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Útdráttur	
Markmið	ritgerðarinnar	er	að	skoða	hvort	að	tengsl	séu	á	milli	geðraskana	og	afbrota	

en	 einnig	 til	 að	 skoða	 vinnu	 félagsráðgjafa	 innan	 réttarkerfisins	 og	 hvaða	

geðheilbrigðisþjónusta	er	í	boði	fyrir	einstaklinga	með	alvarlegar	geðraskanir.	Til	þess	

að	 komast	 að	 niðurstöðu	 eru	 líffræðilegir,	 sálfræðilegir	 og	 félagsfræðilegir	 þættir	

skoðaðir	og	hvernig	þessir	þættir	geta	tengst	geðröskunum	og	afbrotahegðun.	Einnig	

verður	 fjallað	um	mismunandi	geðraskanir	og	áhrif	 sem	þessar	 raskanir	geta	haft	á	

afbrotahegðun.	Komið	verður	 inn	á	 tvíþættan	vanda,	 sem	þýðir	 að	einstaklingur	er	

bæði	með	vímuefnaröskun	og	aðra	geðröskun.	Fjallað	verður	um	starf	félagsráðgjafa	

innan	 réttarkerfisins	 og	 vinnu	 þeirra,	 bæði	með	 afbrotamönnum	og	 fórnarlömbum	

þeirra.	Þar	vinna	þeir	meðal	annars	út	frá	heildarsýn	og	kerfiskenningunni.	Farið	verður	

yfir	þá	þjónustu	sem	í	boði	er	fyrir	fanga	með	alvarlegar	geðraskanir	í	Englandi,	Wales,	

Bandaríkjunum	og	á	Íslandi.	Niðurstöður	ritgerðarinnar	sýndu	fram	á	að	tengsl	eru	á	

milli	 geðraskana	og	afbrotahegðunnar.	Einnig	 sýndu	þær	 fram	á	að	ákveðnir	þættir	

spila	 inn	 í,	 svo	 sem	 tvíþættur	 vandi,	 sem	 var	 algengasta	 skýring	 á	 afbrotahegðun	

einstaklinga	 með	 alvarlegar	 geðraskanir.	 Félagsráðgjafar	 sinna	 mikilvægu	 hlutverki	

innan	 réttarkerfisins	og	þrátt	 fyrir	 að	 geðheilbrigðisþjónusta	 innan	 fangelsanna	eigi	

langt	í	land	er	hún	alltaf	að	verða	betri	og	er	í	stöðugri	þróun.	
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Formáli	
Ritgerð	 þessi	 er	 12	 ECTS	 eininga	 lokaverkefni	 til	 BA	 gráðu	 í	 félagsráðgjöf	 við	

Háskóla	Íslands.	Ég	vil	þakka	Snjólaugu	Birgisdóttir	og	Steinunni	Hrafnsdóttir	fyrir	

frábæra	leiðsögn	og	stuðning.	Sérstaklega	vil	ég	þakka	móður	minni	fyrir	gífurlega	

mikinn	stuðning	og	hvatningu	en	þá	sérstaklega	fyrir	að	taka	sér	tíma	í	að	lesa	yfir	

og	leiða	mig	í	gegnum	allt	ferlið	á	meðan	á	skrifunum	stóð.			
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Inngangur	
Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 einstaklingar	 sem	 glíma	 við	 ýmsar	 geðraskanir	 er	 að	 finna	 í	

fangelsum	um	allan	heim	(Plugge,	Stürup-Toft,	Møller	og	O’Moore,	2017).	Töluvert	hátt	

hlutfall	þeirra	glíma	við	geðklofa,	geðhvarfasýki	eða	alvarlegt	þunglyndi	(Skeem,	Winter,	

Kennealy,	 Louden	 og	 Tatar,	 2014).	 Þessir	 einstaklingar	 geta	 verið	 mikil	 áskorun	 fyrir	

starfsmenn,	þá	sérstaklega	ef	ekki	er	hægt	að	veita	þeim	þá	þjónustu	sem	þeir	þurfa	á	að	

halda.	Daglegt	líf,	umhverfi,	lög	og	reglugerðir	fangelsisins	henta	ekki	þessum	hópi	sem	

getur	verið	skaðlegt	fyrir	andlega	heilsu	þeirra	(Birmingham,	2003).	Rannsóknir	hafa	sýnt	

fram	á	að	tengsl	séu	á	milli	afbrota	og	geðraskana	og	að	einstaklingar	með	geðraskanir	

séu	líklegri	en	aðrir	til	þess	að	brjóta	af	sér	(McMurran,	Khalifa	og	Gibbon,	2009).	Þrátt	

fyrir	þessar	rannsóknir	þá	taka	margar	þeirra	ekki	tillit	til	félagsfræðilegra	þátta,	eins	og	

að	búa	við	fátækt	eða	vanrækslu,	sem	geta	einnig	haft	áhrif	á	afbrotahegðun	einstaklinga	

(Hiday	og	Moloney,	2014).	

Í	sumum	löndum	eru	fleiri	einstaklingar	inni	í	fangelsum	sem	glíma	við	geðraskanir	

heldur	en	á	geðspítölum.	Þrátt	fyrir	mikla	þörf	þá	er	oft	litið	fram	hjá	þessum	vandamálum	

og	einstaklingar	fá	ekki	þá	greiningu	sem	þeir	þurfa	og	þar	af	leiðandi	ekki	fullnægjandi	

meðhöndlun	(Fazel,	Hayes,	Bartellas,	Clerici	og	Trestman,	2016).	Á	Íslandi	hefur	síðustu	

ár	 verið	 aukin	þörf	 í	 fangelsum	 fyrir	 geðheilbrigðisþjónustu.	 Takmarkað	 aðgengi	 er	 að	

geðlæknum	og	hafa	sálfræðingar	Fangelsismálastofnunar	verið	að	leggja	mat	á	geðrænt	

ástand	fanganna,	auk	þess	að	veita	ráðgjöf	um	vistun	á	meðferðarstofnunum.	Hinsvegar,	

ef	að	fangar	með	geðræn	vandamál	sitja	af	sér	stuttan	dóm,	er	ekki	algengt	að	þeir	fái	

geðmat	vegna	kostnaðar.	Þörfum	þeirra	er	því	ekki	mætt	með	viðeigandi	hætti	og	líkurnar	

á	langtíma	innlögn	á	geðsviði	Landspítala	eru	litlar.	Skortur	er	á	úrræðum	fyrir	sakhæfa	

fanga	með	geðræn	vandamál	og	eru	þeir	oftast	vistaðir	í	fangelsum	(Ríkisendurskoðun,	

2010).		

Ávinningur	þess	að	bregðast	betur	við	geðheilbrigðisvandamálum	 fanga	er	að	það	

myndi	 bæta	 heilsu	 þeirra	 og	 lífsgæði	 innan	 fangelsisins,	 en	 það	 getur	 bæði	 breytt	

lífsgæðum	þeirra	sem	eru	með	raskanir	og	þeirra	sem	ekki	eru	með	raskanir.	Með	því	að	

sýna	vandamálum	þeirra	betri	skilning	er	mögulega	hægt	að	draga	úr	þeirri	skömm	sem	

fangar	með	geðræn	vandamál	finna	oft	fyrir	og	mögulegri	mismunun	sem	þeir	verða	fyrir	

í	fangelsum.	Með	því	að	takast	á	við	vandamálin	og	koma	til	móts	við	fangana	getur	það	
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aukið	líkur	á	betri	líðan,	hegðun	og	að	þeir	aðlagist	fyrr	að	samfélaginu	þegar	afplánun	er	

lokið.	Það	getur	einnig	dregið	úr	líkum	á	endurkomutíðni	þeirra	aftur	inn	í	fangelsin	(WHO,	

2005).		

Meginmarkmið	þess	og	ástæða	fyrir	því	að	fjallað	er	um	efnið	er	til	að	skoða	tengsl	á	

milli	geðraskana	og	afbrota	ásamt	því	að	skoða	hvaða	þjónustu	fangar	með	geðraskanir	

fá.	 Einnig	 verða	nokkrar	 geðraskanir	 teknar	 fyrir	 ásamt	þeim	áhrifum	 sem	þær	hafa	 á	

afbrotahegðun.	 Leitast	 verður	 við	 að	 komast	 að	 niðurstöðu	með	því	 að	 svara	 þremur	

spurningum	en	þær	eru:	Eru	tengsl	á	milli	geðraskana	og	afbrotahegðunar?	Hvers	vegna	

eru	sumir	sakhæfir	en	aðrir	ekki?	Hvaða	þjónustu	fá	fangar	með	alvarlegar	geðraskanir	

almennt	í	fangelsum?		

Ritgerðin	er	unnin	út	frá	ritrýndum	heimildum	og	skiptist	í	átta	hluta.	Fyrsti	hlutinn	er	

inngangur	þar	sem	viðfangsefni	ritgerðar	er	kynnt.	Í	öðrum	hluta	er	fjallað	um	fræðilegan	

bakgrunn	með	tilliti	til	líffræðilegra,	sálfræðilegra	og	félagsfræðilegra	þátta.	Í	þriðja	hluta	

verður	 farið	 yfir	 ýmsar	 kenningar	 og	 hugtök.	 Í	 þeim	 fjórða	 er	 fjallað	 um	 nokkrar	

geðraskanir	og	hvernig	þær	geta	tengst	afbrotahegðun.	Tengsl	geðraskana	og	afbrota	eru	

skoðuð	í	fimmta	hluta.	Í	sjötta	hluta	er	starf	félagsráðgjafa	innan	fangelsisins	tekið	fyrir	

ásamt	sakhæfi	og	ósakhæfi	einstaklinga.	Í	sjöunda	hluta	er	gerð	grein	fyrir	hvaða	þjónusta	

er	 í	 boði	 fyrir	 fanga	með	 geðraskanir	 í	 Englandi,	Wales,	 Bandaríkjunum	og	 á	 Íslandi.	 Í	

áttunda	hluta	eru	niðurstöður	og	umræður.	
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1 Fræðilegur	bakgrunnur	
Í	nútímasamfélagi	hefur	oft	verið	litið	á	að	geðraskanir	og	ofbeldishneigð	séu	tengd.	Það	

skapar	mikla	skömm	fyrir	þá	sem	glíma	við	geðrænar	raskanir	ásamt	því	að	mismunun	og	

samfélagsleg	einangrun	eykst.	Geðraskanir	geta	aukið	líkur	á	ofbeldishneigð	hjá	einstaka	

aðilum	 en	 það	 er	 aðeins	 lítill	 hluti	 ofbeldis	 í	 samfélaginu	 sem	 hægt	 er	 að	 rekja	 til	

einstaklinga	með	geðraskanir	(Rueve	og	Welton,	2008).	Sumir	fræðimenn	styðjast	við	það	

að	afbrot	séu	skipulögð	aðgerð	og	að	einstaklingar	ákveði	sjálfir	hvort	það	sé	þess	virði	að	

brjóta	 af	 sér	 með	 því	 að	meta	 kosti	 þess	 og	 galla.	 Aðrir	 telja	 að	 afbrot	 þróist	 út	 frá	

líffræðilegum-,	 sálfræðilegum-	og	 félagsfræðilegum	þáttum	 (Özdemir	og	Öner-Öszkan,	

2017).	

1.1 Líffræðilegir	þættir	(Biological	factors)	
Að	vera	fórnarlamb	ofbeldis	eða	að	upplifa	það	á	annan	hátt	er	ekki	eina	ástæðan	fyrir	

því	 að	 einstaklingar	 leiðast	 út	 í	 afbrot	 heldur	 benda	 nokkrar	 rannsóknir	 til	 þess	 að	

líffræðilegir	þættir	hafi	einnig	áhrif	(DiLalla	og	Gottesman,	1991).	Sumir	afbrotafræðingar	

hafa	lagt	til	að	afbrotahegðun	sé	viss	hegðun	og	að	öll	hegðun,	hugsanir	og	tilfinningar	

eigi	rætur	að	rekja	til	líffræðilegra	þátta.	Þess	vegna	geta	bæði	líffræðilegar	skýringar	og	

þættir	verið	gagnlegir	til	þess	að	skilja	orsakir	afbrotahegðunar.	Líffræðilegar	skýringar	

voru	mikið	notaðar	á	sjötta	áratugnum.	Til	dæmis	voru	börn	sem	voru	dökk	á	hörund	talin	

ná	minni	árangri	í	skóla	og	því	voru	þau	skilgreind	með	minni	greind.	Vegna	þessa	voru	

þau	einnig	talin	líklegri	til	að	brjóta	af	sér.	Mikil	umræða	í	þjóðfélaginu	um	þessi	málefni	

gerði	það	að	verkum	að	fordómar	gagnvart	minnihlutahópum	jukust	til	muna	(Özdemir	

og	Öner-Öszkan,	2017).	

Lombroso	(1876)	var	ítalskur	læknir	í	hernum	og	einn	af	þeim	fyrstu	til	þess	að	setja	

fram	líffræðilega	kenningu	um	glæpi.	Hann	gerði	meðal	annars	rannsókn	þar	sem	hann	

framkvæmdi	 líkamlegar	 mælingar	 bæði	 á	 föngum	 og	 hermönnum.	 Hann	 taldi	 að	

glæpamenn	 hefðu	 nokkur	 sameiginleg	 erfðaeinkenni	 og	 að	 þeir	 hefðu	 ekki	 náð	

líffræðilegri	 þróun	 til	 fulls.	 Hann	 hélt	 því	 einnig	 fram	 að	 glæpamenn	 væru	með	 ýmis	

líkamleg	 frávik,	 svo	 sem	 stóran	 kjálka,	 há	 kinnbein,	 stór	 eyru,	 langa	handleggi,	 þykkar	

hauskúpur	og	auka	geirvörtu,	 tær	eða	fingur.	Samkvæmt	honum	þá	gæti	einstaklingur	

verið	glæpamaður	ef	hann	hefði	fimm,	eða	fleiri,	af	þessum	einkennum.	Lombroso	hélt	
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því	fram	að	tæplega	40%	afbrotamanna	brytu	af	sér	sökum	líffræðilegra	einkenna	þeirra	

(Lombroso,	1876).	

Cadoret	 o.fl.	 (1995)	 rannsökuðu	 börn	 sem	 voru	 ættleidd	 en	 áttu	 líffræðilega	

fjölskyldusögu	 um	 andfélagslega	 persónuleikaröskun.	 Þeir	 rannsökuðu	muninn	 á	 milli	

barna	sem	voru	ættleidd	á	heimili	sem	voru	stöðug	og	þeirra	sem	fóru	á	óstöðugt	heimili.	

Þeir	 áætluðu	 að	 tíðni	 ofbeldis	 og	 hegðunarraskana	 væru	 hæst	 hjá	 þeim	 sem	 að	 áttu	

fjölskyldusögu	 um	 andfélagslega	 hegðun	 og	 voru	 sett	 á	 óstöðug	 heimili.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	staðfestu	grunsemdir	rannsakenda	en	þær	bentu	til	þess	að	ofbeldi	og	

hegðunarraskanir	 stöfuðu	 bæði	 af	 erfða-	 og	 umhverfisþáttum	 (Cadoret,	 Yates,	

Troughton,	Woodworth	og	Stewart,	1995).		

Önnur	rannsókn	sýndi	fram	á	að	fylgni	væri	á	milli	afbrotahegðunar	og	erfða	þar	sem	

notast	 var	 við	 úrtak	 14.427	 barna	 sem	 höfðu	 verið	 ættleidd.	 Niðurstöður	 þeirra	

rannsóknar	sýndu	að	ættleiddir	drengir	væru	líklegri	til	að	fá	á	sig	dóm	ef	að	líffræðilegt	

foreldri	 þeirra,	 frekar	 en	 kjörforeldri,	 hafði	 einn	 eða	 fleiri	 dóma	 á	 bakinu	 (Mednick,	

Gabrielli	og	Hutchings,	1984).	Líffræðilegar	ættleiðingarannsóknir	hafa	hins	vegar	verið	

gagnrýndar	þar	sem	bent	hefur	verið	á	að	það	skipti	máli	hversu	lengi	börnin	hafa	verið	

hjá	líffræðilegum	foreldrum	fyrir	ættleiðingu	og	hvernig	umönnun	þau	höfðu	fengið	fram	

að	því	(Walters	og	White,	1989).		

Í	sænskri	rannsókn,	sem	gerð	var	árið	2013,	var	samband	milli	foreldra	og	sona	skoðað	

ásamt	því	að	skoða	sakaskrá	hjá	líffræðilegum	foreldrum	þeirra.	Úrtakið,	sem	var	mjög	

stórt	 slembiúrtak,	 var	 tekið	 úr	 sænskum	 ættleiðingagnagrunni.	 Rannsóknin	 gerði	

rannsakendum	 kleift	 að	 meta	 mikilvægi	 erfða,	 umhverfis	 og	 aðstæðna	 fyrir	 og	 eftir	

fæðingu,	það	er	samband	foreldra	og	sona	þegar	kemur	að	glæpum.	Niðurstaðann	var	sú	

að	sakavottorð	 líffræðilegra	 foreldra	spáði	bæði	 fyrir	um	ofbeldisbrot	og	önnur	brot	á	

meðal	ættleiddra	sona	(Hjalmarsson	og	Lindquist,	2013).		

1.2 Sálfræðilegir	þættir	(Psychological	factors)	
Freud	sagði	að	félagsleg	samskipti	mótuðust	út	frá	upplifunum	úr	æsku.	Hann	kom	einnig	

fram	 með	 þá	 kenningu	 að	 frumsjálfið,	 sjálfið	 og	 yfirsjálfið	 hefði	 áhrif	 á	 hegðun	

einstaklingsins.	 Frumsjálfið	 stjórnast	 af	 þörfum	 og	 hvötum	 á	 meðan	 sjálfið	 setur	

frumsjálfinu	mörk	og	yfirsjálfið	hjálpar	fólki	að	meta	ástand	með	því	að	íhuga	siðferði	og	

reglur	 í	 samfélaginu.	 Samkvæmt	 þessu	 þá	 einkennist	 persónuleiki	 afbrotamanna	 af	
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frumsjálfinu	 þar	 sem	 hegðun	 þeirra	 byggist	 oftast	 á	 þeirra	 eigin	 hvötum	og	 sjálfið	 og	

yfirsjálfið	 virðist	 ekki	 hafa	 tök	 á	 því	 að	 stöðva	 þær.	 Einstaklingar	 sem	 stjórnast	 af	

frumsjálfinu	eiga	gjarnan	við	einhvers	konar	félagsleg	vandamál	að	stríða	og	eiga	erfitt	

með	að	stjórna	hegðun	sinni	(Siegel,	2005).	

Kohlberg	 (1958)	 þróaði	 hugræna	þróunarkenningu	út	 frá	 kenningu	 Jean	Piaget	 og	

snýst	hún	um	þróun	á	siðferðislegri	rökhugsun.	Samkvæmt	honum	fara	menn	í	gegnum	

þrjú	stig	siðferðislegrar	hugsunar.	Á	fyrsta	stiginu	er	einstaklingur	á	miðjum	barnsaldri	og	

þá	er	hefðbundin	hugsun	og	siðferðisleg	rök	byggð	á	hlýðni	og	að	forðast	refsingu.	Annað	

stigið	er	hið	hefðbundna	stig	siðferðisþróunar	þar	sem	siðferðisleg	rökhugsun	er	byggð	á	

væntingum	annarra,	að	gera	öðrum	til	geðs.	Þriðja	og	síðasta	stigið	er	hið	hefðbundna	

stig	 siðferðisramma	 þar	 sem	 einstaklingar	 velja	 hvort	 þeir	 fara	 út	 fyrir	 hefðbundnar	

siðvenjur.	Ef	að	einstaklingur	á	erfitt	með	að	komast	í	gegnum	þessi	þrjú	siðferðisstig	þá	

gæti	hann	kosið	eða	leiðst	út	í	líf	afbrotamannsins	(Kohlberg,	1958).	Kenning	Kohlbergs	

hefur	 verið	 gagnrýnd	 og	 því	 er	 haldið	 fram	 að	 stig	 Kohlbergs	 séu	 hvorki	 rökrétt	 né	

sálfræðilega	nauðsynleg	(Locke,	1979).	

Tengslaröskun	(e.	attachment	disorder)	er	sálfræðilegur	þáttur	sem	gæti	haft	áhrif	á	

afbrotahegðun	í	framtíðinni	en	það	er	röskun	sem	myndast	vegna	skorts	á	ást,	umhyggju	

og	 samskiptum	 við	 móður	 eða	 ummönnunaraðila.	 Orsakir	 þess	 að	 móðir	 eða	

umönnunaraðili	annast	ekki	barnið	sitt	geta	verið	nokkrar.	Þær	getur	meðal	annars	verið	

vegna	þess	að	móðirin	eða	umönnunaraðili	þjáist	af	geðröskun	og	hafa	því	ekki	getu	til	að	

mynda	tengsl	við	barnið	sitt.	Önnur	ástæða	getur	verið	sú	að	barnið	þarf	að	fara	á	stofnun	

í	langan	tíma	og	tengist	engum	í	frumbernsku	sem	getur	gert	það	að	verkum	að	það	hlýtur	

tilfinningalegan	skaða.	Einnig	má	rekja	nokkrar	geðraskanir	til	skorts	á	tengslamyndun	en	

það	 eru	 meðal	 annars	 aðskilnaðarkvíði,	 þunglyndisraskanir,	 andfélagsleg	 hegðun	 og	

fráhverf	persónuleikaröskun	(Sadock	og	Sadock,	2007).	Börn	sem	eiga	sögu	um	alvarlega	

tengslaröskun	 geta	 þróað	 með	 sér	 árásagjarna	 og	 stjórnsama	 hegðun	 ásamt	

hegðunarröskun.	 Þessi	 hegðun	 stuðlar	 að	 þróun	 andfélagslegs	 persónuleika.	 Mjög	

snemma	 byrja	 þessi	 börn	 að	 sýna	 ófyrirleitni,	 óheiðarleika	 og	 lítilsvirða	 reglur	

fjölskyldunnar	 og/eða	 samfélagsins.	 Drengir	 á	 unglingsaldri	 sem	 hafa	 upplifað	

tengslaröskun	eru	þrefalt	líklegri	til	að	fremja	ofbeldisbrot	síðar	á	lífsleiðinni.	Einnig	eru	

mörg	einkenni	einstaklinga	með	siðblindu	og	andfélagslegan	persónuleika	sem	hægt	er	
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að	 rekja	 til	 alvarlegrar	 tengslaröskunar	 í	 barnæsku.	 Sameiginleg	 einkenni	 siðblindu	 og	

tengslaröskunar	 eru	 meðal	 annars	 skortur	 á	 samkennd,	 stjórnsemi,	 sjálfsdýrkun	 og	

vanhæfni	til	að	mynda	náin	sambönd	(Levy	og	Orlans,	2001).		

Börn	sem	tekin	eru	í	fóstur	eru	líklegust	til	þess	að	þróa	með	sér	tengslaröskun	vegna	

áfalla	sem	þau	upplifðu	í	æsku,	svo	sem	vanræsklu	eða	misnotkun.	Hins	vegar	hafa	mörg	

fósturbörn	 einnig	 þurft	 að	 upplifa	 að	 búa	 á	 mismunandi	 stöðum	 við	 mismunandi	

aðstæður.	Líf	barns	sem	sett	er	í	fóstur	byrjar	á	því	að	vera	aðskilið	frá	líffræðilegu	foreldri.	

Þar	fá	þau	ef	til	vill	fósturforeldra	sem	eru	vanhæfir	að	takast	á	við	erfiða	hegðun	barnsins	

og	 gefast	 upp	 á	 barninu.	 Þar	 með	 hefur	 barnið	 verið	 yfirgefið	 af	 bæði	 líffræðilegum	

foreldrum	 sem	 og	 fósturforeldrum	 (Cappelletty,	 Brown	 og	 Shumate,	 2005).	 Önnur	

rannsókn	 benti	 til	 þess	 að	 sálfræðileg	 einkenni	 svo	 sem	 persónuleikaeinkenni,	 lítil	

sjálfstjórn,	árásagirni	og	vitræn	röskun	væru	fjórir	sálfræðilegir	þættir	sem	liggja	að	baki	

afbrotahegðunar	hjá	einstaklingum	(Kamaluddin,	Shariff,	Othman,	Ismail	og	Saat,	2015).	

Eyseneck	 og	 Eyseneck	 (1977)	 rannsökuðu	 hvort	 samband	 væri	 á	 milli	 afbrota	 og	

persónuleika.	 Þau	hjónin	bentu	 á	 að	persónuleikar	 hafa	þrjár	 víddir.	 Fyrsta	 víddin	 eru	

geðraskanir	 sem	 lýsir	 einstaklingum	 sem	 árásagjörnum,	 sjálfhverfum	 og	 hvatvísum.	

Önnur	víddin	er	taugaveiklun	sem	lýsir		einstaklingum	með	lítið	sjálfsálit,	kvíða	og	miklar	

skapsveiflur.	 Þriðja	 víddin	 er	 úthverfa	 (extrovert)	 sem	 lýsir	 einstaklingum	 sem	

tilfinningaríkum,	 ráðandi	 og	 ákveðnum.	 Meirihluti	 þessara	 einkenna	 er	 að	 finna	 hjá	

afbrotamönnum	sem	hafa	verið	rannsakaðir	(Sinha,	2016).		

1.3 Félagsfræðilegir	þættir	(Sociological	factors)	
Félagsfræðilegir	 þættir	 afbrota	 eru	 byggðir	 á	 líkamlegu,	 félagslegu,	 efnahagslegu,	

menningarlegu	og	pólitísku	umhverfi.	Umhverfisþættir	geta	mótað	hegðun	fólks.	Léleg	

heilsa,	félags-	og	fjölskylduaðstæður	geta	verið	ástæða	þess	að	einstaklingur	leiðist	út	í	

afbrot.	Að	búa	við	fátækt,	skort	á	félagslegum	stuðningi	og	erfiðleika	í	æsku	gætu	einnig	

aukið	líkurnar	á	afbrotum	(Özdemir	og	Öner-Öszkan,	2017).	Félagsnámskenning	Bandura	

(1997)	er	ein	kenning	sem	hægt	er	að	nota	til	þess	að	skýra	félagsfræðilega	þætti	afbrota.	

Grunnur	félagsnámskenningarinnar	er	að	hegðun	lærist	út	frá	samskiptum	við	annað	fólk	

og	einstaklingar	mynda	sér	skoðun	um	hvernig	þeir	eigi	að	hegða	sér	með	því	að	fylgjast	

með	öðrum	og	er	það	kallað	herminám.	Sumir	fræðimenn	halda	því	fram	að	ef	einhver	

náinn,	til	dæmis	fjölskyldumeðlimur,	stundar	glæpsamlega	starfsemi	þá	getur	barn	lært	



13	

að	gera	það	sama.	Einnig	ef	að	barn	sækist	eftir	því	að	horfa	á	sjónvarpsefni	með	miklu	

ofbeldi	gæti	það	bent	til	afbrotahegðunar	seinna	á	lífsleiðinni.	Samkvæmt	kenningunni	

eru	þeir	sem	hafa	upplifað	eða	orðið	fyrir	ofbeldi	í	æsku	líklegri	til	að	sína	sömu	hegðun	

(Bandura,	1997).	

Félagsráðgjafar	 nota	 meðal	 annars	 kerfiskenningar	 og	 heildarsýn	 í	 daglegu	 starfi.	

Ludwig	Von	Bertalanffy	er	líffræðingur	sem	þróaði	kerfiskenninguna	og	er	hún	talin	vera	

tengd	þróunarkenningu	Darwins.	Á	áttunda	áratugnum	 fóru	hugmyndir	Bertalanffy	að	

færast	 yfir	 á	 félagslega	 kerfið	 þar	 sem	 einstaklingar	 voru	 skoðaðir	 út	 frá	mismunandi	

þáttum	 í	 umhverfinu	 sem	 áttu	meðal	 annars	 að	 skýra	 hegðun	 þeirra	 (Andreae,	 1996;	

Payne,	2005).	Kerfiskenningin	(e.	system	theory)	er	kenning	um	mannlega	hegðun	og	er	

mikið	 notuð	 af	 félagsráðgjöfum	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 skoða	 áhrif	 stofnana,	

samfélagsins,	 fjölskyldu	 og	 hópa	 á	 einstaklinginn.	 Kenningin	 er	 skoðuð	 út	 frá	 þremur	

kerfum.	Fyrsta	er	míkró-kerfið	(e.	micro-system)	og	þar	eru	líffræðilegir,	sálfræðilegir	og	

félagslegir	 þættir	 skoðaðir	 út	 frá	 þeim	 áhrifum	 sem	þeir	 hafa	 á	 einstaklinginn.	 Annað	

kerfið	er	mesó-kerfið	(e.	mezzo-system)	en	innan	þess	kerfis	er	fjölskyldan	og	aðrir	nánir	

hópar	sem	hafa	félagsleg	áhrif	á	einstaklinginn.	Þriðja	kerfið	er	makró-kerfið	(e.	macro-

system)	en	sá	þáttur	skoðar	til	dæmis	hvaða	áhrif	menning,	samfélög	og	stofnanir	hafa	á	

einstaklinginn	sjálfan	(Bertalanffy,	1972).		

Annað	hugtak	sem	félagsráðgjafar	notast	mikið	við	í	sinni	vinnu	er	heildarsýn	en	þar	

skoða	 þeir	 umhverfi	 einstaklings	 í	 samhengi	 við	 aðra,	 svo	 sem	 fjölskyldu,	 vini	 og	

samstarfsmenn.	Þeir	 skoða	 samfélag	einstaklingsins	út	 frá	einni	heild	og	ná	þannig	að	

nálgast	 skjólstæðinginn	 út	 frá	 öllum	 sjónarhornum.	 Með	 þessu	 er	 hægt	 að	 finna	 út	

hvernig	 einstaklingar	 hafa	 áhrif	 á	 umhverfi	 sitt	 og	 hvernig	 umhverfið	 hefur	 áhrif	 á	 þá	

(Hrefna	Ólafsdóttir,	2006;	Lára	Björnsdóttir,	2006).	Félagsráðgjafar	þurfa	að	hafa	skilning	

á	mannlegri	hegðun,	þekkja	samfélagið	og	vita	hvaða	úrræði	eru	í	boði	hverju	sinni	svo	

þeir	 geti	 verið	 tenging	 á	 milli	 skjólstæðings	 og	 samfélags	 (Lára	 Björnsdóttir,	 2006).	 Í	

félagsráðgjöf	er	talið	að	orsakir	slæmrar	geðheilsu	sé	mismunandi	eftir	hverjum	og	einum	

og	því	sé	gott	að	notast	við	heildarsýn	(Hrefna	Ólafsdóttir,	2006).	

Félagsfræðileg	nálgun	lítur	á	geðraskanir	sem	áfall	eða	skyndilega	heilsubilun	vegna	

álags	í	umhverfinu.	Thoits	(2010)	birti	þrjár	kenningar	sem	hægt	er	að	nota	til	að	koma	í	

veg	fyrir	eða	meðhöndla	geðraskanir.	Streitukenningin	(stress	theory)	er	sú	fyrsta	og	er	
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byggð	á	þeim	 forsendum	að	uppsöfnun	 félagslegra	 streituvalda	geti	 valdið	geðrænum	

vandamálum.	 Til	 að	 útrýma	 eða	 draga	 úr	 streituvalda	 þarf	 að	 kenna	 einstaklingum	

mismunandi	aðferðir	til	þess	að	takast	á	við	og	efla	persónulegar	bjargir.	Önnur	kenningin	

er	 kerfisálagskenningin	 (structural	 strain	 theory)	 og	 hún	 gengur	 út	 frá	 því	 að	 uppruni	

streitu	komi	út	frá	skipulagi	samfélagsins.	Geðraskanir	geta	verið	viðbrögð	við	álagi	eða	

aðlögun	að	samfélaginu.	Erfiðir	tímar	í	efnahagsmálum	fær	fólk	til	þess	að	upplifa	meiri	

streitu	sem	getur	leitt	til	geðraskana.	Það	getur	meðal	annars	verið	á	tímabilum	þar	sem	

atvinnuleysi	er	mikið	en	þá	aukast	innlagnir	í	meðferð	við	geðrofi.	Til	að	koma	í	veg	fyrir	

eða	 draga	 úr	 geðröskunum	 verður	 að	 endurskipuleggja	 samfélagið	 til	 dæmis	 með	

tryggðum	 lágmarkstekjum	 eða	 útrýma	 atvinnuleysi	 og	 því	 álagi	 sem	 því	 fylgir	 (Thoits,	

2010).	Þriðja	og	síðasta	kenningin	er	stimplunarkenningin	(labeling	theory)	og	gengur	hún	

út	frá	því	að	samfélagið	stimplar	einstaklinga	og	gerir	lítið	úr	þeim	sem	eru	öðruvísi,	en	

stimplun	er	afleiðing	af	félagslegum	viðbrögðum	sem	snýr	að	frávikshegðun.	Jaðarhópar	

samfélagsins	eru	þeir	algengustu	og	í	mestu	hættu	á	að	vera	stimplaðir	sem	frávik.	Þeir	

sem	 lenda	 í	 því	 að	 verða	 fyrir	 stimplun	 eru	 líklegri	 til	 að	 fjarlægjast	 hefðbundin	 gildi	

samfélagsins	 (Bernburg,	 2009).	 Þetta	 sýndu	 niðurstöður	 í	 rannsókn	 Jóns	 Gunnars	

Bernburg	(2005)	meðal	annars	fram	á.	Rannsókn	hans	fjallaði	um	að	þeir	sem	hafa	verið	

stimplaðir	afbrotamenn	forðast	oft	að	sækja	um	vinnu	vegna	hræðslu	um	að	vera	spurðir	

um	fortíð	þeirra.	Það	gerir	það	að	verkum	að	þeir	einangra	sig	og	dragast	smám	saman	í	

burtu	frá	samfélaginu.	Ein	leið	til	að	draga	úr	eða	koma	í	veg	fyrir	geðraskanir	er	að	breyta	

þeim	 viðbrögðum	 sem	 greina	 á	 milli	 eðlilegrar	 hegðunar	 og	 frávikshegðunar	 (Thoits,	

2010).	
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2 Hugtök	og	rannsóknir		

2.1 Afbrotahegðun	og	áhættuþættir	
Einstaklingar	 með	 alvarlegar	 geðraskanir	 hafa	 lengi	 upplifað	 mikla	 útilokun	 frá	

samfélaginu.	Gríðarlegar	hindranir	mæta	þeim	þar	sem	fólk	stimplar	þá	sem	hættulega.	

Þáttur	fjölmiðla	í	þessu	er	stór	þar	sem	þeir	draga	gjarnan	fram	þá	mynd	af	einstaklingum	

með	 geðraskanir	 að	 þeir	 séu	 einnig	 haldnir	 afbrotahneigð	 og	ættu	 einungis	 að	 búa	 á	

stofnunum.	Þessi	neikvæða	ímynd	gerir	það	að	verkum	að	einstaklingar	með	geðraskanir	

fari	að	sýna	einkenni	sem	benda	til	aukinnar	hættu	á	refsiverðri	hegðun	(Matejkowski,	

Draine,	Solomon	og	Salzer,	2011).	

Farrington	 (2003)	 hélt	 því	 fram	 að	 afbrotamenn	 væri	 að	 finna	 í	 öllum	 stéttum	

samfélagsins	og	að	aldur	skipti	ekki	máli.	Hins	vegar	gerði	hann	rannsókn	sem	sýndi	fram	

á	að	algengast	væri	að	einstaklingar	á	unglingsaldri	fremdu	afbrot.	Flestir	byrja	að	sýna	

afbrotahegðun	á	aldrinum	átta	til	fjórtán	ára	og	hætta	þegar	þeir	eru	komnir	á	þrítugs	

aldurinn.	Afbrotahegðun	skiptist	í	tvo	hópa	en	það	eru	annars	vegar	þeir	sem	brjóta	af	sér	

með	öðrum	og	hins	vegar	þeir	sem	brjóta	af	sér	einir.	Líklegt	er	að	þeir	sem	brjóta	af	sér	

í	hópi	hætta	að	sýna	afbrotahegðun	eftir	unglingsárin	en	þeir	sem	brjóta	af	sér	og	eru	

einir	eru	líklegri	til	að	halda	hegðuninni	áfram	(Farrington,	2003).		

Samkvæmt	 Farrington	 eru	 helstu	 áhættuþættir	 fyrir	 því	 að	 einstaklingur	 byrji	 að	

brjóta	 af	 sér	 fyrir	 tvítugt	 meðal	 annars,	 lág	 greind,	 erfið	 skólaganga	 og	 andfélagsleg	

hegðun.	 Einnig	 geta	 það	 verið	 þættir	 sem	 tengjast	 fjölskyldunni,	 svo	 sem	 eftirlitsleysi	

foreldra,	 slæmt	 viðhorf	 foreldra	 til	 barna	 sinna,	 vanræksla	 og	 ofbeldi	 inn	 á	 heimilum.	

Jafnframt	 geta	 fjárhagslegir	 þættir	 spilað	 inn	 í,	 eins	 og	 ef	 einstaklingar	 koma	 úr	

barnmörgum	 fjölskyldum	 eða	 alast	 upp	 hjá	 foreldrum	 sem	 hafa	 lágar	 tekjur.	

Umhverfisþættir	hafa	einnig	áhrif.	Ef	einstaklingur	elst	upp	í	hverfi	þar	sem	mikið	er	um	

afbrot	eru	meiri	líkur	á	að	hann	leiðist	út	í	afbrot.	Auk	þess	hefur	höfnun	frá	jafnöldrum	

mikil	 áhrif	 á	 einstakling	 og	 getur	 leitt	 til	 afbrota	 (Farrington,	 2003).	 Einnig	 hafa	 ACE	

(Adverse	 childhood	 experience)	 rannsóknirnar,	 sem	 fjalla	 um	 slæmar	 upplifanir	 á	

barnsaldri,	 vísað	 til	 10	 áhættuþátta	 langvinnra	 geðraskana	 á	 fullorðinsárum.	 Þeir	 eru	

tilfinningaleg-,	líkamleg-	og	kynferðisleg	misnotkun,	tilfinningaleg	og	líkamleg	vanræksla,	

ofbeldi	 í	 garð	móður,	 vímuefnaneysla,	 að	 alast	 upp	með	 einstaklingi	með	 geðröskun,	
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aðskilnaður	foreldra	eða	skilnaður	og	að	búa	með	einstaklingi	sem	hefur	verið	í	fangelsi	

(Baglivio	o.fl.,	2014).	

Ef	einstaklingar	fá	ekki	þá	meðferð	sem	þeir	þurfa	með	getur	það	leitt	til	þess	að	þeir	

lendi	upp	á	kannt	við	 lögin	vegna	ofbeldishegðunar.	Ákærurnar	eru	byggðar	á	hegðun	

einstaklingsins	sem	oft	er	birtingarmynd	á	ómeðhöndluðum	einkennum	hans	(Rueve	og	

Welton,	2008).	Hins	vegar	eru	afbrotamenn	með	alvarlegar	geðraskanir	ólíkir	og	oft	nægja	

raskanirnar	þeirra	ekki	einar	og	sér	til	þess	að	útskýra	afbrotahegðanir	þeirra.	Í	flestum	

tilvikum	eru	alvarlegar	geðraskanir	aðeins	óbein	orsök	afbrotahegðunar.	Nauðsynlegt	er	

að	skoða	míkró-	og	makró	þætti	þjóðfélagsins	til	þess	að	útskýra	hvers	vegna	aðeins	sumir	

einstaklingar,	 með	 alvarlegar	 geðraskanir,	 bregðast	 við	 hvötum	 sínum	 eða	

ranghugmyndum	með	ofbeldi	eða	afbrotum	(Hiday	og	Moloney,	2014).	

2.2 Tvíþættur	vandi	
Tvíþættur	 vandi	 er	 hugtak	 sem	 notað	 er	 yfir	 þá	 einstaklinga	 sem	 kljást	 bæði	 við	

geðraskanir	og	vímuefnaröskun.	Um	það	bil	75%	einstaklinga	sem	eru	með	geðraskanir	

eru	einnig	að	glíma	við	vímuefnavanda.	Ástæða	fyrir	tvíþættum	vanda	er	meðal	annars	

talin	 vera	 sú	 að	 einstaklingar	 eru	 að	 reyna	 að	 bæla	 einkenni	 geðröskunarinnar	 með	

ýmsum	efnum	(Temmingh,	Williams,	Siegfried	og	Stein,	2018).	Tvíþættur	vandi	er	mikið	

áhyggjuefni	 þar	 sem	 afleiðingar	 vandans	 geta	 verið	 miklar,	 bæði	 fyrir	 viðkomandi	

einstakling,	hans	nánustu,	heilbrigðiskerfið	og	jafnvel	allt	samfélagið.	Ef	bera	á	saman	þá	

sem	eru	með	tvíþættan	vanda	og	þá	sem	eru	eingöngu	með	annað	hvort	geðröskun	eða	

vímuefnaröskun,	þá	eru	einstaklingar	með	tvíþættan	vanda	 í	 töluvert	verri	 stöðu.	Fólk	

sem	 greint	 er	með	 tvíþættan	 vanda	 fær	 yfirleitt	 greiningu	 seinna	 heldur	 en	 þeir	 sem	

einungis	eru	með	vímuefnaröskun	eða	geðröskun.	Þeir	eru	einnig	með	skertari	félagslega	

hæfni	 en	 aðrir	 og	 áhrif	 meðferðar	 virðist	 vera	 lakari.	 Þeir	 finna	 fyrir	 alvarlegri	

sálfræðilegum	einkennum	og	þurfa	því	frekar	að	vera	í	innlögn	á	bráðadeild.	Auk	þess	eru	

þessir	einstaklingar	líklegir	til	að	vera	atvinnulausir	og/eða	heimilislausir.	Tvíþættur	vandi	

er	 mikið	 áhyggjuefni	 þar	 sem	 einstaklingur	 er	 að	 glíma	 bæði	 við	 neikvæðar	 hliðar	

vímuefnaröskunarinnar	 og	 geðræna	 vandans.	 Hann	 getur	 orðið	 reiður,	 ráðvilltur	 og	

reynst	hættulegur	bæði	sér	og	öðrum	(Langås,	Malt	og	Opjordsmoen,	2011;	Institute	of	

Medicine	of	the	National	Academies,	2006).	
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Gerð	var	rannsókn	í	Bandaríkjunum	árið	2001	þar	sem	um	það	bil	60%	sjúklinga	sem	

lagðir	voru	inn	á	geðdeild	reyndust	einnig	með	vímuefnaröskun.	Það	var	margt	sem	benti	

til	þess	að	þeir	sem	voru	með	fjölþætta	vímuefnaröskun	voru	 líklegri	til	að	vera	einnig	

með	alvarlegri	geðröskun	(Cassidy,	Ahearn,	Carroll,	2001).	Rannsóknir	benda	til	þess	að	

ofbeldi	meðal	einstaklinga	með	staka	geðröskun	sé	óalgengt.	Hins	vegar	aukast	líkurnar	á	

ofbeldi	 ef	 einstaklingur	 er	 með	 tvíþættan	 vanda,	 svo	 sem	 geðhvarfasýki	 og	

vímuefnaröskun.	Þegar	kemur	að	kyni	þá	eru	konur	með	geðhvarfasýki	líklegri	til	að	vera	

ákærðar	 vegna	 ofbeldis-	 og	 vímuefnatengdra	 brota	 en	 karlar	 eru	 líklegri	 til	 að	 fremja	

smærri	 brot	 (McDermott,	 Quanbeck	 og	 Frye,	 2007).	 Aðrar	 rannsóknir	 benda	 meðal	

annars	 til	 þess	 að	 tíðni	 fanga	 með	 alvarlegar	 geðraskanir	 og	 vímuefnavanda,	 í	

Bandaríkjunum,	hefur	hækkað	samanborið	við	almenning.	Talið	er	að	einstaklingar	með	

tvíþættan	vanda	séu	með	lakari	batahorfur	en	einstaklingar	með	stakar	geðraskanir	og	

almennar	 meðferðir	 virka	 ekki	 eins	 vel	 fyrir	 þennan	 hóp	 (Baillargeon	 o.fl,	 2009).	

Einstaklingar	með	tvíþættan	vanda	eiga	einnig	oft	erfitt	með	að	stjórna	hegðun	sinni	inni	

í	fangelsunum	og	lenda	því	oft	í	einangrun.	Þegar	þessi	hópur	er	settur	í	einangrun	er	ekki	

verið	að	hjálpa	þeim	að	vinna	í	vandamálum	sínum	og	oftar	en	ekki	eykur	þetta	geðræn	

einkenni	þeirra	svo	sem	þunglyndi,	ofsóknarbrjálæði	og	geðrofshugsanir	(Peters,	Young,	

Rojas	og	Gorey,	2017).	

Swartz	og	Lurigo	(2007)	komust	að	því	að	tengja	má	alvarlegar	geðraskanir	og	flest	

afbrot	við	áhrif	og	notkun	vímuefna.	Niðurstöður	á	rannsókn	þeirra	leiddu	í	ljós	að	alvarleg	

geðröskun	samhliða	vímuefnaneyslu	eykur	líkur	á	að	einstaklingur	komist	í	kast	við	lögin	

sem	leiðir	til	handtöku	(Swartz	og	Lurigo,	2007).	Margt	getur	komið	í	veg	fyrir	að	þessi	

hópur	 fái	 viðeigandi	 geðlyf	 og	 finna	 þeir	 þar	 af	 leiðandi	 oft	 fyrir	 miklum	 geðrænum	

einkennum.	Aðrar	hindranir	eru	meðal	annars	langur	biðtími	að	komast	til	læknis,	skortur	

á	húsnæði,	samgöngum	og	erfiðleikar	við	að	fá	vinnu	sökum	afbrotasögu	(Peters,	Young,	

Rojas	 og	 Gorey,	 2017).	 Niðurstöður	 rannsóknar	 sem	 gerð	 var	 á	 meðferðar-	 og	

heilbrigðisþjónustu	 fyrir	 þennan	 hóp	 sýndu	 fram	 á	 að	 aðeins	 38%	 afbrotamanna	 í	

Bandaríkjunum	höfðu	fengið	viðeigandi	þjónustu	vegna	hegðunarvanda	þeirra	og	aðeins	

7%	af	þeim	væru	að	fá	bæði	þjónustu	við	geð-	og	vímuefnaröskuninni	(Hunt,	Peters	og	

Kremling,	2015).		
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3 Geðraskanir	
Samkvæmt	 Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni	 (WHO)	 eru	 til	 margar	 mismunandi	

geðraskanir	með	mismunandi	einkennum.	Hægt	er	að	koma	í	veg	fyrir	einhverjar	raskanir	

með	árangursríkum	meðferðum	og	því	er	aðgangur	að	góðri	heilbrigðisþjónustu	lykilatriði	

(WHO,	2019).	 Ef	 að	heilbrigðiskerfið	bregðst	 ekki	nægilega	 vel	 við	þörfum	þessa	hóps	

þegar	kemur	að	meðferðarúrræðum	er	hætta	á	að	það	myndist	stór	gjá	á	milli	hópsins	og	

meðferðaraðila	(Wang	o.fl.,	2007).	

Há	 tíðni	 geðraskana	 í	 fangelsum	 gæti	 tengst	 nokkrum	 þáttum	 en	 þeir	 eru	meðal	

annars	 sá	 misskilningur	 að	 allir	 með	 geðraskanir	 séu	 hættulegir	 öðrum	 og	 almenn	

þröngsýni	 í	 samfélaginu	 fyrir	 fráviks-	 og	 truflandi	 hegðun.	 Skortur	 er	 á	

geðheilbrigðisþjónustu	í	mörgum	löndum	fyrir	þá	sem	glíma	við	geðraskanir.	Þó	svo	að	

margir	séu	með	geðræn	einkenni	áður	en	þeir	eru	vistaðir	í	fangelsi	þá	geta	einstaklingar	

einnig	þróað	með	sé	geðræn	einkenni	í	fangelsinu	sjálfu,	meðal	annars	vegna	pyntinga	

og/eða	annarra	mannréttindabrota	(WHO,	2005).	

Til	þess	að	greina	og	flokka	geðraskana	er	notast	við	tvö	greiningarkerfi	en	þau	eru	

DSM-5	 og	 ICD-10	 (APA,	 2013-b).	 DSM-5	 (Diagnostic	 and	 Statistical	Manual	 of	Mental	

Disorders)	 er	 meðal	 annars	 notað	 til	 þess	 að	 lýsa	 einkennum	 geðraskana	 og	 miðla	

tölfræðilegum	upplýsingum,	það	er	hver	verður	fyrir	mestum	áhrifum	hvað	varðar	kyn	og	

aldur.	Einnig	er	hægt	að	finna	upplýsingar	um	orsök	röskunarinnar,	áhrif	meðferðar	og	

algeng	meðferðarúrræði	(Cherry,	2019).	ICD-10	(International	Classification	of	disease)	er	

tíunda	 útgáfan	 af	 flokkunarkerfi	 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar	 (WHO)	 yfir	 geð-	 og	

hegðunarraskanir.	 Flokkunarkerfið	 er	 notað	 í	 klínískum	 tilgangi	 og	 rannsóknum	 sem	

ákveðin	 sjúkdómsgreiningarstaðall.	 Það	 skilgreinir	 alla	 sjúkdóma,	 raskanir,	 meiðsli	 og	

annað	sem	tengist	heilsufari	einstaklinga	og	flokkar	svo	auðvelt	sé	að	ná	í	upplýsingar,	

miðla	þeim	og	bera	þær	saman	(WHO,	e.d.-a).	

3.1 Alvarlegar	geðraskanir	(Serious	mental	illnesses)	
Alvarlegar	 geðraskanir	 eru	 skilgreindar	 sem	 sjúkdómur	 eða	 ástand	 sem	 dregur	 úr	

hugsunum,	veruleikaskynjun	og	tilfinningalegu	ferli	eða	dómgreind.	Einn	af	hverjum	sjö	

föngum	í	vestrænum	löndum	eru	með	alvarlega	geðröskun.	Fræðimenn	telja	að	um	28-

52%	þeirra	sem	glíma	við	alvarlega	geðröskun	hafi	verið	handteknir	að	minnsta	kosti	einu	

sinni	(Leutwyler,	Hubbard	og	Zahnd,	2017).	Samkvæmt	Alþjóðlegu	heilbrigðistofnuninni	
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(WHO)	 eru	 alvarlegu	 raskanirnar,	 meiriháttar	 þunglyndisröskun,	 geðhvarfasýki	 og	

geðklofi	algengastar	(WHO,	2019).	Persónuleikaraskanir	eru	einnig	taldar	vera	alvarlegar	

geðraskanir	ásamt	því	að	hafa	 langvarandi	 skerðingar	á	virkni	einstaklinga	 (Bertsch	og	

Herpertz,	2018).		

Þeir	sem	glíma	við	alvarlega	geðröskun	upplifa	oft	mikla	erfiðleika	við	að	aðlaga	sig	

að	 lífi	 innan	 fangelsisins	 sem	gæti	 leitt	 til	margra	neikvæðra	niðurstaðna.	 Fangar	með	

alvarlegar	 geðraskanir	 eru	 líklegri	 til	 að	 afplána	 lengri	 dóm	en	þeir	 sem	eru	 ekki	með	

geðraskanir.	 Meðan	 á	 vistun	 stendur	 eru	 þeir	 einnig	 líklegri	 til	 þess	 að	 taka	 þátt	 í	

ósæmilegri	hegðun	innan	stofnunarinnar,	þá	sérstaklega	þegar	um	vímuefnanotkun	er	að	

ræða.	Komið	hefur	í	ljós	að	þeir	sem	eru	með	alvarlega	geðröskun	afplána	dóm	sinn	að	

meðaltali	allt	að	fjórum	mánuðum	lengur	í	samanburði	við	aðra	fanga.	Þeir	eru	líklegir	til	

þess	að	koma	sér	í	vanda	en	einnig	líklegir	til	þess	að	vera	fórnarlömb	innan	fangelsisins	

(Meyers,	Infante	og	Wright,	2018).		

Alvarlegar	geðraskanir	geta	leitt	til	geðrofs	en	það	er	rof	á	raunveruleikatengslum	og	

getur	meðal	 annars	 komið	 fram	 í	 geðhvarfasýki,	 lyndisröskunum	 og	 vímuefnanotkun.	

Einnig	er	geðrof	algengt	á	meðal	tauga-	og	læknisfræðilegra	sjúkdóma	(Arciniegas,	2015).	

Samkvæmt	greiningar-	og	 tölfræðihandbók	DSM-5	eru	einkenni	geðrofs	ofskynjanir	og	

ranghugmyndir.	 Einnig	 benda	 víbendingar	 til	 þess	 að	 rofið	 sé	 bein	 afleiðing	 af	 öðru	

læknisfræðilegu	ástandi.	Truflunin	veldur	verulegri	vanlíðan	og	skerðingu	á	félagslegum,	

atvinnutengdum	eða	öðrum	mikilvægum	sviðum	 (APA,	2013-a).	 	Geðrofsraskanir	 sjást	

yfirleitt	 ekki	 fyrr	 en	 snemma	 á	 fullorðinsárum	 og	 eru	 sjaldgæfir	 í	 unglingafangelsum	

(Underwood	og	Washington,	2016).	

3.2 Meiriháttar	þunglyndisröskun	(Major	depressive	disorder)		
Samkvæmt	 greiningar-	 og	 tölfræðihandbók	 DSM-5	 er	 einstaklingur	 með	 meiriháttar	

þunglyndisröskun	 mjög	 niðurdreginn	 og	 finnur	 fyrir	 leiða,	 vonleysi	 og	 tómleika.	

Einstaklingur	með	röskunina	þjáist	oft	af	miklu	áhugaleysi	og	missir	hæfni	til	þess	að	njóta	

lífsins	og	upplifa	ánægju	í	daglegu	lífi.	Önnur	einkenni	eru	meðal	annars	svefnleysi	eða	

svefnsýki,	 þreyta,	 tilgangsleysi,	 einbeytingarleysi	 og	 stöðugar	 sjálfsvígshugsanir	 (APA,	

2013-a).	Þunglyndi	er	algeng	geðröskun	sem	hrjáir	meira	en	264	milljón	einstaklinga	um	

allan	heim.	Einkenni	þunglyndis	geta	varað	lengi,	eru	síendurtekin	og	hefur	veruleg	áhrif	
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á	 líf	einstaklinga.	Það	getur	meðal	annars	haft	áhrif	á	skólagöngu,	vinnu,	sambönd	við	

fjölskyldu	og	vini	og	getu	einstaklingsins	til	þess	að	taka	þátt	í	samfélaginu	(WHO,	e.d.-b).	

Toch	og	Adams	(1989)	komust	að	því	að	þeir	sem	áttu	erfitt	með	að	aðlagast	lífi	innan	

fangelsis	 væru	 þeir	 sem	 upplifðu	 mikla	 vanlíðan.	 Erfiðleikar	 við	 að	 venjast	 nýjum	

aðstæðum	gætu	verið	sökum	þunglyndis.	Oft	geta	komið	upp	hegðunarvandamál	þegar	

einstaklingur	á	erfitt	með	að	aðlagast	nýjum	aðstæðum.	Það	geta	verið	vandamál	allt	frá	

því	að	óhlýðnast	skipunum	til	alvarlegra	líkamsárása	(Toch	og	Adams,	1989).	Í	fangelsum	

er	 talið	 að	 um	 10,1%	 karla	 og	 14,2%	 kvenna	 í	 fangelsum	 séu	 með	 meiriháttar	

þunglyndisröskun.	Röskunin	er	mikill	áhættuþáttur	þegar	kemur	að	sjálfsvígstilraunum,	

sérstaklega	í	upphafi	fangelsisvistar	því	þá	eru	einstaklingarnir	oft	í	fráhvörfum	frá	ýmsum	

vímuefnum	 (Baier,	 Fritsch,	 Ignatyev,	 Priebe	 og	 Mundt,	 2016).	 Rannsóknir	 hafa	 verið	

gerðar	sem	sýna	fram	á	að	meiriháttar	þunglyndi	sé	hvati	til	glæpsamlegrar	hegðunnar	

og	 hefur	 það	 oft	 verið	 tengt	 ofbeldisbrotum	 líkt	 og	 morðum.	 Hins	 vegar	 hafa	 aðrar	

rannsóknir	sýnt	fram	á	að	þunglyndi	dregur	úr	líkum	á	hegðunarbrotum	vegna	þess	að	

þeir	sem	þjást	af	röskuninni	hafa	litla	orku	og	löngun	til	þess	að	bregðast	við	(Anderson,	

Cesur	og	Tekin,	2014).		

3.3 Geðhvarfasýki	(Bipolar	disorder)	
Einstaklingur	 með	 geðhvarfasýki	 þjáist	 bæði	 af	 ofsóknarbrjálæði	 og	 meiriháttar	

þunglyndi.	 Í	 ofsóknarbrjálæðinu	 finnur	 einstaklingurinn	 fyrir	 miklu	 sjálfstrausti	 og	

stórfengleika,	 hefur	 litla	 þörf	 fyrir	 svefn,	 mikla	 talþörf	 og	 truflast	 auðveldlega.	

Ofsóknarbrjálæði	getur	gert	það	að	verkum	að	hann	verður	fyrir	alvarlegum	skapsveiflum	

sem	geta	haft	neikvæð	áhrif	á	félagsleg	samskipti	við	aðra.	Oft	þarf	að	leggja	einstakling	

inn	á	spítala	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	hann	skaði	sjálfan	sig	eða	aðra	(APA,	2013-a).	Önnur	

einkenni	eru	til	dæmis	aukin	orka	sem	getur	leitt	til	þess	að	hlutir	eru	framkvæmdir	án	

þess	að	hugsa	um	mögulegar	afleiðingar	þeirra.	Sumir	finna	fyrir	aukinni	skynjun,	jafnvel	

ofskynjun,	og	heyra	raddir.	Þeir	sem	eru	í	maníu	geta	verið	mjög	sannfærandi	og	fengið	

annað	fólk	til	að	framkvæma	hluti	sem	þeir	hefðu	annars	ekki	gert.	Ef	að	manían	stendur	

lengi	yfir,	til	dæmis	í	nokkrar	vikur,	eru	meiri	líkur	á	að	einstaklingurinn	falli	djúpt	niður	í	

þunglyndi	 sem	 getur	 staðið	 yfir	 í	 nokkra	mánuði.	 Einkenni	 þunglyndisins	 eru	 öfug	 við	

einkenni	maníu	og	einstaklingurinn	hefur	 litla	sem	enga	orku	og	erfitt	er	 fyrir	hann	að	
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sinna	athöfnum	daglegs	 lífs.	Hann	upplifir	 tómleika,	 áhugaleysi,	 einbeitingarskort	og	á	

erfitt	með	að	taka	ákvarðanir	(U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services,	2008).	

Samband	er	á	milli	geðhvarfasýki	og	að	framkvæma	refsiverða	hluti	sem	geta	leitt	til	

fangelsisvistar.	Flestir	fangar	með	geðhvarfasýki	sitja	inni	fyrir	önnur	brot	en	ofbeldisbrot.	

Það	eru	brot	á	við	innbrot,	svik	og	fíkniefnabrot	(Hodgins,	Cree,	Alderton	og	Mak,	2007).	

Vísbendingar	benda	hins	vegar	til	þess	að	þeir	sem	glíma	við	geðhvarfasýki	og	hafa	sögu	

um	afbrot	og	ofbeldishneigð	eru	líklegri	til	þess	að	hafa	upplifað	fleiri	maníska	þætti	og	

einnig	verið	lagðir	oftar	inn	á	geðspítala	en	þeir	sem	ekki	eru	með	sögu	um	afbrot.	Þrátt	

fyrir	 að	 þeir	 sem	 eru	 með	 geðhvarfasýki	 eigi	 það	 til	 að	 vera	 árásagjarnir	 þá	 benda	

ofbeldisbrotin	frekar	til	þess	að	þau	séu	tilviljanakennd	frekar	en	skipulögð.	Einnig	hefur	

komið	í	ljós	að	þeir	sem	eru	með	geðhvarfasýki	eru	þrefalt	líklegri	en	þeir	sem	ekki	þjást	

af	 alvarlegum	geðröskunum,	að	hafa	 farið	 fjórum	sinnum	eða	oftar	 í	 fangelsi	 (Daff	og	

Thomas,	 2014).	 Brot	 og	 önnur	 glæpsamleg	 athæfi	 tengjast	 oft	 maníu	

geðhvarfaröskunarinnar	 sem	 einkennist	 af	 pirringi.	 Þetta	 ástand	 er	 oft	 tengt	

mikilmennskubrjálæði	og	tilfinningum	um	almætti	sem	gæti	leitt	til	þess	að	hann	fari	að	

brjóta	af	sér	eða	lendi	upp	á	kannt	við	lögin.	Gerð	var	rannsókn	sem	sýndi	fram	á	að	um	

það	 bil	 75%	 einstaklinga	 með	 geðhvarfaröskun	 voru	 í	 maníu	 þegar	 þeir	 brutu	 af	 sér	

(Quanbeck	o.fl,	2015).	

3.4 Geðklofi	(Schizophrenia)	
Samkvæmt	 greiningar-	 og	 tölfræðihandbók	 DSM-5	 eru	 einkenni	 geðklofa	

vitsmunaskerðing	 og	 hegðunar-	 og	 tilfinningaleg	 vandamál	 sem	 gætu	 leitt	 til	

ranghugmynda,	 ofskynjana,	 óvenjulegs	 tals	 og	 hegðunar.	 Einnig	 eiga	 þeir	 erfitt	 með	

athafnir	 eins	 og	 að	 sækja	 skóla,	 vinnu	 og	 vera	 í	 félagslegum	 samskiptum.	 Einkennum	

geðklofa	er	skipt	í	neikvæð	og	jákvæð	einkenni	(APA,	2013-a;	Arciniegas,	2015).	Neikvæð	

einkenni	eru	meðal	annars	vitrænar	og	félagslegar	skerðingar	svo	sem	óeðlileg	hugsun,	

tilfinningar	 og	 virkni.	 Þessi	 einkenni	 eru	 yfirleitt	 sýnileg	 löngu	 áður	 en	 fyrstu	

geðrofseinkenni	eru	greind	(Häfner,	Maurer,	Trendler,	Heiden	og	Schmidt,	2005).	Jákvæð	

einkenni	eru	meðal	annars	óeðlileg	geðrofshegðun	en	þá	missir	viðkomandi	 tengsl	við	

veruleikann	 í	 einhvern	 tíma.	 Einkenni	 geðrofshegðunar	 eru	 til	 dæmis	 ofskynjanir,	

ranghugmyndir,	óeðlileg	líkamshreyfing	og	vanvirkt	hugsanaferli	(NIMH,	2016).	
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Rannsóknir	 benda	 til	 þess	 að	 orsakir	 fyrir	 geðklofa	 séu	 meðal	 annars	 erfðir	 og	

umhverfi	en	líkurnar	á	því	að	fá	geðklofa	eru	sex	sinnum	meiri	ef	viðkomandi	á	ættingja	

sem	er	með	röskunina.	Umhverfið	getur	einnig	haft	áhrif	á	geðklofa	og	rannsóknir	sýna	

fram	 á	 að	 ef	 ófætt	 barn	 er	 berskjaldað	 fyrir	 ýmsum	 vírusum	 eða	 jafnvel	 vannært	 á	

meðgöngu	þá	eykur	það	líkurnar	á	geðklofa.	Einnig	er	talið	að	notkun	vímuefna	sé	mikill	

áhættuþáttur.	Því	yngri	sem	viðkomandi	er	þegar	hann	byrjar	að	neyta	vímuefna	því	meiri	

hætta	er	á	að	hann	fái	röskunina	(NAMI,	2015).	Rannsóknir	hafa	einnig	sýnt	fram	á	að	þeir	

sem	eru	með	,,jákvæð”	einkenni	geðklofa	eru	í	aukinni	hættu	á	að	beita	sjálfir	ofbeldi	og	

verða	 fyrir	 ofbeldi.	 Þeir	 fá	 oft	 ranghugmyndir	 um	 að	 annað	 fólk,	 svo	 sem	

fjölskyldumeðlimir	eða	jafnvel	lögreglan,	sé	að	ógna	þeim	og	eiga	oft	til	með	að	bregðast	

illa	við	þessum	ranghugmyndum.	Þeir	sem	eru	með	,,neikvæð”	einkenni	geðklofa	eru	 í	

minni	hættu	á	að	sýna	af	sér	ofbeldishegðun	(Markowitz,	2011).	

Í	 Ástralíu	 var	 gerð	 rannsókn	 sem	 skoðaði	 tengslin	 á	 milli	 þeirra	 sem	 hafa	 verið	

sakfelldir	vegna	afbrota	og	þeirra	sem	eru	með	greiningu	um	geðklofa.	Rannsóknin	var	

gerð	yfir	25	ára	tímabil	og	úrtakið	var	2.861	einstaklingur.	Klínísk	sýni	af	einstaklingum	

með	greiningu	geðklofa	voru	borin	saman	við	aldur,	kyn	og	búsetu	einstaklinga	sem	ekki	

höfðu	 greiningu	 geðklofa.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 þeir	 sem	 voru	með	

greiningu	geðklofa	væru	líklegri	en	þeir	sem	ekki	voru	með	greiningu	til	að	vera	sakfelldir	

fyrir	 refsiverð	 brot	 (Wallace,	 Mullen,	 og	 Burgess,	 2004).	 Bæði	 karlar	 og	 konur	 með	

geðklofa	 eru	 í	 aukinni	 hættu	 á	 að	 vera	 sakfelld	 fyrir	 ofbeldisbrot	 samanborið	 við	

almenning.	 Rannsóknir	 hafa	 einnig	 sýnt	 fram	 á	 að	 samband	 sé	 á	 milli	 geðklofa	 og	

ofbeldisbrota.	 Flest	 ofbeldisbrotin	 eru	 líkamsárásir	 og	 þó	 að	morð	 veki	mikla	 athygli	 í	

fjölmiðlum	þá	eru	þau	sjaldgæf.	Í	sumum	löndum	þurfa	allir	sem	sakaðir	eru	um	morð	að	

fara	í	ítarlega	geðrannsókn	áður	en	réttarhöld	hefjast.	Af	þessum	einstaklingum	eru	um	

6-28%	með	geðklofa	en	er	þó	mismunandi	eftir	löndum	(Hodgins,	2008).	

3.5 Vímuefnaröskun	(Substance	abuse)	
Einstaklingar	 sem	 glíma	 við	 vímefnaröskun	 eru	með	 fjölda	 hugrænna,	 atferlislegra	 og	

sálfræðilegra	einkenna	sem	benda	til	þess	að	einstaklingur	haldi	áfram	að	nota	efnið	þrátt	

fyrir	veruleg	vandamál	sem	tengjast	efninu.	Breyting	verður	á	heilarásum	sem	geta	varað	

umfram	 afeitrun,	 sérstaklega	 hjá	 þeim	 sem	 glíma	 við	mjög	 alvarlega	 vímuefnaröskun.	

Hegðunaráhrif	þessa	heilabreytinga	kemur	fram	í	endurteknum	köstum	og	mikilli	löngum	
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í	efnið.	Einnig	geta	félagsleg,	atvinnu-	eða	tómstundaiðja	flosnað	upp	vegna	neyslunnar	

og	 algengt	 er	 að	 einstaklingur	 fjarlægist	 fjölskyldu	 og	 áhugamál.	 Áhættusöm	 notkun	

vímuefna	 er	 þegar	 vímuefnaneyslan	 er	 orðin	 það	 mikil	 að	 hún	 er	 orðin	 lífshættuleg	

einstaklingnum.	Síðast	en	ekki	síst	þá	eykst	þolið	svo	einstaklingurinn	fer	sífellt	að	taka	

stærri	 skammta.	Notkun	á	 vímuefnum	 leiðir	 til	 vímu,	 fráhvarfs	og	annarra	geðraskana	

(APA,	2013-a).	

Þrátt	 fyrir	 að	 einstaklingar	með	geðraskanir	 séu	 almennt	 ekki	 ofbeldisfullir	 þá	 eru	

vísbendingar	um	að	sambland	af	geðröskun	og	vímuefnaneyslu	auki	líkurnar	á	ofbeldi	og	

afbrotum.	Neysla	vímuefna,	 fráhvörf	og	 lyfjafíkn	geta	haft	áhrif	 á	og	aukið	geðræn	og	

sálfræðileg	einkenni.	Einnig	hefur	verið	bent	á	að	eiturlyfjanotkun	hindri	atferlisstjórnun	

og	 eykur	 þar	með	einnig	 líkurnar	 á	 andfélagslegri	 hegðun	og	ofbeldi	 (Ogloff,	 Talevski,	

Lemphers,	Wood	og	Simmons,	2015).	

Vímuefnaneytendur	 taka	 frekar	 þátt	 í	 glæpum	 heldur	 en	 þeir	 sem	 ekki	 neyta	

vímuefna	 og	 eru	 líklegri	 til	 þess	 að	 hafa	 óhreint	 sakavottorð.	 Meðal	 sænskra	

vímuefnaneytenda	 í	 fangelsiskerfinu	 hefur	 meirihlutinn	 verið	 dæmdur	 fyrir	

vímuefnatengd	brot,	svo	sem	þjófnað	eða	ofbeldi.	Nokkrar	ástæður	geta	verið	fyrir	þessu	

en	vímuefnaneytendur	geta	meðal	annars	verið	þátttakendur	í	glæpum	til	að	fá	peninga	

til	þess	að	fjármagna	neysluna	(Fridell,	Hesse,	Jæger	og	Kühlhorn,	2008).	

3.6 Persónuleikaraskanir	(Personality	disorders)	
Þeir	sem	glíma	við	persónuleikaraskanir	sýna	af	sér	ákveðið	mynstur	heðgunar	sem	víkur	

frá	 væntingum	 samfélagsins.	 Þetta	 mynstur	 birtist	 meðal	 annars	 í	 ýmsum	 athöfnun	

einstaklingsins,	 svo	 sem	 tilfinningalega	 og	 félagslega,	 hvernig	 hann	 upplifir	 sjálfan	 sig,	

aðra	og	ýmsa	atburði.	Einnig	birtist	það	í	tilfinninganæmi	einstaklingsins,	mannlegri	virkni	

og	hvatvísi.	Persónuleikaröskun	getur	leitt	til	mikillar	vanlíðunar	eða	skerðingar	á	ýmsum	

sviðum.	Mynstrið	er	stöðugt	og	getur	varað	lengi	og	má	rekja	til	unglingsára	eða	byrjun	

fullorðinsára	(APA,	2013-a).	

Um	 10%	 einstaklinga	 um	 allan	 heim	 glíma	 við	 persónuleikaröskun.	 Þetta	 er	mjög	

alvarleg	 og	 langvarandi	 röskun	 sem	 getur	 valdið	 einstaklingum	 og	 fjölskyldum	 þeirra	

miklum	þjáningum	(Bertsch	og	Herpertz,	2018).	Þeir	sem	eru	með	persónuleikaraskanir	

eru	 oft	 útskúfaðir	 og	 misskildir	 þar	 á	 meðal	 þeir	 sem	 eru	 með	 	 geðklofa,	

jaðarpersónuleikaröskun	og	klofinn	persónuleika.	Þeir	lenda	oft	í	skaðlegum	og	röngum	
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staðalímyndum	og	fá	þann	stimpil	á	sig	að	þeir	eigi	einungis	heima	á	geðdeildum.	Hins	

vegar	hafa	margvíslegar	aðferðir	verið	notaðar	til	að	kanna	tengsl	geðraskana	og	ofbeldis	

og	rannsóknir	hafa	sýnt	 fram	á	að	hærra	hlutfall	ofbeldis	er	á	meðal	einstaklinga	með	

vímuefnafíkn	 frekar	 en	 þeirra	 sem	 eru	 með	 persónuleikaraskanir	 eða	 aðrar	

geðrofsraskanir	 (Webermann	 og	 Brand,	 2017).	 Sumir	 fangar	 sem	 eru	 með	

persónuleikaraskanir	 eru	 hættulegir	 gagnvart	 öðrum	 en	 flestir	 eru	 það	 ekki.	 Það	 eru	

takmarkaðar	 vísbendingar	 um	hvernig	 á	 að	meðhöndla	 einkenni	 persónuleikaraskana,	

sérstaklega	 innan	 fangelsanna.	Aukinn	skilningur	 stjórnenda	á	 röskuninni	getur	 leitt	 til	

bættrar	 þjónustu	 við	 viðkomandi	 ásamt	 því	 að	 hjálpa	 starfsfólki	 að	 skilja	 betur	 þessa	

einstaklinga	og	hvernig	á	að	koma	fram	við	þá	(Durcan	og	Zwemstra,	2014).	

3.6.1 Ofsóknarkennd	persónuleikaröskun	(Paranoid	personality	disorder)	
Þeir	 sem	 eru	 með	 ofsóknarkennda	 persónuleikaröskun	 þjást	 af	 miklu	 vantrausti	 og	

tortryggni	í	garð	annarra.	Röskunin	byrjar	snemma	á	fullorðinsárum	og	kemur	fram	með	

margvíslegum	 hætti.	 Meðal	 annars	 halda	 einstaklingar	 með	 ofsóknarkennda	

persónuleikaröskun	að	aðrir	séu	að	nota,	skaða	eða	svíkja	þá	á	einhvern	hátt.	Þeir	efast	

um	 trygglyndi	 vina	 og	 fjölskyldu	 og	 eru	 tregir	 til	 að	 treysta	 öðrum	 vegna	 ótta	 við	 að	

upplýsingar	sem	þeir	gefa	verði	notaðar	gegn	þeim.	Þeir	eru	langræknir,	skynja	stöðugar	

persónulegar	árásir	á	sjálfan	sig	eða	orðspor	sitt	og	eru	fljótir	að	bregðast	við	með	reiði	

eða	 gagnárás	 (APA,	 2013-a).	 Neikvæð	 reynsla	 í	 barnæsku	 er	 tengd	 ofsóknarkenndri	

persónuleikaröskun	á	fullorðinsárum.	 Í	úrtaki	 fullorðinna	einstaklinga	var	röskun	tengd	

líkamlegu,	kynferðislegu	og	tilfinningalegu	ofbeldi	í	æsku.	Þessi	tengsl	voru	sterkust	meðal	

þeirra	 sem	 glíma	 við	 ofsóknarkennda	 persónuleikaröskun	 samanborið	 við	 aðrar	

persónuleikaraskanir.	 Einnig	 var	 ofsóknarkennd	 persónuleikaröskun	 á	 unglingsárum	

tengd	við	sögu	um	barnaníð	(Triebwasser,	Chemerinski,	Roussos	og	Siever,	2013).	

Þó	 svo	 að	 það	 séu	 vísbendingar	 um	 að	 einkenni	 ofsóknarkenndrar	

persónuleikaröskunar	leiði	til	ofbeldis	þá	er	ekki	endilega	hægt	að	gera	ráð	fyrir	því	að	

einstaklingur	með	röskunina	sýni	ofbeldishegðun.	Ef	ofbeldishegðun	er	til	staðar	er	það	

oftast	 vegna	 annarra	 áhættuþátta.	 Þeir	 sem	 eru	 með	 ofsóknarkennda	

persónuleikaröskun	eiga	það	til	að	skynja	aðstæður	sem	hættulegri	en	þær	eru	og	líta	á	

heiminn	 sem	 fjandsamlegan	 og	 ógnandi.	 Sumir	 fara	 í	 eins	 konar	 "illkynja	 spíral"	

(malignant	spiral)	þar	sem	neikvæð	viðbrögð	annarra	við	einkennum	einstaklinga	með	
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röskunina	geta	aukið	líkurnar	á	að	þeir	lendi	í	deilum,	sem	getur	síðan	leitt	til	árásagirni.	

Síðast	 en	 ekki	 síst	 þá	 er	 tvíþættur	 vandi	 mikilvægur	 þegar	 meta	 á	 ofbeldishegðun	

einstaklings	með	ofsóknarkennda	persónuleikaröskun	(Carroll,	2009).	

3.6.2 Andfélagslegur	persónuleiki	(Anti-social	personality)	
Samkvæmt	 greiningar-	 og	 tölfræðihandbók	 DSM-5	 kemur	 andfélgaslegur	 persónuleiki	

fram	um	15	ára	aldur.	Einkenni	eru	meðal	annars	skortur	á	samræmi	við	félagslegar	venjur	

með	tilliti	til	löglegrar	hegðunar,	svika	og	lygasýki,	hvatvísi,	pirrings	og	áreitni	sem	kemur	

fram	í	ítrekuðum	slagsmálum	eða	árásum.	Einnig	eru	þeir	sem	eru	með	andfélagslegan	

persónuleika	kærulausir	og	taka	ekki	tillit	til	tilfinninga	annarra,	þeir	eru	stjórnsamir	og	

sjá	ekki	að	sér	(APA,	2013-a).	Algengt	er	að	þeir	sem	glíma	við	röskunina	komist	í	kast	við	

lögin	en	þar	sem	geðröskunin	getur	verið	misalvarleg	(í	rofi)	þá	geta	brotin	verið	allt	frá	

því	að	sýna	slæma	hegðun,	brjóta	síendurtekið	af	sér	eða	fremja	mjög	alvarlega	glæpi.	

Einnig	eiga	þeir	erfitt	með	að	halda	samböndum	við	aðra	og	að	stjórna	skapi	sínu.	Oft	á	

einstaklingur	 með	 þessa	 röskun	 sögu	 um	 hegðunarerfiðleika	 á	 yngri	 árum	 svo	 sem	

árásagirni	 en	 einnig	 að	 skrópa	 í	 skóla,	 brjóta	 af	 sér	 eða	 nota	 vímuefni	 (NHS,	 2018).	

Greiningarviðmið	 andfélagslegrar	 persónuleikaröskunar	 samanstendur	 af	

hegðunarmynstri	sem	getur	leitt	til	ólöglegra	athafna	og	hugsanlega	fangelsisvistar.	Tíðni	

þeirra	 sem	eru	með	andfélagslega	hegðun	og	þeirra	 sem	eru	með	 tvíþættan	vanda	er	

hærri	á	meðal	fanga	en	annarra	í	samfélaginu	(Matejkowski,	2017).	

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 karlmenn	með	 andfélagslega	 persónuleikaröskun	

voru	 allt	 að	 10	 til	 20	 sinnum	 líklegri	 til	 að	 fremja	 morð	 en	 þeir	 sem	 voru	 ekki	 með	

röskunina	 (Roberts	 og	 Coid,	 2010).	 Rannsóknir	 um	 allan	 heim	 benda	 til	 þess	 að	 tíðni	

andfélagslegrar	persónuleikaröskunar	í	fangelsum	er	um	50%	karla	og	20%	kvenna.	Einnig	

er	röskunin	algengari	meðal	þeirra	sem	eiga	líffræðilega	ættingja	sem	eru	með	röskunina.	

Tvíbura-	 og	 ættleiðingarannsóknir	 hafa	 hins	 vegar	 sýnt	 fram	 á	 að	 andfélagsleg	

persónuleikaröskun	sé	bæði	tengd	erfðafræðilegum	þáttum	og	umhverfisþáttum	(Sher	

o.fl.,	2015).		

3.6.3 Siðblinda	(Psychopathy)	
Siðblinda	er	sjúkdómur	sem	byggist	á	einkennum	sem	koma	venjulega	fram	snemma	á	

barnsaldri.	 Sjúkómurinn	 hefur	 áhrif	 á	 alla	 þætti	 í	 lífi	 einstaklingsins	 sem	 glímir	 við	

röskunina	 og	 hans	 nánustu,	 svo	 sem	 fjölskyldu,	 vini,	 vinnu-	 og	 skólafélaga.	 Einkenni	
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röskunarinnar	eru	meðal	annars	grunnhyggni,	skortur	á	samkennd,	sektarkennd	og	iðrun,	

ábyrgðarleysi	og	hvatvísi	(Kiehl	og	Hoffman,	2011).	Talið	er	að	siðblinda	sé	lífsálfélagsleg	

persónuleikaröskun,	 þar	 sem	 líffræðilegir	 og	 umhverfislegir	 veikleikar	 (biological	 and	

environmental	vulnerabilities)	stuðla	að	þróun	röskunarinnar.	Einkenni	má	rekja	til	erfða	

og	umhverfisþátta	sem	hafa	jafn	mikið	vægi	á	röskuninni	(Thomson,	2019).	Um	það	bil	

10-15%	af	afbrotamönnum	eru	með	siðblindu	en	aðeins	1%	af	almenningi	uppfylla	skilyrði	

fyrir	röskuninni.	Þrátt	fyrir	að	aðeins	10-15%	afbrotamanna	séu	siðblindir	hafa	þeir	mikil	

áhrif	á	réttarkerfið	(Blais,	Solodukhin	og	Forth,	2014).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	þeir	sem	eru	með	siðblindu	séu	líklegir	til	að	stunda	

glæpsamlegt	athæfi	og	ennþá	 líklegri	til	að	fremja	ofbeldisbrot.	Einnig	sýna	rannsóknir	

fram	á	að	um	80%	siðblindra	einstaklinga	eru	karlmenn.	Siðblindir	afbrotamenn	eru	taldir	

framkvæma	alvarlegustu	ofbeldisbrotin	gegn	fórnarlömbum	sínum	og	glæpirnir	eru	oft	

svívirðilegri	en	hjá	þeim	sem	ekki	eru	með	röskunina	 (Culhane,	Walker	og	Hildebrand,	

2017).	 Woodworth	 og	 Porter	 (2002)	 komust	 að	 því	 að	 morð	 sem	 framin	 voru	 af	

siðblindum	einstaklingum	voru	í	eðli	sínu	líklegri	til	að	vera	af	ásetningi	eða	framin	með	

köldu	blóði	en	um	93,3%	af	morðum	sem	framin	voru	af	einstaklingum	með	siðblindu	

voru	af	ásetningi.	Fangar	sem	ekki	voru	með	siðblindu	voru	líklegri	til	að	fremja	glæp	af	

ástríðu,	þar	sem	glæpurinn	var	framinn	undir	tilfinningalegum	aðstæðum	eða	aðstæðum	

sem	að	ýta	undir	 kvíða	og	gerir	það	að	verkum	að	 teknar	eru	óígrundaðar	ákvarðanir	

(Woodworth	og	Porter,	2002).	

3.6.4 Sjálfhverf	persónuleikaröskun	(Narcissistic	personality	disorder)	
Sjálfhverf	persónuleikaröskun	einkennist	af	miklu	sjálfsöryggi	og	sýnir	almennt	hrokafulla	

hegðun.	Einstaklingur	sem	glímir	við	sjálfhverfa	persónuleikaröskun	hefur	mikla	þörf	fyrir	

aðdáun	og	skortir	samkennd.	Röskuninn	byrjar	yfirleitt	snemma	á	fullorðinsaldri	og	kemur	

fram	 í	 ýmsum	 aðstæðum.	 Einstaklingurinn	 er	 upptekinn	 af	 sínum	 eigin	 fantasíum	 um	

ótakmarkaðan	árangur,	 völd,	 gáfur,	 fegurð	og	aðdáun.	Hann	notar	aðra	 til	 þess	að	ná	

sínum	eigin	markmiðum	og	getur	orðið	afbrýðisamur	út	 í	aðra	eða	heldur	að	aðrir	séu	

afbrýðisamir	 út	 í	 sig	 (APA,	 2013-a).	 Samskipti	 við	 einstaklinga	 með	 sjálfhverfa	

persónuleikaröskun	geta	verið	krefjandi	og	einkennast	af	dramatískri,	tilfinningalegri	og	

óstöðugri	hegðun	og	hugsun.	Því	geta	þeir	átt	erfitt	með	félagsleg	samskipti	sem	gæti	til	

að	mynda	haft	áhrif	á	atvinnu	eða	sálfélagslega	þætti	(Kacel,	Ennis	og	Pereira,	2017).	
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Sjálfhverf	 persónuleikaröskun	 getur	 valdið	 því	 að	 einstaklingur	 gerir	 allt	 til	 að	

fullnægja	hvötum	sínum,	hvort	sem	um	svik	er	að	ræða,	morð	eða	bæði.	Þeir	sem	eru	

með	 röskunina	 eru	 mjög	 gjarnir	 á	 að	 hefna	 sín,	 sem	 eykur	 hættu	 á	 að	 þeir	 grípi	 til	

hrottalegs	ofbeldis	gegn	þeim	sem	þeir	telja	vera	að	skemma	áform	þeirra	(Perri,	2015).	

Helstu	ástæður	þess	að	einstaklingar	með	þessa	 röskun	 fremji	ofbeldisbrot	eru	meðal	

annars	græðgi,	afbrýðisemi,	löngun	til	að	vera	með	öðrum	en	maka	sínum	og	vill	því	losna	

við	makann	og	einnig	hræðsla	við	að	vera	svikinn	eða	yfirgefinn	til	dæmis	af	maka.	Stór	

hluti	þeirra	sem	fremja	ofbeldisbrot	eru	með	sjálfhverfa	persónuleikaröskun.	Sá	sem	velur	

að	stinga,	kæfa,	kyrkja,	skjóta,	nauðga	og	svo	framvegis	er	augljóslega	að	setja	sínar	þarfir	

og	langanir	fram	yfir	þarfir	fórnarlamba	sinna	(Stone,	2007).	

3.6.5 Jaðarpersónuleikaröskun	(Borderline	personality	disorder)	
Einstaklingar	 með	 jaðarpersónuleikaröskun	 einkennast	 af	 óstöðugum	 samkskiptum,	

vöntun	á	sjálfsmynd	og	hvatvísi.	Einkennin	koma	yfirleitt	fram	snemma	á	fullorðinsárum.	

Hegðunarmynstur	 einstaklinga	 með	 röskunina	 er	 meðal	 annars	 sjálfsvígshegðun,	

mislyndi,	langvarandi	tilfinning	um	tómleika,	erfiðleikar	við	að	stjórna	reiði	og	tímabundið	

streitutengt	ofsóknaræði	(APA,	2013-a).	Þeir	sem	eru	með	jaðarpersónuleikaröskun	eru	

hvatvísir	á	að	minnsta	kosti	 tveimur	sviðum	og	gætu	hugsanlega	valdið	sjálfum	sér	og	

öðrum	 skaða	 (Barros	 og	 Serafilm,	 2008).	 Einkenni	 og	 gjörðir	 einstaklinga	 með	

jaðarpersónuleikaröskun	 eru	 mörg	 tengd	 við	 afbrotahegðun.	 Þar	 er	 meðal	 annars	

líkamsárás,	akstur	undir	áhrifum	vímuefna,	búðarþjófnaður,	vímuefnatengdir	glæpir	og	

heimilisofbeldi	(Moore,	Tull	og	Gratz,	2017).	

Jaðarpersónuleikaröskun	kemur	bæði	 frá	erfða-	og	umhverfisþáttum.	Einstaklingur	

getur	þróað	með	sér	röskunina	vegna	áfalla	í	æsku,	sem	getur	til	að	mynda	verið	líkamleg	

og/eða	 kynferðisleg	 misnotkun	 eða	 tilfinningaleg	 vanræksla.	 Hægt	 er	 að	 skipta	

einkennum	 röskunarinnar	 í	 fjóra	 flokka.	 Fyrsti	 flokkurinn	 er	 óstöðugleiki	 á	

tilfinningasviðinu,	annar	er	vitræn	röskun,	þriðji	flokkurinn	er	hvatvís	hegðun	og	fjórði	er	

krefjandi	og	óstöðug	samskipti	við	aðra.	Persónuleikaröskunin	getur	verið	mjög	alvarleg	

og	 margir	 sem	 glíma	 við	 hana	 stunda	 reglulega	 sjálfskaða	 eða	 hafa	 reynt	 að	 fremja	

sjálfsvíg	(NHS,	2019).	
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3.7 Afstofnanavæðing	
Afstofnanavæðing	 (The	 deinstitutionilization	 policy)	 geðsjúkrahúsa	 hófst	 á	 tímabili	

mannréttindahreyfingar	 Bandaríkjanna	 (civil	 rights	movement)	 þar	 sem	meðal	 annars	

hópur	einstaklinga	með	geðræn	vandamál	voru	teknir	af	geðsjúkrahúsum	og	komið	aftur	

inn	í	almennt	samfélag.	Var	það	gert	vegna	þess	að	fólk	trúði	því	að	geðsjúkrahús	væru	

grimm	og	ómannúðleg.	Einnig	komu	ný	geðrofslyf	sem	fólk	hafði	mikla	trú	á	að	myndi	

lækna	geðsjúka	og	átti	þar	að	auki	að	spara	peninga.	Hins	vegar	var	útkoman	ekki	eins	

góð	og	búist	hafði	verið	við	en	enn	þann	dag	 í	dag	er	hægt	að	 finna	einstaklinga	með	

geðraskanir	á	hörmulegum	stöðum	í	hörmulegum	aðstæðum.	Einnig	hafa	lyfin	ekki	skilað	

þeim	 árangri	 sem	 búist	 var	 við	 og	 þrátt	 fyrir	 lokanir	 á	 mörgum	 stofnunum	 þá	 hefur	

þjónusta	fyrir	þennan	hóp	verið	undirfjármögnuð	og	því	ekki	í	stakk	búin	til	að	veita	þeim	

þá	 þjónustu	 sem	 þeir	 þurfa	 (Yohanna,	 2013).	 Í	 kjölfar	 stefnunnar	 um	

afstofnunarvæðinguna	 fækkaði	 innlögnum	 á	 geðsjúkrahús	 og	 mörgum	 þeirra	 var	

hreinlega	lokað.	Það	leiddi	til	þess	að	fjöldi	einstaklinga	með	geðræn	vandamál	fengu	ekki	

þá	 geðheilbrigðisþjónustu	 sem	 þeir	 þurftu.	 Vegna	 skorts	 á	 persónulegum	 og	

samfélagslegum	 úrræðum	 áttu	 þessir	 einstaklingar	 á	 hættu	 að	 verða	 heimilislausir,	

fátækir,	fórnarlömb	afbrota	eða	leiðast	sjálfir	út	í	afbrot	sem	gerði	það	að	verkum	að	meiri	

líkur	voru	á	því	að	þeir	voru	vistaðir	á	öðrum	stofnunum,	svo	sem	fangelsi	(Kim,	2014).	
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4 Geðraskanir	og	afbrot	
Mikið	hefur	verið	fjallað	í	fjölmiðlum	um	fjölda	geðsjúkra	fanga	og	stjórnvöld	hafa	fengið	

á	sig	mikla	gagnrýni	fyrir	að	sinna	þessum	málaflokki	ekki	nægilega	vel.	Í	júní	2015	kom	til	

dæmis	fram	í	tímaritinu	The	Atlantic	að	fangelsi	staðsett	 í	Chicago,	væri	talið	 ,,Stærsta	

geðsjúkrahús	 Ameríku”	 og	 árið	 þar	 á	 undan	 kom	 fréttarblaðið	New	 York	 Times	 með	

svipaða	 grein	 sem	 bar	 nafnið	 ,,Í	 geðsjúkrahúsi	 sem	 kallast	 fangelsi”	 (Gottfried	 og	

Christopher,	2017).	Þrátt	fyrir	þessa	miklu	gagnrýni	þá	hafa	einnig	myndast	staðalímyndir	

út	frá	fjölmiðlunum	hvað	varðar	ofbeldishegðun	og	glæpi	á	meðal	þeirra	einstaklinga	með	

geðraskanir.	Þessar	staðalímyndir	koma	í	formi	vinsælla	glæpaþátta	í	sjónvarpi,	bíó-	og	

heimildarmynda	 og	 í	 fréttum.	 Í	 fjölmiðlum	 hafa	 fræðimenn	 unnið	 að	 því	 að	 svara	

spurningum	er	varða	þátt	geðraskana	þegar	kemur	að	ofbeldi	og	eru	þeir	flestir	sammála	

því	að	tengsl	séu	á	milli	geðraskana	og	ofbeldishneigðar.	Einnig	geta	geðraskanir	aukið	

líkur	á	að	viðkomandi	verði	fórnarlamb	ofbeldis	(Webermann	og	Brand,	2017).	

Fangar	með	geðraskanir	eru	oftast	 í	hærra	hlutfalli	þegar	kemur	að	agabrotum	en	

aðrir	fangar.	Einnig	virðist	alvarleiki	brotsins	aukast	miðað	við	alvarleika	geðröskunarinnar	

(Matejkowski,	 2017).	 Í	 rannsókn	 Felson,	 Silver	 og	 Remster	 (2012)	 komu	 fram	 þrjár	

ástæður	fyrir	því	að	einstaklingar	með	geðraskanir	fremji	fleiri	agabrot	en	þeir	sem	eru	

ekki	með	geðraskanir.	Í	fyrsta	lagi	er	það	hömluleysi	einstaklingsins	með	röskunina	sem	

er	ófær	um	að	stöðva	sjálfan	sig	frá	því	að	brjóta	af	sér.	Í	öðru	lagi	geta	geðraskanir	aukið	

neikvæð	áhrif	á	líðan	og	heilsu	einstaklingana	sem	getur	leitt	til	ofbeldisfullrar	hegðunar.	

Í	þriðja	 lagi	geta	geðraskanir	 stuðlað	að	því	að	einstaklingur	skynji	að	hann	sé	 í	hættu	

staddur,	sem	getur	einnig	leitt	til	ofbeldisfullrar	hegðunar.	Önnur	rannsókn	sýndi	fram	á	

að	mismunur	væri	á	afbrotum	eftir	því	hvaða	persónuleikaröskun	viðkomandi	hefði.	Þeir	

sem	voru	með	andfélagslega	hegðun	stunduðu	frekar	skipulagða	glæpi,	svo	sem	rán,	en	

þeir	sem	voru	með	jaðarpersónuleikaröskun	voru	hvatvísari	og	sátu	oftar	en	ekki	inni	fyrir	

ofbeldisbrot	og	árásagirni	(Barros	og	Serafim,	2008).	

4.1 Ungir	afbrotamenn	með	geðraskanir	
Stærsta	 félagslýðfræðilega	 spáin	 um	 hegðunarbrot	 í	 fangelsi	 var	 ungur	 aldur.	

Frávikshegðun	 frá	 unga	 aldri,	 svo	 sem	 víðtæk	 afbrotasaga,	 var	 einnig	 tengd	

hegðunarvandamálum	einstaklinga	 á	meðan	á	 fangelsisvist	 stóð.	 Einnig	 var	 árásagirni,	

hvatvísi,	andfélagsleg	hegðun	og	tvíþættur	vandi	öflug	spá	um	afbrot	svo	eitthvað	sé	nefnt	
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(Fazel,	 Hayes,	 Bartellas,	 Clerici	 og	 Trestman,	 2016).	 Þrátt	 fyrir	 mikla	 þörf	 á	

geðheilbrigðismeðferð	fyrir	unga	afbrotamenn	hefur	réttarkerfið	ekki	getað	mætt	þörfum	

þeirra	og	veitt	þeim	viðeigandi	þjónustu	sem	þeir	þurfa	á	að	halda.	Mörg	fangelsi	bjóða	

upp	á	einhvers	konar	geðheilbrigðismeðferð	en	sú	þjónusta	hefur	verið	mjög	breytileg	

(Gottfried	 og	 Christopher,	 2017).	 Áætlað	 er	 að	 um	 það	 bil	 50-70%	 af	 þeim	 tveimur	

milljónum	ungra	einstaklinga	í	Bandaríkjunum	sem	koma	inn	í	réttarkerfið	uppfylli	skilyrði	

geðheilbrigðisraskana.	 Um	 40-80%	 af	 þeim	 eru	 að	 minnsta	 kosti	 greindir	 með	 eina	

geðröskun	og	um	10%	þeirra	mældust	einnig	með	vímuefnaröskun.	Algengar	geðraskanir	

á	meðal	 ungra	 afbrotamanna	 eru	meðal	 annars	 geðhvarfasýki,	 svo	 sem	 þunglyndi	 og	

manía.	 Geðrof	 er	 einnig	 algeng	 röskun	 ásamt	 kvíðaröskunum	 til	 dæmis	 ofsahræðsla,	

aðskilnaðarkvíði,	almennur	kvíði,	þráhyggjuröskun	og	áfallastreituröskun	(Underwood	og	

Washington,	2016).	

Heilbrun,	 Lee	 og	 Cottle	 (2005)	 bentu	 á	 að	 til	 þess	 að	 geta	 skilið	 tengsl	 á	 milli	

geðheilbrigðisvanda	og	afbrota	einstaklinga	á	yngri	árum	væri	mikilvægt	að	líta	á	viðbrögð	

þeirra	sem	höfðu	fengið	meðferð	og	hvaða	áhrif	hún	hafði	haft	á	þá.	Þar	komu	til	dæmis	

vísbendingar	fram	sem	bentu	til	þess	að	geðheilbrigðisvandamál	á	yngri	árum	væru	bæði	

beint	og	óbeint	 tengd	afbrotahegðun	og	misferli	 seinna	á	 lífsleiðinni	 (Heilbrun,	Lee	og	

Cottle,	2005).	Unglingar	með	geðraskanir	eru	líklegri	til	að	sýna	reiði,	pirring	eða	fjandskap	

en	aðrir.	Lyndisraskanir	koma	fram	hjá	um	10-25%	ungmenna	í	réttarkerfinu.	Í	varðhaldi	

geta	lyndisraskanir	aukið	hættuna	á	deilum	við	aðra	ásamt	því	að	auka	líkur	á	reiði	hjá	

sjálfum	sér	sem	gæti	leitt	til	sjálfsskaðandi	hegðunar	(Underwood	og	Washington,	2016).		
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5 Réttarkerfið	

5.1 Sakhæfi	og	ósakhæfi	
Afbrot	 er	 hugtak	 sem	 fjallar	 um	 hegðun,	 aðgerð	 eða	 aðgerðarleysi	 sem	 gæti	 leitt	 til	

refsinga,	samkvæmt	þeim	refsiheimildum	sem	í	gildi	eru	hverju	sinni.	Það	sem	einkennir	

hugtakið	 er	 að	 afbrot	 brjóta	 í	 bága	 við	 siða-	 og	 trúarreglur.	 Þau	 geta	 haft	 áhrif	 á	

heildarsamfélagið	ásamt	því	að	geta	verið	keðjuverkandi.	Afbrot	eru	mismunandi	og	til	

þeirra	 teljast	 meðal	 annars	 líkamsárásir,	 kynferðisbrot,	 fjársvik,	 umhverfisbrot	 og	 ill	

meðferð	á	dýrum	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Sum	hegðun	getur	hins	vegar	verið	siðlaus	en	

talin	 órefsiverð.	 Mismunandi	 viðurlögum	 er	 beitt	 við	 afbrotum	 en	 þau	 eru	 ákveðin	

samhliða	 refsingum	eða	 koma	 í	 staðin	 fyrir	 þær.	 Það	er	 gert	 þegar	 persónulegir	 hagir	

afbrotamannsins	hindra	að	hægt	sé	að	beita	hann	refsingu,	til	dæmis	vegna	aldurs	eða	

andlegra	ástæðna,	þá	er	einstaklingur	talinn	ósakhæfur.	Sakhæfur	einstaklingur	er	sá	sem	

fremur	afbrot	af	ásetningi	eða	gáleysi.	Hann	veit	að	hann	er	að	fremja	afbrot	þegar	hann	

brýtur	af	sér	og	ber	refsiábyrgð	á	brotinu.	Samkvæmt	14.	gr.	og	15.	gr.	hgl.	eru	tvö	skilyrði	

fyrir	sakhæfi	og	þau	eru	sakhæfisaldur	og	geðrænt	sakhæfi.	Ef	annað	hvort	skilyrðanna	er	

ekki	 til	 staðar	 þá	 er	 viðkomandi	 talinn	 ósakhæfur	 og	 sýknaður	 frá	 refsikröfu	 (Kári	

Guðmundsson,	2016;	Almenn	hegningarlög	nr.	19/1940).	Ef	einstaklingur	er	ósakhæfur	

þá	er	reynt	að	sýna	fram	á	að	hann	hafi	ekki	haft	stjórn	á	gerðum	sínum	eða	áttað	sig	á	

alvarleika	verknaðarins.	Aðeins	mjög	lítil	prósenta	afbrotamanna	eru	dæmdir	ósakhæfir	

vegna	geðröskunnar.	Þeir	sem	eru	dæmdir	ósakhæfir	fara	inn	á	eins	konar	réttargeðdeild.	

Réttargeðdeild	meðhöndlar	þessa	einstaklinga	sem	sjúklinga	sem	geta	náð	sér	og	snúið	

til	 baka	 í	 samfélagið	 (Byron,	 2014).	 Sumir	 einstaklingar	 með	 geðraskanir	 eru	 taldir	

vanhæfir	til	að	koma	fyrir	dómi	vegna	vangetu	til	að	skilja	málið.	Aðrir	eru	taldir	hæfir	til	

að	standa	frammi	fyrir	dómi	á	meðan	á	réttarhöldum	stendur	þrátt	 fyrir	að	hafa	verið	

metnir	ósakhæfir	(Hiday	og	Moloney,	2014).	

Hægt	er	að	skipta	ósakhæfum	einstaklingum	í	tvo	flokka.	Fyrri	flokkurinn	er	vitræn	

skerðing	sem	þýðir	að	viðkomandi	geri	sér	ekki	grein	fyrir	því	að	hann	hafi	gert	eitthvað	

rangt	á	þeim	tíma	sem	brotið	var	framið.	Hann	er	sem	sagt	ekki	hæfur	til	þess	að	skilja	

muninn	á	réttu	og	röngu.	Síðari	flokkurinn	er	viljaskortur	en	þá	er	hinn	ákærði	vanhæfur	

til	að	taka	sínar	eigin	ákvarðanir.	Báðir	þessir	flokkar	geta	verið	óljósir	og	þar	af	leiðandi	

gert	það	að	verkum	að	lögfræðingar,	dómarar	og	dómnefndir	eiga	í	erfiðleikum	með	að	
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dæma	í	þessum	málum.	Mörg	ríki	í	Bandaríkjunum	hafa	einnig	komið	á	fót	dómsúrskurði	

sem	kallast	,,sekur	en	geðveikur"	(guilty	but	mentally	ill)	sem	er	frábrugðinn	því	að	vera	

dæmdur	 ósakhæfur.	 Það	 þýðir	 að	 sakborningurinn	 þjáist	 af	 geðröskun	 en	 ekki	 það	

alvarlegum	 að	 hann	 geti	 afsalað	 sér	 ábyrgð	 á	 brotinu.	 Þessir	 einstaklingar	 eru	 oftast	

dæmdir	á	eins	konar	réttargeðdeild	þar	til	röskunin	er	ekki	lengur	það	alvarleg	og	eru	þeir	

síðan	færðir	yfir	í	fangelsi	til	að	ljúka	afplánun.	Næstum	því	allir	sem	eru	ósakhæfir	eru	

vistaðir	á	réttargeðdeild	og	sumir	eru	þar	í	lengri	tíma	heldur	en	þeir	hefðu	verið	ef	þeir	

hefðu	afplánað	dóm	sinn	í	fangelsi	(Smith,	2012).	

Almeida	o.fl.	(2010)	gerðu	rannsókn	á	274	einstaklingum	í	Portúgal	sem	höfðu	verið	

dæmdir	ósakhæfir.	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	skoða	hvaða	einkenni	væru	algeng	

meðal	þessa	einstaklinga.	Hvað	varðar	einstaklinga	með	geðraskanir	var	það	geðklofi	sem	

var	 algengasta	 greiningin	 eða	 um	 51,5%.	 Aðrar	 greiningar	 voru	 þroskahömlun	 (20%),	

persónuleikaraskanir	(6%)	og	aðrar	óskilgreindar	geðraskanir	(22%).	Miðað	við	önnur	lönd	

þá	voru	þeir	sem	voru	með	persónuleikaraskanir	í	lágu	hlutfalli	í	samanburði	við	England	

og	 Wales	 en	 sambærilegu	 hlutfalli	 miðað	 við	 New	 Zealand	 og	 Tokyo.	 Einnig	 sýndu	

niðurstöður	 fram	á	að	42,3%	þessara	einstaklinga	 voru	með	undirliggjandi	 áfengis-	og	

fíkniefnavanda	en	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	vímuefnavandi	tengist	auknu	ofbeldi	á	

meðal	einstaklinga	með	geðraskanir	(Almeida,	Graça,	Vieira,	Almeida	og	Santos,	2010).		

Niðurstöður	annarrar	rannsóknar	sem	gerð	var	í	Missouri	í	Bandaríkjunum	á	árunum	

1980-2009		leiddu	í	ljós	að	karlar	(63.7%)	væru	líklegri	en	konur	(53.9%)	að	greinast	með	

geðrof.	Innan	geðrofssjúkdóma	voru	karlar	(56.9%)	líklegri	en	konur	(47.3%)	til	að	greinast	

með	geðklofa.	Hins	vegar	voru	konur	(31.7%)	líklegri	en	karlar	(21.7%)	til	að	greinast	með	

lyndisröskun	og	konur	(9.6%)	líklegri	en	karlar	(4.5%)	til	þess	að	greinast	með	meiriháttar	

þunglyndisröskun.	Þegar	kemur	að	vímuefnafíkn	þá	voru	karlar	(59.6%)	líklegri	til	þess	að	

glíma	við	hana	heldur	en	konur	(38.9%).	Síðast	en	ekki	síst	voru	karlar	(46.3%)	líklegri	en	

konur	 (35.9%)	 til	 að	 greinast	 með	 persónuleikaröskun.	 Konur	 (9.6%)	 voru	 hins	 vegar	

líklegri	en	karlar	(1.4%)	til	þess	að	vera	greindar	með	jaðarpersónuleikaröskun	en	karlar	

(22%)	líklegri	en	konur	(7.8%)	til	þess	að	greinast	með	andfélagslega	persónuleikaröskun	

(Dirks-Linhorst,	2014).		
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5.2 Félagsráðgjöf	og	réttarkerfið	
Samkvæmt	 siðareglum	 félagsráðgjafa	 eiga	 félagsráðgjafar	 að	 vinna	 að	 lausnum	 á	

félagslegum	 og	 persónulegum	 vandamálum	 einstaklinga	 og	 vinna	 gegn	 félagslegu	

ranglæti.	Einnig	eiga	þeir	að	sinna	starfi	sínu	án	þess	að	fara	í	manngreinarálit	og	virða	

rétt	 hvers	 og	 eins,	 upplýsa	 um	 réttindi	 og	 skyldur	 og	 þau	 úrræði	 sem	 í	 boði	 eru	

(Félagsráðgjafafélag	 Íslands,	 e.d.).	 Green	 o.fl.	 (2005)	 halda	 því	 fram	 að	 sjónarhorn	

félagsráðgjafa	sé	frábrugðið	sjónarhorni	annarra	starfsstétta.	Þeir	horfa	heildrænt	á	hvern	

einstakling	 og	 líta	 á	 þá	 út	 frá	 félagslegu	 samhengi,	 til	 dæmis	 með	 kerfiskenningunni	

(Green,	Thorpe	og	Traupmann,	2005).	

Félagsráðgjafar	 vinna	 á	 ýmsum	 sviðum,	 sem	 dæmi	 má	 nefna	 barnavernd,	

geðheilbrigðisstofnunum,	 félagsþjónustu,	 menntastofnunum	 og	 heilsufarsstofnunum.	

Þeir	hjálpa	meðal	annars	þeim	sem	eiga	við	áfengis-	og	vímuefnavanda	að	stríða	ásamt	

því	að	vinna	í	réttarkerfinu	með	bæði	ungum	afbrotamönnum	og	fullorðnum.	Oft	hefur	

verið	 vísað	 í	 starfsgreinina	 sem	 mannréttindastétt	 vegna	 þess	 að	 frá	 upphafi	 hafa	

félagsráðgjafar	 unnið	 að	 bættum	 félagslegum	 aðstæðum	 og	 lagalegri	 vernd	

minnihlutahópa	 svo	 sem	 konur,	 börn,	 innflytjendur	 og	 flóttamenn	 (Maschi	 og	 Killian,	

2011).		

Samkvæmt	 Landssamtökum	 réttarfélagsráðgjafa	 í	 Bandaríkjunum	 (National	

Organisation	of	Forensic	Social	Work	in	the	USA)	veitir	réttarfélagsráðgjafi	meðal	annars	

ráðgjöf,	fræðslu	og/eða	þjálfun,	greiningu,	meðferð	og	ráðleggingar	(Green,	Thorpe	og	

Traupmann,	 2005).	 Mikil	 þróun	 hefur	 verið	 á	 réttarfélagsráðgjöf	 á	 síðustu	 öld	 en	

sérgreinin	 hefur	 aðeins	 verið	 opinberlega	 viðurkennd	 í	 félagsrágjöf	 seinustu	 30	 ár.	

Meginmarkmið	 félagsráðgjafa	 er	 að	efla	 líðan	einstaklinga	og	hjálpa	þeim	að	 koma	 til	

móts	 við	 grunnþarfir	 sínar.	 Með	 því	 að	 vinna	 innan	 réttarkerfisins	 gefur	 það	

félagsráðgjafanum	 tækifæri	 á	 að	 taka	 beint	 á	málum	 sem	 varða	 réttlæti	 og	 óréttlæti	

ásamt	 því	 að	 hafa	 áhrif	 á	 stefnubreytingar	 innan	 réttarkerfisins	 (Butters	 og	 Vaughan-

Eden,	2011).	

Réttarfélagsráðgjafar	 vinna	 ekki	 einungis	 með	 afbrotamönnum	 heldur	 vinna	 þeir	

einnig	með	fjölskyldum	afbrotamannanna	og	fórnarlömbum	þeirra.	Þeir	vinna	bæði	að	

andlegri	 líðan	 og	 lagalegri	 stöðu	 þessara	 hópa.	 Réttarfélagsráðgjafar	 hjálpa	

einstaklingum,	 fjölskyldum	 og	 samfélögum	 með	 því	 að	 leiðbeina	 þeim	 í	 gegnum	
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réttarkerfið	og	vera	talsmenn	þeirra	sem	ekki	geta	talað	fyrir	sig	sjálfir,	eins	og	til	dæmis	

fyrir	börn	(Maschi	og	Killian,	2011).	Þeir	hafa	unnið	við	mörg	og	mismunandi	málefni	innan	

réttarkerfisins,	svo	sem	fyrir	barnavernd,	félagsþjónustuna,	vegna	húsnæðismála,	heilsu-	

og	 geðheilbrigðisþjónustu	 og	 við	 réttarkerfið.	 Að	 vinna	 við	 barnaverndarstörf	 í	

réttarkerfinu	felur	meðal	annars	í	sér	að	vinna	með	börnum	sem	hefur	verið	misþyrmt	og	

veita	 þeim	 þjónustu	 í	 formi	 ráðgjafar	 eða	 að	 aðstoða	 vegna	 vitnisburða.	 Þeir	

réttarfélagsráðgjafar	sem	vinna	fyrir	sakborninga	eða	fanga	vinna	einnig	við	ýmis	konar	

málefni,	 það	 er	 ráðgjöf,	 meðferð	 mála,	 aðstoð	 við	 vitnisburð	 sakbornings	 eða	 við	

málsvörn	(policy	adcovacy)	(Maschi,	Rees,	Leibowitz	og	Bryan,	2018).	Réttarfélagsráðgjöf	

er	 brúin	 á	 milli	 réttarkerfisins	 og	 geðheilbrigðiskerfisins.	 Mikilvægasta	 verkefni	

félagsráðgjafa	er	að	mynda	traust	samband	við	skjólstæðing	sinn.	Traustið	þarf	að	vera	

svo	 sterkt	 að	 skjólstæðingurinn	 geti	 opnað	 sig	 fullkomlega	 við	 félagsráðgjafann	 (Guin,	

Noble	og	Merrill,	2003).	

Vinna	innan	réttarkerfisins	getur	verið	bæði	fagmannlega	og	tilfinningalega	krefjandi	

en	vinna	 félagsráðgjafa	er	afar	mikilvægt	starf	 innan	kerfisins.	Með	réttarfélagsráðgjöf	

gefst	 tækifæri	 til	 að	 aðstoða	 réttarkerfið	 meðal	 annars	 með	 því	 að	 reyna	 að	 tryggja	

réttlæti	 fyrir	 alla,	 ekki	 aðeins	 fyrir	 forréttindahópa	 eða	 þá	 sem	 hafa	 einhvers	 konar	

fjárhagslegan	stuðning.	Réttarfélagsráðgjafar	vinna	út	frá	félagslegu	sjónarhorni	þar	sem	

þeir	horfa	til	margra	ólíkra	þátta	svo	sem	kynþáttar,	menningar	og	fátæktar.	Þeir	þurfa	

einnig	að	kunna	skil	á	ýmsum	kenningum	og	fræðum	sem	brúað	geta	bilið	á	milli	þeirrar	

aðgreiningar	 sem	 oft	 á	 tíðum	 hindrar	 lausn	 mála.	 Þegar	 unnið	 er	 út	 frá	 félagslegu	

sjónarhorni	og	mál	eru	leyst	á	skilvirkan	og	manneskjulegan	hátt	gefast	möguleikar	á	að	

fá	þá	úrlausn	sem	hentar	best	fyrir	alla	(Butters	og	Vaughan-Eden,	2011).	

Hlutverk	félagsráðgjafa	í	íslenskum	fangelsum	eru	mörg	og	skiptast	þau	meðal	annars	

í	 þjónustu	 við	 fanga	 og	 eftirlit	 með	 þeim	 sem	 eru	 á	 skilorði.	 Félagsráðgjafar	 hjálpa	

einstaklingum	á	skilorði	að	koma	sér	aftur	út	í	samfélagið	og	veitir	þeim	stuðning	í	formi	

meðferða	 og/eða	 viðtala.	 Innan	 fangelsisins	 eru	 störf	 félagsráðgjafans	 þau	 helst	 að	

aðstoða	við	gerð	meðferðar-	og	vistunaráætlana.	Einnig	eru	fangarnir	teknir	í	viðtöl	þar	

sem	þeir	fá	ítarlegar	upplýsingar	um	afplánunarferlið	og	þá	þjónustu	sem	í	boði	er	ásamt	

þeim	möguleikum	sem	þeir	geta	nýtt	sér	á	meðan	á	afplánun	stendur.	Í	viðtalinu	er	einnig	

rætt	um	líðan	fanganna	og	upplifun	þeirra	af	fangelsisdvölinni	og	geta	félagsráðgjafarnir	



37	

undirbúið	þá	fyrir	komandi	tíma.	Einnig	veita	þeir	hópmeðferðir	með	sálfræðingum	(Íris	

Eik	Ólafsdóttir	og	Snjólaug	Birgisdóttir,	2010).	
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6 Þjónusta	við	fanga	með	alvarlegar	geðraskanir	
Í	fangelsum	er	grunnþörfum	fanga	fullnægt,	þeim	er	veitt	öryggi	og	eftirlit,	fá	mat	og	eru	

með	þak	yfir	höfuðið.	Fyrir	marga	fanga	var	þetta	ekki	 raunin	áður	en	þeir	komu	 inn	 í	

fangelsin.	Oft	á	tímum	kemur	ekki	í	ljós	fyrr	en	einstaklingur	er	vistaður	í	fangelsi	að	hann	

sé	með	geðröskun.	Þar	geta	þeir	 fengið	rétta	greiningu	og	ákveðna	grunnmeðferð	svo	

sem	 sálfræðilegan	 stuðning	 og	 ráðgjöf	 frá	 sálfræðingi,	 hjúkrunarfræðingi	 og	 fleirum.	

Einnig	fá	þeir	viðeigandi	lyf	og	eru	hvattir	til	að	þiggja	þá	meðferð	sem	þeir	geta	fengið	í	

fangelsinu	og	eftir	að	fangelsisvist	lýkur	(Durcan	og	Zwemstra,	2014).	Geðheilbrigðismál	í	

fangelsum	eru	sífellt	að	verða	betri	og	kerfisbundnari.	Fangar	með	geðraskanir	fá	frekar	

þjónustu	í	samræmi	við	þau	vandamál	sem	þeir	glíma	við	ásamt	því	að	fá	áframhaldandi	

aðstoð	 eftir	 að	 afplánun	 líkur.	 Komið	 hefur	 verið	 á	 þverfaglegri	 þjónustu	 sem	 getur	

brugðist	 við	 flóknum	 geðheilbrigðis-	 og	 félagslegum	 umönnunarþörfum	 (McKenna,	

Skipworth	og	Pillai,	2017).	

Eins	og	komið	hefur	fram	eru	fangar	með	alvarlegar	geðraskanir	í	aukinni	hættu	á	að	

fremja	sjálfsvíg,	gera	tilraunir	til	sjálfsvíga	og	einnig	að	lenda	í	deilum	við	aðra,	bæði	innan	

og	utan	fangelsisins.	Til	að	koma	í	veg	fyrir	og	meðhöndla	einkenni	geðraskana	hafa	verið	

settar	upp	legudeildir	(inpatient	care)	í	fangelsum	í	flestum	hátekjulöndum.	Þrátt	fyrir	það	

þá	tekst	geðheilbrigðisþjónustunni	oft	ekki	að	veita	öllum	föngum	fullnægjandi	þjónustu	

vegna	 alvarleika	 greiningar	 þeirra.	 Einnig	 finna	 fangar	 með	 geðraskanir	 oft	 fyrir	

varnarleysi	í	fangelsisumhverfinu	sem	gæti	leitt	til	aukinnar	hættu	á	ofbeldishegðun.	Því	

er	 ekki	 óalgengt	 að	 einstaklingi	 með	 alvarlega	 geðröskun	 sé	 vísað	 til	 öryggis-	 og	

réttargeðdeildar	(High	security	forensic	services)	til	að	reyna	að	koma	í	veg	fyrir	refsiverða	

hegðun	(Capuzzi	o.fl.,	2019).	

Mikil	 þörf	 er	 á	 að	 finna	 þá	 fanga	 sem	 hugsanlega	 gætu	 verið	með	 geðraskanir.	 Í	

flestum	fangelsum	er	farið	að	skima	fyrir	geðröskunum,	bæði	við	innlögn	og	á	meðan	á	

fangelsisvist	stendur.	Að	minnsta	kosti	fimm	skimunaraðferðir	hafa	verið	þróaðar	til	að	

mæta	þessari	þörf	sem	gætu	svo	síðar	meir	leitt	til	nánari	og	víðtækari	greiningar.	Ef	fangi	

þarf	mikla	geðheilbrigðisþjónustu	er	líklegt	að	hann	þurfi	að	fara	á	réttargeðdeild.	Hins	

vegar	 fá	 fangar	 einnig	 viðeigandi	 heilbrigðisþjónustu	 og	 umönnun	 í	 fangelsinu	 frá	

geðheilbrigðisstarfsfólki,	sem	er	sífellt	að	þróa	betri	og	markvissari	leiðir	til	að	meðhöndla	

fanga	með	alvarlegar	geðraskanir	(McKenna,	Skipworth	og	Pillai,	2017).	Þeir	sem	vinna	að	
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geðheilbrigðisþjónustu	 í	 fangelsum	þurfa	að	kynna	sér	þær	upplýsingar	sem	liggja	fyrir	

um	hvort	þeir	hafi	fengið	meðferð	áður	en	þeir	komu	í	fangelsið	og	tryggja	að	þeir	fái	hana	

áfram	eftir	afplánun.	Ef	fangi	með	geðröskun	hefur	ekki	fengið	meðferð	áður	en	hann	var	

vistaður	í	fangelsi	en	fær	hjálp	og	stuðning	á	meðan	á	afplánun	stendur	þarf	að	tryggja	

honum	svipaða	þjónusta	eftir	afplánun,	til	að	auðvelda	komuna	aftur	út	í	samfélagið.	Hins	

vegar	 getur	 verið	 erfitt	 að	 tengja	 einstaklinginn	 við	 utanaðkomandi	

geðheilbrigðisþjónustu,	 meðal	 annars	 vegna	 tregðu	 utanaðkomandi	 þjónustuaðila	 að	

taka	á	móti	þessum	einstaklingum.	Einnig	getur	starfsfólk	fangelsisins	haft	takmarkaðar	

upplýsingar	um	þá	þjónustu	sem	 í	boði	er	eða	að	heimili	 fangans	sé	staðsett	 langt	 frá	

fangelsinu	og	jafnvel	engin	þjónusta	í	boði.	Byrjað	er	að	nota	jafningjafræðslu	á	vegum	

sumra	 fangelsisstofnana	 til	 að	 styðja	 við	 tengingu	 á	milli	 kerfa	 þar	 sem	 fanginn	 hittir	

ráðgjafa	 eftir	 að	 afplánun	 er	 lokið	 og	 fer	 með	 honum	 að	 heimsækja	 ýmsar	

þjónustustofnanir	 sem	 gætu	 hjálpað	 og	 veitt	 honum	 stuðning.	 (Durcan	 og	 Zwemstra,	

2014).	

6.1 Þjónusta	í	England	og	Wales	við	fanga	með	geðraskanir	
Í	Englandi	og	Wales	eru	gæði	heilbrigðisþjónustu	sem	veitt	er	 föngum	með	geðröskun	

mismunandi	 á	 milli	 fangelsa.	 Komist	 var	 að	 því	 að	 heilbrigðisþjónusta	 fyrir	 þessa	

einstaklinga	var	léleg	og	læknar	oft	ekki	í	stakk	búnir	til	þess	að	vinna	þá	vinnu	sem	þeir	

stóðu	frammi	fyrir,	ásamt	því	að	umönnun	stóðst	ekki	viðeigandi	siðareglur.	Lélegt	ástand	

heilbrigðisþjónustu	í	fangelsum	gerir	það	að	verkum	að	fangar	með	geðræna	sjúkdóma	

búa	 við	 takmarkanir	 og	 litla	 sem	 enga	 sjálfsuppbyggingu.	 Ekki	 er	 óalgengt	 að	 þeir	 fái	

takmarkað	aðgengi	að	félagsskap,	 líkamsrækt	eða	annarri	aðstöðu	sem	stendur	öðrum	

föngum	 til	 boða.	 Slíkar	 takmarkanir	 gera	 lítið	 til	 að	 mæta	 meðferðar-	 og	

endurhæfingarþörf	fanga	með	geðröskun	(Birmingham,	2003).		

Aukinn	þrýstingur	 var	 á	 að	mæta	geðheilbrigðisþörfum	 fanga.	 Fangelsisyfirvöld	og	

heilbrigðisráðuneytið	gripu	til	aðgerða	þar	sem	þeir	komu	á	fót	reglum	sem	að	stuðluðu	

að	því	að	geðheilbrigðisþjónusta	innan	fangelsisins	var	sú	sama	og	utan	þess.	Tekið	var	

vel	í	þessa	tillögur	og	kannanir	sýndu	að	ánægja	var	með	þær.	Í	framhaldi	af	þessu	gátu	

fangar	með	geðraskanir	fengið	þá	þjónustu	sem	þeir	þurftu	til	að	stuðla	að	bata	og	til	að	

efla	 félagslega	 þörf	 og	 undirbúa	 þá	 fyrir	 endurkomu	 í	 samfélagið	 (Patel,	 Harvey	 og	

Forrester,	2018).	Seinustu	ár	hafa	stjórnvöld	Englands	og	Wales	verið	að	vinna	að	því	að	
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bæta	sálræna	líðan	og	geðheilsu	fanga	með	endurhæfingu.	Markmið	endurhæfingar	er	

að	draga	úr	áhættu	og	sálrænum	vandamálum	með	því	að	finna	leiðir	til	að	takast	á	við	

vandamálin	ásamt	því	að	læra	að	takmarka	og	stjórna	streitu	(Douglas,	Hart,	Webster	og	

Belfrage,	2013).	

6.2 Þjónusta	í	Bandaríkjunum	við	fanga	með	geðraskanir	
Fangelsi	í	Bandaríkjunum	eru	með	fjölda	einstaklinga	með	geðræn	einkenni	og	alvarlegar	

geðraskanir.	 Áætlað	 er	 að	 það	 séu	 þrisvar	 sinnum	 fleiri	 einstaklingar	 með	 alvarlega	

geðröskun	 í	 fangelsum	 en	 á	 geðdeildum.	 Ljóst	 er	 að	 fangelsið	 er	 aðal	meðferðar-	 og	

eftirlitsaðili	fyrir	þessa	einstaklinga.	Þetta	hefur	gert	það	að	verkum	að	stjórnvöld	og	aðrir	

sérfræðingar	 hafa	 lagt	 mikla	 áherslu	 á	 að	 þróa	 nýja	 starfshætti	 sem	 gætu	 bætt	 líf	

einstaklinga	með	alvarlegar	geðraskanir	eftir	að	þeir	koma	inn	í	fangelsin	(Meyers,	Infante	

og	Wright,	2018).	Meðferð	einstaklinga	í	fangelsum	með	alvarlegar	geðraskanir	felst	í	því	

að	stjórnendur	og	starfsfólk	tryggi	jafnvægi	á	milli	meðferðarþjónustu	og	stofnanaeftirlits.	

Stjórnendur	 fangelsisins	 þurfa	 að	 beita	mismunandi	 aðferðum	 til	 að	mæta	 sérstökum	

þörfum	þeirra	sem	glíma	við	alvarlegar	geðraskanir.	Þeim	er	einnig	heimilt	að	fjarlægja	

þessa	einstaklinga	úr	fangelsinu	yfir	í	annað	úrræði	til	að	tryggja	öryggi	þeirra	og	annarra	

innan	fangelsisins.	Reynt	er	að	meðhöndla	einstaklinga	með	alvarlegar	geðraskanir	með	

geðlyfjum,	sem	er	ein	algengasta	aðferðin.	Einnig	er	í	flestum	fangelsum	boðið	upp	á	að	

fara	í	meðferð	eða	á	sérstakar	geðdeildir	innan	fangelsisstofnunarinnar	þar	sem	unnið	er	

út	frá	einstaklingsbundinni	þjónustu	(Meyers,	Infante	og	Wright,	2018).		

Eitt	kerfi	sem	stundum	er	notað	á	þessa	einstaklinga	sem	fremja	minniháttar	afbrot	

er	flutningur	úr	fangelsinu	yfir	 í	geðheilbrigðiskerfið	(diversion	program).	Algengt	er	að	

nota	flutning	til	að	draga	úr	álagi	á	dómskerfinu	sem	og	að	forðast	neikvæð	áhrif	sem	

fylgja	gjarnan	fjölmennum	fangelsum.	Dómarinn	sleppir	oft	ákærunni	þegar	hann	kemst	

að	því	að	sá	stefndi	fái	meðhöndlun	í	geðheilbrigðiskerfinu.	Flutningurinn	miðar	að	því	að	

betrumbæta	líf	afbrotamanna	sem	fremja	minniháttar	brot,	með	því	að	tengja	þá	við	eða	

leyfa	þeim	að	halda	áfram	með	viðeigandi	geðheilbrigðisþjónstu,	auk	þess	að	geta	fengið	

aðstoð	við	vímuefnafíkn	ef	hún	er	til	staðar	(Hiday	og	Moloney,	2014).	

6.3 Þjónusta	á	Íslandi	við	fanga	með	geðraskanir	
Á	Íslandi	hefur	heilbrigðisráðuneytið	ábyrgð	á	heilbrigðisþjónustu	fanga	í	samvinnu		
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með	Fangelsismálastofnun.	Ráðuneytinu	ber	 skylda	 til	 að	útvega	 föngum	sambærilega	

heilbrigðisþjónustu	 og	 aðrir	 fá	 úti	 í	 samfélaginu,	 ásamt	 annarri	 þjónustu	 sem	 lög	 og	

reglugerðir	um	fanga	segja	til	um	(Ríkisendurskoðun,	2010).	Samkvæmt	22.	gr.	laga	um	

fullnustu	 refsinga	 nr.	 15/2016	 kemur	 fram	 að	 Fangelsismálastofnun	 getur,	 að	 fengnu	

sérfræðiáliti,	 gefið	 leyfi	 til	 þess	 að	 fangi	 afplánin	 dóm	 sinn	 á	 heilbrigðis-	 eða	

meðferðarstofnun	að	einhverju	eða	öllu	 leiti.	 Í	23.	gr.	 sömu	 laga	stendur	að	við	komu	

fanga	 skal	 hann	 fá	 læknisskoðun	 og	 einnig,	 ef	 hann	 þarf,	 á	meðan	 afplánun	 stendur.	

Heilbrigðisstarfsfólki	 ber	 skylda	 að	 upplýsa	 fangelsisyfirvöld	 hvort	 að	 fangi	 sé	 með	

sjúkdóma	sem	gætu	skipt	máli	þegar	kemur	að	öryggi	og	heilsu	annarra.	

Í	 byrjun	 júlí	 2019	var	 skipaður	 starfshópur	af	dómsmálaráðherra	 til	 þess	að	 skoða	

heilbrigðisþjónustu	 í	 fangelsum.	 Þar	 var	 geðheilbrigðis-	 og	 sálfræðiþjónusta	 innan	

fangelsanna	 skoðuð	 og	 úrræðum	 við	 vímuefnavanda	 komið	 á	 fót.	 Gerð	 var	

aðgerðaráætlun	til	að	ábyrgja	markvissa	og	samstillta	þjónustu	þar	sem	meðal	annars	er	

notast	 við	 heildarsýn.	 Áætlunin	 hefur	 þrjú	 meginmarkmið	 en	 þau	 eru	 að	 efla	

heilbrigðisþjónustu	fanga,	skilgreina	verklag	og	ábyrgð	innan	fangelsa	ásamt	því	að	greina	

og	gera	áætlun	til	að	vinna	á	móti	dreifingu	og	notkun	vímuefna	á	Litla-Hrauni.	Markmiðið	

sem	 snýr	 að	 eflingu	 heilbrigðisþjónustu	 innan	 fangelsa	 felur	 í	 sér	 að	 samræma	 hana	

almennri	heilbrigðisþjónustu.	Það	er	meðal	annars	gert	með	því	að	stofna	geðheilsuteymi,	

veita	 meðferð	 við	 vímuefnafíkn	 og	 skima	 fyrir	 líkamlegum	 og	 geðrænum	 kvillum	

(Stjórnarráðið,	2019).	

Heilsugæslu	 höfuðborgarsvæðisins	 (HH)	 hefur	 verið	 falið	 að	 útvega	 föngum	

geðheilbrigðisþjónustu.	 Faglært,	 þverfaglegt	 geðheilsuteymi	 fanga	 (GHTF),	 skipað	

geðlæknum,	sálfræðingum,	hjúkrunarfræðingum	og	fleirum	sem	starfa	á	sviðinu	verður	

stofnað	og	mun	starfa	með	heilsugæslunni	og	styðjast	við	starfsemi	hennar	í	fangelsum	

landsins.	 Aðsetur	 teymisins	 er	 í	 heilsugæslum	 höfuðborgarinnar	 en	 notast	 er	 við	

tæknilausnir	á	sviði	fjarheilbrigðisþjónustu	sem	gefur	teyminu	tækifæri	til	að	vinna	með	

öllum	fangelsum	landsins.	Eftir	afplánun	er	einnig	reynt	að	leggja	áherslu	á	samstarf	við	

aðra	 þjónustuveitendur	 ásamt	 því	 að	 veita	 eftirfylgni	 og	 stuðning	 frá	 félags-	 og	

heilbrigðisþjónustunni.	Þá	geta	þeir	sem	þurfa	enn	á	geðheilbrigðisþjónustu	að	halda	sótt	

hana	til	geðheilsuteyma	heilsugæslunnar	(Heilsugæslan,	2019).
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Niðurstöður	og	lokaorð	
Markmið	ritgerðarinnar	var	að	skoða	tengsl	á	milli	geðraskana	og	afbrota	ásamt	því	að	

skoða	hvaða	þjónustu	fangar	með	geðraskanir	fá.	Til	þess	að	ná	markmiðum	verkefnisins	

var	 leitast	 við	 að	 svara	 þremur	 spurningum:	 Eru	 tengsl	 á	 milli	 geðraskana	 og	

glæpsamlegrar	hegðunar?	Hvers	vegna	eru	sumir	sakhæfir	en	aðrir	ekki?	Hvaða	þjónustu	

fá	 fangar	með	alvarlegar	geðraskanir	almennt	 í	 fangelsum?	Niðurstöður	verða	dregnar	

saman	hér	að	neðan.		

Margir	 telja	 að	 afbrot	 þróist	 út	 frá	 líffræðilegum-,	 sálfræðilegum-	 og	

félagsfræðilegum	þáttum	(Özdemir	og	Öner-Öszkan,	2017)	og	sýndu	margar	niðurstöður	

fram	á	að	stór	hluti	afbrota	sem	framin	voru	af	einstaklingum	með	geðraskanir	voru	meðal	

annars	vegna	þessara	þátta.	Niðurstöður	leiddu	einnig	í	ljós	að	í	langflestum	tilvikum	eru	

geðraskanir	aðeins	óbein	orsök	glæpsamlegrar	hegðunar	og	nauðsynlegt	væri	að	skoða	

míkró	 og	 makró	 þætti	 til	 þess	 að	 komast	 að	 því	 hver	 væri	 aðal	 ástæðan	 fyrir	

afbrotahegðun	þessa	einstaklinga	(Hiday	og	Moloney,	2014).	

Einn	þessara	míkró	og	makró	þátta	er	stimplun.	Fjölmiðlar	og	samfélagið	eiga	það	til	

að	 stimpla	 einstaklinga	 með	 geðraskanir	 sem	 hættulega.	 Það	 getur	 leitt	 til	 þess	 að	

einstaklingarnir	 sjálfir	 fari	 að	 sýna	 hegðun	 sem	 samsvarar	 þessum	 ásökunum	

(Matejkowski,	Draine,	Solomon	og	Salzer,	2011).	Einnig	var	komist	að	því	að	einstaklingar	

með	geðraskanir	geta	orðið	ofbeldisfullir	ef	þeir	fá	ekki	þá	meðferð	sem	þeir	þurfa	á	að	

halda	og	er	þá	líklegt	að	þeir	komist	í	kast	við	lögin	(Rueve	og	Welton,	2008).	

Algengasti	þátturinn	sem	tengdi	geðraskanir	og	afbrotahegðun	var	tvíþættur	vandi.	

Rannsóknir	 sýndu	 fram	 á	 að	 um	 75%	 einstaklinga	 með	 geðraskanir	 voru	 einnig	 með	

vímuefnafíkn	 (Temmingh	 o.fl.,	 2018).	 Tvíþættur	 vandi	 er	 mikið	 áhyggjumál	 þar	 sem	

einkenni	bæði	geðröskunar	og	vímuefnaröskunar	geta	orsakað	það	að	einstaklinga	verða	

reiðir,	ráðvilltir	og	hættulegir	bæði	sjálfum	sér	og	öðrum	(Langås	o.fl.,	2006).	Í	rannsókn	

Swartz	og	Lurigo	(2007)	komust	þeir	að	því	að	tengja	má	alvarlegar	geðraskanir	og	flest	

afbrot	við	notkun	vímuefna.	

Meiriháttar	 þunglyndisröskun,	 geðhvarfasýki,	 geðklofi	 ásamt	 ýmsum	

persónuleikaröskunum	eru	algengustu	geðraskanirnar	hjá	föngum	(WHO,	2019;	Bertsch	

og	Herpertz,	2018).	Talið	er	að	um	28-52%	þeirra	sem	glíma	við	þessa	sjúkdóma	lendi	upp	

á	kant	við	lögin	að	minnsta	kosti	einu	sinni	(Leutwyler,	Hubbard	og	Zahnd,	2017).	Þeir	sem	
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glíma	við	þessa	sjúkdóma	eiga	einnig	oft	erfiðara	en	aðrir	með	að	aðlaga	sig	að	lífi	innan	

fangelsisins	og	eru	þeir	líklegir	til	þess	að	koma	sér	í	vanda	eða	verða	fórnarlömb	annarra	

á	meðan	 á	 afplánun	 stendur	 (Meyers	 o.fl.,	 2018).	 Fangar	með	 geðraskanir	 eru	 einnig	

líklegri	til	þess	að	fremja	agabrot	en	aðrir	fangar	(Matejkowski,	2017).	Hvað	varðar	unga	

afbrotamenn	og	tengsl	þeirra	við	afbrot	þá	eru	um	það	bil	50-70%	ungra	afbrotamanna	í	

Bandaríkjunum	 sem	uppfylla	 skilyrði	 um	 geðraskanir.	 Algengustu	 geðraskanir	 á	meðal	

þeirra	eru	geðhvarfasýki,	geðrof	og	kvíðasjúkdómar	(Underwood	og	Washington,	2016).		

Líkt	og	komið	hefur	fram	í	ritgerðinni	þá	benda	niðurstöður	til	þess	að	skilyrðin	fyrir	

sakhæfi	 sé	 sakhæfisaldur	 og	 geðrænt	 sakhæfi.	 Ef	 einstaklingur	 uppfyllir	 ekki	 þessi	 tvö	

skilyrði	þá	er	hann	talinn	ósakhæfur.	Sýna	þarf	fram	á	að	einstaklingurinn	hafi	ekki	haft	

stjórn	á	hegðun	sinni	þegar	hann	framdi	brotið	og	ekki	áttað	sig	á	hversu	alvarlegt	það	var	

(Hiday	og	Moloney,	2014).	Einnig	sýndu	niðurstöður	fram	á	það	að	hægt	sé	að	hljóta	dóm	

,,sekur	en	geðveikur”	sem	er	frábrugðinn	því	að	vera	dæmdur	ósakhæfur	(Smith,	2012).	

Niðurstöður	úr	 rannsókn	Almeida	o.fl	 (2010)	 frá	Portúgal	 leiddu	 í	 ljós	að	þeir	 sem	eru	

dæmdir	ósakhæfir	séu	í	helmings	tilvika	með	geðklofa	eða	51.5%.	Þroskahamlanir	voru	

næst	algengastar	eða	um	20%	en	persónuleikaraskanir	aðeins	6%.	Einnig	sýndi	rannsóknin	

fram	á	að	um	42.3%	þessa	einstaklinga	glímdu	við	vímuefnavanda.	Úrtakið	frá	Portúgal	

var	ekki	stórt	en	samanborið	við	England	og	Wales	var	hlutfallið	minna	en	sambærilegt	

við	New	Zealand	og	Tokyo.	

Þjónusta	við	afbrotamenn	með	geðraskanir	er	misjöfn.	Í	stétt	félagsráðgjafa	eru	það	

réttarfélagsráðgjafar	 sem	 vinna	 í	 réttarkerfinu	 og	 sinna	 þeir	mikilvægri	 þjónustu.	 Hún	

felur	 meðal	 annars	 í	 sér	 ráðgjöf,	 fræðslu	 og/eða	 þjálfun,	 greiningar,	 meðferðir	 og	

ráðleggingar	(Green,	Thorpe	og	Traupmann,	2005).	Réttarfélagsráðgjafar	vinna	bæði	með	

föngum,	 fjölskyldum	 þeirra	 og	 fórnarlömbum	 þar	 sem	 þeir	 hlúa	 að	 andlegri	 líðan	 og	

lagalegri	stöðu	þeirra	(Maschi	og	Killian,	2011).		

Í	íslenskum	fangelsum	vinna	félagsráðgjafar	við	ýmis	störf	en	þau	eru	meðal	annars	

þjónusta	við	 fanga	og	eftirlit	með	þeim	sem	eru	á	skilorði	úti	 í	 samfélaginu.	Þeir	veita	

föngum	 stuðning	með	 ýmis	 konar	meðferðum	eða	 viðtölum	bæði	 inni	 í	 fangelsinu	og	

einnig	eftir	að	dómur	hefur	verið	afplánaður.	Fangarnir	geta	einnig	fengið	hópmeðferðir	

sem	 bæði	 félagsráðgjafar	 og	 sálfræðingar	 sjá	 um	 (Íris	 Eik	 Ólafsdóttir	 og	 Snjólaug	

Birgisdóttir,	2010).	
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Önnur	þjónusta	 í	 fangelsum	er	meðal	annar	grunnmeðferð,	 svo	 sem	sálfræðilegur	

stuðningur	og	ráðgjöf,	þeir	fá	viðeigandi	lyf	og	eru	hvattir	til	þess	að	fara	í	meðferð	við	

vímuefnavanda	 bæði	 fyrir	 og	 eftir	 að	 afplánun	 líkur	 (Durcan	 og	 Zwemstra,	 2014).	

Þjónustan	er	orðin	kerfisbundnari	og	einstaklingsmiðaðri	(McKenna,	Skipworth	og	Pillai,	

2017).	 Einnig	 hefur	 verið	 komið	 upp	 legudeildum	 í	 flestum	 hátekjulöndum	 þar	 sem	

einstaklingar	með	geðraskanir	geta	fengið	þá	þjónustu	sem	þeir	þurfa	á	að	halda	eða	að	

þeir	 geta	 farið	á	öryggis-	og	 réttargeðdeild	 til	þess	að	 reyna	að	minnka	varnarleysi	og	

geðræn	einkenni	og	koma	þannig	í	veg	fyrir	refsiverða	hegðun	innan	fangelsisins	(Capuzzi	

o.fl.,	2019).	

Niðurstöður	um	þjónustu	í	Englandi	og	Wales	kom	í	ljós	að	þjónustan	var	mismunandi	

milli	fangelsa	og	komist	var	að	því	að	heilbrigðisþjónustan	var	léleg	(Birmingham,	2003).	

Það	gerði	það	að	verkum	að	Fangelsisyfirvöld	og	heilbrigðisráðuneytið	komu	á	fót	reglum	

sem	 stuðluðu	 að	 betri	 geðheilbrigðisþjónustu	 fyrir	 fanga	 með	 geðraskanir.	

Geðheilbrigðisþjónusta	 á	því	 að	 vera	 sú	 sama	 innan	 fangelsisins	og	utan	þess	og	á	 að	

undirbúa	fanga	betur	fyrir	endurkomu	í	samfélagið	(Patel,	Harvey	og	Forrester,	2018).	Í	

Bandaríkjunum	er	einnig	reynt	að	koma	til	móts	við	þarfir	geðrænna	einstaklinga	þar	sem	

stjórnendur	eru	sífellt	að	reyna	að	þróa	nýja	starfshætti	til	þess	að	líf	þessa	einstaklinga	

verði	betra.	Algengasta	leiðin	til	að	meðhöndla	fanga	með	geðraskanir	er	með	geðlyfjum	

en	 einnig	 geta	 þeir	 sótt	 meðferð	 eða	 farið	 á	 sérstakar	 geðdeildir	 innan	

fangelsisstofnunarinnar	 (Meyers,	 Infante	 og	Wright,	 2018).	 Í	 Bandaríkjunum	 hafa	 þeir	

einnig	innleitt	kerfi	fyrir	þá	einstaklinga	sem	fremja	minniháttar	brot.	Það	er	flutningur	úr	

fangelsinu	 yfir	 í	 geðheilbrigðiskerfið	 en	 algengt	 er	 að	 nota	 það	 til	 að	 draga	 úr	 álagi	 á	

dómsmálakerfinu	(Hiday	og	Moloney,	2014).	Á	íslandi	gerði	stjórnarráðið	aðgerðaráætlun	

árið	2019	til	þess	að	tryggja	góða	og	samstillta	þjónustu	við	fanga	meðal	annars	með	því	

að	 efla	 heilbrigðisþjónustu	 og	 koma	 á	 nýjum	 úrræðum	 fyrir	 þá	 sem	 glíma	 við	

vímuefnaröskun	 (Stjórnarráðið,	 2019).	 Einnig	 var	 komið	 á	 faglærðu,	 þverfaglegu	

geðheilsuteymi	 fyrir	 fangana	þar	 sem	geðlæknar,	 sálfræðingar,	 hjúkrunarfræðingar	 og	

aðrir	sem	starfa	á	sviðinu	koma	að	þjónustu	við	þessa	aðila	bæði	fyrir	og	eftir	afplánun	

(Heilsugæslan,	2019).		

Til	að	taka	saman	niðurstöður	þá	sýna	þær	að	tengsl	eru	á	milli	afbrotahegðunar	og	

geðraskana	 en	 oftast	 eru	 aðrir	 þættir	 sem	 spila	 inn	 í.	 Tvíþættur	 vandi	 var	 algengasti	
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þátturinn.	Félagsráðgjafar	vinna	mikilvæga	vinnu	innan	fangelsa	út	um	allan	heim	en	lítið	

er	 til	 af	 íslenskum	 gögnum	 eða	 rannsóknum	 um	 vinnu	 félagsráðgjafa	 í	 íslenskum	

fangelsum.	 Þó	 svo	 að	margt	 sé	 ábótavant	 í	 þjónustu	 við	 fanga	með	 geðröskun	 þá	 er	

geðheilbrigðisþjónusta	 við	 fanga	 í	 sífelldri	 þróun.	 Hún	 er	 að	 verða	 betri	 og	

einstaklingsmiðaðri	þar	 sem	reynt	er	að	koma	til	móts	við	margþættar	þarfir	hvers	og	

eins.	 Þrátt	 fyrir	 víðtæka	 leit	 að	 íslenskum	 rannsóknum	 um	 fanga	 með	 alvarlegar	

geðraskanir	bar	sú	leit	engan	árangur.	Mikilvægt	er	að	gera	rannsóknir	svo	hægt	sé	að	

vita	hversu	alvarlegt	ástandið	er	innan	íslenskra	fangelsa	og	hvernig	hægt	væri	að	bæta	

þjónustu	 í	 samræmi	 við	 hugsanlegar	 niðurstöður.	 Úrræðið	 um	 geðheilsuteymi	

heilsugæslunnar	 eru	 nauðsynleg	 þar	 sem	 einstaklingar	 fá	 þjónustu	 á	meðan	 afplánun	

stendur	og	eftir	að	henni	er	lokið.		Mikilvægt	er	fyrir	fyrrum	fanga	að	vita	hvert	þeir	geti	

leitað	eftir	afplánun	ef	þeir	þurfa	á	því	að	halda.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



47	

Heimildaskrá	
	
Almeida,	J.,	Graça,	O.,	Vieira,	F.,	Almeida,	N.	og	Santos,	J.	C.	(2010).	Characteristics	of	

offenders	deemed	not	guilty	by	reason	of	insanity	in	Portugal.	Medicine,	Science	and	
the	Law,	50(3),	136–139.	doi:10.1258/msl.2010.100003		

Almenn	hegningarlög	nr.	19/1940	

American	Psychiatric	Association	(APA).	(2013-a).	Diagnostic	and	statistical	manual	of	
mental	disorders	(5.	útgáfa).	Arlington,	VA:	American	Psychiatric	Association.	

American	Psychiatric	Association	(APA).	(2013-b).	The	organization	of	DSM-5.	Sótt	af	
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/dsm-
5-fact-sheets	

Anderson,	D.	M.,	Cesur,	R.	og	Tekin,	E.	(2014).	Youth	depression	and	future	criminal	
behavior.	Economic	Inquiry,	53(1),	294–317.	doi:10.1111/ecin.12145		

Andreae,	D.	(1996).	Systems	Theory	and	Social	Work	Treatment.	Í	Turner,	F.	J.	(ritstjóri),	
Social	Work	Treatment:	Interlocking	Theoretical	Approaches	(bls.	601-616).	New	
York:	The	Free	Press.	

Arciniegas,	D.	B.	(2015).	Psychosis.	CONTINUUM:	Lifelong	Learning	in	Neurology,	21(1),	
715–736.	doi:10.1212/01.con.0000466662.89908.e7		

Baglivio,	M.	T.,	Epps,	N.,	Swartz,	K.,	Huq,	M.	S.,	Sheer,	A.	og	Hardt,	N.	S.	(2014).	The	
Prevalence	of	adverse	childhood	experiences	(ACE)	in	the	lives	of	juvenile	offenders.	
Journal	of	juvinile	justice,	3(2),	1-23.	sótt	af	
https://www.prisonpolicy.org/scans/Prevalence_of_ACE.pdf	

Baier,	A.,	Fritsch,	R.,	Ignatyev,	Y.,	Priebe,	S.	og	Mundt,	A.	P.	(2016).	The	course	of	major	
depression	during	imprisonment	–	A	one	year	cohort	study.	Journal	of	Affective	
Disorders,	189,	207–213.	doi:10.1016/j.jad.2015.09.003		

Baillargeon,	J.,	Penn,	J.	V.,	Knight,	K.,	Harzke,	A.	J.,	Baillargeon,	G.	og	Becker,	E.	A.	
(2009).	Risk	of	reincarceration	among	prisoners	with	co-occurring	severe	mental	
illness	and	substance	use	disorders.	Administration	and	Policy	in	Mental	Health	and	
Mental	Health	Services	Research,	37(4),	367–374.	doi:10.1007/s10488-009-0252-9		

Bandura.	A.	(1977).	Social	learning	theory.	New	Jersey:	Prentice-Hall.	

Barros,	D.	M.	og	Serafim,	A.	(2008).	Association	between	personality	disorder	and	
violent	behavior	pattern.	Forensic	Science	International,	179(1),	19–22.	
doi:10.1016/j.forsciint.2008.04.013		

Bernburg,	J.	G.	(2009).	Labeling	and	secondary	deviance.	Í	Copes.	J.	H.	og	Topalli.	V.	
(ritstjórar),	Criminological	Theory:	Readings	and	Retrospectives	(340-350).	New	York:	
McGraw-Hill.	



48	

Bertalanffy,	L.	(1972).	The	history	and	status	of	General	systems	theory.	Academy	of	
Management	Journal,	15(4),	407–426.	doi:10.5465/255139		

Bertsch,	K.	og	Herpertz,	S.	C.	(2018).	Personality	disorders,	Functioning	and	Health.	
Psychopathology,	51(2),	69–70.	doi:10.1159/000487971		

Birmingham,	L.	(2003).	The	mental	health	of	prisoners.	Advances	in	Psychiatric	
Treatment,	9(3),	191–199.	doi:10.1192/apt.9.3.191		

Blais,	J.,	Solodukhin,	E.	og	Forth,	A.	E.	(2014).	A	meta-analysis	exploring	the	relationship	
between	psychopathy	and	instrumental	versus	reactive	violence.	Criminal	Justice	
and	Behavior,	41(7),	797–821.	doi:10.1177/0093854813519629		

Butters,	R.	P.	og	Vaughan-Eden,	V.	(2011).	The	ethics	of	practicing	forensic	social	work.	
Journal	of	Forensic	Social	Work,	1(1),	61–72.	doi:10.1080/1936928x.2011.541202	

Byron,	R.	(2014).	Criminals	need	mental	health	Care.	Scientific	American	Mind,	25(2),	
20-23.	Sótt	af	www.jstor.org/stable/24946064	

Cadoret,	R.	J.,	Yates,	W.	R.,	Troughton,	E.,	Woodworth,	E.	og	Stewart,	M.	A.	(1995).	
Genetic-environmental	interaction	in	the	genesis	of	aggressivity	and	conduct	
disorders.	Archives	of	General	Psychiatry,	52(11),	916.	
doi:10.1001/archpsyc.1995.03950230030006		

Cappelletty,	G.	G.,	Brown,	M.	M.	og	Shumate,	S.	E.	(2005).	Correlates	of	the	Randolph	
attachment	disorder	questionnaire	(RADQ)	in	a	sample	of	children	in	foster	
Placement.	Child	and	Adolescent	Social	Work	Journal,	22(1),	71–84.	
doi:10.1007/s10560-005-2556-2		

Capuzzi,	E.,	Pini,	E.,	Malerba,	M.	R.,	Cova,	F.,	Lax,	A.,	Mauri,	S.,	…	Clerici,	M.	(2019).	
Factors	associated	with	referrals	to	high	security	forensic	services	among	people	
with	severe	mental	illness	and	receiving	inpatient	care	in	prison.	International	
Journal	of	Law	and	Psychiatry,	62,	90–94.	doi:10.1016/j.ijlp.2018.11.003		

Carroll,	A.	(2009).	Are	you	looking	at	me?	Understanding	and	managing	paranoid	
personality	disorder.	Advances	in	Psychiatric	Treatment,	15(1),	40–48.	
doi:10.1192/apt.bp.107.005421		

Cassidy,	F.,	Ahearn,	E.	P.	og	Carroll,	B.	J.	(2001)	Substance	abuse	in	bipolar	disorder.	
Bipolar	Disorder,	3(4),	181–188.	doi:10.1034/j.1399-5618.2001.30403.x	

Cherry,	K.	(2019).	Diagnostic	and	Statistical	Manual	(DSM)	Overview.	Sótt	af	
https://www.verywellmind.com/the-diagnostic-and-statistical-manual-dsm-2795758	

Culhane,	S.	E.,	Walker,	S.	og	Hildebrand,	M.	M.	(2017).	Serial	homicide	perpetrators’	
self-reported	psychopathy	and	criminal	thinking.	Journal	of	Police	and	Criminal	
Psychology,	34(1).	doi:10.1007/s11896-017-9245-x		



49	

Daff,	E.	og	Thomas,	S.	D.	M.	(2014).	Bipolar	disorder	and	criminal	offending:	a	data	
linkage	study.	Social	Psychiatry	and	Psychiatric	Epidemiology,	49(12),	1985–1991.	
doi:10.1007/s00127-014-0882-4		

DiLalla,	L.	F.	og	Gottesman,	I.	I.	(1991).	Biological	and	genetic	contributors	to	violence:	
Widom’s	untold	tale.	Psychological	Bulletin,	109(1),	125–129.	doi:10.1037/0033-
2909.109.1.125		

Dirks-Linhorst,	P.	A.	(2014).	Missouri’s	not	guilty	by	reason	of	insanity	acquittees,	1980–
2009:	Is	gender	important	when	comparing	female	and	male	insanity	acquittees	and	
convicted	offenders?	Women	and	Criminal	Justice,	24(3),	252–277.	
doi:10.1080/08974454.2014.890160		

Douglas,	K.	S.,	Hart,	S.	D.,	Webster,	C.	D.	og	Belfrage,	H.	(2013).	Historical-Clinical-Risk	
Management-20,	version	3	(HCR-20V3):	Development	and	Overview.	International	
journal	of	forensic	mental	health,	13(2),	93-108.	doi:10.1080/14999013.2014.906519	

Durcan,	G.	og	Zwemstra.	(2014).	Mental	health	in	prison.	Í	Enggist,	S.,	Möller,	L.,	Galea,	
G.	og	Udesen,	C.	(ritstjórar).	Prison	and	health	(bls.	87-94).	Sótt	af	
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_
Commission/P-590.pdf	

Eysenck,	S.	B.	G.	og	Eysenck,	H.	J.	(1977).	The	place	of	impulsiveness	in	a	dimensional	
system	of	personality	description.	British	Journal	of	Social	and	Clinical	Psychology,	
16(1),	57–68.	doi:10.1111/j.2044-8260.1977.tb01003.x		

Farrington,	D.	P.	(2003).	Developmental	and	life-course	criminology:	Key	theoretical	and	
empirical	issue	–	the	2002	Sutherland	Award	Address.	Criminology,	41(2).	
doi:10.1111/j.1745-9125.2003.tb00987.x	

Fazel,	S.,	Hayes,	A.	J.,	Bartellas,	K.,	Clerici,	M.	og	Trestman,	R.	(2016).	Mental	health	of	
prisoners:	prevalence,	adverse	outcomes,	and	interventions.	The	Lancet	Psychiatry,	
3(9),	871–881.	doi:10.1016/s2215-0366(16)30142-0	

Felson,	R.	B.,	Silver,	E.	og	Remster,	B.	(2012).	Mental	disorder	and	offending	in	prison.	
Criminal	Justice	and	Behavior,	39(2),	125-143.	doi:10.1177/0093854811428565	

Félagsráðgjafafélag	Íslands.	(e.d.).	Siðareglur	íslenskra	félagsráðgjafa.	Sótt	af	
http://www.felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_	felagsradgjafa/	

Fridell,	M.,	Hesse,	M.,	Jæger,	M.	M.	og	Kühlhorn,	E.	(2008).	Antisocial	personality	
disorder	as	a	predictor	of	criminal	behaviour	in	a	longitudinal	study	of	a	cohort	of	
abusers	of	several	classes	of	drugs:	Relation	to	type	of	substance	and	type	of	crime.	
Addictive	Behaviors,	33(6),	799–811.	doi:10.1016/j.addbeh.2008.01.001		

Gottfried,	E.	D.	og	Christopher,	S.	C.	(2017).	Mental	disorders	among	criminal	offenders.	
Journal	of	Correctional	Health	Care,	23(3),	336–346.	
doi:10.1177/1078345817716180	



50	

Green,	G.,	Thorpe,	J.	og	Traupmann,	M.	(2005).	The	sprawling	thicket:	Knowledge	and	
specialisation	in	forensic	social	work.	Australian	Social	Work,	58(2),	142–153.	
doi:10.1111/j.1447-0748.2005.00199.x		

Guin,	C.	C.,	Noble,	D.	N.	og	Merrill,	T.	S.	(2003).	From	misery	to	mission:	Forensic	social	
workers	on	multidisciplinary	mitigation	teams.	Social	Work,	48(3),	362–371.	
doi:10.1093/sw/48.3.362	

Heilbrun,	K.,	Lee,	R.	og	Cottle,	C.	(2005).	Risk	factors	and	intervention	outcomes:	Meta-
Analyses	of	Juvenile	Offending.	Í	Heilbrun,	K.,	Goldstein,	N.	E.	S.	og	Redding,	R.	E.	
(ritstjórar),	Juvenile	delinquency:	Prevention,	assessment,	and	intervention	(bls.	111–
133).	doi:10.1093/med:psych/9780195160079.003.0006	

Heilsugæslan.	(2019).	Geðheilbrigðisþjónusta	við	fanga	hjá	HH.	Sótt	af	
https://www.heilsugaeslan.is/um-hh/frettasafn/stok-
frett/2019/12/05/Gedheilbrigdisthjonusta-vid-fanga-a-vegum-HH/	

Hiday,	V.	A.	og	Moloney,	M.	E.	(2014).	Mental	illness	and	the	criminal	justice	system.	Í	
Cockerham,	W.	C.,	Dingwall,	R.	og	Quah,	S.	R.	(ritstjórar),	The	Wiley	Blackwell	
Encyclopedia	of	Health,	Illness,	Behavior,	and	Society,	1–5.	
doi:10.1002/9781118410868.wbehibs513		

Hjalmarsson,	R.	og	Lindquist,	M.	J.	(2013).	The	origins	of	intergenerational	associations	
in	crime:	Lessons	from	Swedish	adoption	data.	Labour	Economics,	20(C),	68–81.	
doi:10.1016/j.labeco.2012.11.001		

Hodgins,	S.	(2008).	Violent	behaviour	among	people	with	schizophrenia:	a	framework	
for	investigations	of	causes,	and	effective	treatment,	and	prevention.	Philosophical	
Transactions	of	the	Royal	Society	B:	Biological	Sciences,	363(1503),	2505–2518.	
doi:10.1098/rstb.2008.0034		

Hodgins,	S.,	Cree,	A.,	Alderton,	J.	og	Mak,	T.	(2007).	From	conduct	disorder	to	severe	
mental	illness:	associations	with	aggressive	behaviour,	crime	and	victimization.	
Psychological	Medicine,	38(07),	975-987.	doi:10.1017/s0033291707002164		

Hrefna	Ólafsdóttir.	(2006)	Börn	og	geðræn	vandkvæði.	Í	Sigrún	Júlíusdóttir	og	Halldór	
Sig.	Guðmundsson	(ritstjórar),	Heilbrigði	og	heildarsýn:	félagsráðgjöf	í	
heilbrigðisþjónustu	(bls.	111-127).	Reykjavík:	Háskóli	Íslands	

Hunt,	E.,	Peters,	R.	H.	og	Kremling,	J.	(2015).	Behavioral	health	treatment	history	among	
persons	in	the	justice	system:	Findings	from	the	arrestee	drug	abuse	monitoring	II	
program.	Psychiatric	Rehabilitation	Journal,	38,	7–15.	doi:10.1037/prj0000132.	

Häfner,	H.,	Maurer,	K.,	Trendler,	G.,	an	der	Heiden,	W.	og	Schmidt,	M.	(2005).	The	early	
course	of	schizophrenia	and	depression.	European	Archives	of	Psychiatry	and	Clinical	
Neuroscience,	255(3),	167–173.	doi:10.1007/s00406-005-0584-8		

Institute	of	Medicine	of	the	National	Academies.	(2006).	Improving	the	Quality	of	Health	
Care	for	Mental	and	Substance-Use	Conditions.	doi:10.17226/11470	



51	

Íris	Eik	Ólafsdóttir	og	Snjólaug	Birgisdóttir.	(2010).	Félagsráðgjöf	í	fangelsum	ríkisins	–	
dreifirit.	Reykjavík:	Fangelsismálastofnun	ríkisins.	

Jón	Gunnar	Bernburg.	(2005).	Aðstæðubundin	brennimerking	og	brothætt	sjálfsmynd:	
Nokkuð	grunduð	hugtök	um	reynslu	brotamanna	af	stimplun.	Í	Úlfar	Haukson	
(ritstjóri),	Rannsóknir	í	félagsvísindum	IV.	Sótt	af:	
http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/slideshow/F%C3%A9lagsv%C3%ADsindab%C3%B3k
i	n.pdf		

Kacel,	E.	L.,	Ennis,	N.	og	Pereira,	D.	B.	(2017).	Narcissistic	personality	disorder	in	clinical	
health	psychology	practice:	Case	studies	of	comorbid	psychological	distress	and	life-
limiting	illness.	Behavioral	Medicine,	43(3),	156–164.	
doi:10.1080/08964289.2017.1301875		

Kamaluddin,	M.	R.,	Shariff,	N.	S.,	Othman,	A.,	Ismail,	K.	H.	og	Saat,	G.	A.	(2015).	Linking	
psychological	traits	with	criminal	behaviour:	A	review.	ASEAN	Journal	of	Psychiatry,	
16(2),	135–47.	Sótt	af	
https://pdfs.semanticscholar.org/9c3d/4a841d9124b70c67bb12ccc43000bb678b5b.
pdf	

Kári	Guðmundsson.	(2016).	Mat	á	geðrænu	sakhæfi:	Lögfræðilegt	eða	læknisfræðilegt?	
(Meistararitgerð).	Sótt	af	
https://skemman.is/bitstream/1946/26788/1/KariGudmundsson_ML_lokaverk.pdf	

Kiehl,	K.	A.	og	Hoffman,	M.	B.	(2011).	The	criminal	psychopath:	History,	neuroscience,	
treatment	and	economics.	Jurimetrics,	51,	355–397.	Sótt	af	
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059069/pdf/nihms580794.pdf	

Kim,	D.Y.	(2014).	Psychiatric	deinstitutionalization	and	prison	population	growth.	
Criminal	Justice	Policy	Review,	27(1),	3–21.	doi:10.1177/0887403414547043	

Kohlberg,	L.	(1958).	The	development	of	modes	of	thinking	and	choices	in	years	10	to	16.	
University	of	Chicago:	Chicago	

Langås,	A.	M.,	Malt,	U.	F.	og	Opjordsmoen,	S.	(2011).	Comorbid	mental	disorders	in	
substance	users	from	a	single	catchment	area	-	a	clinical	study.	BMC	Psychiatry,	
11(1).	doi:10.1186/1471-244x-11-25		

Lára	Björnsdóttir.	(2006).	Heildrænt	skipulag	í	heilbrigðis-	og	félagsþjónustu.	Í	Sigrún	
Júlíusdóttir	og	Halldór	Sig.	Guðmundsson	(ritstjórar),	Heilbrigði	og	heildarsýn:	
félagsráðgjöf	í	heilbrigðisþjónustu	(bls.	49-61).	Reykjavík:	Háskóli	Íslands.	

Leutwyler,	H.,	Hubbard,	E.	og	Zahnd,	E.	(2017).	Case	management	helps	prevent	
criminal	justice	recidivism	for	people	with	serious	mental	illness.	International	
Journal	of	Prisoner	Health,	13(3/4),	168–172.	doi:10.1108/ijph-06-2016-0021		

Levy,	T.	M.	og	Orlans,	M.	(2001).	Attachment	Disorder	as	an	Antecedent	to	Violence	and	
Antisocial	Patterns	in	Children.	Í	Levy,	T.	M.	(ritstjóri),	Handbook	of	Attachment	
Interventions	(bls.	1–26).	doi:10.1016/b978-012445860-4/50002-2		



52	

Locke,	D.	(1979).	Cognitive	stages	or	developmental	phases?	A	critique	of	Kohlberg’s	
Stage-structural	theory	of	moral	Reasoning.	Journal	of	Moral	Education,	8(3),	168–
181.	doi:10.1080/0305724790080303		

Lombroso,	C.	(1876).	L'uomo	delinquente.	Milano:	Hoepli.	

Lög	um	fullnustu	refsinga	15/2016	

Markowitz,	F.	E.	(2011).	Mental	illness,	crime,	and	violence:	Risk,	context,	and	social	
control.	Aggression	and	Violent	Behavior,	16(1),	36–44.	
doi:10.1016/j.avb.2010.10.003		

Maschi,	T.	og	Killian,	M.	L.	(2011).	The	evolution	of	forensic	social	work	in	the	United	
states:	Implications	for	21st	century	practice.	Journal	of	Forensic	Social	Work,	1(1),	
8–36.	doi:10.1080/1936928x.2011.541198		

Maschi,	T.,	Rees,	J.,	Leibowitz,	G.	og	Bryan,	M.	(2018).	Educating	for	rights	and	justice:	a	
content	analysis	of	forensic	social	work	syllabi.	Social	Work	Education,	38(3),	177-
197.	doi:10.1080/02615479.2018.1508566		

Matejkowski,	J.	(2017).	The	moderating	effects	of	antisocial	personality	disorder	on	the	
relationship	between	serious	mental	illness	and	types	of	prison	infractions.	The	
Prison	Journal,	97(2),	202–223.	doi:10.1177/0032885517692804	

Matejkowski,	J.,	Draine,	J.,	Solomon,	P.	og	Salzer,	M.	S.	(2011).	Mental	Illness,	Criminal	
Risk	Factors	and	Parole	Release	Decisions.	Behavioral	Sciences	and	the	Law,	29(4),	
528–553.	doi:10.1002/bsl.991		

McDermott,	B.	E.,	Quanbeck,	C.	D.	og	Frye,	M.	A.	(2007).	Comorbid	substance	use	
disorder	in	women	with	bipolar	disorder	associated	with	criminal	arrest.	Bipolar	
Disorders,	9(5),	536–540.	doi:	10.1111/j.1399-5618.2007.00346.x	

McKenna,	B.,	Skipworth,	J.	og	Pillai,	K.	(2017).	Mental	health	care	and	treatment	in	
prisons:	a	new	paradigm	to	support	best	practice.	World	Psychiatry,	16(1),	3–4.	
doi:10.1002/wps.20395		

McMurran,	M.,	Khalifa,	N.	og	Gibbons,	S.	(2009).	Forensic	mental	health.	Britain:	Willian	
Publishing.	

Mednick,	S.,	Gabrielli,	W.	og	Hutchings,	B.	(1984).	Genetic	influences	in	criminal	
convictions:	evidence	from	an	adoption	cohort.	Science,	224(4651),	891–894.	
doi:10.1126/science.6719119		

Meyers,	T.	J.,	Infante,	A.	A.	og	Wright,	K.	A.	(2018).	Treating	the	seriously	mentally	ill	in	
prison:	An	evaluation	of	a	contingency	management	program.	Corrections,	1–18.	
doi:10.1080/23774657.2018.1530077		

Moore,	K.	E.,	Tull,	M.	T.	og	Gratz,	K.	L.	(2017).	Borderline	personality	disorder	symptoms	
and	criminal	justice	system	involvement:	The	roles	of	emotion-driven	difficulties	



53	

controlling	impulsive	behaviors	and	physical	Aggression.	Comprehensive	Psychiatry,	
76(1),	26–35.		doi:10.1016/j.comppsych.2017.03.008		

NAMI.	(2015).	Schizophrenia.	Sótt	af	http://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-
Conditions/Schizophrenia	

NHS.	(2018).	Antisocial	personality	disorder.	Sótt	af	
https://www.nhs.uk/conditions/antisocial-personality-disorder/	

NHS.	(2019).	Overview:	Borderline	personality	disorder.	Sótt	af	
https://www.nhs.uk/conditions/borderline-personality-disorder/	

NIMH.	(2016).	Schizophrenia.	Sótt	af	
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml	

Ogloff,	J.	R.	P.,	Talevski,	D.,	Lemphers,	A.,	Wood,	M.	og	Simmons,	M.	(2015).	Co-
occurring	mental	illness,	substance	use	disorders,	and	antisocial	personality	disorder	
among	clients	of	forensic	mental	health	services.	Psychiatric	Rehabilitation	Journal,	
38(1),	16–23.	doi:10.1037/prj0000088		

Patel,	R.,	Harvey,	J.	og	Forrester,	A.	(2018).	Systemic	limitations	in	the	delivery	of	mental	
health	care	in	prison	in	England.	International	Journal	of	Law	and	Psychiatry,	60,	17-
25.	doi:10.1016/j.ijlp.2018.06.003	

Payne,	M.	(2005).	Modern	Social	Work	Theory:	A	Critical	Introduction	(3.	útgáfa).	
Houndmills:	Palgrave	Macmillan.	

Perri,	F.	S.	(2015).	Red	collar	crime.	International	Journal	of	Psychological	Studies,	8(1),	
61-84.	doi:10.5539/ijps.v8n1p61		

Peters,	R.	H.,	Young,	M.	S.,	Rojas,	E.	C.	og	Gorey,	C.	M.	(2017).	Evidence-based	
treatment	and	supervision	practices	for	co-occurring	mental	and	substance	use	
disorders	in	the	criminal	justice	system.	The	American	Journal	of	Drug	and	Alcohol	
Abuse,	43(4),	475–488.	doi:10.1080/00952990.2017.1303838		

Plugge,	E.,	Stürup-Toft,	S.,	Møller,	L.,	og	O´moore,	É.	(2017).	Worldwide	prison	health	
research	and	engagement	network:	a	vehicle	for	capacity-building	in	prison	health.	
Public	health	panorama	3(3),	357-536.	Sótt	af	
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325263/php-3-3-483-488-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y	

Quanbeck,	C.	D.,	Stone,	D.	C.,	McDermott,	B.	E.,	Boone,	K.	B.,	Scott,	C.	L.	og	Frye.	M.	A.	
(2005).	Relationship	between	criminal	arrest	and	community	treatment	history	
among	patients	with	bipolar	disorder.	Psychiatric	Services,	56(7),	847–852.	
doi:10.1176/appi.ps	

Ríkisendurskoðun.	(2010).	Skipulag	og	úrræði	í	fangelsismálum.	Sótt	af	
https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/fangelsismal.pdf	



54	

Roberts,	A.	D.	L.	og	Coid,	J.	W.	(2010).	Personality	disorder	and	offending	behaviour:	
findings	from	the	national	survey	of	male	prisoners	in	England	and	Wales.	Journal	of	
Forensic	Psychiatry	and	Psychology,	21(2),	221–237.	
doi:10.1080/14789940903303811		

Rueve,	M.	E.	og	Welton,	R.	S.	(2008).	Violence	and	mental	illness.	Psychiatry	(Edgmont),	
5(5),	34–48.	Sótt	af	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2686644/	

Sadock,	B.J.	and	Sadock,	V.A.	(2007).	Kaplan	and	Sadock’s	Synopsis	of	Psychiatry:	
Behavioral	Sciences/Clinical	Psychiatry	(10.útgáfa).	Philadelphia:	Lippincott	Williams	
og	Wilkins.	

Sher,	L.,	Siever,	L.	J.,	Goodman,	M.,	McNamara,	M.,	Hazlett,	E.	A.,	Koenigsberg,	H.	W.	og	
New,	A.	S.	(2015).	Gender	differences	in	the	clinical	characteristics	and	psychiatric	
comorbidity	in	patients	with	antisocial	personality	disorder.	Psychiatry	Research,	
229(3),	685–689.	doi:10.1016/j.psychres.2015.08.022		

Siegel,	L.	J.	(2005).	Criminology:	The	core	(2.	útgáfa).	London:	Wadsworth	Publishing.	

Sinha,	S.	(2016).	Personality	correlates	of	criminals:	A	comparative	study	between	
normal	controls	and	criminals.	Industrial	Psychiatry	Journal,	25(1).	41–46.	doi:	
10.4103/0972-6748.196058	

Skeem,	J.	L.,	Winter,	E.,	Kennealy,	P.	J.,	Louden,	J.	E.	og	Tatar,	J.	R.	(2014).	Offenders	
with	mental	illness	have	criminogenic	needs,	too:	Toward	recidivism	reduction.	Law	
and	Human	Behavior,	38(3),	212–224.	doi:10.1037/lhb0000054		

Smith,	S.	R.	(2012).	Neuroscience,	ethics	and	legal	responsibility:	The	problem	of	the	
insanity	defense.	Science	and	Engineering	Ethics,	18(3),	475–481.	
doi:10.1007/s11948-012-9390-7		

Stjórnarráðið.	(2019).	Aðgerðaráætlun.	Sótt	af	
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7ee71638-1c3b-11ea-9453-
005056bc4d74	

Stone,	M.	H.	(2007).	Violent	crimes	and	their	relationship	to	personality	disorders.	
Personality	and	Mental	Health,	1(2),	138–153.	doi:10.1002/pmh.18		

Swartz,	J.	A.	og	Lurigio,	A.	J.	(2007).	Severe	mental	illness	and	arrest:	The	generalized	
mediating	effect	of	substance	use.	Crime	and	Delinquency,	53,	581–	604.	
doi:10.1177/0011128706288054	

Temmingh,	H.	S.,	Williams,	T.,	Siegfried,	N.	og	Stein,	D.	J.	(2018).	Risperidone	versus	
other	antipsychotics	for	people	with	severe	mental	illness	and	co-occurring	substance	
misuse.	doi:10.1002/14651858.cd011057.pub2	

Thoits,	P.A.	(2010).	Sociological	approaches	to	mental	illness.	Í	Scheid,	T.	L.	og	Brown,	T.	
N.	(ritstjórar).	A	handbook	for	the	study	of	mental	health	(2.	útgáfa)	(bls.	126-144).	
United	Kingdom:	Cambridge	University	Press.	



55	

Thomson,	N.D.	(2019).	Understanding	psychopathy:	The	biopsychosocial	perspective.	
London:	Routledge.	

Toch,	H.	og	Adams,	K.	(1989).	Coping:	Maladaptation	in	prisons.	New	Brunswick,	NJ:	
Transaction.	

Triebwasser,	J.,	Chemerinski,	E.,	Roussos,	P.	og	Siever,	L.	J.	(2013).	Paranoid	personality	
disorder.	Journal	of	Personality	Disorders,	27(6),	795–805.	
doi:10.1521/pedi_2012_26_055	

U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services.	(2008).	Bipolar	disorder.	Sótt	af:	
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/bipolar-disorder/complete-
index.shtml	

Underwood,	L.	og	Washington,	A.	(2016).	Mental	illness	and	juvenile	offenders.	
International	Journal	of	Environmental	Research	and	Public	Health,	13(2),	228.	
doi:10.3390/ijerph13020228		

Wallace,	C.,	Mullen,	P.	E.	og	Burgess,	P.	(2004).	Criminal	offending	in	schizophrenia	over	
a	25-year	period	marked	by	deinstitutionalization	and	increasing	prevalence	of	
comorbid	substance	use	disorders.	American	Journal	of	Psychiatry,	161(4),	716–727.	
doi:10.1176/appi.ajp.161.4.716	

Walters,	G.	D.	og	White,	T.	W.	(1989).	Herediti	and	crime:	Bad	genes	or	bad	research?	
Criminology,	27(3),	455–485.	doi:10.1111/j.1745-9125.1989.tb01042.x		

Wang,	P.	S.,	Aguilar-Gaxiola,	S.,	Alonso,	J.,	Angermeyer,	M.	C.,	Borges,	G.,	Bromet,	E.	J.,	
…	Wells,	J.	E.	(2007).	Use	of	mental	health	services	for	anxiety,	mood,	and	substance	
disorders	in	17	countries	in	the	WHO	world	mental	health	surveys.	The	Lancet,	
370(9590),	841–850.	doi:10.1016/s0140-6736(07)61414-7		

Webermann,	A.	R.	og	Brand,	B.	L.	(2017).	Mental	illness	and	violent	behavior:	the	role	of	
dissociation.	Borderline	Personality	Disorder	and	Emotion	Dysregulation,	4(1).	
doi:10.1186/s40479-017-0053-9		

WHO.	(2005).	Resource	Book	on	Mental	Health,	Human	Rights	and	Legislation.	Sótt	af	
https://www.who.int/mental_health/policy/mh_in_prison.pdf	

WHO.	(2019).	Mental	disorders.	Sótt	af	https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/mental-disorders	

WHO.	(e.d.-a).	Classification.	Sótt	af	http://www.who.int/classifications/icd/en/	

WHO.	(e.d.-b).	Depression.	Sótt	af	https://www.who.int/health-
topics/depression#tab=tab_1	

Woodworth,	M.	og	Porter,	S.	(2002).	In	cold	blood:	characteristics	of	criminal	homicides	
as	a	function	of	psychopathy.	Journal	of	Abnormal	Psychology,	111(3),	436–445.	
doi:10.1037/0021-843X.111.3.436	



56	

Yohanna,	D.	(2013).	Deinstitutionalization	of	people	with	mental	Illness:	Causes	and	
consequences.	Virtual	Mentor	American	Medical	Association	Journal	of	Ethics	
15(10),	886-891.	Sótt	af	https://journalofethics.ama-
assn.org/sites/journalofethics.ama-assn.org/files/2018-05/mhst1-1310.pdf	

Özdemir,	F.	og	Öner-Özkan,	B.	(2017).	The	nature	of	crime:	Different	approaches	toward	
the	causes	of	the	criminal	act.	Nesne,	5(11),	345-361.	doi:	10.7816/nesne-05-11-01		


