifun þeirra og reynslu af veikindum foreldra og 

umönnunarhlutverkinu. Auk þess er tilgangurinn að skoða hvaða stuðningur hefur staðið 

þeim til boða og hverjar þarfir þessa hóps eru fyrir þjónustu. Rannsóknin var framkvæmd 

með eigindlegri rannsóknaraðferð og voru tekin sex einstaklingsviðtöl við fimm konur og 

einn karlmann á aldrinum 24 til 53 ára. Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa 

átt veikar mæður í æsku sem glímdu við alvarlega og langvinna geðsjúkdóma og verið í 

hlutverki umönnunaraðila. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að veikindi foreldris 

og umönnunarhlutverkið höfðu í flestum tilfellum neikvæð áhrif á líðan þeirra en algengt 

var að þeir upplifðu skömm, sektarkennd og ótta við að verða veikir eins og foreldrið. Þá 

höfðu veikindin og ábyrgðin sem þeir báru áhrif á tengsl og samskipti innan fjölskyldunnar 

og í sumum tilfellum voru tækifæri þeirra til náms og félagslegrar þátttöku skert. Flestir 

viðmælendur lýstu skorti á stuðningi í æsku þá sérstaklega þegar kom að formlegum 

stuðningi eins og veittur er af stofnunum innan heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfis. 

Allir greindu frá því að þeir hefðu viljað hafa greiðan aðgang að einhverjum fullorðnum 

einstaklingi utan fjölskyldunnar sem þeir gætu leitað til þegar þeir þyrftu á að halda.  

 

 

 

Lykilorð: Ungir umönnunaraðilar, geðsjúkdómar, börn, umönnun, foreldrar  
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Abstract 

 

The aim of this study was to explore adults´ childhood experience of living with and caring 

for parents with severe and enduring mental illness and see what impact it had on their 

lives. Furthermore, to gain better understanding of their needs and to see what kind of 

support the system offered them. Qualitative research methods were used and six 

individual interviews conducted with five women and one man aged 24-53 years. All 

interviewees grew up with a sick mother that was struggling with severe and chronic 

mental illness and were in the role of a caregiver. The findings of the research indicate 

that children that care for parents with mental illness frequently were exposed to 

negative feelings such as shame, guilt and fear of catching the disease. The illness affected 

attachment between parents and children and communication within the family. Social 

opportunities and school performance were also affected. Most interviewees expressed 

a lack of support, especially when it came to formal support, as provided by health, 

welfare and educational institutions. Everyone stated that they wanted to have an easy 

access to any adult person outside the family that they could look for when they needed 

to and rely on when things got tough.  

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Young carers, mental illness, children, care, parents 
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Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til MA-gráðu til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir leiðsögn Guðbjargar 

Ottósdóttur, lektors við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Henni færi ég mínar bestu 

þakkir fyrir gott samstarf, mikla hvatningu og góða og faglega leiðsögn við gerð 

rannsóknarinnar. Sérstöku þakklæti vil ég koma til allra þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni sem tóku sér tíma til að hitta mig og deila reynslu sinni. Án þeirra hefði 

rannsóknin ekki orðið að veruleika. Einnig vil ég koma þökkum á framfæri til fjölskyldu 

minnar sem hefur ávallt hvatt mig í öllu því sem ég tek mér fyrir hendur og stutt mig í 

gegnum krefjandi tíma. Sérstaklega langar mig að þakka móður minni, Gunnlaugu 

Thorlacius, föður mínum, Sigurjóni Halldórssyni og maka mínum Hannesi Þór Arasyni fyrir 

ómældan stuðning við vinnslu þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka Dagbjörtu Rún 

Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur, faglega leiðsögn og mikinn stuðning. Að lokum vil ég 

færa kærri vinkonu minni Önnu Kristínu Gunnarsdóttur þakkir fyrir ómetanlegan stuðning 

í gegnum allt ferlið. 

 

  



7 

Efnisyfirlit 

	

Útdráttur ..................................................................................................................... 3 
Abstract ....................................................................................................................... 4 
Formáli ........................................................................................................................ 6 
Efnisyfirlit .................................................................................................................... 7 
Töfluskrá ..................................................................................................................... 9 
Myndaskrá ................................................................................................................ 10 
1 Inngangur .............................................................................................................. 11 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar ................................................................... 12 
1.2 Mikilvægi rannsóknar ...................................................................................... 12 
1.3 Uppbygging ritgerðar ...................................................................................... 13 

2 Umönnun geðsjúkra fyrr og nú .............................................................................. 14 

2.1 Formleg umönnun ........................................................................................... 17 
2.2 Óformleg umönnun ......................................................................................... 17 
2.3 Ungir umönnunaraðilar ................................................................................... 19 

2.3.1 Fjöldi ungra umönnunaraðila ................................................................... 20 
2.3.2 Þættir sem hafa áhrif á að börn taka að sér umönnunarhlutverk ............ 21 

3 Áhrif þess á börn að eiga og annast foreldra með geðsjúkdóma ............................ 24 

3.1 Neikvæð áhrif .................................................................................................. 25 
3.2 Jákvæð áhrif .................................................................................................... 29 
3.3 Þættir sem hafa áhrif á hvernig ungum umönnunaraðilum reiðir af .............. 30 

4 Þjónusta ................................................................................................................ 33 
5 Aðferðafræði ........................................................................................................ 38 

5.1 Markmið og rannsóknarspurningar ................................................................. 38 
5.2 Rannsóknaraðferðir ......................................................................................... 38 
5.3 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar ..................................................... 39 

5.3.1 Gagnasöfnun ............................................................................................ 39 
5.3.2 Úrtak og þátttakendur .............................................................................. 40 
5.3.3 Greining gagna ......................................................................................... 41 

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar ....................................................... 41 

5.4.1 Siðferðileg álitamál .................................................................................. 42 

6 Niðurstöður .......................................................................................................... 44 



8 

6.1 Frásögn af heimilisaðstæðum viðmælenda í æsku ......................................... 44 
6.2 Að uppgötva sjúkdóm foreldris ....................................................................... 45 
6.3 Umönnunarhlutverkið ..................................................................................... 47 
6.4 Áhrif ................................................................................................................. 55 

6.4.1 Tilfinningaleg áhrif ................................................................................... 55 
6.4.2 Fjölskyldutengsl og samskipti ................................................................... 59 
6.4.3 Vinatengsl ................................................................................................. 62 
6.4.4 Skólinn ...................................................................................................... 65 
6.4.5 Jákvæð áhrif ............................................................................................. 67 

6.5 Stuðningur ....................................................................................................... 68 

6.5.1 Óformlegur stuðningur ............................................................................. 69 
6.5.2 Formlegur stuðningur frá skóla ................................................................ 70 
6.5.3 Stuðningur innan heilbrigðiskerfisins ....................................................... 72 
6.5.4 Sjónarhorn viðmælenda á hvað betur megi fara í formlegum stuðningi . 75 

7 Umræða og lokaorð .............................................................................................. 78 

7.1 Að uppgötva sjúkdóm foreldris ....................................................................... 78 
7.2 Umönnunarhlutverkið ..................................................................................... 80 
7.3 Áhrif ................................................................................................................. 82 
7.4 Stuðningur ....................................................................................................... 84 

Heimildaskrá ............................................................................................................. 87 
Viðauki 1 - Upplýst samþykki ..................................................................................... 92 
Viðauki 2 – Viðtalsvísir ............................................................................................... 94 

 

 
 
  



9 

Töfluskrá 
Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar viðmælenda .................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Myndaskrá 

Mynd 1. Líkan af erfiðum upplifunum í æsku (ACE) sem sýnir hvernig mótlæti getur 
leitt til ótímabærs dauða. ................................................................................... 28 

Mynd 3. Markmið fjölskyldubrúarinnar ........................................................................... 34 

  



11 

1 Inngangur  
Talið er að eitt af hverjum fimm börnum um allan heim eigi foreldri með geðsjúkdóm. 

Geðræn veikindi foreldris er þekktur áhættuþáttur fyrir börn en rannsóknir sýna að þau 

eru í margfalt meiri hættu en börn annarra foreldra á að þróa með sér geðsjúkdóma 

(Reedtz, Lauritzen, Stover, Freili og Rognmo, 2019). Þá hafa rannsóknir sýnt að geðræn 

veikindi foreldra geta í mörgum tilfellum leitt til þess að þau taki að sér ýmis 

ábyrgðarhlutverk til að létta undir með foreldrum sínum. Ábyrgðin getur falist í ýmsu, svo 

sem að veita foreldri tilfinningalegan stuðning og persónulega aðstoð, sinna 

heimilisverkum í auknum mæli, eða bera ábyrgð á yngri systkinum þegar foreldrið er illa í 

stakk búið til þess að sinna foreldrahlutverki sínu vegna veikinda (Aldridge og Becker, 

2003). Þessi börn hafa verið skilgreind í fræðunum sem ungir umönnunaraðilar (e. young 

carers) og hafa í seinni tíð fengið mikla athygli um allan heim. Menn gera sér nú sífellt 

betur grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefur fyrir barn ef valdahlutföll skekkjast og 

það sett í stöðu þess sem ber ábyrgð. Gerðar hafa verið margar rannsóknir sem sýna að 

börn í þeirri stöðu eru í aukinni hættu á að ánetjast vímuefnum, komast oftar í kast við 

lögin og líkurnar á að þau greinist sjálf með geðsjúkdóm eru mun meiri en meðal barna 

sem eiga heilbrigða foreldra. Börnum sem eru í hlutverki umönnunaraðila er hættara við 

að falla úr skóla en það hefur forspárgildi þegar kemur að framtíðarhorfum. Þeim er einnig 

hættara við að missa heilsu og starfsþrek og hlutfall þeirra sem hafa verið í 

umönnunarhlutverki sem börn er hærra á meðal öryrkja (Joseph, Sempik, Leu og Becker, 

2019). Börn í umönnunarhlutverki gagnvart geðsjúkum foreldrum eru viðkvæmur hópur 

sem oft og tíðum er falinn og fangar ekki athygli starfsfólks í heilbrigðis-, félags- og 

menntakerfinu (Aldridge, Clay, Connors, Day og Gkiza, 2016).  

Þessari rannsókn er ætlað að kanna stöðu barna í umönnunarhlutverki á Íslandi. 

Ástæða fyrir vali höfundar á þessu viðfangsefni er áhugi á velferð barna. Sá hópur barna 

sem til umfjöllunar er hefur orðið útundan í opinberri umræðu og þjónustu hér á landi og 

telur höfundur því mikla þörf á að vekja máls á málefnum hans. Til þess að geta aðstoðað 

börn, sem eiga og annast foreldra með geðsjúkdóma, er nauðsynlegt að vita hvað hjálpar 
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þeim og hvað hindrar þau í að takast á við veikindi foreldra sinna og er það einn 

megintilgangur þessarar rannsóknar að auka þekkingu á því. 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að rýna í reynsluheim fullorðinna einstaklinga sem hafa 

alist upp með foreldri með alvarlegan geðsjúkdóm og verið í hlutverki umönnunaraðila. 

Rannsakandi hefur áhuga á að skoða upplifun þeirra og reynslu af veikindum foreldra sem 

og umönnunarhlutverkinu. Auk þess er markmiðið að kanna hvaða stuðningur hefur 

staðið þeim til boða og hverjar þarfir þessa hóps eru fyrir þjónustu. Ætlunin er að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

1. Hver er reynsla og upplifun barna á Íslandi af því að eiga og annast foreldra með 

alvarlega geðsjúkdóma? 

2. Hverjar eru þarfir þessara barna fyrir þjónustu? 

 

Vonast er til að niðurstöður varpi skýrara ljósi á stöðu þessara barna, þarfir þeirra og 

hvaða þjónustu þau njóta. Enn sem komið er hafa þessi börn ekki nægan hljómgrunn í 

íslensku velferðarkerfi. Þau fá ekki viðeigandi stuðning þrátt fyrir að fjölmargar rannsóknir 

hafi sýnt fram á að geðrænn vandi foreldra og sú ábyrgð sem mörg börn axla þegar 

foreldrið verður veikt geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir líðan, heilsu og þroska barna 

(Guðbjörg Ottósdóttir og Björg Guðrún Gísladóttir, 2017).  

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Þjónusta við börn í umönnunarhlutverki hér á landi hefur verið takmörkuð í gegnum tíðina 

auk þess sem þau hafa verið útundan í opinberri umræðu og þarfir þeirra lítt verið 

rannsakaðar (Guðbjörg Ottósdóttir og Björg Guðrún Gísladóttir, 2017). Aðeins fá lönd í 

Evrópu hafa stuðlað að markvissum rannsóknum og þróun úrræða til að mæta þörfum 

þessa hóps (Gray og Robinson, 2009; Joseph o.fl., 2019). Á Íslandi hefur hópurinn ekki 

verið sérstaklega rannsakaður og því er lítið vitað um hann. Í ljósi þess hve viðkvæmur 

hann er telur rannsakandi nauðsynlegt að gefa honum meiri gaum í rannsóknum. Með því 

að hlúa vel að börnum sem eiga foreldra með geðsjúkdóma og tryggja þeim viðeigandi 



13 

þjónustu er hægt að fyrirbyggja margvíslegan vanda og draga úr líkum á að hann flytjist 

milli kynslóða (Beardslee, 2002).  

1.3 Uppbygging ritgerðar

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Að loknum fyrsta kafla, í inngangi, verður fjallað um þróun í 

þjónustu og umönnun við fólk með geðsjúkdóma og munurinn á formlegri og óformlegri 

umönnun skýrður. Það er gert til að auka skilning á hlutverki fjölskyldunnar þegar 

einstaklingur innan hennar þjáist af geðsjúkdómi og varpa ljósi á þau áhrif sem veikindin 

geta haft á fjölskylduna í heild. Í lok kaflans verður síðan skilgreindur hópur barna sem 

sinnir umönnun við foreldra með alvarlega geðsjúkdóma og skýrðir þeir þættir sem hafa 

áhrif á það að barn taki að sér umönnunarhlutverk. Í þriðja kafla verður fjallað um þau 

áhrif sem það getur haft á börn að alast upp með foreldri sem glímir við alvarlegan 

geðsjúkdóm og hver upplifun barnanna er þegar þau þurfa að veita foreldrinu umönnun. 

Skoðaðar verða erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum sem annast foreldra 

með alvarlega geðsjúkdóma og leitast við að varpa ljósi á reynslu þessara barna og þau 

neikvæðu og jákvæðu áhrif sem sýnt hefur verið fram á að veikindin og 

umönnunarhlutverkið geti haft á þau. Þá verður skoðað hvers vegna sum börn spjara sig 

á meðan önnur börn þróa með sér margþættan vanda, út frá hugtakinu seigla (e. 

resilience). Í fjórða kafla verður farið yfir hverjar þarfir þessara barna eru fyrir þjónustu og 

hvernig þjónustu við þau er háttað hér á landi. Í fimmta kafla verður gerð grein fyrir 

rannsókninni, greint frá markmiðum hennar, þeim rannsóknaraðferðum sem notast var 

við og hvernig staðið var að undirbúningi og framkvæmd. Einnig verður farið yfir 

aðferðafræðilegar takmarkarnir og siðferðileg álitamál. Í sjötta kafla verður síðan greint 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í sjöunda kafla verða umræður og lokaorð þar sem 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða dregnar saman, settar í fræðilegt samhengi og 

vangaveltur höfundar reifaðar. 

 

 

 

 

 



14 

2 Umönnun geðsjúkra fyrr og nú 
Í tímans rás hefur viðhorf samfélagsins til þess hvernig hátta skuli umönnun og meðferð 

alvarlega geðsjúks fólks tekið nokkrum stakkaskiptum. Allt fram til loka átjándu aldar var 

umönnun geðsjúkra alfarið á ábyrgð fjölskyldunnar. Í samfélögum þess tíma voru hvorki 

til staðar menningarleg né efnisleg skilyrði sem gerðu ráð fyrir félagslegum stuðningi við 

aðstandendur og þurftu fjölskyldur því að annast veika ástvini einar og óstuddar, án lyfja, 

læknismeðferðar og félagslegrar aðstoðar (Hatfield, 1987). Þær hugmyndir sem uppi voru 

á þeim tíma um fólk með geðsjúkdóma voru heldur ekki til að auðvelda fjölskyldum lífið. 

Menn trúðu því að orsakir geðsjúkdóma væru á valdi æðri máttarvalda og að veikindin 

væru jafnvel örlög hinna syndugu og vondu. Geðsjúkt fólk þurfti þá oft að þola 

ómannúðlega meðferð og ekki var óalgengt að það væri hlekkjað við staura og geymt í 

stíum gripahúsa. Slæmar lýsingar á illri meðferð geðsjúkra fyrr á öldum eru ef til vill 

skiljanlegri sé tekið mið af tíðaranda. Þær áskoranir sem aðstandendur stóðu frammi fyrir 

án utanaðkomandi stuðnings kölluðu á örvæntingarfullar aðgerðir auk þess sem fordómar 

voru miklir og fátt annað í boði en að útskúfa þeim veiku. Frá sjónarhóli nútímans er 

auðvelt að falla í þá gryfju að dæma en sé tekið tillit til aðstæðna þessara fjölskyldna er 

ólíklegt að þær hafi haft aðra möguleika (Shorter, 1997). 

Á tímum Upplýsingarinnar, undir lok átjándu aldar, urðu miklar framfarir á sviði 

vísinda og þekkingar. Upplýsingin var tímabil mikillar þekkingaröflunar þar sem hulunni 

var svipt af mörgu því sem áður hafði verið manninum óskiljanlegt og farið var að skýra 

ýmis fyrirbæri út frá vísindalega skilgreindum staðreyndum. Þær hugmyndir sem ríkt 

höfðu um geðsjúka viku fyrir nýjum hugsanahætti sem byggði á skynsemi og raunhyggju 

fremur en trú á yfirnáttúruleg öfl eða aðrar bábiljur. Menn hófu að beita sér fyrir því að 

öðlast skilning á orsökum geðsjúkdóma og finna við þeim lækningu (Hatfield, 1987; 

Shorter, 1997).  

Í upphafi nítjándu aldar tók við tímabil sem einkenndist af vilja til að lækna 

alvarlega geðsjúkdóma og í kjölfarið voru reistar fjölmargar stofnanir, eða svokölluð hæli, 

þar sem geðsjúkt fólk var vistað og tekið til meðferðar. Samkvæmt hugmyndafræði þess 

tíma voru félagslegar aðstæður taldar vera meginuppspretta alvarlegra geðsjúkdóma og 

umgengni sjúklinga við fjölskyldu talin geta verið honum skaðleg. Læknar lögðu þá áherslu 

á að fjarlægja sjúklinginn úr hinu sjúka umhverfi og leggja hann inn á sjúkrahús þar sem 

veitt var meðferð til að lækna hann. Vistun geðsjúkra á hæli var því talin hafa lækningalegt 
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gildi, fjölskyldunni var hafnað og hún naut lítillar samúðar lækna og annarra sem komu að 

meðferð hins veika. Eftir því sem tíminn leið fjölgaði vistmönnum á þessum hælum og 

þegar komið var fram á tuttugustu öldina minntu stofnanirnar frekar á geymslur en 

meðferðarheimili (Shorter, 1997). Ástæðuna fyrir þessari fjölgun má meðal annars rekja 

til samfélagslegra breytinga sem áttu sér stað í kjölfar iðnbyltingarinnar. Iðnvædd 

stórborgarsamfélög höfðu tekið við af sveitasamfélögum og vistun geðsjúks fólks á hælum 

varð forsenda þess að aðrir fjölskyldumeðlimir gætu stundað vinnu (Lefley, 1996). 

Upp úr 1950 urðu miklar breytingar í geðheilbrigðismálum og við tók stefna um 

lokun altækra stofnana (e. deinstitutionlization). Breytinganna fór fyrst að gæta í 

Bandaríkjunum og breiddust svo út um hinn vestræna heim. Menn töldu nú aftur heimili 

og samfélag hentugasta umhverfið fyrir fólk með geðsjúkdóma. Helstu ástæður þessarar 

þróunar eru í fyrsta lagi að ný lyf komu á markaðinn og ollu straumhvörfum í 

geðlækningum. Með tilkomu betri geðlyfja jukust batahorfur sjúklinga til muna sem gerði 

mörgum kleift að búa utan stofnunar. Í öðru lagi varð á þessu tímabili mikil 

vitundarvakning um mannréttindi sem leiddi til framfara, til að mynda voru sett lög í 

Bandaríkjunum sem komu í veg fyrir að hægt væri að svipta fólk frelsi án nægjanlegs 

tilefnis. Í þriðja lagi var mönnum orðið ljóst að stóru geðsjúkrahúsin væru ekki 

batahvetjandi umhverfi fyrir fólk með geðsjúkdóma heldur þvert á móti ýtti slík vistun 

undir aðgreiningu sjúklinga frá samfélaginu, sem íþyngdi þeim ekki síður en sjúkdómurinn 

sjálfur. Í fjórða lagi var rekstur geðsjúkrahúsanna dýr og stefnan um lokun altækra 

stofnana því liður í að skera niður ríkisútgjöld í málaflokknum (Lefley, 1996). Undirbúningi 

lokunar stóru geðsjúkrahúsanna í Bandaríkjunum var þó verulega ábótavant. Óljóst var 

hvaða stjórnsýslustigi var ætlað að taka við málaflokknum sem gerði það að verkum að 

mikið fjármagn sem ráðstafað hafði verið til breytinganna fór til spillis. Þá var einnig mikill 

skortur á samhæfðri þjónustu innan samfélagsins til að taka á móti þessum nýja hópi sem 

hafði í för með sér aukið álag á aðstandendur (Hatfield, 1987). 

Hugmyndafræðin um lokun altækra stofnana rataði seint til Íslands en ekki fór að 

bera á slíkri þróun hér á landi fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar. Á þeim hundrað og 

tólf árum síðan Kleppur var byggður hefur hann gegnt lykilhlutverki í umönnun og 

meðferð fólks með geðsjúkdóma á Íslandi. Þar var alvarlega veikt fólk lengi vel vistað til 

langframa líkt og tíðkast hafði á geðsjúkrahúsum erlendis (Óttar Guðmundsson, 2007).  
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Stofnun sambýlisins að Reynimel 55 var fyrsti vísirinn að nýjum áherslum og 

breyttri hugmyndafræði. Það hóf formlega starfsemi árið 1973 og varð síðar fyrirmynd 

margra annarra heimila sem fylgdu í kjölfarið (Eydís K. Sveinbjarnardóttir, Páll Biering og 

Óttar Guðmundsson, 2008). Það var ekki fyrr um miðjan tíunda áratuginn sem sem farið 

var að draga úr langtíma innlögnum á geðdeildum á Íslandi og á tíu ára tímabili frá árinu 

1997 til ársins 2007 var leguplássum á Landspítalanum fækkað um 100 talsins. Á sama 

tíma var fjölmörgum útibúum lokað eins og á Vífilsstöðum, Arnarholti, Gunnarsholti, 

Flókagötu og í Víðinesi og þjónustuíbúðum fyrir geðfatlað fólk fjölgað (Óttar 

Guðmundsson, 2007).  

Í kjölfar afstofnanavæðingar voru þróuð sérstök meðferðarúrræði til að mæta 

þörfum fólks með geðsjúkdóma í nærumhverfi þess. Í Bandaríkjunum var 

meðferðarúrræðið Assertive Community Treatment þróað sem byggist á þverfaglegri 

teymisvinnu og er ætlað að styðja einstaklinga til að lifa eðlilegu lífi og taka virkan þátt í 

samfélaginu (Stein og Santos, 1998). Svipað úrræði hefur verið þróað á Bretlandi sem 

nefnist Assertive Outreach in Mental Health (Burns og Firn, 2002). Á Íslandi hefur þróun í 

þessum málaflokki verið nokkuð á eftir því sem gengur og gerist erlendis en 

samfélagsgeðteymi var stofnað sem tveggja ára tilraunarverkefni á geðsviði Landspítalans 

árið 2010 (LandspítalI, e.d.). 

Nútímasjónarmið í geðheilbrigðismálum leggja áherslu á að fólk með alvarlega 

geðsjúkdóma fái tækifæri til að taka þátt í samfélaginu og lifa eins eðlilegu lífi og kostur 

er í faðmi fjölskyldu og vina. Framfarir í geðlækningum hafa gert flestum sem glíma við 

geðsjúkdóma kleift að lifað nánast eðlilegu lífi. Þrátt fyrir miklar framfarir hefur ekki tekist 

að lækna alla sjúkdóma og árangur lyfjameðferðar er misjafn. Algengast er að 

sjúklingurinn nái bata, en þó er alltaf mikilvægt að hafa í huga að bakslög séu algeng 

(Gunnlaug Thorlacius, munnleg heimild, 20. nóvember 2019). Með styttri legutíma og 

aukinni áherslu á geðheilbrigðisþjónustu utan stofnana er aukin krafa á þjónustu við 

sjúklinginn heima. Þetta setur í einhverjum tilfellum aukinn þunga á fjölskyldur. 

Aðstandendur standa gjarnan frammi fyrir fjölda áskorana og þurfa því að fá viðeigandi 

stuðning. Lengi vel hefur verið tilhneiging til að veita aðeins þeim sem glímir við veikindin 

þjónustu og fjölskyldan og þeir sem standa hinum veika næst hafa gjarnan gleymst. Af 



17 

ofanverðu er ljóst að stuðningur við þá sem glíma við geðsjúkdóma þarf að vera bæði 

formlegur og óformlegur (Handley, Farrell, Josephs, Hanke og Hazelton, 2001). 

2.1 Formleg umönnun  

Formleg umönnun (e. formal care) er sú aðstoð sem skipulögð er af stofnunum 

samfélagsins og byggir á lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 og lögum um 

félagsþjónustu sveitafélaga nr. 40/1991. Aðstoðin er veitt af hinu opinbera og 

einkareknum aðilum, yfirleitt gegn greiðslu ýmist frá þeim sem þiggur þjónustuna eða 

opinberum aðilum. Aðstoðin kemur ekki í staðinn fyrir þá aðstoð sem fjölskyldan veitir en 

hún getur verið mikilvægur stuðningur við aðstandendur þegar hún er vel skipulögð. 

Vandinn við formlega umönnun er hins vegar sá að þegar skipulags- og 

starfsmannabreytingar eru miklar getur það dregið úr samfellu þjónustunnar en það getur 

verið flókið þegar verið er að veita þjónustu á viðkvæmum tímum hjá fólki. Þá er rými fyrir 

sveigjanleika oft takmörkunum háð þegar kemur að því að mæta einstaklingsmiðuðum 

þörfum fólks svo sem vegna vinnutíma starfsfólks og skorts á samvinnu milli stofnana 

(Aldridge og Becker, 2003). 

2.2 Óformleg umönnun 

Alvarleg veikindi hafa áhrif á alla í fjölskyldunni. Líkt og fram hefur komið hefur fjölskyldan 

frá örófi alda sinnt veigamiklu hlutverki þegar kemur að því að annast veika 

fjölskyldumeðlimi (Hatfield, 1987). Sú umönnun sem fjölskyldumeðlimir eða aðrir 

aðstandendur veita er skilgreind sem óformleg umönnun (e. informal care). Það sem 

einkennir óformlega umönnun er að hún er yfirleitt ólaunuð, veitt á grundvelli 

tilfinningatengsla og skyldurækni við þann veika og ekki alltaf með skipulögðum hætti. 

Óformleg umönnun getur verið til viðbótar við formlega umönnun en í sumum tilfellum 

er hún eina aðstoðin sem veikur einstaklingur fær. Óformleg umönnun byggir á tveimur 

grunnþáttum, annars vegar félagslegum og hins vegar líkamlegum. Félagslegi þátturinn 

vísar til tengsla umönnunaraðila við þann sem þiggur aðstoðina og felur í sér að létta undir 

í daglegu lífi og veita andlegan stuðning. Líkamlegi þátturinn felst, eins og nafnið ber með 

sér, í aðstoð við persónulegar athafnir daglegs lífs svo sem böðun og salernisferðir en 

einnig í ýmsum verkefnum sem lúta að heimilishaldi. Óformleg umönnun tekur tíma, er 

ýmist dagleg, vikuleg eða bundin veikindatímabilum fjölskyldumeðlims og er drifin áfram 

af ást, tengslum, fjölskylduböndum og vináttu (Becker, 2008). 
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Víða um heim veita milljónir fjölskyldumeðlima, vina og ættingja óformlega 

umönnun. Samkvæmt nýlegri evrópskri lífsgæðakönnun er áætlaður fjöldi óformlegra 

umönnunaraðila í Evrópu um hundrað milljónir einstaklinga. Það eru 20% af 

heildaríbúafjölda Evrópu (Embracing carers, 2017). Í Bandaríkjunum er fjöldinn talin vera 

um 43,5 milljónir manna eða um 16,6% af íbúafjölda landins og í Ástralíu um það bil 2,7 

milljónir einstaklinga eða 11% af þjóðinni (IACO, 2018). Þessi fjöldi hefur ekki verið 

skoðaður hér á landi en með vísan í tölur annarra landa ætti hann að vera 10-20% af 

heildaríbúafjölda Íslands og ekki er ástæða til að ætla að þetta hlutfall sé öðruvísi hér en 

í öðrum löndum. Í Bretlandi, Ástralíu og ESB ríkjum hefur verið reiknað út hvað óformleg 

umönnun sparar mikið fé innan velferðarkerfisins og eru upphæðirnar háar (Embracing 

carers, 2017). Ávinningurinn er því tvöfaldur, því auk þess að spara kerfinu peninga má 

gera ráð fyrir að fólk vilji frekar stuðning frá sínum nánustu. Eigi þetta ekki að hafa of mikil 

áhrif á aðstandendur er mikilvægt að styðja við þá í hlutverki umönnunaraðila eins og 

kostur er (Becker, 2008). 

Á meðal rannsakenda og stefnumótandi aðila er vaxandi áhugi á 

fjölskyldumeðlimum sem veita ættingjum aðstoð í formi óformlegrar umönnunar. 

Rannsakendur hafa meðal annars beint sjónum sínum að þeim afleiðingum sem 

umönnunarhlutverkið getur haft á þá sem aðstoðina veita. Niðurstöður rannsókna 

síðustu ára hafa aukið þekkingu á ólíkum birtingamyndum óformlegrar umönnunar og 

veitt innsýn í þá þætti sem eru neikvæðir en jafnframt þætti sem eru verndandi og 

styrkjandi fyrir þá sem veita þjónustuna og þá sem hana þiggja (Becker, 2008). Velferð og 

heilsu þeirra sem veita óformlega umönnun er talið ógnað ef umönnunarskyldurnar verða 

það umfangsmiklar að viðkomandi nær ekki að samþætta hlutverkið við eigin þarfir og 

ábyrgð á öðrum vettvangi, svo sem í vinnu eða skóla (Bowlby, Gregory og MacPherson, 

2010; Keating og Eales, 2017). 

Aukin meðvitund um áhættuþætti sem tengjast því að annast veikan ástvin hefur 

leitt til þess að réttindi óformlegra umönnunaraðila hafa nú verið tryggð í velferðarlöggjöf 

margra landa svo sem á Norðurlöndum, í Bretlandi, Ástralíu, Kanada, Nýja-Sjálandi og 

Bandaríkjunum (Bowlby o.fl., 2010). Mikilvægt er að löggjöf og þjónusta leitist við að 

draga úr neikvæðum áhrifum sem umönnunarhlutverkið getur haft í för með sér fyrir 
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þann sem því sinnir. Það á sérstaklega við um börn sem þurfa að annast foreldra sína því 

slíkt getur haft áhrif á þroska þeirra, heilsu, félagslíf og framvindu í skóla (Becker, 2008). 

2.3 Ungir umönnunaraðilar 

Ungir umönnunaraðilar (e. young carers) eru einstaklingar undir 18 ára aldri sem sinna 

nær daglega umönnun og stuðningi við veikan fjölskyldumeðlim. Fjölskyldumeðlimurinn 

er í flestum tilfellum foreldri en getur einnig verið systkini, amma, afi eða annar nákominn 

sem glímir við langvinnan líkamlegan sjúkdóm, geðsjúkdóm, fíknisjúkdóm eða fötlun 

(Becker, 2000, bls. 378). Hér verður fjallað um börn sem sinna umönnun foreldra með 

geðsjúkdóma. Einblínt verður á þau börn sem eiga foreldra með alvarlega geðsjúkdóma 

(e. severe mental illness) en með alvarlegum geðsjúkdómum er átt við langvinna geðslags- 

og geðrofssjúkdóma þar sem sjúkdómseinkennin eru þess eðlis að veruleg truflun verður 

á hegðun, tilfinningum, færni og virkni sjúklings. Dæmi um slíka sjúkdóma eru 

geðhvarfasýki (e. bipolar disorder/manic-depressive disorder), geðklofi (e. schizophrenia) 

og geðhvarfaklofi (e. schizoaffective disorder) (Johnson, 1997).  

Börn í umönnunarhlutverki taka á sig margvíslega ábyrgð. Hlutverk þeirra er fólgið 

í að veita hinu veika foreldri tilfinningalegan stuðning og persónulega aðstoð. Dæmi um 

slík hlutverk er að halda utan um lyfjagjafir, vera til staðar fyrir foreldrið tilfinningalega og 

gæta þess, þegar veikindin eru þess eðlis að það er sjálfu sér eða öðrum hættulegt. Þá er 

algengt að þau sinni almennum heimilistörfum í meira mæli en eðlilegt þykir miðað við 

aldur þeirra og þroska og gangi inn í ábyrgðarhlutverk gagnvart yngri systkinum þegar 

foreldrið er illa í stakk búið til þess að sinna foreldrahlutverkinu vegna veikinda (Aldridge 

og Becker, 2003). Börn í umönnunarhlutverki er viðkvæmur og falinn hópur og fangar oft 

og tíðum ekki athygli starfsfólks í heilbrigðis-, félags- og menntakerfi. Börn einstæðra 

foreldra sem búa við lök kjör, bæði félagslega og fjárhagslega eru sérstaklega útsett. 

Rannsóknir benda til að aðstæður þessara barna geti haft mjög skaðleg áhrif á þroska 

þeirra, námsgetu og félagslega aðlögun (Aldridge o.fl., 2016). 

Eitt af því sem talið er valda börnum miklu tilfinningalegu álagi er að þeim sé falin 

óeðlilega mikil ábyrgð, jafnvel ábyrgð á velferð foreldra sinna. Börn í 

umönnunarhlutverkum hafa í seinni tíð fengið mikla athygli um allan heim. Menn gera sér 

sífellt betur grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefur fyrir barn ef valdahlutföll skekkjast 

og það sett í stöðu þess sem ber ábyrgð. Búið er að gera margar rannsóknir sem sýna að 
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börn í þeirri stöðu eru í margfalt aukinni hættu á að ánetjast vímuefnum, komast oftar í 

kast við lögin og líkurnar á að þau greinist sjálf með geðsjúkdóm eru mun meiri en á meðal 

barna sem eiga heilbrigða foreldra. Börnum sem eru í hlutverki umönnunaraðila er 

hættara við að falla úr skóla en það hefur forspárgildi þegar kemur að framtíðarhorfum. 

Þeim er einnig hættara við að missa heilsu og starfsþrek og hlutfall þeirra sem hafa verið 

í umönnunarhlutverki sem börn er hærra á meðal öryrkja (Joseph, Sempik, Leu og Becker, 

2019). 

Rannsóknir hafa sýnt að börnin átta sig ekki endilega á því sjálf að þau séu í 

umönnunarhlutverki, þau telja jafnvel sjálfsagt að þeirra þarfir séu stöðugt látnar víkja 

fyrir þörfum foreldra en afleiðingar langvarandi tilfinningalegs álags eru alvarlegar og geta 

fylgt þeim langt inn í fullorðinsárin og haft afgerandi áhrif síðar á lífsleiðinni (Joseph o.fl., 

2019). 

2.3.1 Fjöldi ungra umönnunaraðila 

Fjöldi ungra umönnunaraðila er misjafn milli landa en þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið benda til að um það bil 2-8% barna í vestrænum ríkjum annist einhvern sér 

nákominn (Leu og Becker, 2017). Á Íslandi er fjöldi ungra umönnunaraðila óþekktur og 

hópurinn ekkert verið rannsakaður. 

Samkvæmt Aldridge (2018) eru aðeins fá lönd í heiminum sem eiga áreiðanlegar 

tölur um fjölda þessara barna. Ástæðan er sú að í rannsóknum er notast við ólíkar 

skilgreiningar á ungum umönnunaraðilum og misjöfnum aðferðum beitt við að áætla 

fjölda þeirra. Rannsakendur greinir meðal annars á um hvaða aldur skuli miða við í 

skilgreiningunni á ungum umönnunaraðilum. Algengast er að miða við 18 ára og yngri en 

í sumum rannsóknum eru ungir umönnunaraðilar skilgreindir sem einstaklingar 25 ára og 

yngri. Þessa útvíkkun á aldursbili hafa rannsakendur rökstutt á þann veg að ungt fólk á 

aldrinum 18-25 ára sé viðkvæmur hópur sem er enn að taka út mikinn þroska og beri því 

að hafa með í skilgreiningunni. Einstaklingar á þessum aldri eru á viðkvæmu lífsskeiði og 

eru stíga sín fyrstu skref inn í fullorðinsárin. Því fylgja gjarnan töluverðar breytingar og 

krefjandi þroskaverkefni, sem erfitt getur verið að takast á við samhliða mikilli 

umönnunarbyrði. Jafnframt hafa flest þessara ungmenna verið í umönnunarhlutverki 

alveg frá því barnæsku og telja rannsakendur þar af leiðandi mikilvægt að hafa þá með 

þegar kemur að rannsóknum og þjónustu (Stamatopoulos, 2015). Aðrar rannsóknir hafa 
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skilgreint umönnunaraðila sem eru á aldrinum 18-24 ára sérstaklega sem ungt fólk í 

umönnunarhlutverkum (e. young adult carers) og leggja áherslu á aðgreina þessa tvo hópa 

vegna þeirra ólíku áskorana sem þeir standa frammi fyrir og mismunandi þarfa fyrir 

þjónustu (Boumans og Dorant, 2018). Í þessari rannsókn er stuðst við 18 ára 

aldursviðmiðið en það endurspeglar skilgreiningar á „barni“ í lögum flestra landa og 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Sú skilgreining er því talin hentug í 

samanburðarrannsóknum og þegar aðstæður ungra umönnunaraðila eru skoðaðar í ljósi 

þeirra réttinda sem þeir hafa sem börn (Aldridge, 2018). 

Þá eru margar rannsóknir sem byggja aðeins á frásögnum og upplýsingum frá 

foreldrum ungra umönnunaraðila og því má gera ráð fyrir að þær niðurstöður gefi skakka 

mynd af fjölda þessara barna og upplifun þeirra af umönnunarhlutverkinu (Nordenfors og 

Melander, 2017). Mikilvægt er að heyra hvað börnin sjálf hafa að segja um aðstæður sínar 

ásamt því að varpa ljósi á reynslu foreldra. Rannsóknir hafa sýnt að börn og foreldrar deila 

oft ólíkum skoðunum um áhrif veikindanna og því er mikilvægt að rannsóknir á þessu sviði 

leggi áherslu á að fanga báða reynsluheima, það er að segja barnanna og foreldranna, svo 

hægt sé að skapa rétta og heildstæða mynd af veruleika þessara fjölskyldna (Aldridge, 

2018). 

Þær ólíku nálganir í rannsóknum á ungum umönnunaraðilum gera það að verkum 

að erfitt er að áætla fjölda þessara barna og samanburðarrannsóknir milli landa eru þar 

af leiðandi flóknar í framkvæmd og sjaldgæfar (Kallander, Weimand, Ruud, Becker, Van 

Roy og Hanssen-Bauer, 2018). Sú tölfræði sem til er gefur þó eflaust einhverja 

vísbendingu um fjöldann og er mikilvæg í því ljósi að vekja athygli á að þessi hópur er til 

staðar í öllum samfélögum. Áframhaldandi rannsóknir á börnum í umönnunarhlutverki 

gagnvart veikum foreldrum sínum eru gríðarlega mikilvægar til að halda 

stefnumótunaraðilum við efnið og stuðla að bættri þjónustu við þennan hóp barna 

(Nordenfors og Melander, 2017). 

2.3.2 Þættir sem hafa áhrif á að börn taka að sér umönnunarhlutverk 

Það er alls ekki algilt að börn sem eiga foreldra með geðsjúkdóma gangi inn í 

umönnunarhlutverk. Í flestum tilfellum er annar fullorðinn einstaklingur á heimilinu eða í 

nærumhverfi barnsins sem tekur að sér að annast hið veika foreldri. Ýmsir þættir geta þó 

haft áhrif á að þau taki á sig aukna ábyrgð og mikilvægt er að fagfólk á þeim stofnunum 
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sem hafa snertiflöt við börn sé meðvitað um hverjir áhættuþættirnir eru (Aldridge og 

Becker, 2003; Kallander o.fl., 2018). 

Sameiginleg búseta (e. co-residency) foreldris og barns er stór áhættuþáttur. 

Þegar barn býr á sama heimili og veika foreldrið er það í mikilli nálægð við veikindin og 

ýmsar aðstæður geta skapast innan veggja heimilisins sem geta haft áhrif á að barn taki 

að sér hlutverk umönnunaraðila. Nálægð barnsins við foreldrið gerir það að verkum að 

þegar erfiðleikar koma upp er það oft eini aðilinn á staðnum og neyðist því til að bregðast 

við aðstæðum (Aldridge og Becker, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að þegar skortur er á 

þjónustu við fólk með geðsjúkdóma eða sú þjónusta sem í boði er mætir ekki fyllilega 

þörfum fjölskyldunnar eru börn afar berskjölduð gagnvart veikindum foreldra sinna og 

líkurnar á að þau taki að sér umönnunarhlutverk aukast til muna. Rannsóknir á þessum 

börnum benda til að þjónustan sé oft og tíðum ósveigjanleg og háð löngum boðleiðum og 

ýmsum takmörkunum svo sem vinnutíma starfsfólks (Aldridge, 2006). Geðsjúkdómar eru 

langvinnir og óútreiknanlegir sjúkdómar. Erfitt getur verið að segja til um hvernig 

sjúkdómurinn þróast og sveiflur geta átt sér stað án fyrirvara. Þjónusta við fólk með 

geðsjúkdóma og fjölskyldur þeirra þarf þar af leiðandi að búa yfir ákveðnum sveigjanleika 

svo hægt sé að bregðast skjótt við ófyrirséðum aðstæðum. Þegar þessi sveigjanleiki er 

ekki til staðar eykst hættan á að börn sem búsett eru á heimilinu hlaupi í skarðið til að 

mæta auknum umönnunarþörfum foreldra sinna þegar sjúkdómurinn heltekur heimilið. 

Einnig er algengt að foreldrar sem glíma við geðsjúkdóma upplifi fordóma í sinn garð og 

ótta við að missa forsjá yfir börnum sínum sem gerir það að verkum að þeir veigra sér oft 

við að leita sér hjálpar út fyrir heimilið (Aldridge og Becker, 2003). 

Samsetning fjölskyldunnar (e. family structure) hefur jafnframt mikil áhrif á hvort 

barn gerist umönnuaraðili og hversu mikla umönnun það veitir. Hverjir tilheyra 

fjölskyldunni og hvernig tengslum innan hennar er háttað getur oft ráðið úrslitum um 

hvort barn gengur inn í umönnunarhlutverk gagnvart foreldri sínu þegar það veikist. Það 

gefur auga leið að börn einstæðra foreldra eru útsettari fyrir því að lenda í 

umönnunarhlutverki en börn sem búa með báðum foreldrum sínum. Þegar enginn annar 

fullorðinn einstaklingur er á heimilinu til að sinna heimilisverkum og annast foreldrið í 

veikindum aukast líkur á að barn taki að sér þau hlutverk. Þó hafa rannsóknir einnig sýnt 

fram á að í mörgum fjölskyldum þar sem báðir foreldrar eru búsettir á heimilinu og 
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móðirin glímir við veikindin er algengt að hlutverk föðurins felist helst í því að vinna fyrir 

heimilinu fremur en að sinna heimilisverkum og annast maka. Í þeim tilfellum er algengt 

að umönnunarbyrðin falli í skaut barna á heimilinu (Aldridge og Becker, 2003).  

Þegar fleiri en eitt barn er búsett á heimilinu er algengt að aldur barnanna ráði því 

hvaða barn tekur að sér mestu ábyrgðina eða hvernig ábyrgðinni er dreift innan 

systkinahópsins. Algengt er að mesta ábyrgðin sé lögð á elsta barnið á heimilinu en þó er 

það ekki algilt þar sem fleiri þættir geta haft áhrif, svo sem kyn barns og tengsl þess við 

foreldrið. Þau börn sem eiga engin systkini hafa ekki möguleika á að dreifa ábyrgðinni og 

getur álagið þá orðið margfalt, þá sér í lagi ef foreldrið er einstætt (Aldridge o.fl., 2016). 

Börn sem tilheyra fjölskyldum sem búa við laka félagslega stöðu eru einnig í 

miklum áhættuhópi þegar geðræn veikindi foreldra gera vart við sig. Slíkar fjölskyldur eiga 

oft gisið stuðningsnet og búa gjarnan við atvinnuóöryggi og skert aðgengi að vellaunuðum 

störfum sem skapar enn meira álag innan fjölskyldunnar (Aldridge og Becker, 2003). 
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3 Áhrif þess á börn að eiga og annast foreldra með geðsjúkdóma 
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum sem annast foreldra með alvarlega geðsjúkdóma 

hafa sýnt fram á að veikindin og sú ábyrgð sem börnin bera geti haft neikvæð áhrif á líðan, 

heilsu og þroska barna. Þau búa oft við skert tækifæri til þátttöku í skóla, tómstundarstarfi og 

félagslífi, eiga það á hættu að einangrast og geta þar af leiðandi átt erfiðara með að eignast 

vini og viðhalda vinatengslum (Joseph o.fl., 2019). Þá er brottfall þeirra úr skóla hærra en á 

meðal barna sem eiga heilbrigða foreldra (Moore og McArthur, 2009). Börn sem eiga foreldra 

með geðsjúkdóma eru þá í margfalt meiri hættu en önnur börn á að greinast sjálf með 

geðsjúkdóma (Reedtz o.fl., 2019). 

Þá hafa rannsóknir einnig sýnt að þrátt fyrir erfiðleika aðlagast börn heimilisaðstæðum 

sínum oft einkar vel og í mörgum tilfellum hafa geðræn veikindi foreldra ekki neikvæðar 

afleiðingar í för með sér fyrir börn. Börn sem eru í góðum tengslum við foreldra sína og hljóta 

viðeigandi stuðning við að ráða fram úr krefjandi umönnunarverkefnum ásamt viðurkenningu 

á aðstoðinni sem þau veita upplifa reynslu sína af umönnunarhlutverkinu almennt jákvæðari. 

Eigindlegar rannsóknir hafa sýnt að mörg börn í umönnunarhlutverki þróa með sér ýmsa 

styrkleika og jákvæða persónulega þætti út frá reynslu sinni svo sem hjálpsemi, umhyggju, 

umburðarlyndi, góða félagsfærni og hæfileikann til að setja sig í spor annarra og finna til 

samkenndar með öðrum (Aldridge o.fl., 2016; Kallander o.fl., 2018).  

Upplifun barna á veikindum foreldra sinna og umönnunarhlutverkinu ræðst að miklu 

leyti af þeim áhættu- og verndandi þáttum sem þau sjálf búa yfir og sem finna má í umhverfi 

þeirra. Hvernig börnunum tekst til við að aðlagast aðstæðum sínum hefur mikið forspárgildi 

um hvernig þeim reiðir af. Í því ljósi er mikilvægt að greina aðstæður þessara barna vel með 

tilliti til innri og ytri áhættu- og verndandi þátta svo hægt sé að segja til um hvort geðræn 

veikindi foreldris hafi neikvæð áhrif á líðan þeirra, heilsu og þroska (Aldridge og Becker, 2003).  

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða áhrif það getur haft á börn að alast upp með 

foreldri sem glímir við alvarlegan geðsjúkdóm og hver upplifun barnanna er þegar þau þurfa 

að veita foreldrinu umönnun. Skoðaðar verða erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

börnum sem annast foreldra með alvarlega geðsjúkdóma og leitast við að varpa ljósi á reynslu 

þessara barna og þau neikvæðu og jákvæði áhrif sem sýnt hefur verið fram á að veikindin og 
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umönnunarhlutverkið geti haft á þau. Þá verður skoðað hvers vegna sum börn spjara sig á 

meðan önnur börn þróa með sér margþættan vanda. 

3.1 Neikvæð áhrif 

Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa leitt í ljós að börn sem eiga foreldra með alvarlega 

geðsjúkdóma eru í margfalt meiri hættu en börn annarra foreldra á að fá geðsjúkdóma á 

fullorðinsárum. Sýnt hefur verið fram á að þau eru í 50% meiri hættu á að fá þunglyndi og 

kvíða og 32% aukinni hættu á að greinast með geðrofssjúkdóma (Reedtz o.fl., 2019). Orsakir 

þess, að börn geðsjúkra eru í sérstakri hættu á að verða veik, eru margþættar og flóknar og 

tengjast erfðum, sálfélagslegum þáttum auk þess sem umhverfisþættir gera þessi börn 

viðkvæmari fyrir (Aldridge og Becker, 2003). 

Þegar barn þarf að annast foreldri sitt er gjarnan talað um að hlutverkaruglingur (e. 

parentification) eigi sér stað. Til þess að mæta þörfum foreldrisins þarf barnið oft að ráða fram 

úr verkefnum sem við eðlilegar aðstæður eru í höndum fullorðinnar manneskju innan 

fjölskyldunnar. Barnið getur þurft að bera ábyrgð á foreldri sínu þegar hegðun þess breytist, 

til dæmis passa upp á að það fari sér ekki að voða, eða hafa vit fyrir því þegar það er ekki fært 

um það sjálft, svo sem að halda utan um lyfjagjafir. Önnur birtingarmynd hlutverkaruglings er 

þegar barnið er sett í þá stöðu að vera tilfinningalega til staðar fyrir foreldrið. Það getur þýtt 

að það þurfi að hlusta á foreldrið og veita því stuðning í alls kyns „fullorðinsmálum“ eða hugga 

það þegar því líður illa. Þá getur hlutverkaruglingur einnig birst í að barn axli ábyrgð gagnvart 

öðrum fjölskyldumeðlimum svo sem yngri systkinum. Þegar börnum er falin óeðlilega mikil 

ábyrgð, jafnvel ábyrgð á velferð foreldra sinna, getur það valdið þeim miklu tilfinningalegu 

álagi en rannsóknir hafa sýnt að hljóti þau ekki viðeigandi stuðning við að takast á við þessi 

verkefni getur það haft verulega neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir líðan þeirra, heilsu 

og þroska (Nordenfors og Melander, 2017). 

Að bera mikla ábyrgð frá unga aldri getur kostað börn æskuna og haft áhrif á þroska 

þeirra. Börn í umönnunarhlutverki lenda oft í eða verða vitni að atvikum sem valda þeim 

streitu og þau hafa gjarnan miklar áhyggjur. Áhyggjurnar geta snúist um foreldrið eða aðra 

fjölskyldumeðlimi sem verða fyrir áhrifum af veikindunum. Algengt er að þau séu meira bundin 

heimilinu en önnur börn bæði vegna þeirrar umönnunarskyldu sem þau hafa en einnig vegna 

þess að þau eru hrædd um foreldrið og vilja vera heima til að tryggja öryggi þess þegar það er 

mjög veikt (Aldridge o.fl., 2016). Binding þeirra við heimilið getur orðið til þess að tækifæri 
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þeirra til þátttöku í skóla, tómstundastarfi og félagslífi skerðast. Þau eiga það á hættu að 

einangrast og geta þar af leiðandi átt erfiðara með að eignast vini og viðhalda vinatengslum 

(Gray og Robinson, 2009). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að börn í umönnunarhlutverki missa 

stundum úr skóla til að geta verið heima að annast foreldrið og mörg þeirra eiga erfitt með að 

einbeita sér í skólanum vegna þess þau hafa áhyggjur af foreldri sínu. Þá er brottfall þeirra úr 

skóla hærra en á meðal barna sem eiga heilbrigða foreldra (Moore og McArthur, 2009).  

Algengt að þessi börn upplifi fordóma frá jafningjum og skólafélögum sem gerir það að 

verkum að þau skammast sín fyrir foreldra sína og umönnunina sem þau veita. Það getur 

einnig verið stór þáttur í því hvers vegna þau draga sig í hlé félagslega og einangrast (Joseph 

o.fl. 2019; Gray og Robinson, 2009). Hulda Dóra Styrmisdóttir sem ólst upp hjá veikri móður 

lýsir upplifun sinni af fordómum í samfélaginu og þeirri skömm sem hún bar sem barn afar vel 

í bókinni Ómunatíð: 

Það að vera geðveikur – eða veikur í höfðinu eins og það var skilgreint fyrir mér sem barni 
– var eitthvað sem ég skynjaði sem bæði hræðilegt og skammarlegt. Pískur og augnagotur 
fullorðinna þegar ég fór heim með skólafélögum, stríðni krakka og mín eigin vanlíðan 
þegar eitthvað var ekki eins og það átti að vera, voru birtingarmyndir umtals sem eins og 
við þekkjum getur verið óvægið í litlum samfélögum (Styrmir Gunnarsson, 2011, bls. 191). 

Börn, sem alast upp hjá veiku foreldri, hafa lýst því að stór þáttur í þeirra lífi sé að sætta 

sig við veikindi foreldranna. Það getur reynst þeim erfitt þegar þau finna fyrir fordómum í 

samfélaginu. Flestum börnum finnst erfitt að ræða um veikindi foreldra við vini eða ættingja 

og halda reynslu sinni oft út af fyrir sig. Vegna fordóma eru geðræn veikindi því oft falin innan 

veggja heimilisins og þögnin ríkir (Joseph o.fl. 2019). Þegar þögnin er allsráðandi eiga börn oft 

erfiðara með að skilja veikindin sem getur valdið því að þau upplifa skömm. Af ýmsum 

ástæðum veigra margir foreldrar sér einnig við að ræða við börn sín um veikindin og útskýra 

fyrir þeim sjúkdóminn. Ástæðurnar fyrir því geta verið nokkrar. Foreldrið skortir innsæi í eigin 

veikindi, það treystir sér ekki til þess að ræða sjúkdóminn vegna þess hve sársaukafullt það er 

eða það vill ekki íþyngja barninu og leggur sig því fram við að hlífa því og halda því fyrir utan 

erfiðleikana. Börn eru yfirleitt mjög næm á tilfinningar foreldra sinna og vita og skynja oftast 

mun meira en foreldrið heldur. Þegar börn fá ekki nægar upplýsingar og ekkert samtal á sér 

stað inni á heimilinu um sjúkdóminn er alltaf ákveðin hætta á að þau fari að fylla í eyðurnar og 

draga eigin ályktanir og skýringar um ástandið. Þar sem börn eru sjálflæg eiga þau það til að 

kenna sér um veikindi foreldris vegna þess að þau finna einfaldlega ekki betri skýringu á 
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hegðun þess. Það getur skapað djúpstæða sektarkennd hjá þeim og óöryggi og þau geta 

upplifað hræðslu við að verða líka veik og að foreldrinu muni aldrei líða vel á ný (Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir, Sigurður Rafns A. Levy og Vilborg G. Guðnadóttir, 2008). 

Þá er algengt að foreldrarnir sjálfir finni fyrir fordómum í sinn garð sem getur valdið því 

að þeir leita sér ekki hjálpar, meðal annars af ótta við að missa forsjá yfir börnum sínum. 

Algengt er að bæði börn og foreldrar óttist að geðræn veikindi verði til þess að fjölskyldunni 

verði sundrað. Þessi ótti við aðskilnað er þema sem ítrekað kemur upp í eigindlegum 

rannsóknum á börnum foreldra sem glíma við geðsjúkdóma og er oft meginfyrirstaðan í því að 

börn, sem og foreldrarnir, leiti sér hjálpar og þori að ræða um veikindin og þann vanda sem er 

til staðar á heimilinu við félagsráðgjafa og aðra þá sem eru í stöðu til að veita fjölskyldunni 

aðstoð (Aldridge og Becker, 2003; Gray og Robinson, 2009). 

 Í rannsóknum hefur einnig komið í ljós að foreldrar með geðsjúkdóma og börn þeirra 

upplifa oft fordóma innan heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfisins, þá sér í lagi á meðal 

fagfólks sem starfar utan geðheilbrigðiskerfisins, svo sem í heilsugæslu, félagsþjónustu, 

barnavernd og í skólum. Fordómarnir birtast meðal annars í neikvæðum viðhorfum fagfólks í 

garð fjölskyldna þar sem geðræn veikindi eru til staðar og ákvarðanatökum sem byggja á 

vanþekkingu og taka ekki nægilegt tillit til þarfa foreldra né barna. Vegna vanþekkingar á 

geðsjúkdómum á fagfólk það til að draga ýmsar rangar ályktanir, svo sem um hæfni foreldrisins 

til að sinna foreldrahlutverkinu og þarfir barnsins. Þetta gerir það að verkum að margar 

fjölskyldur upplifa þá þjónustu sem þær fá fremur ógnvekjandi en styðjandi og óttinn við að 

fjölskyldunni verði sundrað eykst. Margar fjölskyldur bera þar af leiðandi lítið traust til kerfisins 

og reyna að fela veikindin og ástandið á heimilinu. Það er ljóst að börn fólks með geðsjúkdóma 

verða ekki aðeins fyrir neikvæðum áhrifum vegna langvarandi veikinda foreldra sinna og 

þeirrar umönnunar sem þau mörg hver veita, heldur einnig vegna þeirra rótgrónu fordóma 

sem leynast í samfélaginu og í þeirri þjónustu sem stendur þessum fjölskyldum til boða 

(Aldridge o.fl., 2016). 

Viðvarandi óöryggi, áhyggjur og ótti um velferð foreldris hefur verið skilgreint sem 

tilfinningalegt áfall. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að erfiðar upplifanir og áföll í æsku 

geta haft neikvæð áhrif á heilsu og lífskjör fólks á fullorðinsárum ef ekkert er aðhafst. Þekktasta 

og ein sú umfangsmesta rannsókn sem gerð hefur verið á þessu sviði er ACE (Adverse 

childhood experiences) rannsóknin. ACE er langtímarannsókn sem gerð var í nokkrum ríkjum 
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Bandaríkjanna á árunum 1995-1997 og kannaði tengsl milli áfalla í æsku, það er að segja fyrir 

18 ára aldur, og heilsufarstengdra og félagslegra vandamála á fullorðinsárum. Niðurstöður 

hennar leiddu í ljós að tíu algengustu áföllin sem fólk verður fyrir í bernsku eiga sér stað innan 

veggja heimilisins og tengjast samskiptum við umönnunaraðila. Ástæður þess að barn verður 

fyrir slíku áfalli geta verið margs konar. Heimilisofbeldi, fíknisjúkdómur eða geðrænn 

sjúkdómur í fjölskyldum, skilnaðir foreldra, fangelsun einhvers nákomins, tilfinningaleg eða 

líkamleg vanræksla og tilfinningalegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi eru öll á listanum yfir 

þessi tíu algengustu áföll í bernsku. Eftir því sem áföllin eru fleiri aukast líkurnar á andlegum 

og líkamlegum kvillum. Verði barn fyrir fjórum eða fleiri slíkum áföllum aukast líkur á hjarta- 

og æðasjúkdómum, offitu, langvinnum lungnasjúkdómum, vissum tegundum krabbameina, 

áhættuhegðun, geðröskunum og ótímabærum dauða. Ef áföllin eru sex eða fleiri eru lífslíkur 

verulega skertar eða að meðaltali um 20 ár (Fellitti o.fl., 1998). Mynd 1 sýnir líkan sem skýrir 

það hvernig heilsufarsvandi eykst eftir því sem áföllin verða fleiri. 

 

Mynd 1. Líkan af erfiðum upplifunum í æsku (ACE) sem sýnir hvernig mótlæti getur leitt til 
ótímabærs dauða. 

 

Spratt, McGibbon og Davidson (2018) rannsökuðu áhrif umönnunarskyldu barna við 

veika foreldra. Tekin voru djúpviðtöl við 22 unga umönnunaraðila þar sem 16 þeirra áttu 

foreldra með geðsjúkdóma og 6 þeirra áttu foreldra með líkamlega sjúkdóma eða fötlun. Að 
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auki var ACE spurningarlistinn lagður fyrir öll börnin. Niðurstöður leiddu í ljós að þau börn sem 

áttu foreldra með geðsjúkdóma höfðu orðið fyrir mun fleiri áföllum en börn foreldra með 

líkamlega sjúkdóma eða fötlun. Til viðbótar við þá erfiðu reynslu að eiga foreldri með 

geðsjúkdóm höfðu mörg þeirra orðið fyrir ýmsum öðrum áföllum sem gjarnan voru fylgifiskar 

eða afleiðingar veikindanna. Flest þeirra höfðu einnig upplifað skilnað foreldra, áfengis- og 

vímuefnamisnotkun foreldris og/eða vanrækslu. Geðsjúkdómar eru flóknir að því leytinu til að 

sá sem glímir við veikindin verður andlega fjarverandi. Sjúkdómseinkennin er þess eðlis að 

veruleg truflun getur orðið á hegðun sjúklings og samskiptum og tengslum hans við aðra. Þetta 

gerir það að verkum að skilnaðir eru algengari í fjölskyldum þar sem upp koma geðræn 

veikindi. Andleg fjarvera foreldris hefur jafnframt í för með sér að geta þess til að sinna 

foreldrahlutverkinu á það til takmarkast og það getur átt erfiðara með að mæta 

tilfinningalegum þörfum barnsins. Börn geðsjúkra eru þar af leiðandi í aukinni hættu á 

tilfinningalegum áföllum og að verða fyrir vanrækslu, þá sérstaklega ef veika foreldrið er 

einstætt og veikindatímabilin eru löng og tíð. Samkvæmt ACE rannsókninni eru þeir sem glíma 

við geðræn veikindi einnig líklegri til að misnota áfengi eða aðra vímugjafa til að reyna að kveða 

niður eða deyfa sjúkdómseinkennin og útsetur það börnin enn frekar fyrir vanlíðan (Aldridge 

og Becker, 2003; Spratt, o.fl., 2018). 

3.2 Jákvæð áhrif 

Þrátt fyrir að geðræn veikindi foreldris geti haft í för með sér fjölmarga áhættuþætti fyrir börn 

er ekki þar með sagt að öll börn verði aðeins fyrir neikvæðum áhrifum (Joseph o.fl., 2019). 

Mikilvægt er að hafa í huga að börn upplifa og bregðast við veikindum foreldra sinna á ólíkan 

hátt og mörg börn ná að aðlagast aðstæðum sínum vel og spjara sig þrátt fyrir erfiðleika. Barn 

sem sinnir umönnun foreldris síns aðlagast gjarnan krefjandi aðstæðum. 

Umönnunarhlutverkið getur hjálpað barninu að horfast í augu við sjúkdóminn og verið leið 

þess til að draga úr ótta og ýmsum áhyggjum sem það kann að hafa í tengslum við veikindin 

(Aldridge og Becker, 2003). Þá hafa rannsóknir sýnt að þau samskipti sem myndast milli 

foreldris og barns þegar það veitir því umönnun geti verið tengslaeflandi og stuðlað að því að 

barnið nái að viðhalda öruggum tengslum eða styrkja tengslin við foreldri sitt þrátt fyrir mikil 

veikindi þess (Aldridge o.fl, 2016). Mörg börn vilja fá að vera virkir þátttakendur í 

veikindaferlinu og veita hjálp sé þess þörf. Það hjálpar þeim bæði að skilja sjúkdóminn og 

komast yfir kvíða og ótta sem geðræn veikindi foreldris geta valdið þeim. Hljóti þau viðeigandi 
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stuðning og viðurkenningu á hjálpinni sem þau veita er upplifun þeirra af 

umönnunarhlutverkinu í mörgum tilfellum jákvæð (Aldridge og Becker, 2003). Eigindlegar 

rannsóknir hafa sýnt að mörg börn sem annast foreldra sína þróa með sér ýmsa styrkleika og 

jákvæða persónulega þætti út frá reynslu sinni svo sem hjálpsemi, umhyggju, umburðarlyndi, 

góða félagsfærni og hæfileikann til að setja sig í spor annarra og finna til samkenndar með 

öðrum. Uppkomin börn fólks með geðsjúkdóma hafa þá lýst því að þeirra helstu styrkleikar og 

hæfileikar í lífinu, sem þau eru hvað stoltust af í eigin fari, megi rekja til reynslu þeirra í æsku. 

Reynsla þeirra af því að eiga foreldri með alvarlegan geðsjúkdóm hefur fært þeim ákveðna 

víðsýni og kennt þeim að ekkert er sjálfsagt í þessu lífi. Mörg þeirra upplifa því mikið þakklæti. 

Þakkæti fyrir hluti sem annað fólk tekur gjarnan sem sjálfsögðum hlut eins og að búa við góða 

heilsu (Kallander o.fl., 2018). 

Mikil áskorun getur falist í því fyrir félagsráðgjafa og aðra fagaðila sem koma að málum 

þessara barna að greina á milli þess hvort veikindi foreldris og sú umönnun sem barnið veitir 

hafi neikvæð eða jákvæð áhrif á barnið. Félagsráðgjafar þurfa að vera færir í því að greina vel 

aðstæður fjölskyldunnar og meta hvenær umönnunin styrkir jákvæða þætti hjá barninu og 

tengsl þess við foreldrið og hvenær hún verður því um megn og byrjar að bitna á heilsu þess 

og tækifærum til að þroskast og dafna á við önnur börn. Í því samhengi er gríðarlega mikilvægt 

að rætt sé við börnin og hlustað á hvað þau sjálf hafa að segja um aðstæður sínar í hverju máli 

fyrir sig. Mikilvægt er að félagsráðgjafinn leggi sig fram við að skilja bæði „góðu“ og „slæmu“ 

hliðarnar á umönnunarhlutverkinu svo að sú þjónusta sem fylgir í kjölfarið taki mið af 

raunverulegum þörfum barnsins (Aldridge og Becker, 2003; Becker, 2008). 

3.3 Þættir sem hafa áhrif á hvernig ungum umönnunaraðilum reiðir af 

Langtímarannsóknir sem framkvæmdar voru um miðja síðustu öld á börnum sem ólust upp 

við erfiðar félagslegar aðstæður leiddu í ljós að mörg barnanna komust vel af þrátt fyrir mikla 

erfiðleika. Út frá þeirri þekkingu spruttu fram kenningar um áhættuþætti (e. risk) og verndandi 

þætti (e. protective factors) og hugtakið seigla (e. recilience) leit dagsins ljós. Seigla er 

skilgreind sem jákvæð aðlögun einstaklings í erfiðum aðstæðum og hæfni til að ná góðum 

alhliða þroska þrátt fyrir mótlæti (Rutter, 1987; Werner og Smith, 1982). 

Sjónarhorn áhættu og seiglu (e. risk and resilience framework) á vel við til þess að skýra 

hvers vegna sum börn í umönnunarhlutverki gagnvart geðsjúkum foreldrum sínum þróa með 

sér margþættan vanda á meðan önnur börn ná að þroskast og dafna, og jafnvel nýta reynslu 
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sína á uppbyggilegan hátt. Sjónarhornið felur í sér þrjá þætti. Í fyrsta lagi eru það 

áhættuþættir. Áhættuþættirnir leynast ýmist í umhverfi barnsins eða innra með því sjálfu og 

eru þeir erfiðleikar sem barnið stendur frammi fyrir sem ógna heilsu þess og þroska (Jenson 

og Fraser, 2011). Langir og tíðir veikindafasar foreldris, skert innsæi foreldris í veikindi sín, veikt 

stuðningsnet fjölskyldunnar, fjölskyldusundrun, fátækt, ótrygg búseta og fordómar sem 

börnin upplifa eru allt þættir sem teljast til áhættuþátta hjá börnum sem eiga geðsjúka 

foreldra (Aldridge og Becker, 2003). Í öðru lagi eru það verndandi þættir sem eru þær bjargir 

sem barnið býr yfir eða sem eru í umhverfi þess sem hjálpa því að takast á við erfiðleika (Jenson 

og Fraser, 2011). Dæmi um verndandi þætti í lífi barna sem eiga foreldra með geðsjúkdóma 

eru styðjandi fjölskyldutengsl, góðir vinir, vellíðan í skóla, þátttaka í tómstundastarfi, þjónusta 

sem tekur mið af þörfum barnsins og það að talað sé opinskátt um sjúkdóminn inni á heimilinu 

sem og utan þess. (Aldridge og Becker, 2003). Verndandi þættir í lífi barna hafa þau áhrif að 

geðrænir erfiðleikar foreldra ná síður að verða að alvarlegum og hamlandi þætti í lífi þeirra. 

Þeir virka sem mótvægi við áhættuþættina, draga úr áhrifum þeirra og hjálpa barninu að 

aðlagast og þroskast þrátt fyrir mótlæti. Barnið þróar þannig með sér seiglu, sem er þriðji 

þáttur sjónarhornsins. Seigla verður til við reynslu barnsins og er háð því að umhverfið bregðist 

við þörfum þess. Hún endurspeglar þannig bæði innri styrkleika barnsins og þá ytri verndandi 

þætti sem felast í stuðningi frá fjölskyldu, skóla og samfélagi (Rutter, 2013).  

Samspil verndandi þátta og áhættuþátta er flókið, ekki síst vegna þess að einstakir 

þættir geta tilheyrt báðum flokkum. Félagslegt umhverfi getur til að mynda haft verndandi 

áhrif á barn á sama tíma og það er hluti af áhættuþáttum þess. Tengsl barns við aðra utan 

heimilisins og þátttaka þess í skóla og félagslífi getur haft jákvæð og verndandi áhrif á barn 

upplifi það umhverfið styðjandi og nærandi. Hins vegar ef barnið finnur fyrir fordómum í 

skólanum eða innan jafningjasamfélagsins getur það haft neikvæð áhrif á líðan þess (Aldridge, 

2003). Það er mikilvægt fyrir börn sem búa við erfiðar heimilisaðstæður að eiga griðastað í 

skólanum. Skólinn getur veitt þeim nauðsynlega lausn frá áhyggjum en þar fá börn tækifæri til 

að eiga eðlilegt líf innan um vini og gleyma sér í leik og skólastarfi. Börn fólks með geðsjúkdóma 

hafa þó mörg hver lýst upplifun sinni af fordómum og stríðni í skólanum vegna þeirra veikinda 

sem foreldri þeirra glímir við og algengt er að þau þori ekki að bjóða vinum heim að leika 

(Nordenfors og Melander, 2017). 
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Ýmsir þættir í fari barns hafa áhrif á hvernig það bregst við aðstæðum sínum. 

Sjálfsmynd þess, skapgerð, greind og hvernig það túlkar atburði í sínu lífi hefur mikil áhrif á 

hvernig því tekst til við að ráða fram úr þeim erfiðleikum sem það mætir í lífinu. Þessir þættir 

eru þó háðir umhverfi og mótast að mestu í gegnum reynslu og samskipti barnsins við aðra. 

Þar skipta samskipti og tengsl við frumumönnunaraðila mestu máli en í þeim tengslum er 

grunnurinn lagður að sjálfsmynd barnsins og sýn þess á lífið (Herrman o.fl., 2011). 

Rannsóknir sýna að samband barns og foreldris hefur mikið um það að segja hvernig 

það tekst á við veikindin og umönnunarhlutverkið. Börn sem eru í góðum tengslum við foreldra 

sína eru í minni hættu á að verða fyrir neikvæðum afleiðingum vegna veikindanna og vegnar 

almennt betur. Þegar tengslin eru góð eru meiri líkur á að barnið hljóti viðeigandi stuðning og 

hvatningu frá foreldrinu við að takast á við umönnunarhlutverkið en sýnt hefur verið fram á 

að það sé börnunum gríðarlega mikilvægt (Aldridge og Becker, 2003). Þegar foreldrið er ekki 

fært um að mæta tilfinningalegum þörfum barnsins og barnið veitir meiri umönnun en það 

hlýtur sjálft getur það ýtt undir neikvæðar tilfinningar hjá því í garð foreldrisins og grafið undan 

góðum tengslum þeirra á milli (Petrowski og Stein, 2016). 

Innsæi foreldris í eigið sjúkdómsástand er mikilvægur þáttur þegar kemur að 

foreldrahæfni. Foreldri sem skortir sjúkdómsinnsæi er ekki í stakk búið til að mæta barni sínu 

og ræða við það um veikindin. Innsæislaust foreldri á það til að afneita ástandinu og þar með 

þeim áhrifum sem veikindin hafa á barnið. Þetta reynist börnum oft gríðarlega erfitt og eykur 

hættuna á að þau kenni sér sjálf um líðan og hegðun foreldris. Þegar innsæi foreldris er lítið 

hefur það oftar en ekki í för með sér að þögn ríkir um sjúkdóminn innan fjölskyldunnar. Líkt og 

fram hefur komið er þögnin börnum mjög skaðleg en rannsóknir sýna að fái börn ekki tækifæri 

á að ræða um sjúkdóminn eiga þau erfiðara með að skilja aðstæður sínar og upplifa sökum 

þess oft mikla skömm og sektarkennd (Mullick, Miller og Jacobsen, 2001).  

Það getur því haft mjög verndandi áhrif fyrir börn að eiga greiðan aðgang að 

einhverjum fullorðnum utan heimilis sem þau treysta og geta leitað til þegar á þarf að halda. 

Ættingjar, skólastarfsmenn, nágrannar og aðrir þeir sem barnið er í tengslum við geta því haft 

mikil áhrif á hvernig því reiðir af aðeins með því að mæta því og hlusta á það. Rannsóknir hafa 

sýnt að einn fullorðinn einstaklingur sem sér, skilur og hlustar á barnið getur breytt lífi þess og 

haft afdrifarík áhrif á það hvernig barninu vegnar í framtíðinni (Aldridge o.fl., 2016). 
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4 Þjónusta 
Lítil þekking liggur fyrir á þörfum barna í umönnunarhlutverki á Íslandi og þjónustu við þau er 

ábótavant. Fram til ársins 2019 hefur þjónustan við þennan hóp barna ekki verið lögbundin og 

því hefur stuðningur við þau verið háður því hvort foreldri þeirra leiti sér aðstoðar (Guðbjörg 

Ottósdóttir og Björg Guðrún Gísladóttir, 2017). Samkvæmt rannsókn á börnum foreldra með 

alvarlega sjúkdóma sem gerð var á Landspítalanum hefur stuðningur við þau verið 

handahófskenndur og háður því hvern þau hitta og þekkingu og viðhorfum fagfólks. Þó hafa 

verið þróuð úrræði til að koma til móts við þarfir þessara barna og má þar nefna 

Fjölskyldubrúna og „Tölum um börnin“ sem veitt hefur verið á Landspítalanum (Sigrún 

Júlíusdóttir, Gunnjóna Una Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2018). 

Fjölskyldubrúin er forvarnarstuðningur fyrir barnafjölskyldur þar sem foreldrar stríða 

við alvarleg veikindi. Meðferðarúrræðið var þróað af bandaríska barnageðlækninum William 

Beardslee og hans rannsóknarteymi og byggir á gagnreyndri þekkingu sem skapast hefur 

síðustu áratugi með rannsóknum á börnum sem eiga foreldra með geðsjúkdóma (Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir o.fl., 2008). Úrræðið byggir á hugmyndum um áhættuþætti og seiglu og er 

megintilgangur þess að draga úr hættu á millikynslóðaflutningi geðsjúkdóma með því að efla 

styrkleika barna, ýta undir verndandi þætti og um leið minnka áhættuþætti tengda veikindum 

foreldra. Í meðferðinni er unnið að því að bæta samskipti og sambönd innan fjölskyldunnar og 

aðstoða fjölskyldumeðlimi við að efla bjargir í kringum sig. Þá er fjölskyldunni veitt aðstoð við 

að opna á umræðu um sjúkdóminn. Það að foreldrar og börn tali meira saman um sjúkdóminn 

eykur skilning hjá börnunum, dregur úr sjálfsásökunum þeirra og sektarkennd og hjálpar þeim 

að aðgreina sig frá veikindum foreldra sinna. Jafnframt er unnið markvisst að því að efla 

foreldra í hlutverki sínu sem foreldrar með því að veita þeim fræðslu. Þar er lögð áhersla á að 

auka meðvitund foreldra um þau áhrif sem veikindin geta haft á börn þeirra, fræða þá um 

verndandi þætti og áhættuþætti og efla næmni þeirra á þarfir barna sinna. Með aukinni 

þekkingu foreldra á verndandi þáttum í fari og lífi barna sinna geta þeir frekar ýtt undir þá hjá 

börnum sínum og aðstoðað börn sín við að ýta undir þá sjálf. Í stuðningnum er fjölskyldunni 

einnig hjálpað við að skapa sér framtíðarsýn með því að breyta slæmum viðhorfum og hegðun 

og sjá framtíðina fyrir sér á jákvæðan hátt (Beardslee, 2002). 
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Mynd 2. Markmið fjölskyldubrúarinnar 

 

Árið 2006 var byrjað að veita Fjölskyldubrúna á geðdeildum Landspítalans. Innleiðing 

hennar á Landspítalanum var mikilvægt skref í átt að bættri þjónustu hér á landi við 

barnafjölskyldur þar sem um er að ræða geðrænan vanda foreldra. Sú þjónusta er þó einungis 

í boði fyrir þær fjölskyldur þar sem annað foreldri er í virkri meðferð eða í eftirliti hjá fagaðila 

innan spítalans. Mikil þörf er á að stuðningur standi þessum fjölskyldum til boða víðar en í 

þriðju línu þjónustu. Foreldrar sem glíma við geðsjúkdóma sem ekki þurfa að leggjast inn á 

geðdeild geta einnig átt í erfiðleikum með að sinna foreldrahlutverkinu vegna veikinda og 

þurfa þær fjölskyldur því ekki síður á stuðningi að halda. Algengt er að fólk leiti á heilsugæsluna 

fyrst áður en önnur úrræði eru skoðuð og er því gríðarlega mikilvægt að heilsugæslan búi yfir 

viðeigandi úrræðum til að styðja við fjölskyldur í þessari stöðu (Eydís K. Sveinbjarnardóttir o.fl., 

2008).  

Þróuð hefur verið styttri útgáfa af Fjölskyldubrúnni, sem kallast „Tölum um börnin“, 

sem hugsuð er til að nota markvisst þar sem grunnþjónusta er veitt á heilsugæslustöðvum og 

í félagsþjónustu. Stuðningurinn byggir á sömu hugmyndafræði og Fjölskyldubrúin þar sem 
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markmiðið er að draga úr hættu á að geðheilsuvandi flytjist milli kynslóða með því að veita 

einstaklingum með geðraskanir og fjölskyldum þeirra fræðslu, meta þörf fyrir stuðning í 

uppeldishlutverki og styðja og styrkja börnin og þeirra verndandi þætti. Bæði „Tölum um 

börnin“ og Fjölskyldubrúin er veitt á forsendum foreldranna og byggir á því að þeir hafi 

áhyggjur af velferð og líðan barna sinna (Eydís K. Sveinbjarnardóttir o.fl., 2008).  

Oftast eru geðsjúkdómar langvinnir og fjölskyldur þar sem foreldri glímir við geðvanda 

þurfa langtíma stuðning þar sem unnt er að grípa inn þegar einkenni sjúkdómsins fara að gera 

vart við sig. Eins og fram hefur komið fylgir geðsjúkdómum skömm og þeir hafa áhrif á hegðun, 

samskipti og tengsl hins veika við aðstandendur sína. Reynt er að mæta börnum víða, svo sem 

í skólakerfinu, félagsþjónustu og barnavernd. Það sem hefur helst verið skortur á er markviss 

þjónusta sem byggir á skýrri löggjöf og samræmdum verkferlum. Auk þess eru stuðningsúrræði 

þessara kerfa oft takmörkuð og hugsuð til skamms tíma í senn og því gæti stuðningurinn ekki 

verið aðgengilegur þegar hans gerist þörf.  

Ef veita á raunhæfan forvarnarstuðning er mikilvægt að hefja þá vinnu strax í 

barneignarferli. Áhrif geðsjúkdóma á fóstur geta verið nokkur og geta falist í því að mæður 

ákveða að hætta að taka lyf til að forðast áhrif þeirra á fóstrið en því fylgir sú hætta að móðirin 

veikist. Það getur valdið streitu sem getur verið skaðleg á meðgöngu. Í upphafi lífs er lagður 

grunnur að lífsgæðum og geðheilsu fólks ævina á enda. Miklu máli skiptir að 

geðheilbrigðisþjónusta sé markviss og aðgengileg frá fæðingu enda hafa rannsóknir sýnt að 

slíkt dregur úr líkum á að börn verði fyrir skaðlegum áhrifum af geðvanda foreldra. Einnig hefur 

verið sýnt fram á alvarleg áhrif þess að barn skorti stöðugleika, umhyggju og hlýju í upphafi 

lífs. Ef móðir er í andlegu ójafnvægi getur það skapað erfiðar aðstæður sem valda aukinni 

streitu og það getur haft áhrif á almennan þroska barns. Forvarnir á þessum tíma skipta miklu 

máli og geta minnkað líkur á margs konar heilsufarsvandamálum síðar á lífsleiðinni (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2010). Á Landspítalanum hefur verið lögð áhersla á að mæta foreldrum í 

barneignarferli með markvissum meðferðarúrræðum. Frá árinu 2011 hefur verið starfrækt 

sérstakt teymi, Foreldrar, meðganga, barn, innan geðsviðs sem hefur að markmiði að draga úr 

neikvæðum áhrifum geðrænna einkenna hjá mæðrum á meðgöngu og eftir fæðingu barns 

(Hávar Sigurjónsson, 2012). Auk þess hefur Miðstöð foreldra og barna veitt svipaða þjónustu 

fyrir þennan markhóp (Miðstöð foreldra og barna, e.d.). 
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Að teknu tilliti til þeirra áhrifa sem geðrænn vandi foreldra getur haft á börn gefur auga 

leið að því fyrr sem gripið er inn í því minni hætta er á að afleiðingarnar verði alvarlegar. Með 

því að veita barnafjölskyldum, þar sem geðrænn vandi foreldra er til staðar, viðeigandi 

stuðning má stuðla að aukinni velferð barna og draga úr líkum á að þau verði fyrir áföllum. 

Mikilvægt er að grunnþjónusta búi yfir úrræðum sem styður við börn sem búa við 

erfiðar aðstæður en þannig er unnt að grípa fyrr inn í, áður en vandinn verður mikill og draga 

úr álagi á dýrustu einingum heilbrigðiskerfisins svo sem bráðamóttökum og í sérhæfðum 

meðferðarúrræðum. Norðurlandaþjóðirnar hafa á síðustu árum lagt áherslu á að skilgreina 

stigskiptingu innan heilbrigðiskerfisins vel og að stuðla að því að úrræði séu til staðar á öllum 

stigum þess, það er að segja innan heilsugæslu, sjúkrahúsa sem og úti í samfélaginu. 

Rannsóknir hafa sýnt að með markvissri og vel skipulagðri þjónustu, þar sem tryggð er aðkoma 

og samvinna allra fagstétta, sé hægt að spara mikla fjármuni til lengri tíma litið (Gunnlaug 

Thorlacius, 2017).  

Nýlega voru réttindi barna sem aðstandenda tryggð með lögum hér á landi og 

samþykktar breytingar á sex lögum vegna réttar barna sem aðstandenda. Um er að ræða 

breytingar á lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 

34/2012, Barnalögum nr. 76/2003 , lögum um leikskóla nr. 90/2008, lögum um grunnskóla nr. 

91/2008, og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Samkvæmt þessum breytingum er 

heilbrigðisstarfsmönnum gert að kanna hvort sjúklingar með geðsjúkdóma, fíknisjúkdóma eða 

illvíga líkamlega sjúkdóma eigi barn undir lögaldri og í kjölfarið „sjá til þess eins fljótt og unnt 

er að rætt sé við sjúklinginn um rétt og stöðu barnsins og þörf þess fyrir þátttöku, upplýsingar, 

leiðbeiningar og aðstoð vegna veikinda foreldrisins. Að gættri trúnaðar- og þagnarskyldu skal 

heilbrigðisstarfsmaður bjóða barninu og þeim sem annast barnið í veikindum foreldris slíkt 

samtal.“ Þá skal heilbrigðisstarfsmaðurinn einnig hafa samband við skóla barnsins til að tryggt 

sé að það fái viðeigandi þjónustu og stuðning í skólanum (Þingskjal nr. 1707/2019). Þessar 

lagabreytingar eru mikil réttarbót fyrir börn og veita börnum sjálfstæðan rétt sem 

aðstandendur foreldra sem glíma við alvarleg veikindi. Með þessu er leitast við að tryggja að 

fagfólk sé vakandi fyrir því ef veikindi foreldra hafa áhrif á velferð og líðan barna. Svipuð lög 

hafa verið í gildi í nágrannalöndunum og hafa valdið því að markvisst er unnið innan stofnana 

samfélagsins að því að kortleggja fjölskyldur og veita þeim aðstoð við hæfi. Til hafa orðið 
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úrræði sem hægt er að grípa til sem eiga að draga úr líkum á að barn líði fyrir stöðu sína og 

veikindi foreldra (Gunnlaug Thorlacius, 2017). 

Rannsóknir á þjónustuþörfum ungra umönnunaraðila hafa sýnt að festa og stöðugleiki 

í þjónustu hefur meira að segja en hvernig aðferðum er beitt. Fram hefur komið að það sem 

reynist börnum í þessari stöðu oft mikilvægast er að fá viðurkenningu á umönnuninni sem þau 

veita og að hafa aðgang að einhverjum fullorðnum sem þau treysta og geta leitað til þegar 

miklir erfiðleikar koma upp (Aldridge og Becker, 2003). Þá hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram 

á að hópstarf fyrir unga umönnunaraðila skili góðum árangri. Í slíku starfi fá börnin tækifæri til 

að samsama sig öðrum börnum sem búa yfir sömu reynslu. Það getur hjálpað þeim að opna á 

umræðu um aðstæður sínar og umönnunarhlutverkið, dregið úr þeirri skömm sem algengt er 

að þau upplifi og skapað tilfinningu hjá þeim um að þau tilheyri. Hópstarf getur einnig verið 

mikilvægur liður í því að rjúfa félagslega einangrun sem börnin kunna að búa við þar sem 

starfið veitir þeim tækifæri á að kynnast öðrum börnum í gegnum leik og starf, en sýnt hefur 

verið fram á að það skili sér gjarnan með bættu sjálfstrausti og virkari þátttöku þeirra í félagslífi 

almennt (Aldridge, o.fl., 2017; Nilsson, Gustafsson og Nolbris, 2015).  
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5 Aðferðafræði 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsókninni. Greint verður frá markmiðum hennar og þeim 

rannsóknaraðferðum sem notast var við. Þá verður fjallað um hvernig staðið var að 

undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar og farið yfir aðferðafræðilegar takmarkanir og 

siðferðileg álitamál. 

5.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að rýna í reynsluheim fullorðinna einstaklinga sem hafa alist 

upp með foreldri með alvarlegan geðsjúkdóm og verið í hlutverki umönnunaraðila. Ætlunin er 

að skoða upplifun þeirra og reynslu af veikindum foreldra og umönnunarhlutverkinu. Auk þess 

er tilgangurinn að skoða hvaða stuðningur hefur staðið þeim til boða og hverjar þarfir þessa 

hóps eru fyrir þjónustu. Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er reynsla og upplifun barna á Íslandi af því að eiga og annast foreldra með 

alvarlega geðsjúkdóma? 

2. Hverjar eru þarfir þessara barna fyrir þjónustu? 

5.2 Rannsóknaraðferðir 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Eigindlegar aðferðir leggja ekki upp með ákveðna tilgátu líkt og gert er í megindlegum 

rannsóknum heldur byggja þær á aðleiðslu (e. induction) sem felur í sér að rannsakandinn 

öðlast sífellt betri skilning og heildarmynd á rannsóknarefninu eftir því sem líður á 

rannsóknina. Rannsóknarferlið er því ekki fyrirfram ákveðið heldur birtast niðurstöður 

rannsóknar samhliða gagnaöflun (Padgett, 2008). 

Eigindlegar rannsóknir eru heildrænar og leggja megináherslu á að skapa skilning á 

ákveðnu fyrirbæri út frá mörgum sjónarhornum. Með eigindlegum rannsóknum er meðal 

annars leitast við að skilja persónulega reynslu einstaklinga og hvaða merkingu þeir leggja í líf 

sitt og aðstæður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þar sem markmið þessarar rannsóknar er að 

að ná fram djúpum skilningi á upplifun og reynslu uppkominna barna af því að hafa átt og 

annast foreldra með alvarlega geðsjúkdóma í æsku urðu eigindlegar aðferðir fyrir valinu. Reynt 

var að draga fram það sem var lýsandi við reynslu þátttakenda og skapa heildstæða mynd sem 

varpar ljósi á aðstæður þeirra. Vonast er til að niðurstöður gefi ákveðna mynd af stöðu barna 

í umönnunarhlutverki gagnvart geðsjúkum foreldrum sínum hér á landi, þarfir þeirra fyrir 
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þjónustu og hvernig móta megi stefnu sem vinnur markvisst að því að draga úr áhættuþáttum 

og styrkja verndandi þætti í lífi þeirra. 

5.3 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Formleg vinna að rannsókninni hófst við fræðilega gagnasöfnun og gerð rannsóknaráætlunar 

vorið 2019. Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu 15. ágúst til 4. nóvember sama ár. Þar 

sem þátttakendur rannsóknarinnar eru fullorðnir einstaklingar sem veittu upplýst samþykki 

fyrir þátttöku sinni og ekki er um að ræða viðkvæman hóp var ekki þörf á að sækja um leyfi til 

Persónuverndar eða Vísindasiðanefndar. Í lok ágúst var gerður viðtalsvísir (sjá viðauka 1). 

Vísirinn var byggður á meginatriðum sem fram hafa komið í erlendum rannsóknum á ungum 

umönnunaraðilum sem eiga foreldra með alvarlega geðsjúkdóma.  Þar næst hófst leit að 

þátttakendum. Rannsakandi auglýsti eftir þátttakendum og bað vini og fjölskyldu um að deila 

auglýsingunni. Sex þátttakendur settu sig í samband við rannsakanda. Útbúin voru 

kynningarbréf (sjá viðauka 2) í byrjun september sem send voru á þátttakendur áður en þeir 

staðfestu formlega þátttöku sína. Ásamt því var útbúið eyðublað fyrir samþykki þátttakenda 

um þátttöku í rannsókninni (sjá viðauka 3) sem þeir fylltu út áður en viðtölin voru tekin. 

5.3.1 Gagnasöfnun 

Við öflun og greiningu gagna var notast við fyrirbærafræðilega nálgun (e. phenomenology). 

Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð er lýsandi aðferð og hentar vel þegar leitast er eftir að 

skilja aðstæður einstaklinga og persónulega reynslu þeirra. Markmiðið með aðferðinni er að 

lýsa mannlegri reynslu eins og hún er upplifuð. Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð getur 

veitt verðmætar upplýsingar um félagslegan veruleika sem ógerlegt er að afla með með öðrum 

hætti, svo sem mælingum eða tilraunum. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þátttakendur í 

slíkum rannsóknum eru fáir og markmiðið er því aldrei að alhæfa heldur aðeins að dýpka 

skilning og auka þekkingu á ákveðnu fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í þessari rannsókn var gagna aflað með hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum (e. semi 

structured interviews). Hálfstöðluð viðtöl eru þannig uppbyggð að spurningarnar í viðtölunum 

eru meira hafðar sem viðmið fremur en ráðandi afl í viðtalinu og gefur það viðmælandanum 

því meira svigrúm til að tjá sig á opinn hátt. Slík viðtalsaðferð hentar þar af leiðandi vel þegar 

ætlunin er að ná fram djúpum skilningi á reynslu viðmælenda frá þeirra sjónarhóli. Notast var 

við hálfstaðlaðan viðtalsvísi sem samanstóð af opnum spurningum sem endurspegluðu 

fyrirliggjandi þekkingu á viðfangsefninu og markmið rannsóknarinnar. Með notkun viðtalsvísis 
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hafði rannsakandi yfirsýn yfir þau meginatriði sem leitast var eftir að kalla fram í rannsókninni 

og gat betur komið í veg fyrir að umræðan í viðtölunum færi út um víðan völl (Padgett, 2008). 

Rannsakandi gætti þess þó að viðtalsvísirinn yrði ekki leiðandi afl í viðtölunum og lagði sig fram 

við að vera opin, leyfa samtölunum að flæða og veita viðmælendum tækifæri á að tjá sig 

óhindrað um upplifun sína og reynslu (Esteberg, 2002). Tekin voru sex viðtöl við sex fullorðna 

einstaklinga sem allir áttu það sameiginlegt að hafa verið í umönnunarhlutverki gagnvart 

foreldri sínu í æsku. Við framkvæmd viðtalanna var lögð áhersla á að skapa rólegt og hlýlegt 

andrúmsloft þar sem viðmælendum liði vel og fóru viðtölin því fram á þeim stað sem 

viðmælendur óskuðu, ýmist á heimilum eða vinnustöðum viðmælenda. Viðtölin voru frá 40 

mínútum til rúmlega klukkustundar að lengd. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð frá orði til 

orðs.  

Áður en viðtöl voru tekin skrifuðu þátttakendur undir eyðublað um upplýst samþykki, í 

tvíriti, þar sem fram kom dagsetning ásamt undirskrift rannsakanda og þátttakanda og lýsing 

á áformum rannsakanda um nafnleynd og trúnað. 

5.3.2 Úrtak og þátttakendur 

Úrtak (e. sample) er ákveðinn hópur sem valinn er úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga 

sem kallast þýði (e. population) og skoðaður í þeim tilgangi að áætla hvernig þýðið lítur út. 

Úrtakið og val þess hefur mikil áhrif á gæði rannsóknarinnar og þar með gæði niðurstaðna. Í 

eigindlegum rannsóknum byggist val rannsakanda á úrtakinu á huglægri ákvarðanatöku og 

endurspeglar þekkingu hans eða þær hugmyndir sem hann hefur um þýðið og það fyrirbæri 

sem rannsakað er. Í þessari rannsókn var notast við markmiðsúrtak (e. purposive sample) og 

sjálfboðaliðaúrtak (e. voluntary response sampling). Markmiðsúrtak felur í sér að 

viðmælendur eru valdir með tilliti til ákveðinnar þekkingar eða reynslu sem þeir búa yfir sem 

hentar markmiði rannsóknarinnar. Sjálfboðaliðaúrtak er gjarnan notað þegar hópurinn er ekki 

þekktur fyrir fram og treystir rannsakandi þá á að þátttakendur gefi sig fram (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Ástæðan fyrir því að þessi úrtaksaðferð var valin er sú að 

rannsakandi átti erfitt með að nálgast hópinn. Rannsakandi deildi auglýsingu um rannsóknina 

og bað vini og fjölskyldu um að deila auglýsingunni í þeirri von um að einhver myndi bjóða 

fram þátttöku sína. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni voru þau að hafa náð átján ára aldri 

og hafa í æsku átt og sinnt umönnun við foreldri með alvarlegan geðsjúkdóm. Sex 

þátttakendur settu sig í samband við rannsakanda og uppfylltu ofangreind skilyrði, fimm konur 
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og einn karlmaður á aldrinum 24 til 53 ára. Allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa 

átt veikar mæður í æsku sem glímdu við alvarlega og langvinna geðsjúkdóma á borð við 

geðklofa, geðhvarfaklofa og geðhvarfasýki.  

5.3.3 Greining gagna 

Við greiningu gagna voru viðtölin afrituð, kóðuð og þemagreind. Greining viðtalsgagna í 

eigindlegum rannsóknum hefst gjarnan um leið og viðtölin eru afrituð. Við afritun viðtalanna 

var hefðbundnum aðferðum beitt við skráningu á athugasemdum rannsakanda og 

hugleiðingar settar fram í lok hvers viðtals (Esterberg, 2002). Til þess að uppfylla reglur um 

nafnleynd og trúnað og tryggja það að frásagnir væru órekjanlegar var nöfnum og 

staðarháttum breytt. Með kóðun og þemagreiningu er átt við að fundin eru meginatriði í 

frásögnum viðmælenda með því að rýna í gögnin og skrá niður hugtök, lykilsetningar og 

málsgreinar sem enduspegla ákveðin hugtök og skilning í fræðunum. Á fyrstu stigum 

greiningarinnar var notast við opna kóðun (e. open coding) til að greina þau grunnþemu sem 

gögnin bjuggu yfir. Með opinni kóðun nálgast rannsakandi gögnin án fyrirfram gefinna 

hugmynda um þemu (Padgett, 2008). Kóðin voru síðan flokkuð eftir eðli og innihaldi og dregin 

saman í þemu þegar sameiginlegir þættir komu í ljós. Þar næst var markvissri kóðun (e. 

focused/selective coding) beitt sem felur í sér að opnum kóðum er fækkað og þau skilgreind 

betur. Rannsakandi skoðaði gögnin þá endurtekið og reyndi að koma auga á það sem var líkt 

og ólíkt með viðmælendum og hver meginþemun væru. Það var gert með því að hafa 

rannsóknarspurningu og markmið rannsóknarinnar í huga auk þess sem viðtalsvísirinn var 

hafður til hliðsjónar sem innihélt þau meginatriði sem leitast var eftir að kalla fram. Á síðari 

stigum greiningarinnar var leitast við að greina rauða þráðinn í gögnunum og var þá notast við 

svokallaða öxulkóðun (e. axilal coding) þar sem gögnin voru endurgreind með þemun í huga, 

skoðað hvernig þau tengdust og undirflokkar þeirra dregnir fram (Padgett, 2008). Dregin voru 

fram fjögur meginþemu: Að uppgötva sjúkdóm foreldris, umönnunarhlutverkið, áhrif og 

stuðningur. Við lok rannsóknarinnar var öllum hljóðupptökum ásamt öðrum gögnum er 

tengdust þátttakendum eytt. 

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Veikleikar rannsóknarinnar felast meðal annars í smæð úrtaks. Þrátt fyrir smæð úrtaks telur 

rannsakandi reynslu þessa hóps veita djúpa innsýn inn í reynsluheim barna sem eiga foreldra 
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með alvarlega geðsjúkdóma og gefa mikilvægar vísbendingar um þau áhrif sem það getur haft 

á börn að vera í umönnunarhlutverki gagnvart veiku foreldri (Padgett, 2008). 

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn sjálfur mælitækið. Þar af leiðandi er 

mikilvægt að hann sé meðvitaður um þau áhrif sem hann getur haft á rannsóknina og 

niðurstöður hennar. Rannsakandi þarf að leggja sig fram við að vera athugull í viðtölum, svo 

ekki sé farið á mis við mikilvægar upplýsingar, en einnig þarf hann að vera meðvitaður um 

viðhorf sín og fyrirframgefnar hugmyndir sínar á viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í því tilefni má benda á að rannsakandi hefur engin bein tengsl við efni rannsóknarinnar annað 

en áhuga á málefninu og gætti rannsakandi eftir fremsti megni að beita sér á hlutlausan hátt 

við gerð rannsóknarinnar og að skoðanir hans og gildi hefðu ekki áhrif á niðurstöður hennar 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Þrátt fyrir vissa veikleika eigindlegra rannsóknaraðferða sem snýr að alhæfingu 

niðurstaðna á þýði þá fylgja þeim fjölmargir kostir. Þær eru sveigjanlegar og veita möguleika á 

að rýna í flókin fyrirbæri líkt og huglæga reynslu sem erfitt er að skoða með öðrum aðferðum. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa djúpa innsýn inn í veruleika fólks og félagsleg fyrirbæri 

sem lítið er vitað um og leyfa að horft sé á viðfangsefnið út frá mörgum ólíkum sjónarhornum 

(Pagett, 2008). 

5.4.1 Siðferðileg álitamál  

Eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en 

aðferðafræðilegar. Í öllum rannsóknum sem varða líf fólks er nauðsynlegt að vinna út frá 

viðurkenndum siðareglum og hafa siðferðileg viðhorf að leiðarljósi. Ýmis álitamál geta komið 

upp og gott er að hafa í huga þau meginatriði sem liggja til grundvallar þeim siðareglum sem 

gilda um vísindarannsóknir en þau eru sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Þess er þá krafist í vísindarannsóknum að rannsakandi fái upplýst og óþvingað 

samþykki þar sem þátttakendur samþykkja þátttöku sína af fúsum og frjálsum vilja, með 

vitneskju um hvað felst í þátttöku þeirra (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari rannsókn voru 

send kynningarbréf auk forms upplýsts samþykkis á alla þátttakendur þar sem greint var frá 

því hver stæði að baki rannsókninni, hvaða tilgangi hún þjónaði, í hverju þátttaka fælist og 

hver áhætta og ávinningur af þátttöku væri. Þá var skýrt að þátttaka væri frjáls og óþvinguð 
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og að þátttakandi hefði frjálst val til þess að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem væri, án 

afleiðinga. 

Að halda trúnað við þátttakendur og gæta hags þeirra í hvívetna er jafnframt 

grundvallaratriði í öllum rannsóknum. Í eigindlegum rannsóknum er nálægð þátttakenda og 

rannsakanda meiri en í megindlegum rannsóknum og getur það skapað vissar áskoranir þegar 

kemur að því að tryggja nafnleynd og trúnað. Einnig getur verið flóknara að uppfylla kröfur um 

nafnleynd og trúnað í fámennu landi eins og á Íslandi en í stærri samfélögum þar sem 

einstaklingar geta horfið í mannhaf milljónaþjóða (Sigurður Kristinsson, 2013). Gæta þurfti 

þess að ekki yrði hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda. Það gerði rannsakandi með því að 

notast við þá aðferð að afmá persónuauðkenni með því að dulkóða nöfn og breyta 

staðarháttum (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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6 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Við greiningu gagna komu í ljós 

margir sameiginlegir þættir hjá viðmælendum. Rannsakandi greindi fjögur meginþemu og níu 

undirþemu sem endurspegla þau atriði sem helst komu fram í viðtölum. Meginþemun eru 

eftirfarandi: Að uppgötva sjúkdóm foreldris, umönnunarhlutverkið, áhrif og stuðningur. Innan 

þemans áhrif voru dregin fram fimm undirþemu sem eru: Tilfinningaleg áhrif, fjölskyldutengsl 

og samskipti, vinatengsl, skólinn og jákvæð áhrif. Innan þemans stuðningur voru dregin fram 

fjögur undirþemu en þau eru: Óformlegur stuðningur, formlegur stuðningur frá skóla, 

stuðningur innan heilbrigðiskerfis og sjónarhorn viðmælenda á hvað betur megi fara í 

formlegum stuðningi. Í töflu 1. má sjá lýsingu á viðmælendum en þeim hefur verið gefið 

dulnefni: 

Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar viðmælenda 

Viðmælandi Aldur Fjölskylduhagir Iðja 

Hulda 53 ára Gift og á börn Í fullu starfi 

Helga 48 ára Gift og á börn Í fullu starfi 

Erna 35 ára Gift og á börn Í fullu starfi 

Guðmundur 29 ára Í sambúð og á barn Í fullu starfi 

Kristín 29 ára Einhleyp og barnlaus Í fullu starfi 

Ragna 24 ára Í sambúð og barnlaus Í námi 

 

6.1 Frásögn af heimilisaðstæðum viðmælenda í æsku 

Hulda ólst upp hjá báðum foreldrum sínum. Hún var eina barnið á heimilinu en eldri systkini 

hennar voru öll uppkomin og flutt að heima. Móðir hennar glímdi við alvarlegt þunglyndi og 

gerði ítrekaðar sjálfsvígstilraunir. Hún fór einnig í geðrof þar sem hún fékk miklar 

ranghugmyndir og sýndi af sér einkennilega hegðun. Hulda missti móður sína úr sjálfsvígi á 

fullorðinsaldri. Helga ólst upp hjá báðum foreldrum sínum ásamt tveimur yngri bræðrum. 

Móðir hennar var greind með geðhvarfasýki og upplifði djúpar og langar geðlægðir. Þá var hún 

oft í mikilli sjálfsvígshættu og gerði ítrekaðar sjálfsvígstilraunir. Þegar Helga er 15 ára gömul 

byrjar móðir hennar að misnota áfengi. Móðir Helgu féll fyrir eigin hendi þegar Helga er 

fullorðin. Foreldrar Ernu skilja þegar hún er tveggja ára gömul. Erna er langyngst þriggja 

systkina og bjó ein með móður sinni eftir skilnaðinn. Móðir hennar er greind með geðklofa og 
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var með miklar aðsóknarranghugmyndir. Hún misnotaði einnig áfengi. Guðmundur bjó hjá 

einstæðri móður ásamt yngri systur sinni en þau þekktu aldrei föður sinn. Móðir hans er með 

geðklofa og haldin miklum aðsóknarranghugmyndum. Móðir Kristínar hefur ekki fengið 

sjúkdómsgreiningu en að mati lækna er hún með sterk einkenni geðklofa og 

persónuleikaröskunar. Foreldrar Kristínar skilja þegar hún er fimm ára gömul. Faðir hennar 

flytur þá út af heimilinu og bjó Kristín þá hjá móður sinni í þrjú ár ásamt þremur eldri systkinum 

sínum. Þegar Kristín er átta ára gömul leggst móðir hennar inn á geðdeild og fær faðir hennar 

þá forsjá yfir börnunum. Kristín flytur svo ein til móður sinnar þegar hún er 12 ára gömul og 

býr hjá henni öll sín unglingsár. Móðir Rögnu er með geðhvarfaklofa. Foreldrar hennar skilja 

þegar hún er fimm ára gömul en fyrst eftir skilnaðinn bjó Ragna ásamt eldri bróður sínum hjá 

móður sinni. Þegar Ragna er sex ára gömul flyst móðir hennar í þjónustuúrræði vegna mikill 

veikinda. Þá flytur Ragna til föður síns og stjúpmóður og býr hjá þeim út sín æskuár.  

6.2 Að uppgötva sjúkdóm foreldris 

Í viðtölum lýstu viðmælendur því þegar þeir áttuðu sig á að foreldri þeirra væri að glíma við 

geðsjúkdóm. Hjá flestum var sjúkdómurinn ekki ræddur innan fjölskyldunnar. Í þeim tilfellum 

var algengt að börnin væru á aldrinum átta til tíu ára þegar þau byrja að uppgötva að foreldri 

þeirra er veikt. Ákveðin meðvitund virtist skapast hjá börnunum fljótlega eftir að þau byrja í 

grunnskóla en þá fara þau sjá að heimilisaðstæður þeirra eru að mörgu leyti frábugðnar þeim 

sem vinir þeirra búa við. Einungis hjá Helgu og Kristínu var sjúkdómurinn ræddur innan 

fjölskyldunnar og voru þær yngri en aðrir viðmælendur þegar þær fá vitneskju um veikindi 

foreldris. Móðir Helgu hafði gott innsæi í veikindi sín og útskýrði sjálf fyrir Helgu að hún væri 

veik. Í Kristínar tilfelli upplýsti faðir hennar um veikindi móður þar sem móðurina skorti 

innsæið og upplifði þar af leiðandi ekki að hún væri veik. Helga og Kristín voru báðar mjög 

þakklátar fyrir það að hafa verið upplýstar sem börn. Það hjálpaði þeim að skilja betur einkenni 

sjúkdómsins og hegðun foreldris sem auðveldaði þeim að aðgreina sig frá veikindunum en eins 

og Kristín lýsir því: „Þú veist það hjálpaði að vita að þetta væri kannski ekki allt satt sem hún 

var að segja“. Móðir Helgu var með geðhvarfasýki og glímdi oft við löng þunglyndistímabil. Hér 

lýsir Helga því hvernig hún upplifði móður sína öðruvísi en móður vinkonu sinnar: 

Og mamma náttúrulega í minningunni, þá leggur mamma sig miklu oftar heldur en 
venjulegar mömmur gera. Því að mamma vinkonu minnar var ekkert að leggja sig á 
miðjum degi. Já, já og ég vissi allan tímann, ég er búin að vita það alveg frá því ég var barn, 
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pínulítil, ég er ekki gömul þegar ég veit að mamma mín er að glíma við geðsjúkdóm. Það 
er alveg henni að þakka. Það er ekki pabba að þakka. Hún talaði um það. 

Heima hjá Huldu var ekki talað um sjúkdóminn. Hulda lýsir upplifun sinni af veikindum móður 

sinnar á eftirfarandi hátt: 

Já hún lá bara upp í sófa inni í stofu og vildi oft hafa dregið bara fyrir [...] Stundum byrjaði 
hún bara að haga sér svo sérkennilega, svo breyttist augnaráðið og svo fór hún að heyra 
raddir og ofskynjanir þú veist heyrði rödd í útvarpinu og var alveg á nálum og var bara 
alveg rugluð sko. 

Guðmundur ólst upp ásamt litlu systur sinni hjá einstæðri móður með geðklofa. Móðir hans 

var með miklar ranghugmyndir og haldin aðsóknarkennd og sem barn trúði hann lengi vel 

þessum hugmyndum móður sinnar.  

Og náttúrulega á þessum aldri þá trúði maður því að það væru myndavélar og míkrófónar 
og eitthvað heima hjá manni og að fólk væri að fylgjast með okkur allan daginn [hlær]. 

Það var ekki fyrr en um átta eða tíu ára aldur sem hann fer að draga þessar hugmyndir móður 

sinnar í efa og áttar sig á að hún sé veik. Hann lýsir því svona:  

Ég man ekki nákvæmlega hvað ég var gamall sko en það hefur kannski verið í kringum átta 
til tíu ára aldur þegar maður áttaði sig á því að þetta var ekkert alveg eins og þetta átti að 
vera sko. Það var náttúrlega alveg frá því ég var barn þá var hún að útvarpa þessum 
pælingum sínum með að það væri verið að fylgjast með okkur og hinir og þessir væru að 
segja hitt og þetta við hana og þessi kerfi væru að vinna gegn henni og alls konar svona. 
Þú veist þegar maður var yngri þá náttúrulega fattaði maður þetta ekki manni fannst þetta 
bara skrítið en þú veist svona milli átta og tíu ára þá svona byrjaði maður að kveikja bara 
þú veist af hverju í andskotanum ætti fólk að vera að fylgjast með henni. Þú veist hún sat 
heima ég veit ekki í hvað marga tíma á dag við eldhúsborðið og drakk kaffi og reykti 
sígarettur.  

Erna ólst einnig upp hjá einstæðri móður með geðklofasjúkdóm. Hún bjó ein með móður sinni 

en hún er langyngst þriggja systkina. Heima hjá henni var ekki talað um sjúkdóminn: 

...þetta var ekkert rætt, veikindin þú veist. Og þetta var dálítið bara svona sópað undir 
einhverja mottu og hérna amma fór bara í staðinn út í búð og keypti í matinn fyrir mömmu 
og þú veist græjaði svoleiðis hluti, þegar ég var lítil sko [...] Þetta var held ég dálítið bara 
svona sussað. 

Hún var ung þegar hún byrjar að upplifa að móðir hennar er öðruvísi en aðrir en hún skildi ekki 

hvers vegna. Þegar hún er tíu ára gömul tekur eldri bróðir hennar, sem var þá orðinn 

fullorðinn, það að sér að útskýra fyrir henni veikindi móður þeirra. Erna upplifði það mikið 

áfall: 
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Ég veit ekki nákvæmlega hvað ég er gömul þegar ég fer að upplifa að hún er öðruvísi en 
aðrir en ég fattaði ekki hvað það var. En ég held ég sé svona í kringum tíu ára þegar bróðir 
minn kom til landsins og bjó hjá okkur í mjög stuttan tíma, hjá mér og mömmu, og hann 
tók það að sér að útskýra þetta fyrir mér og hérna teiknaði það svona mjög grafískt upp. 
Hann gerði svona...eins og hitamæli. Ég er hér og mamma er bara hér...í þroska (lýsir með 
höndunum). Hann setti þetta svona mjög grafískt upp fyrir mér. Þetta var hans leið 
einhvern veginn til þess að útskýra þetta fyrir mér en það var mjög mikið áfall fyrir mig að 
sjá þetta svona. 

Upp frá þessu byrjar hún að finna mikið til með móður sinni og sterk ábyrgðartilfinning skapast 

hjá henni. 

Þá fékk ég...ég þú veist...þá fór ég að vorkenna henni. Þá byrjaði í raun og veru mín svona, 
þá byrjaði samviskubitið mitt gagnvart henni og ég fór að vorkenna henni og þú veist. Ég 
var mjög lengi, þegar ég var orðin fullorðin, sár út í hann fyrir að hafa útskýrt þetta svona 
fyrir mér á svona harkalegan hátt. En hann var bara að gera eins og hann gat, þú veist, á 
sínum tíma.  

Ég einhvern veginn byrja mjög snemma eftir ég heyri af þessum veikindum hennar eða 
þegar bóðir minn er búinn að útskýra þetta fyrir mér þá einmitt kikkar inn einhver svona 
rosaleg ábyrgðartilfinning. 

6.3 Umönnunarhlutverkið 

Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa verið í umönnunarhlutverki gagnvart foreldri 

sínu sem var veikt. Ábyrgðin sem sumir báru var mikil og var þá umönnunarbyrðin þyngst hjá 

þeim sem bjuggu hjá einstæðu foreldri. Algengt var að umönnunin fælist í því að veita 

foreldrinu tilfinningalegan stuðning. Börnin þurftu þá að mæta tilfinningalegum þörfum 

foreldris til dæmis með því að hlusta á það, hugga það, veita því ráð og gæta þess þegar það 

var sjálfu sér eða öðrum hættulegt. Þá voru sumir í því hlutverki að veita foreldri persónulega 

umönnun sem fólst aðallega í því að halda utan um lyfjagjafir þess. Margir gengu þá inn í 

heimilisverk til að létta undir með foreldrinu í veikindum og önnuðust yngri systkini þegar 

foreldrið var ekki fært um það. 

Kristín lýsir því hér hvað varð til þess að hún gekk inn í það hlutverk að annast veika 

móður sína:  

...þá var mamma búin að fara í geðrof þú veist hún var orðin rosaleg veik og bara ekki í 
ástandi til þess að sjá um okkur. Þannig að við svona sáum um okkur sjálf og ég sá um 
mömmu, mjög ung, og við sem sagt flytjum til pabba þegar ég er átta ára og eftir smá tíma 
þá er mamma svipt sjálfræði og lögð inn, þá var hún á mjög slæmum stað. Svo þegar ég 
er svona níu ára og þá kemur hún út af geðdeild og þá fer ég að vera hennar svona 
stuðningsaðili. Hún hafði engan, það var enginn sem að tekur við henni þegar hún kemur 
út af geðdeildinni.  
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Ábyrgðartilfinningin sem skapaðist hjá Kristínu var mjög sterk en hún segist hafa verið eina 

systkinið sem hafi tekið að sér það hlutverk að annast móður þeirra. Kristín lýsir nánum 

tengslum við móður sína og greinir frá því að hafa verið mun tengdari henni en eldri systkini 

sín. Hún segir það að einhverju leyti stafa af því hún er yngst og móðir hennar var orðin mjög 

veik þegar hún fæðist. Hún þekkti því ekkert annað og samþykkti móður sína þar af leiðandi 

eins og hún var. Hún segir eldri systkini sín eiga minningar um móður þeirra heilbrigða og þegar 

veikindin fara svo að gera vart við sig hafi þau fjarlægst hana smátt og smátt. Kristín upplifði 

móður sína mjög eina og hjálparlausa þegar hún útskrifast af geðdeild og fann til mikillar 

ábyrgðar þar sem enginn annar var til staðar. Á grunni djúpra tilfinningatengsla og eins konar 

skyldurækni við móður sína sér Kristín sér því ekki annað fært í stöðunni en að verða hennar 

helsti stuðningsaðili. Kristín lýsir því á eftirfarandi hátt: 

Þannig að ég fer, ég var svona eina systkinið sem að vildi vera í þessum aðstæðum. Öll 
systkini mín fóru úr þeim og ég var yngst og kannski bara af því að þetta var eina sem ég 
þekkti. Þú veist þau í dag segja alveg þú veist „ég man eftir mömmu þegar hún var frísk“ 
en ég þekkti ekkert annað þannig að mér fannst þetta ótrúlega eðlilegt. Þannig ég fer 
svona ein í það að passa mömmu. Hjálpa henni með bara svona að fóta sig í lífinu, ef að 
eitthvað gekk á, svona það sem ég kallaði „að slökkva á eldum“. Þegar hún missteig sig út 
af hennar veikindum þá var ég tilbúin að bregðast við.  

Kristín bjó hjá föður sínum ásamt systkinum frá átta ára aldri eftir að faðir hennar hlýtur 

forsjána yfir þeim eftir langa og stranga forræðisdeilu. Þegar Kristín var tólf ára gömul var hún 

ákveðin í að vilja búa frekar hjá móður sinni til þess að geta annast hana betur. Hún lýsir því 

að hafa fundist erfitt að vera ekki hjá henni öllum stundum því þá varð hún svo áhyggjufull. 

Eitt kvöldið pakkar Kristín niður í tösku, fer til móður sinnar og snýr ekki aftur heim til föður 

síns. Hún segist hafa gert það í algjöru leyfisleysi en á endanum hafi það þó verið leyft af 

foreldrum hennar og bjó hún þá meira og minna hjá móður sinni öll sín unglingsár. Eldri systkini 

hennar þrjú urðu eftir hjá föður þeirra og bjuggu þar út sín æskuár. Hér lýsir Kristín þeirri sterku 

ábyrgðartilfinningu sem hún bar til móður sinnar sem barn og hvernig hún setti ávallt sínar 

eigin þarfir til hliðar til að uppfylla þarfir móður sinnar:  

Og svo þegar ég er tólf ára þá flyt ég aftur alveg til hennar og þá bý ég ein hjá henni. Það 
er mín ákvörðun ég sem sagt mátti það ekki, ég fór. Ég fór mjög seint um kvöld, þá fór ég 
frá pabba með dótið mitt og kom ekki aftur. En hérna já það endar svo með því að það er 
leyft, þú veist ég var ekki tekin af lögreglunni eða barnaverndarnefnd og þá bjó ég hjá 
mömmu sko meira og minna öll unglingsárin. Ég fór svona þegar hlutirnir voru rosalega 
slæmir. Þá gat ég leitað til pabba. En annars þá var ég meira og minna hjá henni. [...] Hún 
þurfti mig meira heldur en pabbi, þannig hugsaði ég. Þannig ég vildi vera hjá mömmu. Þú 
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veist þó mér liði verr að vera þar að þá leið mér enn verr að vera hjá pabba því þá vissi ég 
ekki hvað var að gerast með mömmu.  

Kristín var oft í því hlutverki að veita móður sinni tilfinningalegan stuðning. Það fól í sér að 

hlusta á hana þegar henni leið illa, hugga hana og hjálpa henni við að leysa úr tilfinningavanda, 

áföllum og alls kyns „fullorðinsvandamálum“:  

Ég þurfti að vera besta vinkona hennar sem hún gat talað við um öll vandamál hvort sem 
það var að ræða um karlmenn eða vinkennamál eða svona...hvað á maður að segja...já 
bara svona fullorðinsmál sem hún hefði bara átt að ræða við vinkonur sínar um. Og hún 
talaði mjög mikið um pabba minn og hvað hann var ótrúlega vondur maður og allt það 
ljóta sem hann hafði gert henni og mikið af því voru bara ranghugmyndir, meiri hlutinn. 
Og þá var ég í þeirri stöðu að ég var eiginlega orðin sálfræðingurinn hennar, hún búin að 
upplifa sín áföll og ég var þá til staðar.  

Guðmundur var einnig oft í því hlutverki að vera tilfinningalega til staða fyrir móður sína. 

Umönnunarhlutverk hans fólust í mörgu en hann lýsti því að hafa fundist þetta hlutverk 

erfiðast: 

En svo kannski það versta sem mér fannst kannski sem svona ábyrgðardæmi var að hlusta 
á allt sem að hún þurfti að segja sko því að hún átti ekkert eitthvað rosalega marga vini 
þannig það var alltaf verið að ræða hin og þessi mál við mig og systur mína sem að þú veist 
voru klárlega ekki mál sem að átti að vera að ræða við börn. Margt af því var eitthvað sem 
hún var að upplifa og svo margt af því bara eitthvað sem að var bara eitthvað rugl í henni 
sko. 

Flestir viðmælendur greindu frá því að hafa verið í ábyrgðarhlutverki gagnvart foreldri sínu 

þegar það var sjálfu sér eða öðrum hættulegt vegna veikinda. Þeir lýstu því að hafa oft upplifað 

mikla hræðslu, þá sérstaklega í aðstæðum þar sem ofbeldi var til staðar eða foreldrið var í 

mikilli sjálfsvígshættu.  

Móðir Kristínar missti oft stjórn á hegðun sinni eða eins og Kristín orðar það „hún fékk 

svona köst“. Kristín greinir frá því að hafa margsinnis þurft að bregðast við þegar móðir hennar 

fór í þetta ástand. Hún segist alltaf hafa verið að passa upp á hana og reyna að koma í veg fyrir 

að hún kæmi sér í vandræði: 

Ég passaði líka oft upp á það að hún myndi ekki brjóta lögin. Það fólst í því að hún fór oft í 
rifrildi við fólk og þá missti hún stjórn á sér og hún hefur beitt ofbeldi. Hún lenti oft í 
miklum nágrannaerjum, oft á nóttinni, og þá þurfti ég að bregðast við svo nágrannarnir 
myndu ekki hringja á lögregluna. Þá þurfti ég að róa hana, taka hana inn í íbúð oft með 
smá valdi til þess að hún kæmi og reyna að ná sambandi við hana sem að var ekki sjálfsagt 
að maður næði sko.  
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Kristín segist hafa verið í viðbragðsstöðu allan sólarhringinn. Stundum svaf hún ekki á nóttunni 

þegar móðir hennar var í slæmu ástandi og mætti þá oft ósofin í skólann: 

Ég var alltaf í viðbragðsstöðu, þú veist allan sólarhringinn, þú veist ef eitthvað skyldi koma 
upp á. Og það var bara þannig ef mamma var slæm að þá svaf ég ekkert. Þú veist þá var 
mamma að vekja mig alla nóttina og hún var að rífast við nágrannana, hringjandi á lögguna 
og þú veist svo mætir maður í skólann daginn eftir kannski og maður er tólf ára og maður 
bara...þú veist maður er bara ekki að fúnkera í lífinu! Þú veist maður sefur ekki og...maður 
bara rétt nær að anda. Þannig að það er mjög klikkað. 

Hún útskýrir að sjúkdómurinn hafi verið mjög óútreiknanlegur og hún vissi aldrei við hverju 

hún átti að búast. Ástand móður hennar gat breyst á svipstundu og var Kristín þá ávallt viðbúin 

að bregðast við. 

Þú veist ég gat aldrei lesið aðstæðurnar og á einum tímapunkti var hún kannski í jafnvægi 
og maður svona slakar aðeins á og svo allt í einu upp úr þurru missir hún sig. Þú veist 
maður vissi aldrei, þetta er svo mikill rússíbani. Það gat verið bara þannig að við erum að 
horfa á fréttirnar í rólegheitum og allt í góðu en svo er einhver sem segir eitthvað í 
fréttatímanum sem stuðar hana eða allt í einu er hún að horfa á mig og hún segir „Af 
hverju siturðu svona?“ og þá fer hún að ímynda sér að það séu myndavélar út um allt að 
fylgjast með okkur. Þú veist þetta gat verið svo ótrúlega óútreiknanlegt. Þú veist maður 
var kannski bara okei þessar aðstæður eru í lagi, það er ekkert að fara að gerast hérna en 
hún gat fundið allt einhver veginn til þess að spinna út úr því sko. 

Þá lýsir hún því hvernig hún reyndi alltaf að vanda sig í samskiptum við móður sína og stýra 

aðstæðum til að halda henni í jafnvægi.  

Já ég passaði mig mikið að ég myndi ekki sitja vitlaust að ég myndi borða rétt. Ég passaði 
allt sem ég sagði, alla hegðun. Ef einhver hringdi þá reyndi ég að svara svo ég gæti stýrt 
því, hver þetta er hvort hann sé að fara að stuða mömmu, hvað hann er að fara að segja. 
Þú veist þannig það var einhvern veginn allt sem ég þurfti að passa. 

Móðir Huldu var mjög þunglynd og í mikilli sjálfsvígshættu. Hulda var ung þegar hún lærði að 

vera meðvituð um alla þá hluti sem móðir hennar gæti mögulega skaðað sig á og hvernig ætti 

að fela þá. Þá þurfti hún oft að sitja yfir móður sinni og passa hana þegar hún var að reyna að 

svipta sig lífi.  

Já ég man eftir því [andvarpar]...að hérna, það voru teknir beittu hnífarnir og faldir og svo 
þurfti bara vakta hana, passa upp á hana. Maður reyndi náttúrulega eitthvað að tala við 
hana en það gekk ekki oft.  

Erna lýsir því að hafa alltaf verið í því hlutverki að reyna að vernda móður sína. Hún greindi frá 

því að reglulega hafi komið karlmenn inn á heimilið sem voru ekki góðir við móður hennar og 
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nýttu sér veikleika hennar. Erna lýsir þeirri miklu ábyrgðartilfinningu sem hún fann fyrir að 

vernda móður sína fyrir þessum mönnum. Hún lýsir því svona: 

Þú veist ef hún var full þá fannst mér ég þurfa að passa upp á hana, ef að þú veist einhverjir 
kallar út í bæ voru að nýta sér hennar veikleika og komu heim. Ég var oft alveg smeyk og 
ég man eftir að hafa hugsað „af hverju er ég ekki með lás á herberginu mínu“ sem er 
náttúrlega mjög óeðlileg hugsun hjá barni á sínu eigin heimili en hérna ég svona man ég 
þurfti oft að...mér fannst ég þurfa svona einhvern veginn að henda...ég gat það náttúrlega 
ekki physically hent neinum út en mig langaði að þú veist loka hana af. Þú veist að passa 
upp á að einhver maður sofi ekki hjá mömmu þinni það er mjög svona disturbing hugsun, 
þegar maður hugsar til baka sko. En fyrir mér var það bara eðlilegur hlutur. 

Þá greindu nokkrir viðmælendur frá því að hafa þurft að halda utan um lyfjagjafir foreldris. Það 

gat stundum verið erfitt þá sérstaklega þegar foreldrið var innsæislaust í eign veikindi. Hulda 

lýsir því svona: 

Og svo þurfti auðvitað líka að passa lyfin því þegar hún var orðin veik þá hætti hún að taka 
pillurnar og þegar hún kom heim í hléum þá þurfti að passa að hún tæki lyfin, hún kom 
alltaf heim með svona pillubox og svona. Stundum vildi hún ekki taka þau og maður var 
að reyna að tala hana inn á það og reyna að skipa henni það. 

Flestir viðmælendur greindu frá því að hafa þurft að sinna heimilisverkum í miklu mæli þegar 

foreldri þeirra var of veikt til að sjá um heimilið. Þeir sem bjuggu hjá einstæðu foreldri voru þá 

oftar í þessum hlutverkum. Móðir Guðmundar átti erfitt með að sjá um heimilið bæði vegna 

þess að hún var mjög veik af geðklofa en einnig vegna líkamlegra kvilla sem hún glímdi við í 

kjölfar alvarlegrar sjálfsvígstilraunar sem hún hafði framið þegar Guðmundur var sex ára 

gamall. Guðmundur og systir hans sáu því nær alfarið um heimilið svo sem þrif, innkaup og að 

elda mat. Guðmundur lýsir því á eftirfarandi hátt: 

Mamma mín var öryrki síðan ofan á veikindin þannig að við systir mín sáum mikið um alls 
konar þrif og alls konar þannig og bara þú veist þegar ég var í grunnskóla þá þurfti maður 
stundum bara að moka bílinn hennar mömmu úr stæðinu sko, ekki af því hún ætlaði að 
skutla okkur skólann sko, heldur bara út af því hún gæti þurft að fara eitthvert [hlær]. Þú 
veist áður en maður fór í skólann sko. 

Guðmundur og systir hans nutu stuðnings hvort frá öðru í heimilisverkunum og virtust leysa 

flest verk í sameiningu. Aðspurður um hvernig þau skiptu verkum á milli sín svarar hann því á 

þessu vegu: 

Jú jú allt sem var svona kannski líkamlega erfiðara þurfti ég bara að gera en þú veist öll 
svona þrif og heimilisverk við sáum um það bara saman. Það var ekkert eitthvað...það var 
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engin kynjaskipting í því það var bara við elduðum og vöskuðum upp og fórum út með 
ruslið og bara svona til skiptis einhvern veginn. 

Erna bar líka mikla ábyrgð á heimilinu en hún bjó ein með móður sinni sem var mikið veik af 

geðklofa. Hún fór mjög ung að huga að heimilinu, sá að mestu leyti um þrif og innkaup og 

segist þar af leiðandi hafa snemma orðið útsjónarsöm og sjálfbjarga.  

Og ég hérna, mér finnst ég mjög snemma hafa bara farið að hugsa um hvernig heimilið 
leit út. Já og gera fínt og þú veist fór út í búð að kaupa í matinn og skrifa, við vorum með 
reikning út í búð þannig ég skrifaði bara alltaf á okkur og þú veist.  

Kristín bjó líka ein með móður sinni og hjálpaði mikið til á heimilinu. Hún sá til þess að elda 

mat á kvöldin og að heimilið væri hreint. Þá tók hún að sér alls konar verkefni fyrir móður sína 

þegar hún var of veik til þess að sinna þeim. Hún lýsir því að hafa verið stuðningsnet móður 

sinnar í einu og öllu:  

Og ef það var eitthvað sem að þurfti að hjálpa henni með, af því að stundum þá var hún 
að gera einhverja hluti sem að hún svona missti svolítið tök á þú veist og þurfti að hjálpa 
henni með. Það gat verið bara að þvottavélin bilaði og hún náði ekki að redda því og það 
er flóð yfir öllu þvottahúsinu að þá kom ég, þú veist og ég reddaði því. Þannig að ég var 
bara svona alveg hennar stuðningsnet í einu og öllu.  

Tveir viðmælendur greindu þá frá því að hafa þurft að vera í ábyrgðarhlutverki gagnvart yngri 

systkinum vegna veikinda foreldris. Umönnunarhlutverk Helgu fólst aðallega í því. Móðir 

hennar þurfti reglulega að leggjast inn á spítala vegna veikinda og þá var Helga mikið að hjálpa 

pabba sínum við að ýmis heimilisstörf og að annast litla bróður sinn. Hér lýsir Helga því þegar 

hún gekk inn í þetta hlutverk, hún er þrettán ára gömul og yngsti bróðir hennar er nýfæddur. 

Móðir hennar verður mjög veik í kjölfar þess að hún eignast drenginn og við tekur löng og 

ströng meðferð inni á geðdeild þegar hann er aðeins nokkurra daga gamall: 

Og þegar ég kem heim og pabbi er búinn að fara með mömmu í bæinn eða er að fara með 
hana þá réttir hann mér strákinn og segir við mig: „Ooh Helga mín, hún mamma þín verður 
nú að fara inn á sjúkrahús og við verðum að bjarga okkur“. Og ég einhvern veginn bara: 
„já auðvitað!“. Þrettán og hálfs árs, heilmikið þroskuð og við urðum bara að bjarga okkur. 
Og upp frá því þá bara skiptum við verkum skilurðu. Og ég lét hann sofa, pabbi hraut 
svolítið mikið og ég lét hann sofa bara við hliðina á mínu rúmi af því ég átti svo auðvelt 
með að vakna og var svona fljót að sofna aftur. Þannig að ég vaknaði bara til hans ef hann 
þurfti eitthvað um nótt svo vöknuðum við bara saman á morgnana, græjuðum hann og ég 
keyrði hann í vagninum til ömmu. Þá fór ég í skólann og svo bara í bakaleiðinni þá náði ég 
í hann. Og þannig var lífið mitt allt þetta ár. 
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Eftir þetta var Helga meira og minna með bróður sinn. Tíðir veikindafasar móður og mikil 

fjarvera föður frá heimili vegna vinnu gerði það að verkum að Helga varð 

meginumönnunaraðili bróður síns fyrstu árin hans. 

Og mér fannst bara eðlilegt að ég væri að hugsa um hann. Það sem gerist er að hann 
myndar geðtengsl við mig en ekki mömmu. Hann er svo pínkulítill þegar hún fer inn á 
geðdeild og hann myndar fín tengsl við pabba en hann myndar algjörlega geðtengsl við 
mig og hann er sennilega fimm ára þegar hann fattar að ég er ekki mamma hans, heldur 
systir hans.  

Ég meina ég keypti fyrir hann fyrstu íþróttaskóna, fyrsta íþróttagallann, fyrir mína peninga. 
Fyrsta hjólið, fyrir mína peninga. Mér fannst þetta bara...ég bara átti þennan dreng. 

Þegar Helga er 15 ára og bróðir hennar að verða tveggja ára byrjar móðir hennar að misnota 

áfengi meðfram geðlyfjunum. Móðir hennar var þá oft ekki í ástandi til að sinna drengnum og 

var Helga þá með bróður sinn allar stundir og tók hann með sér hvert sem hún fór:  

Og ég var mjög oft eftir skóla bara með bróðir minn með mér og þegar ég fór til vinkvenna 
minna. Bara til þess að taka hann af henni. Ég var bara með hann hjá mér, bara eins og ég 
ætti hann. Ég ræddi það alveg við hana sko. Ég sagði; „Á ég ekki bara að taka Jón?“ „jú jú“ 
sagði hún. Þá gat hún verið bara svona í ró og næði í sinni óreglu sjálf. Og ég vissi ekkert 
hvort ég væri að gera rangt eða rétt skilurðu, ég bara hugsaði um hann. Og ég er með 
hann mikið alveg þangað til hann er bara fimm ára.  

Guðmundur segist stundum hafa þurft að passa upp á yngri systur sína. Þegar hann var orðin 

tíu ára gamall byrjar hann að átta sig á að móðir hans er haldin ranghugmyndum. Systir hans 

sem var aðeins yngri trúði þá enn hugmyndum móður sinnar og skapaði það oft og tíðum 

ágreining á milli þeirra systkina.  

Já maður var alltaf eitthvað að passa upp á hana sko en hún var náttúrlega svolítið 
sjálfstæð líka sko. Við svona sáum bara svolítið um okkur í sitthvoru lagi. Svo var kannski 
það erfiðasta eins og með systur mína hún var aðeins yngri heldur en ég sko þannig þegar 
ég byrja að sjá þetta allt þá er hún ennþá þú veist föst í því bara að þetta meiki allt sens 
sko með ranghugmyndirnar hennar mömmu. 

Stundum voru ranghugmyndir móðurinnar þess eðlis að hættulegt ástand skapaðist á 

heimilinu. Guðmundur þurfti þá oft að passa systur sína og reyna að sannfæra hana um að 

hlusta ekki á það sem móðir þeirra var að segja. Hann segir það oft hafa verið flókið og erfitt 

að ná til systur sinnar þar sem hún var mun tengdari móður þeirra en hann. Hann man 

sérstaklega eftir einu atviki þar sem hann þurfti að vernda systur sína fyrir ranghugmyndum 

móðurinnar. Þá hafði móðir þeirra reynt að sannfæra þau um að innbyrða eitur svo þau gætu 
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dáið saman og flúið þennan heim. Hann lýsir því að hann hafi þá orðið mjög reiður út í 

ástandið: 

Það var einmitt eitt sem var þarna...þá var mamma eitthvað að tala um það að sko að það 
væru allir á móti okkur og eitthvað...ég hef örugglega verið ellefu ára eða eitthvað...og 
hérna það eru allir á móti okkur og við þurftum bara að flýja þetta og við ættum bara öll 
að taka eitur til þess að við gætum bara öll dáið saman. Litla systir mín var þá níu ára eða 
eitthvað og þú veist henni fannst þetta bara meika sens, henni fannst þetta bara þú veist 
plan en ég náttúrulega bara ekki séns gleymdu þessu.  

Kristín lýsir því þá að hafa oft þurft að hjálpa móður sinni í vinnunni þegar hún var of veik til 

þess ráða við það. Móðir hennar vann sem dagmamma og þurfti Kristín oft að sleppa því að 

fara í skólann og vera heima hjá móður sinni til að hjálpa henni við dagmömmustörfin. Það var 

ýmist að hennar eigin frumkvæði, þegar hún sá að móðir sín var ekki í ástandi til að hugsa um 

börnin, eða að frumkvæði móður hennar, þegar hún sjálf upplifði sig ekki ráða við að vera ein.  

Mamma hringdi mig inn veika sko. Hún hringdi bara upp í skóla þú veist ég fékk ekki skróp 
en ég var alltaf veik. Af því mamma var dagmamma þannig ég var líka að hjálpa henni með 
börnin sem hún var að passa. Já og þá var ég bara orðin dagmamma tólf ára gömul. Það 
var mjög klikkað [hlær]. 

Í flestum tilfellum voru veikindatímabil foreldris löng og tíð og tímabil þar sem það var í bata 

voru sjaldgæf. Flestir fengu því litla hvíld frá þeim ábyrgðarhlutverkum sem þeir sinntu. Kristín 

lýsti því hvernig hún fór úr ábyrgðarhlutverki, þegar móðir hennar var í nógu góðu jafnvægi til 

að axla ábyrgð, yfir í hlutverk sem barn. Það fannst henni oft ruglingslegt. Hún segir það þó 

ekki hafa komið oft fyrir þar sem móðir hennar var meira og minna mikið veik: 

Þegar henni hentaði þá fór ég í hlutverk barns sem að hún var mamman og það gerðist 
bara þegar hún var ótrúlega vel stemmd, þar sem að hún gat verið foreldri. Það var ekki 
oft. Og þá var það svona að smyrja nesti fyrir mig fyrir skólann og kannski gera hafragraut 
fyrir mig, svona basic hlutir sem eru bara ekki sjálfsagðir þegar þú ert með veika 
manneskju sem á barn.  

Ljóst er að viðmælendur sinntu fjölbreyttum hlutverkum í æsku til að styðja foreldri sitt í 

veikindum. Hlutverk þeirra fólu í sér að veita foreldrinu tilfinningalega og persónulega 

umönnun, annast yngri systkini og sinna heimilisverkum. Einn viðmælandinn var þá í því 

hlutverki að aðstoða foreldri sitt við atvinnu. Viðmælendur voru allir sammála um að hafa 

fundist erfitt að vera í þessum hlutverkum. Þeir urðu oft vitni af streituvaldandi atburðum og 

upplifðu gjarnan áhyggjur, ótta og óöryggi yfir því ástandi sem ríkti á heimili þeirra. 
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6.4 Áhrif  

Viðmælendur voru allir sammála um að geðræn veikindi foreldris og sú ábyrgð sem þeir báru 

hafi haft mikil áhrif líðan þeirra, tengsl og tækifæri til náms og félagslegar þátttöku í æsku. Hér 

verður greint frá þemunum tilfinningaleg áhrif, fjölskyldutengsl og samskipti, vinatengsl, 

skólinn og jákvæð áhrif. 

6.4.1 Tilfinningaleg áhrif 

Flestir viðmælendur greindu frá því að hafa upplifað mikla vanlíðan í æsku vegna veikinda 

foreldris og álags sem fylgdi umönnunarhlutverkinu. Guðmundur upplifði mikla reiði sem barn. 

Hann var reiður út í aðstæður sínar og út í kerfið fyrir að veita þeim systkinum ekki viðeigandi 

stuðning og grípa ekki inn í þegar aðstæður á heimilinu urðu hættulegar. Kristín upplifði einnig 

mikla vanlíðan í æsku. Henni fannst lífið óréttlátt og var oft mjög reið og sorgmædd yfir 

aðstæðum sínum: „mér fannst ég rosalega óheppin með mömmu. Sko mér fannst ég rosalega 

óheppin að vera í þessum aðstæðum.“ Hún var undir gríðarlegu álagi á heimili sínu en hún var 

í mjög krefjandi umönnunarhlutverki gagnvart móður sinni. Þegar hún var tólf ára gömul var 

hún komin með alvarlegar sjálfsvígshugsanir sem ásóttu hana á hverju einasta kvöldi þegar 

hún fór að sofa. Hún lýsir því svona: 

Og svo hugsaði ég alltaf áður en ég fór að sofa, að þá hugsaði ég alltaf að mig langaði að 
svipta mig lífi og það byrjaði bara sko...það hefur byrjað mest þegar ég var tólf ára. Það 
var svona tíminn sem ég veit að það byrjaði á hverju einasta kvöldi. 

Hún var með skýrar hugmyndir um hvernig hún ætlaði að taka líf sitt og vildi ekki lifa lengur. 

Það eina sem stöðvaði hana var ábyrgðartilfinningin sem hún hafði gagnvart móður sinni. Hún 

gat ekki hugsað sér að skilja við móður sína vitandi það að hún yrðir ein og enginn væri til að 

annast hana. Ábyrgðartilfinningin hjá henni var því svo sterk að hún yfirbugaði alvarlegar 

sjálfsvígshugsanir hennar. Hún segir þetta lýsa því eins vel og hægt er hvernig henni leið sem 

barn. Hvernig hún lifði fyrir móður sína og setti hennar þarfir ávallt fram fyrir sínar eigin. 

Já alltaf áður en ég fór að sofa fór ég að hugsa um hvernig ég ætti að gera þetta. Hvernig 
ég ætti að koma mér út úr þessum aðstæðum. En sem betur fer, það jákvæða sem maður 
getur dregið úr veikindum mömmu var að ég hugsaði þá „Þá er mamma ein. Þá er enginn 
til að hugsa um mömmu. Ef að ég dey, hver tekur þá við mömmu? Systkini mín eru ekki 
að fara að gera það, þau hafa ekki staðið með henni og pabbi er ekki að fara að gera það...“ 
svo að ég hugsaði bara að ég yrði að harka þetta af mér. Það er það jákvæða og það hélt 
mér á lífi en ég hugsaði þetta á hverju einasta kvöldi. En já ég hugsaði bara að eina ástæðan 
til að lifa það er mamma. Ég þarf að passa hana. Það var svona hlutverkið mitt í lífinu. Og 
það er svona ótrúlega góð lýsing á því hvernig mér leið sem barn. Þú veist að hugsa alltaf 
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þetta, þú veist það var aldrei þessi hugsun ég þarf að lifa út af því að ég á framtíð eða mig 
langar í börn eða mig langar í þetta... 

Ernu leið oft mjög illa. Henni fannst mjög erfitt að eiga svona veika móður og að þurfa alltaf 

að vera að passa upp á hana. Þegar Erna var undir miklu álagi segist hún stundum hafa óskað 

þess að móðir sín myndi deyja: 

Af því ég man alveg þegar ég var unglingur þá hugsaði ég: „Ég vildi að hún væri dauð“. Og 
ég þú veist ég vildi það í alvörunni. Mér bara fannst þetta ömurlegt, mér fannst þetta svo 
erfitt. 

Kristín segist þá oft hafa orðið mjög hrædd þá sérstaklega þegar móðir hennar var að koma 

sér í hættu eða þegar hún þurfti að stöðva ofbeldi: 

Mér fannst rosalega erfitt þegar að hún var að koma sér í hættu. Þegar ég þurfti að 
bregðast við, þegar ég þurfti að fara á milli hennar og eins og nágrannanna þegar þau eru 
að fara að slást, þá var ég alltaf mjög hrædd. En ég var einhvern veginn ótrúlega magnað 
barn að ég sýndi ekki veikleika og ég var alltaf ótrúlega hörð. Ég bara skil það ekki að maður 
bara hafi ekki bugast og farið bara að hágráta. En þú veist ég var mögnuð einhvern veginn 
í þessu. 

Allir viðmælendur greindu þá frá því að hafa upplifað mikinn ótta við að verða veik eins og 

foreldrið. Hulda lýsir því að hafa alltaf verið hrædd um að verða þunglynd eins og móðir sín. 

Enn þann dag í dag þegar hún gengur í gegnum erfið tímabil og upplifir depurð verður hún 

mjög hrædd: 

En nú hef ég verið svo hrædd um að ég myndi lenda í þessu sama og mamma. Ég er búin 
að, í gegnum lífið, alltaf farið reglulega til sálfræðings ef mér finnst ég vera eitthvað 
ekki...þegar sólardagarnir verða aðeins of fáir. Og hérna ég hef alltaf skorað voða vel á 
öllum þessum listum hjá þeim sko, svoleiðis að ég sko þurfi ekki að hafa þessar áhyggjur 
en það samt situr í manni ef maður er of lengi niðri að þá bara...hleyp ég bara til næsta 
sálfræðings eða eitthvað til að vera viss um að ég lendi ekki þarna niðri! 

Þá hefur hún einnig upplifað hræðslu við að börnin hennar verði þunglynd: 

Eins er ég á varðbergi þegar þau eru eitthvað...ég hélt að sonur minn væri orðinn 
þunglyndur og svo reyndist hann bara vera með sáraristil, hann var bara svo...leið bara 
svo illa en var ekki þunglyndur og þá bara þvílíkur léttir að þetta sé eitthvað líkamlegt! Já 
það segir kannski eitthvað. 

Erna hefur upplifað mikinn ótta við að greinast með geðklofa eins og móðir sín. Hún fann mest 

fyrir þessum ótta þegar hún var á aldursskeiðinu milli tvítugs til þrítugs þegar algengast er að 

konur greinist með þann sjúkdóm. Hún lýsir því svona: 
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Sko af því að ég held að það sé talað um að konur veikjast seinna heldur en karlar af 
geðklofa. Það birtist oft svona í kringum milli tvítugs og þrítugs hjá konum. Og það var 
alveg þessi tími sem ég var pínu smeyk. Af því vissulega hef ég alveg verið kvíðin og tekið 
lyf við því og svona og þegar ég hef verið mjög svona niðri vegna kvíðans...já þegar ég var 
á þessum aldri milli tvítugs og þrítugs þá var ég oft svona smeyk...þú veist við það að bara 
fá þetta líka. 

Helga greindi einnig frá því að það hafi ávallt blundað innra með henni og bræðrum hennar 

mikill ótti við að verða veik. Hún segist gera margt til þess að fyrirbyggja veikindi. Hún reyni að 

temja sér almenna skynsemi í lífinu, leggur áherslu á að takmarka álag og hugar vel að sjálfri 

sér. 

En ég held að þessi ótti við að hafa ekki stjórnina. Óttinn við það að vera...já verða veik 
þurfa jafnvel að taka lyf út af veikindum...þetta er eitthvað sem blundar í mér. Og ég 
kannski geri bara ótrúlega margt til þess að forða því að þetta gerist. En svona við 
venjulega atburði þá er ég ekki svona óttaslegin. Ég hræðist til dæmis ekki dauðann og ég 
geri mér grein fyrir því að allir geta veikst. En það eru kannski þessi andlegu veikindi sem 
að ég finn að ég er svona meira smeyk við. Og það eru líka bræður mínir. 

Kristín segist alla æskuna hafa verið mjög hrædd um að verða veik eins og móðir sín. Hún glímir 

enn við þennan ótta í dag. 

Þú veist ég var alltaf að googla allt og reyna að finna út bara hversu líklegt er að ég verði 
svona og svona. Af því að svo er líka sko mamma mömmu var líka veik og þetta er mjög 
algengt í fjölskyldu mömmu þannig ég var mjög hrædd við að verða veik sjálf. Það hefur 
sko alltaf verið sagt við mig „þú ert svo lík mömmu þinni. Þú ert alveg eins og mamma 
þín!“, þetta var alltaf sagt við mig þegar ég var lítil...og ég er líkust mömmu í útliti af okkur 
systkinunum en ég tók þessu sem móðgun. Þú veist ég tók þessu náttúrulega bara svona 
„Hvað ertu að meina, mamma er svo veik. Af hverju er ég eins og hún, er ég að verða 
geðveik“. Ég var rosalega meðvituð um þetta og ég ræði þetta ennþá við sálfræðinginn 
minn bara „Er ég með einhver einkenni? Finnst þér ég eitthvað skrítin?“ Þú veist ég er 
alveg rosalega meðvituð um þetta og þú veist ég er að verða 29 og er svona...ég er samt 
alveg búin að greinast með eitthvað en ekki þessa stóru geðsjúkdóma. 

Kristín lýsir því að hún hafi lengi vel verið meðvituð um framkomu sína innan um annað fólk 

vegna þess hún óttaðist að það héldi að hún væri geðveik eins og móðir sín. Hún segist hafa 

passað sig á að sýna ekki of ýkt tilfinningaviðbrögð og hélt persónuleika sínum lengi niðri. Hún 

lýsir því svona: 

Þú veist og mjög lengi hélt ég mínum persónuleika svolítið niðri af því ég ætlaði bara vera 
eins og normið. Bara flöt. Þú veist ég vildi ekki að sýna að ég væri of glöð eða of leið af því 
mamma var með þessi einkenni og ég vildi ekki að fólk héldi að ég væri að verða geðveik 
eins og hún og ég var hrædd um að ef að ég hlæ of hátt eða ég segi eitthvað pínu skrítið 
að þá hugsar fólk „Já, hún er svona eins og mamma sín.“ 
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Þá telur hún þennan ótta við að verða veik hafa haft töluverð áhrif á ákvarðanir sínar á 

fullorðinsárum. Hún er til dæmis smeyk við það að eignast börn en móðir hennar byrjaði að 

verða veik í kringum sínar barneignir. 

Það er til dæmis ekkert að ástæðulausu að ég á ekki börn. Þú veist þetta er alveg svona...þú 
veist mamma byrjar að veikjast þegar hún eignast börn. Þú veist þetta er ennþá í mér. 
Maður hefur passað sig og ég þú veist...af því mamma var aldrei með innsæi í sjúkdóminn 
sinn þá hef ég oft hugsað ætli ég sé orðin geðveik og veit það ekki [hlær]. Þú veist þetta er 
svo lúmskt, maður verður að hlæja að þessu. Þú veist ég er stundum á kvöldin bara ætli 
þetta sé eðlilegt að ég sé að hugsa þetta svona, er þetta skrítið og ég er alveg búin að segja 
við systkini mín bara þið vitið þið verðið að segja eitthvað ef ég er byrjuð að sýna einhverja 
hegðun. Þú veist ég er alveg mjög meðvituð um þetta. 

Margir viðmælendur lýstu því að það hafi reynst þeim verulega erfitt að sætta sig við það að 

foreldri þeirra yrði alltaf veikt. Þeir sögðust meiri hluta ævi sinnar hafa verið í þeirri baráttu að 

reyna að bjarga foreldri sínu og ávallt haldið í þá von um að einn daginn myndi það læknast af 

sjúkdóminum. Kristín segir það hafa tekið sig langan tíma að horfast í augu við það að móðir 

hennar yrði alltaf veik. Það hafi fylgt því mikil sorg og brostnar vonir að sætta sig við það að 

hún fengi móður sína aldrei alveg til baka: 

Ég hugsa svo líka af því maður hefur heyrt frá reynslu barna alkóhólista. Ég hef svona 
aðeins hlustað á þau og farið á Al-Anon fundi og svona reynt að finna mig í einhverju þar 
og þá hugsa ég oft þegar fólkið á fundunum segir þú veist „Mamma varð edrú og hefur 
verið edrú í tíu ár“ þá hugsa ég „Þú fékkst mömmu þína til baka en ég hef aldrei fengið 
mömmu mína til baka“. Fólk sem notar áfengi og vímuefni verður oft edrú en mamma mín 
verður ekki edrú þú veist hún er bara alltaf veik. 

Í dag hefur hún náð að sætta sig við að móðir hennar muni aldrei læknast af þessum sjúkdómi 

og segir það mikinn létti að vera komin á þann stað. 

Umm en ég er búin að sætta mig við það að ég get ekki læknað hana. En það tók mig 28 
ár [hlær] að átta mig á því að ég gæti ekki læknað hana og ég búin að sætta mig við það 
að hún sé veik. Það er samt ótrúlega klikkað að þurfa að sætta sig við það á sama tíma og 
hún segir að hún sé ekki veik [hlær]. Þú veist ég get ekki rætt þetta við hana bara „Nú ert 
þú veik og ég ætla að styðja þig“ eða einhvern veginn þú veist það er líka mjög skrítið. 

Móðir Helgu gerði ítrekaðar sjálfsvígstilraunir en hún féll fyrir eigin hendi þegar Helga var orðin 

fullorðin. Helga segist lengi hafa verið í því hlutverki að reyna að bjarga móður sinni og að það 

hafi tekið hana langan tíma að átta sig á því að hún bæri ekki ábyrgð á henni. Helga lýsir því að 

hafa upplifað mikið frelsi þegar hún náði að sleppa takinu á þeirri ábyrgðartilfinningu. 
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...og þarna er ég tuttugu og átta eða níu ára, eitthvað svoleiðis og ég var að reyna að passa 
mig á því að ég gæti ekki tekið ábyrgð á henni og það sem hún gerir ákveður hún og sama 
hvað ég segi við hana ég er ekki ábyrg fyrir hennar dauða ef hún deyr. Og það tók mig 
svolítinn tíma bara að finna það út, bara ég gæti ekki bjargað henni. 

6.4.2 Fjölskyldutengsl og samskipti 

Hjá öllum viðmælendum höfðu veikindi foreldris áhrif á tengsl og samskipti innan 

fjölskyldunnar. Hulda segist aldrei almennilega hafa kynnst móður sinni þar sem hún var mikið 

veik og oft mjög lyfjuð: 

Já sko það sem ég sakna núna er að ég kynntist mömmu í raun og veru ekkert sem svona 
persónu. Ég veit það ekki hún var bara oft svo mikið á lyfjum og sérkennileg skilurðu, ég 
náði...já ég kynntist henni eiginlega ekki sem persónu. 

Á meðan Hulda segist ekki hafa tengst móður sinni lýsir Kristín oftengslum við móður sína. 

Kristín greindi frá því að hafa sveiflast mikið með líðan móður sinnar og ávallt fundið fyrir mikilli 

vanlíðan þegar móður hennar leið illa: 

Já, rosalega nánar. Mjög nánar. En hennar sjúkdómi fylgdi samt mikið andlegt ofbeldi 
þannig að það var margt sem gekk á. En við vorum samt, þú veist ég var rosalega tengd 
henni og ennþá í dag þá er þetta bara manneskjan sem ég elska mest. En þú veist þetta 
verður alveg ótrúlega skrítið og maður einhvern veginn...maður er oftengdur einhvern 
veginn foreldrinu. Þannig að þú veist ég fann hennar sársauka allt of mikið og ég fann svo 
mikið til þegar hún fann til. Þannig að þetta var rosalega skrítið umhverfi. 

Helga lýsir því að hafa alltaf verið mjög tillitsöm við móður sína og skynjað að hún væri oft ekki 

í ástandi til að sinna sér. Hún sótti því meira í föður sinn og tengdist honum betur alla sína 

æsku: 

Ég fékk mikið atlæti frá pabba en minna frá mömmu. Ég sótti líka meira í hann. Ég sótti 
miklu meira í hann og hans atlæti heldur en hennar. Kannski var þetta bara einhver 
skynjun hjá mér. Og ég, svona í gegnum öll árin, þá tengist ég honum betur. 

Kristín lýsir einnig góðum tengslum við föður sinn en hann reyndi eftir bestu getu að styðja 

hana og vernda. Hún segir þó veikindi móður sinnar hafa leitt til þess að þau rifust mikið. Faðir 

hennar vildi ekki að hún annaðist móður sína en Kristín var því ósammála og varð reið þegar 

hann reyndi að stöðva hana. Hún lýsir því svona: 

Það var náttúrulega stanslaus barátta um það að pabbi vildi ekki að við værum í þessum 
aðstæðum en svo vildi ég náttúrulega passa mömmu og það var mikið rifrildi á milli mín 
og pabba því að mér fannst mamma þarfnast mín. 
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Þá segir Kristín að veikindin móður hennar hafi haft mikil áhrif á systkinahópinn og oft skapað 

ágreining þeirra á milli. Þau hafi ekki almennilega náð sáttum fyrr en þau urðu öll fullorðin og 

tóku ákvörðun um að standa saman. 

Þessi veikindi mömmu hafa haft rosaleg áhrif á okkur systkinahópinn. Við erum fjögur 
alsystkini og náttúrulega þegar þú ert með fjögur börn þá bregðast þau við á fjóra ólíka 
vegu í þessum aðstæðum og rosalega lengi rifumst við mjög illa. Af því við vorum öll 
ósammála. Mér fannst þau öll svíkja mömmu og þeim fannst alveg fáránlegt að ég væri að 
hjálpa mömmu. Þetta var einhvern veginn...það var eiginlega ekki fyrr en við vorum 
einhvern veginn öll komin á svona vissan aldur, þú veist ég er 29 og ég er yngst, og við 
svona búin að vinna svolítið úr þessu sem að við gátum bara sagt það að við erum 
ósammála 

Kristín lýsir því þá að hafa oft verið í hlutverki sáttasemjara þegar ágreiningur skapaðist á milli 

systkina hennar og móður, en hún segir samband þeirra alltaf hafa verið mjög stormasamt og 

erfitt: 

Og ef hún var að rífast við systkini mín, því þeirra samband var mun erfiðra heldur en við 
mig, þá var ég alltaf að reyna að leysa það, að róa mömmu, hringja í systkini mín og reyna 
að róa þau, ná sáttum þannig að þau myndu koma kannski í heimsókn. Þannig þetta var 
full vinna. 

Guðmundur segir veikindi móður sinnar einnig hafa skapað mikinn ágreining og 

samskiptavanda innan fjölskyldunnar: 

Já já náttúrulega þegar þú ert að díla við svona fólk sem að er bara í alls konar 
ranghugmyndum og vitleysu þú veist hún útvarpaði þessu alveg við ömmu og afa og systur 
sínar og svona líka. Það var alltaf verið að rífast eins og tvær systur hennar þær gátu ekki 
komið í heimsókn án þess að það endaði bara í því að einhver stormaði út og skellti á eftir 
sér hurðinni og allir öskrandi og alls konar svona. Auðvitað hefur þetta áhrif sko. Eins og 
ein systir hennar sem að þú veist sem vill ekki ennþá vera í sambandi við hana í dag út af 
því hún sagði bara þú veist að hún væri búin að gefa henni allt of mikið af orku og tíma. 
Maður skilur það alveg. 

Veikindin höfðu þá í mörgum tilfellum það í för með sér að heimilislífið fór úr skorðum. Þrír 

viðmælendur lýstu því að hafa upplifað mikla sorg yfir því að eiga ekki eðlilegt fjölskyldulíf eins 

og vinir þeirra. Ragna lýsir þeirri tilfinningu hér: 

Að fá ekki að alast upp eins og önnur börn. Að ég hafi ekki fengið eðlilegt fjölskyldulíf. Ég 
öfundaði oft vini mína af því að eiga heilbrigða foreldra og fá bara heilbrigt uppeldi. 

Móðir Rögnu flytur vegna mikill veikinda í þjónustuúrræði þegar Ragna er sex ára gömul. Þá 

flytur Ragna til föður síns og stjúpmóður og býr hjá þeim út sín æskuár. Ragna lýsti sorg sinni 
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yfir því að fá ekki að búa með móður sinni: „Ég vildi bara vera hjá mömmu [...] ég saknaði 

hennar. Mér fannst svo vont að geta ekki verið hjá henni.“ 

Erna þráði að hafa rútínu og reglu eins og ríkti á heimilum vinkvenna hennar. Hún lýsir 

því að allt hafi verið mjög laust í reipunum heima hjá henni og engin regla á neinu en það 

fannst henni erfitt. 

Þú veist það var aldrei...vinkona mín átti að koma heim klukkan sjö í mat það var ekkert 
þannig hjá mér. Það var svona allt mjög laust í reipunum. En mér fannst erfitt að vera...mig 
langaði að hafa rútínu, mig langaði að hafa reglu mér fannst það svo eðlilegt. Mig langaði 
að eiga svona eðlilegt eins og hinir. 

Þá öfundaði hún vinkonur sínar af því sambandi sem þær áttu við mæður sínar: „Og þú veist 

að eiga svona eðlilegt svona mæðgnasamband við mömmu sína fannst mér alltaf rosalega 

eftirsóknarvert.“ Kristín lýsir einnig mikilli sorg yfir því að hafa ekki átt eðlilegt samband við 

móður sína og að eiga ekki móður sem gat hugsaði um hana: 

Mér fannst þetta rosalega erfitt en mér fannst erfiðast að sjá mömmur vinkvenna minna 
og sjá missinn. Mér fannst það ótrúlega sárt að sjá sko...að koma inn á heimili hjá 
vinkonum mínum og bara maður var kannski að koma úr skólanum með þeim og maður 
er að fara að læra og mamma þeirra er bara svona „Hvernig var í skólanum?“ og já þetta. 
Þú veist þessi missir. Stundum voru vinkonur mínar að kvarta yfir mömmum sínum 
eitthvað „Ohh mamma er svo pirrandi...“ og eitthvað svona og ég sagði alltaf bara við þær 
„Veistu það, ekki þú! Mamma þín er yndisleg“, þú veist og ég man ég hugsaði vá ég vildi 
að ég gæti vælt svona yfir mömmu minni, að mamma væri bara stundum pirrandi, að 
mamma væri að skipta sér af heimanáminu mínu. Þú veist mér fannst það ótrúlega mikill 
missir og það sat svo lengi í mér að hafa ekki átt „mömmuna“. Þú veist mamma var aldrei 
mamma mín og því fylgir svo mikil sorg. 

Hún segist alla æsku hafa verið að syrgja móðurina sem hún aldrei átti. Þá lýsir hún því hversu 

skrítin tilfinning það er að syrgja manneskju sem er enn á lífi. Hún átti móður en hún var ekki 

andlega til staðar fyrir hana og vegna þess upplifði hún djúpstæða sorg og mikinn missi. Hún 

upplifði að enginn skildi sorgina sem hún bar en segir að ef móðir hennar hefði dáið hefði 

sorgin hennar verið samfélagslega viðurkennd og hún fengið vorkunn frá umhverfinu. Hún lýsir 

því á eftirfarandi hátt: 

Ég pældi oft í því sko að ég hefði viljað að mamma hefði dáið. Af því að þetta hlutverk var 
svo erfitt og það var líka svo erfitt fyrir hana. Þú veist og mig langaði bara stundum að hún 
fengi ró. Líf hennar hefur verið svo hrikalega erfitt og hún aldrei náð bata að stundum 
hugsaði ég bara að ég vildi að mamma myndi deyja. Þetta er mjög saklaus hugsun hjá barni 
og ekki mikil meining á bak við það, auðvitað vildi ég ekkert að mamma myndi deyja en ef 
að mamma hefði dáið þá hefði ég ekki fundið svona mikið fyrir missinum af því ég hefði 
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bara farið í það að syrgja hana. En þú ferð ekki að syrgja mömmu þína þegar hún er á lífi. 
Þú veist það er ótrúlega skrítið. Þú ert að syrgja ímyndina um móður sem þú átt að hafa, 
sem samfélagið sýnir að þú átt að hafa. En hún var ekki þarna. Hún var þarna physically 
en ekki andlega. Það er meira svona samþykkt í þjóðfélaginu ef að ég myndi segja bara 
„Mamma er dáin“ og þá myndi ég fá vorkunn þú veist. En ég gat aldrei sagt „Mamma er 
geðveik“ og fólk myndi bregðast eðlilega við. Það var ekki þannig, svo ég sagði aldrei neitt. 

Kristín finnur enn fyrir þessari sorg innra með sér í dag þrátt fyrir að hún sé orðin fullorðin og 

sé búin að sætta sig við að móðir hennar verði alltaf veik: 

En já þetta er mikil sorg og það tók mig ótrúlega langan tíma að sætta mig við að ég myndi 
ekki eiga þessa venjulegu mömmu. Og ég finn það alveg stundum í dag, ennþá, þegar 
vinkonur mínar eru að segja eitthvað við mig „Æ mamma var að hjálpa mér hérna með 
gardínurnar heima...“, að þá finn ég alveg fyrir þessari sorg. Það er eiginlega það sem mér 
hefur þótt erfiðast. 

6.4.3 Vinatengsl 

Allir viðmælendurnir lýstu því að hafa upplifað skömm yfir því að eiga foreldri með 

geðsjúkdóm. Þeir fundu fyrir fordómum í samfélaginu og reyndu þar af leiðandi að fela veikindi 

foreldris og aðstæður sínar heimafyrir. Skömmin sem börnin upplifðu hafði í för með sér ýmis 

félagsleg áhrif en algengt var að þau héldu reynslu sinni út af fyrir sig og margir buðu vinum 

ekki heim. 

Hulda sagði engum nema bestu vinkonu sinni frá því að móðir hennar væri veik. Hér 

lýsir hún þeim fordómum sem hún fann fyrir í samfélaginu og hvernig hún skammaðist sín fyrir 

geðsjúkdóminn sem móðir hennar átti við að stríða: 

...já kannski að maður hafi bara skammast sín fyrir þennan sjúkdóm. Maður var ekkert að 
segja fólki. Þú veist það var miklu betra að segja þegar pabbi fór á spítala því hann var 
nýrnaveikur. Hann fékk nýrnasteinakast nokkuð reglulega og svoleiðis og það var miklu 
þægilegra að segja frá því heldur en þegar mamma var veik. Já þetta var bara skömm. 
Maður talaði ekkert um þetta. Bestu vinir mínir eða vinkona mín hún vissi þetta og já. 

Ragna segist ekki hafi sagt neinum frá veikindum móður sinnar vegna þess hún skammaðist 

sín. Hún segir vini sína og krakkana í skólanum hafa haldið að móðir hennar væri látin: 

Ég talaði aldrei um mömmu mína allir héldu bara að mamma mín væri dáin.  

Helga og Erna lýstu því að hafa fundið fyrir meiri skömm þegar þær komust á unglingsaldurinn. 

Þá hættu þær að bjóða vinum heim. Erna lýsir því á eftirfarandi hátt: 

En það var einhvern veginn, ég var alltaf mjög velkomin og stelpurnar mjög velkomnar til 
mín það var ekki fyrr en ég var orðin aðeins eldri þar sem að ég skammaðist mín, að ég 
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vildi ekki fá þær heim. Það var svona í kringum unglingsaldurinn. Þá einhvern veginn fór 
ég svona...nei ekki alveg þú veist...þá fannst mér eitthvað svo mikið drasl og vildi ekki sýna 
það og...já...og fannst hún eitthvað svo skrítin og hún gat sagt alls konar asnalega hluti. 

Þegar Helga var 15 ára gömul byrjar móðir hennar að misnota áfengi með geðlyfjunum. Á þeim 

tímapunkti segist hún hafa byrjað að fela ástandið heima. Helgu fannst erfitt að horfa upp á 

móður sína í þessu ástandi og hún hafði oft áhyggjur af henni.  

Svo kemur haustið og þá er ég komin í níunda bekk og mér finnst einhvern veginn eins og 
það er þarna...þá er ég svolítið að reyna að fela ástandið heima. Og ég tók aldrei vini heim. 
Ég fór bara heim til þeirra.  

Kristín upplifði alla æsku mikla skömm og sagði engum frá veikindum móður sinnar. Hún lagði 

mikið á sig til að fela þær aðstæður sem hún bjó við og hafði alltaf miklar áhyggju af því að 

vinir hennar og skólafélagar myndu komast að veikindum móður hennar og því 

umönnunarhlutverki sem hún hafði gagnvart henni. 

En það var ekki sko...maður heyrði aldrei um neinn sem var geðveikur. Nema þá bara í 
bíómyndum, einhver fáránleg ímynd af einhverjum sem var geðveikur og þú veist það er 
eina sem þessir krakkar hafa séð. Þannig það skipti mig rosalega miklu máli að þær héldu 
að mamma mín væri fullkomin og að mamma mín væri yndisleg, þannig að ég bjó bara til 
heim fyrir þeim hvað mamma væri æðisleg og ég sagði yfirleitt að ég væri meira hjá 
mömmu en pabba, þú veist sem ég var svo sem alveg, en lögheimilið mitt þú veist var hjá 
pabba. Og ég einhvern veginn ég fór í gegnum öll grunnskólaárin og það vissi enginn neitt. 
Og það var í rauninni ekki fyrr en bara ég var komin á fullorðinsár sem ég fer eitthvað að 
ræða mögulega að mamma væri veik sko. Þannig að það var aldrei...þetta þótti ekki 
eðlilegt svo ég þorði ekki að tala um það. Þetta var bara einhvern veginn svona feluleikur. 
Og ég var alltaf tilbúin að svara til að viðhalda þessu leikriti. 

Þá upplifðu sumir skert tækifæri til félagslegrar þátttöku vegna þeirrar ábyrgðar sem þeir báru 

þegar foreldrið var mikið veikt. Kristín var mjög bundin heimilinu vegna þeirrar 

umönnunarskyldu sem hún hafði gagnvart móður sinni og gat því lítið tekið þátt í félagslífinu 

eftir skóla. Hún átti samt góðar vinkonur sem hún lék stundum við þegar aðstæður leyfðu. 

Þú veist ég fittaði ekki inn í sumt af því ég var ekki...af því eftir skóla fór ég alltaf til mömmu. 
Þú veist þannig það var oft eitthvað félagslíf eftir skóla sem ég tók aldrei þátt í og þá 
náttúrlega dettur maður svolítið út úr hópnum. En ég var heppin að vera alltaf í sama 
grunnskóla þannig að einhvern veginn vinkonur mínar þær voru alveg svona til staðar 
þannig þegar ég vildi það sem kallað er „að leika“ en ég gat aldrei leikið við neinn nema ef 
ég var hjá pabba. 

Kristín lýsir því að hafa fundist það flókið að geta stundum verið mikið með vinkonum sínum 

og svo hverfa skyndilega alveg, því hún gat ekki útskýrt fyrir þeim heimilisaðstæður sínar og 
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að móðir hennar væri veik. Hún segist alltaf hafa verið að halda uppi einhverju leikriti og búa 

til afsakanir til þess að vinkonur hennar kæmust ekki að því hvað var í gangi heima hjá henni. 

Þá tók hún aldrei vinkonur sínar með sér heim að leika. Hún segist einu sinni hafa gert þau 

mistök að bjóða vinkonu sinni heim til sín en þá hafi hún lært að það gæti hún aldrei gert aftur. 

Hún lýsir því svona: 

Þannig það var oft ótrúlega erfitt sko að vera stundum rosa aktív með vinkonum en svo 
bakka og hverfa algjörlega. Og þetta var svona upp og ofan einhvern veginn. En ef ég var 
að leika við þær þá fór ég heim til þeirra. Og ég man aldrei eftir því að hafa farið með þær 
heim til mömmu nema einu sinni tók ég vinkonu, þá hef ég örugglega verið sko svona tólf 
ára. Þá er mamma ekki á góðum stað og þetta var eitthvað út af því að ég átti eitthvað 
nýtt dót og mig langaði svo að sýna henni það, þessari vinkonu minni, og ég man ég 
hugsaði „æ það hlýtur að vera allt í lagi að ég fari með hana heim“ og eitthvað svona. Og 
hérna þá komum við inn í aðstæður, mamma var dagmamma og hún var alltaf með of 
mörg börn sko, hún hefur örugglega verið með svona sjö börn þarna sko og hún er í 
símanum að rífast við einhvern og við löbbum inn í þessar aðstæður og ég svona bara 
panikka, það er enginn að hugsa um börnin og mamma er að rífast og öskra í símann og 
ég með vinkonu þú veist og það endar bara með því að ég segi við hana bara „förum!“ og 
svo ræddum við þetta aldrei, þú veist ég var að reyna að afsaka þetta og eitthvað svona 
en...þá lærði ég bara aldrei taka vinkonu heim! Aldrei. En ég var ekki virk svona félagslega 
almennt svona finnst mér. 

Helga lýsir því að hafa oft þurft að bregðast fljótt við þegar móðir hennar varð skyndilega veik. 

Hún lýsir einu þannig tilfelli hér þar sem hún þurfti að hætta við gistihelgi með vinkonu sinni í 

bænum og taka rútuna í skyndi heim til að hjálpa til: 

 ...ég fer með vinkonu minni til pabba hennar, sem bjó í Reykjavík og ætla að vera yfir 
helgi. Pabbi hringir í mig og segir: „Helga mín þú verður eiginlega að koma með rútunni 
núna“ og ég alveg: „Já okei“. Þannig ég fór bara með rútunni heim aftur. 

Guðmundur taldi veikindi móður sinnar að mörgu leyti hafa haft neikvæð áhrif á hans félagslíf. 

Vinir hans máttu margir hverjir ekki koma heim til hans vegna þess að foreldrar þeirra höfðu 

bannað þeim það. Þá hafði hann ekki möguleika á að stunda íþróttir eða aðrar tómstundir: 

Já það var náttúrulega alls konar flækjustig í því hún náttúrlega keðjureykti alltaf þarna 
inni og ég hef heyrt það svona í seinni tíð frá krökkum sem maður þekkti þá sko að það 
voru margir sem máttu ekki koma heim til okkar sko út af því þeir náttúrlega komu bara 
heim lyktandi eins og sígarettur. Og svo var náttúrlega hitt það var aldrei til neinn 
peningur, allar frístundir allt sem kostaði peninga þú veist það var út sko. Það voru allir 
jafnaldrar manns í þú veist...það voru allir að æfa fótbolta en það var ekki hægt þetta var 
allt of dýrt sko. Það var náttúrlega félagspartur sem klúðrast út af því sko en maður átti 
nú samt einhverja vini en kannski flestir áttu það sameiginlega að eiga líka mæður sem 
reyktu sko þannig að þær tóku ekkert eftir lyktinni [hlær]. 
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Helga segist heldur ekki hafa haft möguleikann á að stunda íþróttir þar sem aðstæður leyfðu 

það ekki. Hana dreymdi um að fá að æfa frjálsar íþróttir eins og vinkonur sínar: 

Þegar að ég er svona tíu, ellefu, tólf þá er ég rosalega dugleg í fótbolta og ég er rosalega 
dugleg að hlaupa og ég hleyp hraðar heldur en allir gerðu á þessum tíma. Og innst inni þá 
blundaði í mér að mig langaði rosalega til þess að æfa frjálsar en það var ekki hægt. Við 
vorum aldrei fátæk, skilurðu ég upplifði ekki neina fátækt en það var aldrei borgað neitt 
fyrir mig í neina íþrótt eða neitt svoleiðis. Það var ekki hægt. Skynsemin í mér sagði, þú 
biður ekkert um svoleiðis. 

6.4.4 Skólinn  

Það var misjafnt hversu mikil áhrif veikindi foreldris og umönnunarhlutverkið höfðu á 

skólagöngu viðmælenda. Flestum gekk ágætlega í skólanum og aðstæður þeirra heimafyrir 

virtust ekki bitna á mætingu þeirra eða þátttöku í skólalífinu. Margir greindu þó frá því að hafa 

haft áhyggjur af foreldrinu á meðan þeir voru í skólanum. Erna hafði oft áhyggjur af móður 

sinni á meðan hún var í skólanum en hún lýsir því einnig að hafa stundum fundist gott að fara 

í skólann. Þar gat hún hvílt sig á áhyggjum og fengið að vera í eðlilegu umhverfi umkringd 

vinum: 

En ég var rosalega...ég man eftir að hafa liðið mjög illa yfir mömmu en ég man líka eftir að 
hafa liðið mjög vel yfir því að geta farið skólann. Farið bara í svona eðlilegt umhverfi og 
verið með krökkunum og verið með fína kennara og svoleiðis. En já þetta er svona 
eiginlega tvíeggja sverð. Þetta er eiginlega bæði. 

Guðmundi fannst gott að vera í skólanum en þá fékk hann frí frá áhyggjum og átökum heima. 

Eftir því sem hann varð eldri og aðstæður heimafyrir versnuðu leitaði hann í auknum mæli út 

fyrir heimilið til vina sinna: 

Það voru bara rifrildi og átök bara flesta daga sko. Það var bara frí að fara í skólann. Svo 
eftir skóla þá reyndi maður bara að koma ekkert heima nema maður virkilega þurfti þess. 
Sérstaklega eftir að maður var orðinn aðeins eldri sko og gat svona aðeins farið að vera úti 
til tíu á kvöldin og svoleiðis þá reyndi maður bara að mæta inn klukkan ellefu og fara beint 
inn að sofa sko. 

Tækifæri Kristínar til náms og þátttöku í skólalífinu voru hins vegar verulega skert vegna 

veikinda móður og þeirrar miklu ábyrgðar sem hún bar á heimilinu. Hún missti mikið úr skóla 

öll sín grunnskólaár og flosnaði upp úr námi í menntaskóla. Hún segist hafa verið í fyrsta bekk 

í grunnskóla þegar hún áttar sig á að hún muni ekki eiga eðlilega skólagöngu eða eðlilegt 

félagslíf. Hún man vel eftir því hvað hún var spennt að byrja í skóla. Hún hafði ekki verið í 

leikskóla svo það vakti hjá henni mikinn spenning að byrja í grunnskóla. Hún lýsir fyrsta 
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skóladeginum og hvað hún upplifði mikla gleði og tilhlökkun. Þá segist hún hafa verið mjög 

klár, kunni bæði að lesa og skrifa áður en hún byrjaði í skólanum, bæði á íslensku og ensku. 

Hér greinir Kristín frá því hvernig það rann upp fyrir henni á fyrsta bekkjarkvöldinu sínu í fyrsta 

bekk að skólaganga hennar yrði ekki eins og hjá flestum öðrum börnum: 

Og ég man þegar það var eitthvað svona bekkjarkvöld og það átti að vera einhver svona 
bekkjarsýning og þá var sem sagt verið að sýna rauðhettu og ég átti að leika í leikritinu og 
ég var ógeðslega spennt. Og það áttu náttúrulega foreldrar að koma með og ég er heima 
og mamma átti að fara með mig. Og við erum að fara nema mamma dettur úr jafnvægi og 
það er allt bara í chaos heima, mamma í slæmu jafnvægi og allt þetta og tilhlökkunin bara 
hvarf og mér bara svona varð alveg sama um þetta, um skólann og bara strax hugsaði 
„sleppum þessu“. Og þetta er svo lýsandi fyrir æskuna að það einhvern veginn bara, allt 
hitt skipti engu máli. Þú veist þú ert bara með mömmu í hræðilegu jafnvægi, þig langar 
heldur ekkert að taka hana upp í skóla og þá bara skipti rauðhetta engu máli eða skilurðu 
bara í þessu samhengi. En þá lærði ég bara þarna í fyrsta bekk bara já okei þú veist ég er 
ekkert að fara að eiga neitt eðlilegt skólalíf með krökkum einhvern veginn. Ég lærði það 
mjög snemma. Þú veist að það skipti ekkert máli.  

Kristín lýsir því að hafa upplifað það tímasóun að vera í skólanum vegna þess hún hafði mun 

mikilvægari verkefnum að gegna heima hjá sér við að styðja veika móður sína. Þá var hún oft 

ekki í tilfinningalegu jafnvægi til að mæta í skólann og mætti oft ósofin þegar hún þurfti að 

annast móður sína á nóttinni. Hún lýsir því svona: 

Mér fannst það algjör tímasóun að vera í skólanum. Ég er svo mikið búin að pæla í þessu 
bara af hverju mér fannst það...en það er bara út af því að það voru bara svo miklu miklu 
stærri og mikilvægari málefni í gangi heima þannig að það að vera að eyða tímanum í að 
læra stærðfræði og íslensku...mér fannst það bara fáránlegt! Þú veist mamma var að hóta 
því að svipta sig lífi í nótt, þú veist og ég var að reyna að stoppa hana...mér var alveg sama 
um skólann eða skilurðu?  

Þá gat hún illa sinnt heimanámi vegna þess hve bundin hún var því hlutverki að annast móður 

sína. Það bitnað verulega á námsárangri hennar, gróf undan sjálfstrausti hennar í námi og 

leiddi til þess að hún þróaði með sér mikinn skólakvíða.  

En það var líka þannig sem er ótrúlega leiðinlegt að ég náttúruleg lærði ekki mikið heima, 
ég fékk ekki góðar einkunnir og mætti rosalega illa. Mamma hringdi mig inn veika sko. Hún 
hringdi bara upp í skóla þú veist ég fékk ekki skróp en ég var alltaf veik. 

Hún segist hafa fengið „tossastimpilinn“ frá kennurum og nemendum vegna þess hve illa henni 

gekk í námi. Hún lýsir því að hafa fundist það mjög sárt því hún vissi að hún væri klár og vel 

fær um að ráða við skólaverkefnin en gat það einfaldlega ekki vegna þess álags sem hún bjó 

við heima hjá sér. 
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Þú veist ég var svona það sem kallast að vera tossi. En samt fittaði ég ekki inn í það form 
af því ég var rosalega ábyrg og ég var rosalega kurteis og þú veist ég var alveg góður 
nemandi. Þú veist ég vildi alveg gera vel. Þú veist ég passaði ekki inni í meðal krakkanna 
sem voru ábyrgir og duglegir en ég passaði heldur ekki inn í þenna tossastimpil. Þú veist 
ég var aldrei óþekk eða að svara kennurunum dónalega eða neitt þannig, þannig ég 
passaði ekki inn í þann hóp.  

6.4.5 Jákvæð áhrif 

Margir viðmælendur töldu sig hafa þróað með sér ýmsa styrkleika og hæfni út frá reynslu sinni 

af því að eiga foreldri með geðsjúkdóm og hafa ung þurft að bera mikla ábyrgð. Erna, Kristín 

og Helga sögðust búa yfir fjölmörgum styrkleikum sem þær rekja beint í reynslu sína og nýtast 

þeim jafnt í einkalífi sem og starfi. Erna orðar það svona: 

Já algjörlega og bara fullt að mínum styrkleikum held ég að ég hafi fengið út úr þessari 
reynslu sem ég bara nýti mér daglega í minni vinnu og bara mínu einkalífi og öllu sko. 

Erna telur reynslu sína einnig hafa haft mikil áhrif á val sitt á starfsframa en hún starfar við 

ráðgjöf í dag.  

Og ég held að það sé náttúrulega bara partur af því hvað ég hef valið mér að gera þú veist 
að vinna við ráðgjöf og já ég held að það hafi skapað mig rosalega mikið, bara hver ég er í 
dag... 

Helga segir þá ekkert hafa komið sér á óvart þegar hún varð móðir en hún kunni vel til verka 

þar sem hún hafði annast barn frá því hún var þrettán ára gömul: 

Enda þegar ég eignaðist sjálf barn þá kemur ljósmóðirin að mér þar sem ég er með barnið 
mitt og hún horfir á mig og hún segir: „Ertu búin að gera þetta áður?“. Og ég segi já, ég 
bara fæddi ekki það barn. Og hún segir: „já, það er alveg greinilegt“. Það voru alveg 
fumlaus handtökin. Þú veist þetta var ekkert mál. Þetta var bara mjög lítið mál að hugsa 
um barn. Af því mér fannst þetta bara svo eðlilegt. 

Hulda og Erna sögðu báðar reynslu sína hafa gert sig að betri foreldum. Erna lýsir því svona: 

...og ég hugsa að ég sé bara mjög góð mamma af því að ég er með einhver svona viðmið. 
Þú veist án þess að vilja fara eitthvað svona overboard í að vera alveg öfug og bara króa 
börnin mín af og þau megi ekki kynnast heiminum.  

Helga taldi reynslu sína í æsku hafa gert sig að betri manneskju. Hún segist alla ævi hafa verið 

að reyna að lesa í móður sína en það hafi eflt hæfni hennar í að setja sig í spor annarra og 

mæta fólki í erfiðleikum. Þá segir hún reynslu sína hafa kennt sér það að vera þakklát og að 

ekkert sé sjálfsagt í þessu lífi: 
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Og ég upplifi kannski meira bara að það að ég hafi gengið í gegnum þetta geri mig að betri 
manneskju. Þú veist ég upplifi bara að ég hafi þroskast rosalega mikið við það að eiga 
geðsjúka mömmu. Og að ég hafi lært líka þetta að það er ekki allt sjálfsagt í þessu lífi þetta 
er ekki svona slétt og fellt. 

Hún lýsir því að hún sé þakklát á hverjum degi fyrir að vera heilbrigð og fyrir það að eiga góða 

fjölskyldu og heilbrigð börn. 

Og svo er eitt sem hefur komið svona í seinni tíð sem ég rek alveg beint í þetta. Það er 
þetta þakklæti fyrir að vera heilbrigð. Ég veit þú trúir því ekki, en það er ekki sá dagur sem 
ég vakna upp og ég er svo glöð yfir því að það sé ekkert að mér. Þó svo að ég sé með 
einhvern bakverk eða eitthvað en að ég sé andlega heil. Og þetta að gera sér grein fyrir 
því að geðsjúkdómar fara ekki í manngreinaálit. Það geta bara allir veikst af geðsjúkdómi. 
Og mér finnst það kannski vera svolítið þessi auðmýkt og þakklæti, bæði þessi auðmýkt 
yfir því að vera ekki enn búin að veikjast skilurðu, að vera enn bara í lagi og langa og vakna 
glöð á morgnana. Mér finnst þetta skipta bara rosalega máli. Þetta er eitthvað sem bara 
ég...mér finnst þetta bara...þetta eru gildin í mínu lífi sko. 

Erna lýsir einnig miklu þakklæti. Hún segist þakklát fyrir að hafa alist svona upp því það hafi 

gert hana að þeirri manneskju sem hún er í dag. 

...en þá einhvern veginn fékk ég þá hugmynd sem ég bara trúi enn þann dag í dag að ég 
varð allt í einu mjög bara þakklát. Þakklát fyrir að hafa alist upp svona og alist upp hjá 
henni vegna þess að þá væri ég ekki eins og ég er í dag. Það var rosalega svona góð 
tilfinning að upplifa.  

Af frásögnum viðmælenda að dæma er ljóst að geðræn veikindi foreldris og sú ábyrgð sem 

þeir báru sem börn hafi haft margvísleg áhrif á æsku þeirra og fullorðinsár. Flestir glímdu við 

mikinn tilfinningavanda, upplifðu skömm og voru sviptir áhyggjulausri æsku sinni. Veikindi 

foreldra höfðu einnig mikil áhrif á tengsl og samskipti innan fjölskyldunnar og settu heimilislífið 

gjarnan úr skorðum. Þá voru tækifæri margra til náms og félagslegar þátttöku verulega skert. 

Allir viðmælendur sýna þó merki um mikla seiglu en þrátt fyrir erfiða æsku vegnar þeim öllum 

vel í lífinu í dag. Sumir hafa þá náð að nýta reynslu sína til góðs og leggja sitt af mörkum til gera 

heiminn betri og að forða öðrum börnum frá því að lenda í því sama. 

6.5 Stuðningur 

Flestir viðmælendur lýstu skorti á stuðningi í æsku og þá sérstaklega þegar kom að formlegum 

stuðningi eins og veittur er af stofnunum innan heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfis. Þeir 

sögðu hvorki skólastarfsfólk né heilbrigðisstarfsfólk, sem að meðferð foreldra þeirra kom, hafa 

veitt þeim nokkurn stuðning. Margir greindu frá því að hafa lengi verið sárir og bitrir út í 

skólann, spítalann og barnavernd fyrir að hafa ekki gripið inn í og veitt þeim viðeigandi 
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þjónustu. Þegar þeir voru spurðir út í óformlegan stuðning, eins og þann sem veittur er af 

ættingjum og vinum, sögðust allir hafa búið við einhvern slíkan stuðning en voru þó sammála 

um að þeir hefðu viljað hafa aðgang að einhverjum fullorðnum utan fjölskyldunnar sem væri 

hlutlaus og þeir gætu leitað til þegar þeir þyrftu á að halda. 

6.5.1 Óformlegur stuðningur 

Flestir viðmælendur greindu frá því að hafa fengið stuðning frá ættingjum og vinum. Nokkrir 

sögðust hafa getað leitað til ömmu og afa þegar aðstæður á heimili þeirra urðu mjög erfiðar. 

Ragna lýsir því hér: 

Sem betur fer bjuggu amma mín og afi fyrir neðan okkur og við gátum svolítið leitað 
þangað þegar við urðum hrædd. 

Hulda og Erna lýstu þá styðjandi vinatengslum en þær höfðu báðar sagt bestu vinkonum sínum 

frá veikindunum og fannst því gott að leita til þeirra þegar þær þurftu á stuðningi að halda. 

Erna lýsir því hér á eftirfarandi hátt: 

Allar mínar svona bestu vinkonur voru mjög meðvitaðar um mínar aðstæður og ótrúlega 
mikill stuðningur í þeim. Og í gegnum tíðina hef ég oft fengið alveg gott athvarf heima hjá 
vinkonum mínum ef illa hefur gengið heima að þá fékk ég að vera hjá þeim og allt svoleiðis. 
Þannig að það hefur alltaf verið mjög svona...eiginlega mestur stuðningurinn í þeim. 

Helga segir þau fjölskylduna oft hafa notið stuðnings frá nágrönnum sínum en þau bjuggu í 

litlu þorpi úti á landsbyggðinni. Hún lýsir því að það hafi aldrei neinn talað opinskátt um 

veikindi móður hennar en hún segist samt hafa fundið fyrir mikilli samkennd í loftinu. Hér segir 

hún frá einu dæmi: 

Og mamma kom heim á Þorláksmessu af geðdeildinni og hún var engan veginn í stakk búin 
til þess að vera heima. En það gekk samt alveg skilurðu. Og nágrannarnir...sko það var 
þannig að fólk vissi af því að hún var þarna en enginn talaði um það. Og það komu sem 
sagt smákökur í boxum og héngu á hurðarhúninum. Skilurðu, af því að fólk vissi að hún 
væri ekki búin að baka og það var alveg yndislegt. Og ég upplifði alveg svona...ég upplifði 
svona að samkenndin væri meira svona í loftinu en aldrei neitt sagt. 

Hulda segir eldri systkini sín hafa verndað sig mikið. Þau hafi tekið á sig mikla ábyrgð og hlíft 

henni við mörgum erfiðleikum: 

Systkini mín vernduðu mig mjög mikið sérstaklega systir mín sem að bjó lengi á neðri 
hæðinni í húsinu og það var vanalega hún sem fór með pabba til að koma mömmu til 
læknis. 
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Kristín átti góðan pabba sem hún segir að hafi verið svona kletturinn í hennar lífi og reynst 

henni mikill stuðningur. Hún lýsir því að án hans væri hún ekki á þeim stað sem hún er í dag: 

Umm ég er í góðum tengslum við pabba og hann hefur alltaf verið svona steinninn í mínu 
lífi og ekki...sko ég segi oft að ef ég hefði ekki haft hann að þá væri ég ekki hér í dag. Þú 
veist ég hefði...þó maður geti ekki spáð fyrir því en ég hefði farið í neyslu eða ég hefði...það 
hefði farið mikið verr fyrir mér af því að hann var oft sá eini sem ég hafði. 

Allir viðmælendur voru sammála um að þeir hefðu viljað hafa aðgang að einhverjum 

fullorðnum utan fjölskyldunnar sem væri hlutlaus og þeir gætu leitað til þegar þeir þyrftu á að 

halda. Kristín lýsir því hér hvað fjölskyldumeðlimir eru oft tilfinningalega flæktir inn í 

aðstæðurnar og þar af leiðandi blindir á ástandið og ófærir um að veita þann stuðning sem 

börn í þessari stöðu þurfa á að halda: 

Sko ég hefði bara viljað hafa einhvern sem hefði stutt mann að hvaða leyti sem er. Þú veist 
ég hafði engan að tala við og það er líka mikilvægt í svona að hafa einhvern að tala við sem 
er ekki inni í fjölskyldunni. Þú veist af því ég hafði bara pabba. Og pabbi hafði alveg 
tilfinningar um þetta, þetta var fyrrverandi konan hans og hún líka kannski búin að gera 
honum margt og hann með allar sínar tilfinningar og meðvirkni í þessum aðstæðum að 
það hefði verið svo mikilvægt að hafa einhvern sem er bara hlutlaus. Bara eins og 
sálfræðing eða bara einhvern sem að gæti svona aðeins kannski ráðlagt manni og svona 
séð aðstæðurnar öðruvísi. En ég hefði bókstaflega tekið hvaða manneskju sem er sem 
hefði stutt mig, að hvaða leyti sem er. Það var bara ekkert þannig. 

6.5.2 Formlegur stuðningur frá skóla 

Flestir viðmælendur sögðust ekki hafa fengið neinn stuðning í skólanum. Þeir sögðu skólann 

þó hafa vitað um aðstæður þeirra en einhverra hluta vegna ekki gripið inn í. Margir lýstu því 

að hafa verið sárir út í skólakerfið fyrir að hafa ekki veitt þeim viðeigandi stuðning. Helga lýsir 

því hér: 

Ef ég hugsa til baka og þegar ég er orðin aðeins eldri þá er eitt sem særir mig, það er að 
enginn spurði mig, allir vissu að ég var að fara með bróður minn til ömmu og sækja hann 
í bakaleiðinni og enginn spurði mig „Helga mín hvernig hefurðu það?“ Það var mjög 
sérstakt, þegar maður er sjálfur skólamanneskja, maður myndi aldrei láta þetta viðgangast 
í dag. Já, ég upplifði það ef það er eitthvað sem ég upplifði sem að hafi mistekist af hálfu 
skólans þá var það að einhvern tíma spyrja mig „Bíddu Helga er þetta svona? Ert þú að 
gera þessa hluti?“ Af því allir vissu að mamma væri í burtu. 

Erna greindi frá því að alla hennar grunnskólagöngu hafi enginn í skólanum komið til hennar 

og spurt hana hvernig henni liði þrátt fyrir að skólinn hafi vitað að móðir hennar væri mjög 

veik. Hún segist lengi hafa verið mjög sár og bitur yfir því: 



71 

Aldrei í gegnum alla mína skólagöngu...eða upp í gagnfræðaskóla þá er ég að tala um þessa 
skylduskólagöngu var enginn sem að greip eða pikkaði í mig eða...en ég er alveg búin að 
fara í gegnum biturleika með það en það hefur ekkert upp á sig þetta var bara tíðarandinn. 
Tíðarandinn var bara svona og þú veist ef ég ætlaði að vera bitur þá gæti ég bara verið 
bitur út í alla sem voru í kringum mig á þessum tíma en gerðu ekki neitt. Fólk var líka bara 
hrætt. Þú veist það er erfitt að stíga inn í svona aðstæður, fólk var hrætt við 
barnaverndarnefnd, fólk var hrætt við...já bara allan fjandann. Þannig að já, það var 
enginn sem að svona ræddi við mig bara „Hvernig hefurðu það?“ þú veist það var alltaf 
bara „Hvernig hefur mamma þín það?“. 

Kristín segist ekki hafa fengið neinn stuðning í skólanum alla sína grunnskólagöngu og lýsir því 

að hafa aðeins mætt skömmum kennara fyrir lélega frammistöðu og mætingu: 

En í grunnskóla þá hérna...ég var meira bara skömmuð. Þú veist ég var ekki að læra. Þú 
veist ég var svona það sem kallast að vera tossi [...] En ég fékk svona þennan stimpil frá 
kennurum að ég væri löt og tossi af því ég var ekki að læra heima og ég var alveg stundum 
að fá fjóra í prófum og eitthvað en það var aldrei neinn sem sagði við mig bara „Hvernig 
líður þér? Er allt í góðu?“ 

Þá segir hún þau hafa verið fjögur systkinin í sama skólanum allan grunnskóla og ekkert þeirra 

fékk stuðning. Hún segir skólann hafa verið meðvitaðan um að móðir þeirra væri mjög veik. 

Þar að auki var mæting Kristínar stopul og hún átti í verulegum erfiðleikum með námið en 

samt var enginn sem spurði hana hvort allt væri í lagi. 

Það voru rosalega margir sem vissu að það var eitthvað skrítið í gangi og vissu að við vorum 
tekin frá mömmu og allt það og vissu samt að ég væri líka hjá mömmu, þannig ég held að 
rosa margir hafi vitað þetta en ekki brugðist við. Og við vorum fjögur börn í þessum 
grunnskóla og ég veit að enginn af okkur fékk stuðning. Enginn! Og við vorum í sama 
grunnskóla öll grunnskólaárin okkar. Það var ekkert. Það var enginn sem settist niður með 
mér og sagði bara „Er allt í lagi?“ 

Kristín minnist þess þá þegar hún fór til skólahjúkrunarfræðingsins. Þar var hún bólusett og 

vigtuð og þar með var hún afgreidd. Hún undrar sig á því að hjúkrunarfræðingurinn hafi ekki 

spurt út í líðan hennar þar sem ljóst var að hún var að glíma við mikla erfiðleika. 

Þú veist ég var að hugsa bara það var alltaf skólahjúkrunarfræðingur og ég fór að hugsa 
bara hvenær hitti ég hana og ég bara man eftir því þegar ég hitti hana og þá var mér gefin 
sprauta og ég var vigtuð og hún sagði mér að ég væri of þung. Og ég fór að hugsa bara það 
var það eina sem hún gerði. Enda þróaði ég með mér átröskun seinna meir sko en það er 
eina inputið sem ég fékk í æsku frá grunnskólanum, það var að ég væri of þung. Í staðinn 
fyrir að bara segja „Hvernig líður þér?“. 
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6.5.3 Stuðningur innan heilbrigðiskerfisins 

Þá lýstu margir vonbrigðum sínum yfir því að hafa ekki fengið viðeigandi þjónustu og stuðning 

innan heilbrigðiskerfisins. Kristín lýsti því þegar hún fór að heimsækja móður sína á geðdeild í 

fyrsta sinn. Móðir hennar var þá búin að vera lengi á spítala og þau systkinin höfðu beðið föður 

sinn oft og mikið um að fá að fara og hitta hana. Þegar þau koma á spítalann var enginn sem 

talar við þau og útskýrir fyrir þeim stöðuna. Kristín segir þessa heimsókn hafa verið mjög mikið 

áfall fyrir þau systkinin en móðir þeirra var mjög lyfjuð og í slæmu ástandi. Eftir þetta var 

enginn frá spítalnum sem talaði við börnin eða veitti þeim stuðning. Þá fylgdi heldur enginn 

stuðningur frá spítalanum þegar móðir hennar útskrifaðist heim af geðdeildinni.  

Maður var náttúrlega ekki búinn að hitta mömmu svo ótrúlega lengi og ég vissi ekkert 
hvað var í gangi, ég var bara ótrúlega reið og í einhverjum tilfinningarússíbana. En pabbi 
var samt búinn að segja mér að mamma væri veik og allt það. Og við fáum sem sagt, eftir 
að hafa suðað mjög lengi, að koma upp á geðdeild og hitta mömmu. Og það talaði enginn 
við okkur, þú veist það var enginn sem settist niður með okkur, þú veist læknir eða neinn 
sem útskýrði þetta fyrir okkur. Eina sem að ég man er að ég labba inn til mömmu og hún 
gat ekki talað, þú veist hún var svo lyfjuð að hún gat ekki myndað orð og ég bara vissi ekki 
neitt. Þetta endar bara með því að pabbi fer með okkur, hann vissi ekki ástandið áður en 
við komum þarna og...þú veist þetta var bara mjög mikið áfall að sjá foreldri sitt svona. Og 
eftir þetta var enginn eftirfylgni frá spítalanum fyrir okkur systkinin. Ekki neitt. 

Kristín gagnrýnir að móðir hennar hafi verið útskrifuð heim af geðdeild án þess að hugað hafi 

verið að því hvað og hver tæki við henni. Hún segir óásættanlegt að ætlast til þess að 

fjölskyldan taki alla ábyrgðina eftir útskrift. Þá segir hún óforsvaranlegt að hún sem barn hafi 

þurft að standa í því að passa upp á móður sína fárveika og sjá til þess hún taki lyfin sín eða 

mæti í forðasprautur. Það séu ekki verkefni sem börn eiga að vera að sinna: 

Það er líka sko að útskrifa manneskju út af geðdeild, mjög oft eru þau bara ekki í nógu 
góðu standi, þú veist þetta er bara ferli, bataferli. Umm það þarf að vera einhver annar en 
fjölskyldumeðlimur sem tekur boltann. Sem að passar upp á viðkomandi. Líka sko, ég sem 
aðstandandi hvort sem ég er barn eða fullorðin er ótrúlega meðvirk í aðstæðum og 
ótrúlega veik. Ég er ekki með færni til að bregðast við því þegar mamma er ekki að taka 
lyfin sín eða pína hana í það að fara í sprautuna sína. Ég er ekki manneskjan í það! Ég er 
bara barnið hennar sko. Þú veist ég á ekkert að vera að fylgjast með þessu. Og þetta á bara 
ekki að vera valkostur, þetta bara á ekki að vera svona. Og þá á bara að segja við mömmu 
og pabba bara „Heyrðu ef að þið viljið vera með börnin þá þurfið þið að mæta með þau x 
oft í viðtalstíma hjá sérfræðing“. En það var aldrei.  

Hulda upplifir mikla reiði út í heilbrigðiskerfið. Hún greindi frá því að hún og fjölskylda hennar 

hafi oft þurft að annast móður hennar heima þegar hún var gríðarlega veik og í alvarlegri 

sjálfsvígshættu vegna þess að spítalinn tók ekki við henni. Þegar aðstæður voru slæmar komu 
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eldri systkini hennar, sem ekki voru lengur búsett á heimilinu, gjarnan inn á heimilið til að 

hjálpa til við að annast móður hennar. 

Ég upplifði þessa heilbrigðisþjónustu sem einhvern klíkuskap því að hérna, það var eins og 
það væri ekkert hægt að taka við henni þótt að það þyrfti að vaka yfir henni því að hún 
bara reyndi alltaf að fremja sjálfsmorð. Þú veist það þurfti að fela alla hnífa, alla hálsklúta, 
allt sem hún gat hugsanlega meitt sig á.  

Kristín segist hafa kallað eftir hjálp þegar hún var á unglingsaldri en enga aðstoð fengið: 

Og eins og á unglingsárunum að þá fór ég að kalla á hjálp og ég fékk enga hjálp. Þú veist 
ég bara talaði við landlækni, héraðslækni, öll samtök sem mér datt í hug, ég talaði við 
geðdeildina. Þú veist ég reyndi, bara frá því ég var svona þrettán eða fjórtán ára, þá öskraði 
ég á hjálp hérna í samfélaginu, þú veist á spítalanum og hjá læknum en enginn, enginn 
hjálpaði mér. Og enginn var eitthvað svona „Bíddu af hverju er fjórtán ára stelpa komin í 
tíma hérna hjá mér sem geðlæknir út af mömmu sinni. Hverjar eru fjölskylduaðstæður 
hennar? Hvað er að gerast?“, bara enginn þú veist sem að spáði í því. Mjög skrítið. 

Hún segir það skipta gríðarlega miklu máli að börn í þessari stöðu fái hjálp á sínum forsendum 

og hafi sjálfstæðan rétt til aðstoðar og stuðnings óháð því hvort foreldrið leiti sér hjálpar. 

Þú veist af því það er svo oft...umm okkar réttur sem aðstandandi tengist alltaf 
sjúklingnum. Að mamma þurfti að leita sér hjálpar einhvern veginn þannig að við 
kæmumst inn í eitthvað, sem að var ekki neitt samt. En sko það skiptir svo miklu máli að 
börnin fái hjálp á sínum forsendum, ekki tengt mömmunni eða pabbanum sem eru veik. 
Og það á að vera eins og ´98 þegar ég er átta ára þá poppa ég upp í kerfinu, fyrsta lagi að 
ég er flutt til pabba og að mamma fer inn á geðdeild. Frá átta ára aldri og þar til dagsins í 
dag, ég er 29 ára, hefur enginn spurt mig „Er allt í lagi?“. 

Ragna leggur áherslu á að börn eigi rétt á því að fá hjálp en segir aldrei neinn hafa hlustað: 

Við erum bara börn og við höfum okkar rétt sem börn að fá hjálp, en það hefur aldrei verið 
einhvern veginn. Það hefur aldrei verið neinn sem svona hlustar á mann.  

Kristín segist ekki hafa fengið neina þjónustu fyrr en hún sjálf verður veik. Hún segir veikindi 

sín beina afleiðingu af þeirri æsku sem hún átti og segir það sorglegt að hún hafi þurft að verða 

veik til þess að fá einhverja hjálp. 

Það var ekki fyrr en ég veikist af átröskun sko sautján eða átján ára sem ég fer í meðferð 
og þá fyrst fer ég að tala um mínar hugsanir og um þetta allt saman. Ég þurfti að veikjast 
til þess að fá hjálp! Þú veist ég þurfti að verða sjúklingurinn. Þú veist og ég var bara komin 
inn á geðdeild eins og mamma, átján ára gömul. 
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Guðmundur fékk ekki hjálp fyrr en allt fór úr böndunum. Hann lýsir því að honum hafi verið 

þeytt á milli úrræða án þess að hafa fengið eitthvað um það að segja og var ósáttur við að hafa 

ekki fengið tækifæri á að tjá sig um sín málefni: 

Svo er náttúrulega eitt í þessu líka þegar þetta allt saman gerist að þá náttúrulega fór 
þarna hellings félagsbatterí í gang og þú veist það vissi enginn hvað átti að gera það var 
bara „nei, nei, nei setjum hann bara þarna inn“ og „setjum hann svo þarna inn í þessa tíma 
og svo þarna inn og svo verðum við að láta hann tala við þennan og þennan og setja hann 
á þessi lyf og láta hann gera þetta og þetta“ og þú veist það hjálpaði ekki neitt. Ég fékk 
ekkert um þetta að segja ég var náttúrlega bara fjórtán ára gamall. Það var bara eitthvað 
„byrjum á að setja hann inn á Bugl í þrjá mánuði og svo verður hann að fara í vikulega tíma 
til sálfræðings og svo verður hann að gera þetta...nei Bugl er ekki að virka þannig við 
skulum senda hann út á land í meðferð þar.“ Það náttúrulega líka jók svo á reiði mína á 
þessu kerfi, barnaverndarnefnd og öllu þessu því að þú veist það var enginn að hafa fyrir 
því að setjast niður með mér og segja „Hey hvað er í gangi? Hvað getum við gert til þess 
að hjálpa þér?“ þú veist það var alltaf bara eitthvað „nei nei við sendum hann þangað. 
Þetta er best fyrir hann.“  

Erna og Kristín lýstu því þá að hafa fundið fyrir neikvæðu viðhorfi heilbrigðisstarfsfólks í garð 

aðstandenda og upplifðu sig ávallt vera fyrir þegar þær báðu um aðstoð: 

Og ég heyri oft þetta í kringum mig bara þetta viðmót hvað aðstandendur eru pirrandi og 
þeir eru svo óþolandi að skipta sér af meðferð og þeir eru svo svona og svona. Við erum 
bara svona „pirrandi“ af því við fáum enga hjálp. Við erum í fáránlegum aðstæðum. Það 
er verið að ætlast til af okkur að við séum einhvern veginn hálfgerður læknir, sálfræðingur, 
umönnunaraðili en það er enginn að stýra okkur og við kunnum ekkert að vera í þessum 
aðstæðum og maður er bara...maður verður bókstaflega geðveikur í þessum aðstæðum! 
Og það er ekkert skrítið að við sýnum stundum hegðun um eitthvað vonleysi. Það er 
enginn að hjálpa okkur. 

Kristín segist alla tíð hafa upplifað sig vera að trufla þegar hún leitar sér aðstoðar: 

Ég er alltaf að trufla alla þegar ég er að leita hjálpar. Og það var alltaf þegar ég var lítil ég 
var alltaf að trufla alla og í dag er ég alltaf að trufla alla. 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að mikilvægast væri að tala við börnin og hlusta á hvað 

þau hefðu að segja. Guðmundur orðar það svona: 

Já bara hlusta eitthvað á aðstandendur sko! Hlusta á ættingja, tala við börnin þú veist eins 
og ef að það hefði í eitthvað skipti komið einhver manneskja frá barnaverndarnefnd eða 
einhver frá geðsviðinu eða einhver svona, talað við okkur þú veist þá hefði alltaf sést að 
það væri ekkert allt með felldu sko. En...já hlusta á fólk, tala við börn ekki bara...því að svo 
nefnilega alveg fyrst langt áður en þetta skeður og langt áður en amma og afi eru að pressa 
á þetta þá var einhvern tímann eitthvað barnaverndarfólk sko sem komu og þau spjölluðu 
bara við mömmu. Ekki orð við okkur. Og svo náttúrlega fóru þau bara „já þetta er allt í 
góðu.“ 
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6.5.4 Sjónarhorn viðmælenda á hvað betur megi fara í formlegum stuðningi 

Viðmælendur voru sammála um að skapa þyrfti vettvang þar sem börn fengju tækifæri á að 

eiga samtal við einhvern um sjúkdóminn. Hulda orðar það svona: 

Já maður myndi eiga auðveldara með að hitta geðlækni foreldrisins eða...æ þú veist það 
væri bara eitthvað svona samtal. Það náttúrlega var ekkert samtal. 

Erna segir jafn mikilvægt að samtal eigi sér stað um geðsjúkdóma eins og þegar um er að ræða 

langvinna líkamlega sjúkdóma sem hafa áhrif á alla í fjölskyldunni: 

Bara að þetta sé rætt! Þetta er bara eins og hvað annað ég meina ef enginn myndi ræða 
krabbameinið sitt það væri náttúrlega bara hræðilegt eða eitthvað bara einhvern annan 
sjúkdóm sem hefur áhrif á alla í fjölskyldunni. 

Kristín segir þögnina sem gjarnan ríkir inni á heimilinu sem og utan þess um veikindin hafa þau 

áhrif að börn upplifa sig oft ein og hjálparlaus í erfiðum aðstæðum. Það geti skapað mikið 

vonleysi hjá börnum og ýtt undir það að þau upplifi skömm og þori því ekki að leita sér hjálpar 

og ræða við einhvern um aðstæður sínar.  

Þú veist maður er einhvern veginn bara svona týndur í kerfinu. Þú veist og það er enginn 
að fylgjast með þessu af því að þú veist skömmin er svo sterk hjá börnum sem að búa við 
svona aðstæður og skömmin býr til þögnina og þau tala ekki! Ég hefði aldrei sagt bara við 
einhvern bara „heyrðu mamma hótaði að hengja sig í gærkvöldi“ þú veist ég hefði aldrei 
sagt það við neinn en hún gerði það! 

Hún leggur áherslu á að það þurfi að rjúfa þessa þögn og draga úr skömminni hjá börnum í 

þessari stöðu með því að veita þeim viðeigandi stuðning. Hún telur jafnframt mikilvægt að 

opna umræðu í samfélaginu um þessi mál og auka meðvitund skólakerfisins á mikilvægi þess 

að styðja við börn og fjölskyldur þeirra þegar um geðræn veikindi foreldris er að ræða. Kristín 

segir að það þurfi í raun að vera einhvers konar tölvukerfi sem gerir heilbrigðisstarfsfólki 

viðvart þegar einstaklingur sem leggst inn á geðdeild á börnin. Þá segir hún að það eigi fylgjast 

með þessum börnum út æskuna og tryggja það að skólinn sé upplýstur og að börnin fái aðgang 

að viðeigandi upplýsingum og þjónustu: 

Ég bara vona að þetta sé að breytast. Ég vona bara að þessi börn sem eiga foreldra sem 
leita á geðdeild að þau poppi upp í kerfinu. Það á að vera eitthvað svona rautt flagg sem 
birtist á þetta barn og það sé fylgst með því alla æskuna. Það sé að fá alveg extra stuðning, 
það sé haft samband við kennara þú veist það á að vera eitthvað utanumhald. Af því að 
börnin eru mikilvægust í þessu samhengi. 



76 

Erna segir mikilvægt að það séu til staðar einhver úrræði fyrir börn sem eiga foreldra með 

geðsjúkdóma. Hún segir fjölskylduna oft ekki í stakk búna til að veita þeim stuðning þar sem 

hún er oft svo veik og meðvirk sjálf: 

Það væri svo flott ef að það væri eitthvað úrræði til fyrir aðstandendur og börn þess veika. 
Eitthvað svona sem gæti gripið mann. Og hérna og ég vona að það sé kannski komið í dag 
ég veit það ekki. Af því fjölskyldan er oft ekkert í stakk búin hún er oft svo ótrúlega meðvirk 
og lasin sjálf að því leytinu til. 

Hún segir að ef hún hefði fengið einhverju um það ráðið hefði hún viljað fá einhvers konar 

teymi utan um sig móður sína sem hefði aðstoðað þær. Hún lýsir því svona: 

Ég hefði viljað fá svona teymi utan um okkur. Einhvern veginn teymi sem myndi aðstoða 
hana bara svona í sínu daglega lífi, aðstoða mig...bara svona eitthvað svona stuðningsnet. 
Þú veist þannig að ég fengi einhvern svona aðila til að ræða við um hana og svo líka til að 
ræða við bara um mig...þú veist bara ræða tilfinnningar bara hvernig líður mér núna og 
þetta gerðist og hvernig leið mér þá og svona. Svolítið svona eins og...æ ég veit ekki hvort 
það sé til eitthvað svona teymi á vegum barnaverndar eða eitthvað en allavega það væri 
eitthvað svona heildstætt teymi þú veist sem líka myndi leiðbeina manni í gegnum kerfið 
hvaða úrræði eru í boð og eitthvað svona. Og þetta teymi myndi fylgja manni í einhvern 
ákveðinn tíma og síðan myndi maður bara halda áfram bara sjálfur en þú veist það myndi 
aðeins bara hjálpa manni í gegnum þetta. 

Guðmundur segir mikilvægt að auka fjárveitingar í málaflokkinn og byggja upp þjónustu sem  

styður börn sem búa við svona aðstæður. Hann telur að ef það hefði verið gripið fyrr inn í í 

hans tilviki hefði verið hægt að fyrirbyggja margt og koma í veg fyrir mikinn kostnað: 

Það þarf að auka fjárveitingar í allt svona tengt geðrænum málum, það þarf að hjálpa 
börnum sem sagt áður en hlutirnir fara í algjört fokk. Út af því ef við förum út í 
kostnaðarlegu hliðina, ég er til dæmis búinn að kosta samfélagið gríðarlega mikið af 
peningum, bara í alls konar innlögnum og sérþjónustu þú veist skattpeningar fóru í það 
borga hótelherbergi fyrir mig þegar að ég var eitthvað sautján ára því ég mátti ekki fara 
að leigja íbúð og gat hvergi verið. Þú veist þetta eru peningar sem alveg hrúgast upp sko 
og þú veist innlagnir hingað og þangað á Bugl og geðdeild og Stuðla og ég veit ekki hvað 
og hvað. Ef að við setjum peninga í að hjálpa hlutum áður en allt fer úr böndunum að þá 
borgar það sig upp á endanum sko. Maður sér það bara eins og með fullt af þessum 
krökkum sem að maður veit um sem hafa átt svona erfiða æsku að þú veist...þau enda öll 
á því að kosta samfélagið slatta af peningum sko! 

Hann leggur áherslu á að hægt sé að spara ómældar fjárhæðir með því að beita snemmtækum 

íhlutunum og grípa inn í áður en vandi verður mikill: 

Já og þegar maður sér það hvað við getum sparað okkur mikla peninga með því að hafa 
hlutina almennilega til að byrja með þú veist ef að mamma hefði fengið bara almennilega 
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hjálp þarna strax þú veist. Ef það hefði verið sendur mannskapur til þess að tala við okkur 
systkinin og gera eitthvað þú veist...þetta hefði getað farið allt allt öðruvísi. 
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7 Umræða og lokaorð 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og ræddar í samhengi við 

fræðilegan bakgrunn og kenningar. Rannsókninni var fyrst og fremst ætlað að rýna í 

reynsluheim fullorðinna einstaklinga sem ólust upp með foreldri með alvarlegan geðsjúkdóm 

og voru í hlutverki umönnunaraðila. Tilgangurinn var að skoða upplifun þeirra af veikindum 

foreldra og reynslu af umönnunarhlutverkinu. Auk þess var lagt upp með að kanna hvaða 

stuðningur stóð þeim til boða í æsku og hverjar þarfir barna í þessari stöðu eru fyrir þjónustu.  

Styrkleikar rannsóknarinnar felast fyrst og fremst í ríkulegum og einlægum frásögnum 

viðmælenda um reynslu sína og upplifun. Rannsókn þessi er einnig sú fyrsta sinnar tegundar 

hér á landi og varpar því vonandi nýju ljósi á viðfangsefnið. Vegna þess hversu fáir 

viðmælendurnir voru er erfitt að draga ályktanir út frá rannsókninni en þó eru ýmsir þættir 

sem svipar til erlendra rannsókna. Með aukinni umræðu er hægt að draga úr fordómum í garð 

fólks sem glímir við geðsjúkdóma og beina sjónum að upplifun og reynslu barnanna sjálfra.  

7.1 Að uppgötva sjúkdóm foreldris 

Niðurstöður leiddu í ljós að hjá flestum viðmælendum var sjúkdómur foreldris ekki ræddur 

innan fjölskyldunnar. Innsæisleysi foreldris í eigið sjúkdómsástand var ein ástæða þess en 

einnig var algengt að veikindunum fylgdi skömm sem gerði það að verkum að enginn innan 

fjölskyldunnar talaði um þau. Viðmælendur sögðu að þeim hafi fundist vont að hafa ekki fengið 

upplýsingar. Þeir skynjuðu að foreldrinu leið ekki vel og sáu að hegðun þess var stundum 

einkennileg, en áttu erfitt með að skilja hvers vegna. Þegar börnin urðu eldri og þroskaðri fóru 

þau smátt og smátt að setja hlutina í samhengi og sjá að mögulega væri eitthvað að hrjá 

foreldrið. Flest voru þau á aldrinum átta til tíu ára þegar þau áttuðu sig á veikindum foreldrisins 

og að heimilisaðstæður þeirra voru um margt ólíkar því sem vinir þeirra áttu að venjast. 

Í erlendum rannsóknum hefur komið fram að í fjölskyldum þar sem geðræn veikindi 

eru til staðar er algengt að um þau ríki þögn. Þögnin er talin börnum mjög skaðleg en 

rannsóknir sýna að fái börn ekki tækifæri á að ræða um sjúkdóminn eiga þau erfiðara með að 

skilja aðstæður sínar og upplifa sökum þess oft mikla skömm og sektarkennd. Þau geta átt það 

til að draga eigin ályktanir og skýringar á ástandinu og algengt er að þau haldi að þau eigi sök 

á líðan og hegðun foreldra sinna (Mullick, Miller og Jacobsen, 2001; Aldridge og Becker, 2003). 

Þá geta þau einnig upplifað mikið óöryggi og hræðslu vegna óútreiknanlegrar hegðunar 

foreldrisins. Allar rannsóknir sýna að börn vilja fá upplýsingar og tækifæri til að ræða við 
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foreldra sína um sjúkdóma (Beardslee, 2002). Þetta kemur einnig sterkt fram í þessari 

rannsókn.  

Tveir viðmælendur greindu frá því að hafa fengið upplýsingar um sjúkdóm foreldris síns 

ýmist frá hinu veika foreldri eða öðrum fjölskyldumeðlim og sögðust báðir hafa verið mjög 

þakklátir fyrir það. Þetta hafi aukið skilning þeirra á líðan og hegðun foreldrisins og hjálpað 

þeim að aðgreina sig frá veikindum þess en eins og einn viðmælandinn orðaði það: „Þú veist 

það hjálpaði að vita að þetta væri kannski ekki allt satt sem hún var að segja.“ 

Mikilvægt er að hjálpa börnum og foreldrum þeirra að opna umræðuna um 

sjúkdóminn. Þegar rætt er um sjúkdóminn og börnin fá viðeigandi upplýsingar eykur það 

skilning hjá þeim, dregur úr sjálfsásökunum og sektarkennd og hjálpar þeim að aðgreina sig 

frá veikindum foreldra sinna. Eitt af markmiðum Fjölskyldubrúarinnar og „Tölum um börnin“ 

snýr einmitt að því að hjálpa foreldrum að ræða veikindin við börnin sín. Sú þjónusta er þó 

einungis í boði fyrir þær fjölskyldur þar sem annað foreldrið er í virkri meðferð eða í eftirliti hjá 

fagaðila innan spítalans. Auk þess er meginforsenda þess að stuðningurinn sé veittur að 

foreldrið hafi sjálft áhyggjur af líðan barnsins en það útilokar að börn sem eiga foreldra sem 

skortir innsæi í veikindi sín fái þjónustuna. Mikil þörf er á að þjónusta sem þessi standi öllum 

sem þess þurfa til boða víðar en á fullorðinsgeðdeildum. Fjölskyldur sem þurfa stuðning í þessu 

formi leita ekki allar á geðdeildir, algengt er að fólk leiti á heilsugæslustöðvar áður en önnur 

úrræði eru skoðuð og er því mikilvægt að heilsugæslan búi yfir viðeigandi úrræðum til að styðja 

við fjölskyldur í þessari stöðu (Eydís K. Sveinbjarnardóttir o.fl., 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar skortur er á þjónustu við fólk með geðsjúkdóma eða sú 

þjónusta sem í boði er mætir ekki fyllilega þörfum fjölskyldunnar eru börn afar berskjölduð 

gagnvart veikindum foreldra sinna og líkurnar á að þau taki að sér umönnunarhlutverk aukast 

til muna. Í rannsóknum hafa bæði börn og foreldrar bent á að þjónustan sé oft og tíðum 

ósveigjanleg og háð ýmsum takmörkunum svo sem vinnutíma starfsfólks (Aldridge, 2006). 

Geðsjúkdómar eru langvinnir og óútreiknanlegir sjúkdómar. Erfitt getur verið að spá fyrir um 

hvernig sjúkdómurinn þróast og sveiflur geta átt sér stað án fyrirvara. Þjónusta við fólk með 

geðsjúkdóma og fjölskyldur þeirra þarf þar af leiðandi að búa yfir ákveðnum sveigjanleika svo 

hægt sé að bregðast skjótt við ófyrirséðum aðstæðum. Þegar þessi sveigjanleiki er ekki til 

staðar eykst hættan á að börn sem búsett eru á heimilinu hlaupi í skarðið til að mæta auknum 
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umönnunarþörfum foreldra sinna þegar sjúkdómurinn heltekur heimilið (Aldridge og Becker, 

2003). 

7.2 Umönnunarhlutverkið  

Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa verið í umönnunarhlutverki gagnvart foreldri 

sínu sem var veikt. Ábyrgðin sem sumir báru var mikil og greindu margir frá því að hafa fundist 

erfitt að sinna þessum hlutverkum. Líkt og fram hefur komið í erlendum rannsóknum á ungum 

umönnunaraðilum hafði samsetning fjölskyldunnar mikið um það að segja hvers vegna börnin 

tóku að sér umönnunarhlutverk og hversu mikla umönnun þau veittu (Aldridge og Becker, 

2003). Helmingur viðmælenda bjó hjá einstæðu foreldri og neyddust því til að sinna umönnun 

foreldris síns þar sem enginn annar fullorðinn einstaklingur var búsettur á heimilinu til að taka 

hlutverkið að sér. Umönnunarbyrgðin hjá þeim börnum var jafnframt þyngri en hjá þeim sem 

bjuggu hjá báðum foreldum sínum þar sem þau höfðu ekki möguleika á að dreifa ábyrgðinni. 

Þetta kemur ekki á óvart ef litið er til erlendra rannsókna á ungum umönnunaraðilum sem sýnt 

hafa fram á að börn einstæðra foreldra eru sérstaklega útsett fyrir því að lenda í 

umönnunarhlutverki þegar foreldrar þeirra glíma við alvarleg veikindi (Aldridge o.fl., 2016). 

Í þessari rannsókn bjuggu tveir viðmælendur á heimili þar sem beggja foreldra naut við 

og fengu þeir því einhvern stuðning frá foreldrinu sem var frískt við að takast á við 

umönnunarhlutverkið. Í báðum tilfellum var það móðirin sem var veik. Feðurnir þurftu að 

vinna mikið þar sem mæðurnar voru óvinnufærar vegna veikinda og voru börnin því oft ein 

heima með alla ábyrgðina. Þessar niðurstöður eru samhljóma niðurstöðum rannsókna sem 

sýnt hafa fram á að í mörgum fjölskyldum þar sem báðir foreldrar eru búsettir á heimilinu og 

móðirin glímir við veikindin er algengt að hlutverk föðurins sé aðallega falið í því að vinna fyrir 

heimilinu og er þá ákveðin hætta á að umönnunin sé í höndum barnanna (Aldridge og Becker, 

2003). Þá hafa rannsóknir sýnt að þegar fleiri en eitt barn er á heimilinu er algengt að aldur 

ráði því hvaða barn tekur að sér mestu ábyrgðina eða hvernig hún dreifist innan 

systkinahópsins. Í þessari rannsókn var misjafnt hvort viðmælendur nutu stuðnings frá 

systkinum sínum við að sinna umönnun við foreldrið en það valt oftast á aldri þeirra. Algengast 

er að mesta ábyrgðin sé lögð á elsta barnið á heimilinu en þó er það ekki algilt þar sem fleiri 

þættir geta haft áhrif, svo sem kyn barns og tengsl þess við foreldrið. Þau börn sem eiga engin 

systkini hafa ekki möguleika á að dreifa ábyrgðinni og getur álagið þá orðið margfalt, sér í lagi 

ef beggja foreldra nýtur ekki við (Aldridge o.fl., 2016). Það kom skýrt fram í rannsókninni en 
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tveir viðmælendur bjuggu einir ásamt foreldri sínu og voru umönnunarskyldur þeirra mun 

þyngri en á meðal annarra viðmælenda sem nutu stuðnings frá systkinum sínum eða öðrum 

fjölskyldumeðlimum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðmælendur sinntu fjölbreyttum 

hlutverkum í æsku til að styðja veika foreldra sína. Hlutverkin voru þau sömu og sýnt hefur 

verið fram á í erlendum rannsóknum svo sem tilfinningaleg og persónuleg umönnun foreldris, 

ábyrgð á heimilishaldi og umönnun yngri systkina (Becker, 2000; Aldridge og Becker, 2003). 

Viðmælendur greindu allir frá því að hafa veitt foreldrinu tilfinningalega umönnun. Það fól í 

sér að mæta þörfum foreldrisins til dæmis með því að hlusta á það, hugga það, veita því ráð 

og gæta þess þegar það var sjálfu sér eða öðrum hættulegt. Flestir viðmælendur greindu frá 

því að hafa fundist þetta hlutverk erfiðast. Þeim fannst erfitt að horfa upp á foreldri sitt í mikilli 

vanlíðan og að þurfa að hjálpa því við að takast á við áföll og ýmis „fullorðinsvandamál“. Þá 

lýstu margir því að hafa orðið hræddir þegar foreldri þeirra sýndi sjálfskaðandi hegðun eða 

þegar þeir urðu vitni að ofbeldi. Nokkrir viðmælendur greindu þá frá því að hafa sinnt 

persónulegri umönnun foreldris sem fólst aðallega í því að halda utan um lyfjagjafir. 

Viðmælendur sögðu að það hafi einnig reynst þeim flókið hlutverk þá sérstaklega þegar 

foreldrið skorti innsæi í veikindin. Þeir lýstu því að hafa oft þurft að þvinga foreldra sína til að 

taka lyf eða mæta í forðasprautur og skapaði það í mörgum tilfellum ágreining. Margir sögðust 

þá hafa þurft að sinna heimilisverkum í miklum mæli og báru sumir ábyrgð á heimilishaldi alla 

æskuna og sáu alfarið um innkaup og þrif. Tveir viðmælendur voru þá í því hlutverki að annast 

yngri systkini þegar foreldrið var ekki fært um það. Einn viðmælandinn lýsti því þá að hafa þurft 

að aðstoða foreldri sitt við atvinnu og sökum þess verið mikið fjarverandi frá skóla.  

Viðmælendur voru allir sammála um að hafa fundist erfitt að vera í þessum 

hlutverkum. Þeir urðu oft vitni að streituvaldandi atburðum og upplifðu gjarnan áhyggjur, ótta 

og óöryggi yfir því ástandi sem ríkti á heimili þeirra. Upplifun barna af veikindum foreldra sinna 

og umönnunarhlutverkinu ræðst að miklu leyti af áhættuþáttum og verndandi þáttum sem 

börnin búa yfir sjálf og finna má í umhverfi þeirra (Aldridge og Becker, 2003). Dæmi um 

verndandi þætti voru óformlegur stuðningur frá nágrönnum, eiga innhlaup hjá vinum og ganga 

vel í skóla. Áhættuþættir endurspegluðust í innsæisleysi foreldrisins, fátækt, skorti á stuðningi 

og félagslegri einangrun. Staðan versnar til muna ef foreldrið er með fjölþættan vanda svo sem 

geð- og fíknisjúkdóm eða líkamlega fötlun. 
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Miklu máli skiptir að fagfólk sé vakandi og að markvisst sé skimað fyrir börnum í 

umönnunarhlutverki. Greina þarf aðstæður þeirra vel með tilliti til innri og ytri áhættuþátta 

og verndandi þátta. Mikilvægt er að fagfólk sé meðvitað um mismunandi birtingarmyndir 

þeirrar ábyrgðar sem börn axla þegar foreldri þeirra glímir við alvarleg geðræn veikindi. 

Jafnframt er mikilvægt að horfa til veikindatímabila foreldris en hlutverk barnsins inni á 

heimilinu getur oft tekið miklum og hröðum breytingum eftir því hvernig einkenni sjúkdómsins 

koma fram (Aldridge og Becker, 2003; Cooklin, 2010). 

Samstarf heilbrigðisstétta og starfsfólks félagsþjónustu og skóla er talið mikilvægt og 

að skýr löggjöf liggi til grundvallar þeim réttindum sem börn í þessari stöðu bera. Æskilegt er 

að börn séu höfð með í ákvörðunum sem varða líf þeirra og aðstæður og að þeim séu gefin 

tækifæri til félagslegrar þátttöku til jafns við jafnaldra sína þrátt fyrir þá ábyrgð sem þau kunna 

að axla á heimili (Becker, 2007). 

7.3 Áhrif  

Í frásögnum viðmælenda kom í ljós að geðræn veikindi foreldris og umönnunarhlutverkið 

höfðu margvísleg áhrif á æsku þeirra og fullorðinsár. Flestir lýstu því að hafa fundist erfitt að 

vera í þessum aðstæðum og upplifðu margir álag vegna þeirrar ábyrgðar sem þeir báru og 

krefjandi umönnunarverkefna. Margir lýstu því að þeir hefðu upplifað mikla vanlíðan. Einn 

viðmælandinn greindi frá því að hafa verið með virkar og alvarlegar sjálfsvígshugsanir frá tólf 

ára aldri sem voru viðvarandi öll unglingsárin. Hann greindi frá því að ábyrgðartilfinningin 

gagnvart foreldrinu hefði verið það eina sem kom í veg fyrir að hann léti undan þessum 

hugsunum. Þá sögðust allir viðmælendur hafa upplifað mikinn ótta við að verða veikir eins og 

foreldrar þeirra. Allir sögðust enn finna þennan ótta þrátt fyrir að vera orðin fullorðin. Einn 

viðmælandinn sagðist einnig upplifa mikinn ótta fyrir hönd barna sinna. Í rannsóknum hefur 

komið fram að algengt er að börn sem eiga foreldra með geðsjúkdóma upplifa ótta við að 

verða veik sjálf sérstaklega ef þau fá ekki viðeigandi upplýsingar um sjúkdóminn (Eydís K. 

Sveinbjarnardóttir o.fl., 2008). Það sýnir mikilvægi þess að fjölskyldur fái aðstoð við að ræða 

sjúkdóma og einkenni þeirra en slíkur stuðningur þarf hvorki að vera flókinn né 

kostnaðarsamur. 

Hjá öllum viðmælendum höfðu veikindin áhrif á tengsl og samskipti innan 

fjölskyldunnar og settu heimilislífið gjarnan úr skorðum. Einn viðmælandinn lýsti því að hafa 

aldrei almennilega kynnst móður sinni þar sem hún var mikið veik og oft mjög lyfjuð. 
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Helmingur viðmælenda talaði um að samskipti innan fjölskyldunnar hefðu farið úr skorðum og 

ágreiningur komið upp milli foreldra og barna og milli systkina. Þráin eftir eðlilegu fjölskyldulífi 

var áberandi og sorgin vegna þess fylgdi þeim inn í fullorðinsárin. Viðmælendur upplifðu sig 

svikin um tengsl við foreldra sína og öfunduðu vini sína af samskiptum og tengslum við sínar 

fjölskyldur.  

Allir viðmælendur lýstu því að þeir hefðu upplifað skömm vegna geðsjúkdóms foreldris 

og þeir fundu fyrir fordómum í samfélaginu og reyndu þar af leiðandi að leyna veikindum 

foreldrisins og aðstæðum heimafyrir. Skömmin sem börnin upplifðu hafði í för með sér ýmis 

félagsleg áhrif, þau buðu ekki vinum heim og í sumum tilfellum voru tækifæri þeirra til þátttöku 

í félagslífinu skert. Þetta samræmist erlendum rannsóknum sem sýnt hafa fram á að börn fólks 

með geðsjúkdóma upplifa oft fordóma og stríðni á meðal jafningja vegna þeirra veikinda sem 

foreldri þeirra glímir við og algengt er að þau þori ekki að bjóða vinum heim að leika 

(Nordenfors og Melander, 2017). Þá hafa rannsóknir sýnt að þegar börn eru í 

umönnunarhlutverkum eru þau gjarnan bundnari við heimilið sem getur orðið til þess að 

tækifæri þeirra til þátttöku í skóla, tómstundastarfi og félagslífi skerðast. Þau eru í hættu á að 

einangrast og eiga oft erfiðara með að eignast vini og viðhalda vinatengslum (Gray og 

Robinson, 2009). 

Í rannsókninni kom í ljós að áhrif veikinda og umönnunarhlutverks á skólagöngu voru 

misjöfn, flestum gekk vel í skóla og aðstæður heimafyrir virtust ekki hafa áhrif á mætingar og 

þátttöku í skólastarfi. Flestir greindu frá því að hafa haft áhyggjur af foreldri sínu á meðan þeir 

voru í skólanum sem hafði áhrif á einbeitingu. Sumum fannst þó gott að fara í skólann og fá frí 

frá áhyggjum heimafyrir. Hjá einum þátttakanda voru tækifæri til skólagöngu þó verulega 

skert, hann missti mikið úr skóla á grunnskólaárum og flosnaði upp úr námi í framhaldsskóla. 

Fram kom að viðkomandi upplifði það tímasóun að vera í skólanum vegna þess hann hafði 

mun mikilvægari verkefnum að gegna heima við að annast foreldri sitt, var oft ekki í 

tilfinningalegu jafnvægi til að mæta í skólann og mætti oft ósofinn eftir að hafa þurft að annast 

móður sína á nóttunni. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að algengt er að börn í 

umönnunarhlutverki missi úr skóla til að geta verið heima að annast foreldrið og mörg þeirra 

eiga erfitt með að einbeita sér í skólanum vegna þess þau hafa áhyggjur af foreldrinu sínu. Þá 

er brottfall þeirra úr skóla hærra en á meðal barna sem eiga heilbrigða foreldra (Moore og 

McArthur, 2009).  
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 Margir viðmælendanna töldu sig hafa þróað með sér hæfni á borð við umburðalyndi, 

samkennd og þolimæði út frá reynslu sinni. Þeir telja sig færari um að setja sig í annarra spor 

og mæta fólki í erfiðleikum. Allir viðmælendur sýna merki um seiglu og þrátt fyrir erfiða æsku 

vegnar þeim öllum vel í lífinu í dag. Sumir hafa þá náð að nýta reynslu sína til góðs og leggja 

sitt af mörkum til gera heiminn betri og að forða öðrum börnum frá því að lenda í því sama. 

7.4 Stuðningur 

Allir viðmælendur bjuggu við einhvern stuðning frá ættingjum og vinum í æsku. Sumir nutu 

stuðnings frá heilbrigðu foreldri eða eldri systkinum og aðrir gátu leitað til ömmu og afa. Þá 

lýstu nokkrir styðjandi vinatengslum en tveir viðmælandur leituðu mikið inn á heimili vina 

sinna þegar aðstæður heima urðu óbærilegar. Allir viðmælendur voru þó sammála um að þeir 

hefðu viljað hafa aðgang að einhverjum fullorðnum utan fjölskyldunnar sem væri hlutlaus og 

þeir gætu leitað til þegar þeir þyrftu á að halda. Viðmælendur lýstu því að fjölskyldumeðlimir 

væru oft of tilfinningalega flæktir inn í aðstæðurnar og blindir á ástandið og því ekki alltaf færir 

um að veita þann stuðning sem þeir þurftu á að halda. Þetta hafa börn einnig sagt í erlendum 

rannsóknum en það getur haft verndandi áhrif á börn að eiga greiðan aðgang að einhverjum 

fullorðnum utan heimilis sem þau geta viðrað áhyggjur sínar við (Aldridge o.fl., 2016). 

Flestir viðmælendur lýstu skorti á formlegum stuðningi í æsku. Þeir sögðu hvorki 

skólastarfsfólk né heilbrigðisstarfsfólk, sem að meðferð foreldra þeirra kom, hafa veitt þeim 

nokkurn stuðning og margir greindu frá því að hafa lengi verið sárir og bitrir út í skólann, 

spítalann og félagsþjónustuna fyrir að hafa ekki gripið inn í og veitt þeim viðeigandi þjónustu. 

Í nokkrum tilfellum höfðu barnaverndarstarfsmenn afskipti af heimilunum en börnin upplifðu 

það hvorki íþyngjandi né sem sérstakan stuðning. Einn viðmælandi nefndi að hann hafi orðið 

mjög sár þegar hann frétti að barnaverndarstarfsmenn hefðu rætt við móður hans en aldrei 

við þau systkinin. Það vakti athygli rannsakanda að í flestum tilfellum vissi starfsfólk skóla af 

veikindum foreldris en aðhafðist samt ekkert. Viðmælendur lýstu því að hafa fundist 

sérstaklega sárt að enginn hafi staldrað við alla þeirra skólagöngu og spurt hvernig þeim liði. 

Einn viðmælandinn sagðist aðeins hafa mætt skömmum kennara fyrir lélega frammistöðu og 

mætingu og fengið „tossastimpil“.  

Fram kom reiði í garð heilbrigðiskerfisins og einn viðmælandi gagnrýndi að móðir hans 

hafi verið útskrifuð heim af geðdeild án þess að hugað hafi verið að því hvað og hver tæki við 

henni. Hann segir óásættanlegt að ætlast til þess að fjölskyldan taki alla ábyrgðina eftir útskrift 
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og óforsvaranlegt að hann sem barn hafi þurft að passa upp á móður sína fárveika og sjá til 

þess hún taki lyfin sín eða mæti í forðasprautur. Það séu ekki verkefni sem börn eigi að sinna. 

Þá kom í ljós að þrátt fyrir að börnin hafi komið í heimsókn á sjúkrahúsið hafi þau ekki 

verið upplýst um stöðuna eða fengið hvatningu. Þeim hafi ekki verið veitt athygli og þau ekki 

verið spurð hvernig þeim liði eða hvort þau væru að fá stuðning. Þarna má leiða líkum að því 

að löggjöfin hafi ekki verið nógu skýr og ekki nógu mikil ábyrgð lögð á hendur 

heilbrigðisstarfsmanna til að kanna aðstæður sjúklinga og mæta þörfum barna þeirra. Einnig 

er líklegt að trúnaður og þagnarskylda starfsfólks hafi haft áhrif og óvíst hvort foreldrið óskaði 

eftir því að börnin væru höfð með.  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvað þeir teldu mikilvægast að huga að í 

þjónustu voru þeir allir sammála um að nauðsynlegt væri að draga úr skömminni sem mörg 

börn bera með því að rjúfa þögnina og opna á umræðu í samfélaginu um þessi mál. Þeir sögðu 

þögnina sem gjarnan ríkir inni á heimilinu sem og utan þess skapa mikið vonleysi hjá börnum 

og þau upplifa sig oft ein og hjálparlaus í erfiðum aðstæðum. Allir viðmælendur voru þá 

sammála um að skapa þyrfti vettvang þar sem börn fengju tækifæri á að eiga samtal við 

einhvern um sjúkdóminn. 

Í stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára sem 

heilbrigðisráðuneytið gaf út árið 2016 kemur fram að verkefnið „Tölum um börnin“ verði 

innleitt innan velferðarþjónustu (heilbrigðis-, félags- og menntakerfis) á tímabilinu. Gert var 

ráð fyrir að þverfaglegt teymi sérfræðinga tæki að sér að innleiða verkefnið með því að þjálfa 

starfsfólk heilsugæslu í þeim vinnubrögðum sem verkefnið gerir kröfu til. Nú þremur árum eftir 

að stefnan tók gildi hefur enn ekki orðið úr þessari framkvæmd. Þrátt fyrir að áætluninni hafi 

fylgt sundurliðuð kostnaðaráætlun er ekki enn búið að þjálfa fagfólk innan heilsugæslunnar til 

að veita þessa þjónustu og engin sambærileg úrræði eru í boði (Þingskjal nr. 1217/2015-2016). 

Mikilvægt er að grunnþjónusta búi yfir úrræðum sem styður við börn sem búa við erfiðar 

aðstæður og er því brýnt að úrræði á borð við Fjölskyldubrúna og „Tölum um börnin“ standi 

þessum fjölskyldum til boða í heilsugæslu og félagsþjónustu. 

Viðmælendur lögðu þá einnig ríka áherslu á að börn í þessari stöðu fái hjálp á sínum 

forsendum og hafi sjálfstæðan rétt til aðstoðar og stuðnings óháð því hvort foreldrið leiti sér 

hjálpar. Nýju lagabreytingarnar eiga einmitt að tryggja þetta en þar sem skammur tími er liðinn 

frá því lögin tóku gildi er lítil sem engin reynsla komin á framkvæmd þeirra. Það er von 
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höfundar að með nýjum lögum verði unnt að vinna þessum málum brautargengi innan 

heilbrigðis-, félags- og menntakerfisins og að hinum þögla faraldri sem á sér stað innan veggja 

heimilanna í landinu sé ekki afneitað heldur tekist á við hann af þekkingu og ábyrgð.  
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Viðauki 1 - Upplýst samþykki 

 

Ágæti viðtakandi         

Ég óska eftir samþykki  þínu fyrir þátttöku í MA rannsókn minni Ekki taka mig, hjálpaðu mér að 

vera. Rannsóknin fjallar um upplifun og reynslu fólks af því að alast upp með foreldri með 

alvarlegan geðsjúkdóm. Leitast verður við að skoða þá ábyrgð sem börn geðsjúkra foreldra 

mörg hver bera og þau neikvæðu og jákvæðu áhrif sem slík ábyrgð getur haft í för með sér. 

Rannsóknin er unnin í tilefni þess að undirrituð Þórunn Edda Sigurjónsdóttir er að ljúka 

meistaranámi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. Ábyrgðarmaður og 

leiðbeinandi rannsóknarinnar er Dr. Guðbjörg Ottósdóttir, lektor við félagsráðgjafardeild á 

Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér eitt viðtal sem mun taka um það bil klukkustund. 

Þátttakendum er heimilt að neita að svara ákveðnum spurningum eða hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er í ferlinu, án eftirmála. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð orðrétt 

til að hægt sé að greina niðurstöður rannsóknar. Öllum gögnum verður eytt að úrvinnslu 

lokinni. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við Lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Nafnleyndar og trúnaðar verður gætt 

í hvívetna og nafn þátttakenda mun hvergi koma fram í rannsóknargögnum, hvorki í skjölum 

sem innihalda afritun viðtala né í rannsóknarniðurstöðum. Viðmælendum verða gefin dulnöfn 

svo ekki sé hægt að rekja svör til þeirra og öll gögn vera dulkóðuð. 

Áhætta: Í viðtalinu gætu komið upp umræðuefni sem þér þykja erfið og vekja upp 

erfiðar minningar og tilfinningar. Þú þarft ekki að ræða neitt sem veldur þér óþægindum. Ef 

upp koma spurningar í viðtalinu sem reynast þér erfiðar máttu sleppa því að svara þeim.  

Ávinningur: Að fá tækifæri til að láta rödd þína heyrast og taka þátt í því að bæta 

þjónustu við börn sem eiga foreldra með alvarlega geðsjúkdóma. 
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Ef einhverjar spurningar vakna má hafa samband við: 

Ábyrgðaraðla: Dr.Guðbjörgu Ottósdóttur, lektor. 

Netfang: gudbjoro@hi.is. Sími: 525-4555. 

Rannsakanda: Þórunni Eddu Sigurjónsdóttur, meistaranema í félagsráðgjöf 

Netfang: ths200@hi.is. Sími: 697-4450. 

 

Upplýst samþykki er í tvíriti og fær þátttakandi að halda öðru eintakinu. 

 

Með undirskrift minni staðfesti ég að hafa lesið kynningarbréf rannsóknarinnar, mér hefur 

verið kynnt í hverju þátttaka mín er fólgin og hver tilgangur rannsóknarinnar er. Mér er ljóst 

að fyllsta trúnaðar verður gætt og að mér sé frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða 

stigi sem er, án útskýringa og án afleiðinga. Með undirskrift minni samþykki ég þátttöku mína 

í rannsókninni. 

 

 

 

_____________________________ 

Dagsetning 

 

 

 

_____________________________   _____________________________  

Undirskrift þátttakanda    Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 2 – Viðtalsvísir 
 

A. Bakgrunnur 

1. Geturðu sagt mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér? 

Aldur, líf og störf 

2. Geturðu sagt mér aðeins frá fjölskyldu þinni? Hverjir eru í fjölskyldunni þinni? 

Áttu systkini? Ef svo, hvað eru þið mörg og hvar í röðinni ertu í systkinahópnum? 

Hvað voru þið systkinin mörg sem ólust upp á sama heimili? 

3. Hvernig myndir þú lýsa barnæsku þinni? 

Samskipti við foreldra og systkini, vinir, skóli, áhugamál, íþróttir og líðan? 

 

B. Geðsjúkdómur foreldris 

4. Hvað varst þú gamall/gömul þegar foreldri þitt veiktist fyrst? 

5. Hvaða sjúkdóm glímir/glímdi foreldri þitt við?    

6. Hvernig lýsa veikindin sér? 

 

C. Líðan 

7. Hvernig leið þér í bernsku þegar foreldri þitt var veikt? 

8. Hvernig leið þér þegar það var ekki veikt? 

9. Hvernig vissirðu þegar foreldri þitt var veikt?  

10. Hvernig voru merkin? 

11. Lagðist foreldri þitt einhvern tímann inn á sjúkrahús vegna veikinda?  

Hvað varstu gamall/gömul? 

Hvernig leið þér þá? 

Hvar varst þú á meðan? 

Hver sá um þig? 

Fórstu í heimsókn? 

Hvernig var það? 

12. Hjálpaði þér einhver? Áttirðu einhvern að sem þú gast leitað til ef þér leið illa? 
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D. Heimilisaðstæður, samskipti og tengsl 

13. Hvernig voru heimilisaðstæður þínar í barnæsku? 

14. Hvað breyttist eftir að foreldrið þitt veiktist? 

15. Hvernig var talað um sjúkdóminn? 

16. Hvernig hefðirðu viljað að væri talað um hann? 

17. Hvernig voru tengsl þín við foreldra þína? 

18. Hvernig voru tengsl þín við systkini þín? 

 

E. Umönnunarhlutverkið 

19. Hvernig breytti sjúkdómurinn hlutverki þínu á heimilinu? 

20. Tókst þú meiri ábyrgð en jafnaldrar þínir á; 

a ) Heimilisverkum (elda mat, þrífa, þvo þvott, versla inn) 

b) Fjárhag heimilsins (sjá um reikninga, vinna hlutastörf) 

c) Persónulegri umönnun foreldis (hjálp við athafnir daglegs lífs s.s við lyfjagjafir) 

d) Tilfinningalegri umönnun (veita tilfinningalegan stuðning, hugga, passa upp á 

foreldri) 

e) Umönnun yngri systkina 

21. Hvað varstu gamall/gömul þegar þú fórst að taka á þig aukna ábyrgð á heimilinu? 

 Hvað varð til þess? 

22. Var eitthvað sem þú þurftir að gera sem reyndist þér erfiðara en annað? 

Hvað var það sem gerði þau hlutverk erfiðari? 

23. Voru aðrir á heimilinu sem sinntu þessum hlutverkum?  

Hvernig skiptu þið verkum á milli ykkar? 

24. Hverjir á heimilinu báru mesta ábyrgð á að því að styðja við og aðstoða foreldri þitt 
þegar það var veikt? 

 Hvað heldurðu að hafi stýrt því hvernig hlutverkum var skipt á milli ykkar? 

25. Hvað fannst þér erfiðast við að sinna umönnun og stuðningi við veikt foreldri? 

 Fékkstu stuðning þegar þér fannst eitthvað erfitt? 

26. Hvað var jákvætt við þá reynslu? 



96 

27. Breyttist hlutverk þitt á heimilinu þegar foreldri þitt var ekki veikt? 

Ef svo, hvernig þá? Hvernig leið þér með það? 

 

F. Félagsleg tengsl 

28. Hvaða áhrif höfðu geðræn veikindi foreldris þíns á þig félagslega í barnæsku?  

Vinasambönd, þátttöku í félagsstarfi/bekkjarskemmtanir o.s.frv.  

Komstu með vini heim til að leika? 

29. Talaðir þú við vini þína um sjúkdóm foreldris þíns og aðstæður þínar heimafyrir? 

 Ef svo, hvernig brugðust þeir við? 

Ef ekki, hvers vegna ákvaðstu að segja þeim ekki frá? 

 

G. Skólinn 

30. Hvaða áhrif höfðu veikindi foreldris á skólagöngu þína í æsku? 

Misstirðu einhvern tímann úr skóla svo þú gætir verið heima? 

31. Hvernig var að vera í skólanum þegar foreldri þitt var veikt?  

Hafðirðu einhvern tímann áhyggjur af foreldri þínu þegar þú varst skólanum? 

32. Var einhver í skólanum (kennari, gangavörður, hjúkrunarfræðingur, félags-, 
námsráðgjafi) sem vissi um veikindi foreldris þíns og aðstæður þínar heima? 

33. Hvernig studdi starfsfólk skólans við þig þegar þér leið illa? 

34. Hvað telur þú að hafi þurft að vera öðruvísi svo að þér hefði geta liðið betur í 
skólanum? 

 

H. Fullorðinsár 

35. Hvernig myndir þú lýsa sambandi þínu við foreldri þitt sem er veikt í dag? 

36. Hvernig er samband þitt við hitt foreldrið? 

37. En systkini þitt/þín? 

38. Hvaða áhrif höfðu veikindin á tengsl innan fjölskyldunnar? 

39. Hvert er hlutverk þitt gagnvart foreldri þínu í dag þegar það veikist?  

40. Hvað finnst þér erfiðast við það að eiga foreldri með geðsjúkdóm? 
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41. Telurðu það hafa haft einhver á áhrif á þig að eiga foreldri með geðsjúkdóm? 

Ef svo, hvernig þá? 

Hvað hefur haft mest áhrif? 

Hver eru jákvæðu áhrifin? 

Hver eru neikvæðu áhrifin? 

42. Telurðu reynslu þína, að alast upp með geðsjúku foreldri, hafa haft áhrif á ákvarðanir 
þínar á fullorðinsárum? 

T.d. val á framhaldsmenntun/starfsframa, maka, búsetu, barneignir o.sfrv. 

 

I. Þjónusta reynsla 

43. Hvaða faglegu aðstoð fékk fjölskylda þín vegna veikindanna?  

44. Hvaða aðstoð hefurðu fengið eftir að þú varðst fullorðin?  

Hvernig hefur það reynst þér?/Hver er ástæðan fyrir því að þú hefur ekki leitað þér 

aðstoðar? 

 

J. Að lokum 

45. Hvað telur þú að þurfi að bæta í þjónustu við börn geðsjúkra foreldra og fjölskyldur 
þeirra? 

 Hvað telur þú mikilvægt að huga að í slíkri þjónustu? 

46. Ef þú fengir einhverju ráðið, hvernig myndir þú vilja haga stuðningi og/eða fræðslu 
fyrir börn sem eiga foreldri með geðsjúkdóm? 

47. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri í lokin ? 

 

 

 

 

 

 

 


