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Ágrip 
 

Í þessu verkefni er skoðað hvort snemmtæk íhlutun geti dregið úr geðheilbrigðisvanda 

barna og unglinga seinna á lífsleiðinni. Heimilda er leitað víða, meðal annars í fyrirliggjandi 

rannsóknum sem og lögum og skýrslum sem snúa að  andlegri heilsu. Farið verður yfir 

ýmisskonar geðraskanir og áhættuþætti sem geta valdið geðrænum vandamálum. Einnig 

skoðum við forvarnaraðgerðir stjórnvalda og íhlutunaraðgerðir sem snúa að þessu 

málefnum og þær afleiðingar sem áföll í æsku geta haft. Niðurstöðurnar eru ansi 

áhugaverðar, þegar skoðaðar eru bæði rannsóknir og íhlutunaraðgerðir þá sést vel að 

árangur næst þegar gripið er inn í strax, hvort sem er þegar um kvíða og þunglyndi er að 

ræða, eftir áfall, ofbeldi, skilnað eða ef foreldrar eiga við geðræn vandamál að stríða. Það 

eykur lífsgæði einstaklingsins og getur komið í veg fyrir félagsleg vandamál seinna meir. 

Það er því ljóst að snemmtæk íhlutun getur dregið úr geðheilbrigðisvanda barna og 

unglinga. Slíkar íhlutunaraðgerðir og forvarnir eru því sparnaður í sjálfu sér, því þannig er 

hægt að draga úr bæði samfélagslegum kostnaði og kostnaði einstaklinga seinna meir. 
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Verkefni þetta er 10 ECTS eininga lokaverkefni til B.A. prófs við Þroskaþjálfadeild Háskóla 

Íslands. Verkefnið ber heitið Geðheilbrigðisvandi: Snemmtæk íhlutun og var unnið á 

tímabilinu janúar – apríl árið 2021.  

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi okkar Ásta Jóhannsdóttir fyrir góða leiðsögn og endalausa 

þolimæði fyrir okkur. Börnin okkar fyrir að þola þetta tímabil sem fór í að skrifa þetta á 

meðan heimsfaraldur geisaði og allir voru lokaðir inni. Kærastarnir fyrir að láta okkur vera á 

meðan og einnig við báðar fyrir að þola hvor aðra á meðan á skrifunum stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við 

höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða 

öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum 

við með undirskrift okkar. 

 
 
 

Reykjavík,  . 20   
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1. Inngangur 

 

Á undanförnum árum hefur umræðan um geðheilsu og mikilvægi hennar aukist töluvert. 

Það er ekki að ástæðulausu því við nánari athugum má sjá að þunglyndi er ein helsta 

orsök geðheilbrigðisvandamála í heiminum og sjálfsvíg í öðru sæti yfir helstu dánarorsök 

fólks á aldrinum 15- 29 ára. Talið er að hægt sé að sporna við ótímabærum dauðsföllum 

vegna geðsjúkdóma ef gripið er inn í fyrr (World Health Organization, e.d.). Því er 

mikilvægt að hafa góðan skilning á verndandi þáttum og áhættuþáttum til þess að efla 

geðheilsu í samfélaginu. En jafnframt þarf líka að leggja áherslu á víðtækar aðgerðir eins 

og að efla forvarnir og grípa til snemmtækrar úrræða um leið og erfiðleikana verður vart. 

Því er mikilvægt að hlúa vel að börnunum og leggja grunn að góðri geðheilsu strax í æsku 

(Skýrsla heilbrigðisráðherra, 2018). 

     

Í skýrslu sem samin var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem fjallar um réttindi 

hvers manns til þess að njóta bestu mögulegrar líkamlegrar og andlegrar geðheilsu er 

sjónum beint að geðheilbrigði og tilfinningalegri velferð (Allsherjarþingið, 

2017).  Jafnframt í 25.gr. Samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er lögð 

áhersla á að allir skuli notið þeirra aðstoðar sem felst í því að hafa möguleika á að njóta 

góðrar heilsu án þess að verða fyrir mismun vegna fötlunar. Sjá þarf til þess að aðgangur 

að heilbrigðisþjónustu sé á viðráðanlegu verði, aðgengi sé gott og ekki sé neins konar 

mismunum hvort sem það sé vegna kyns eða fötlunar (samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks 25. grein/2007).  En andlegu heilbrigði hefur aldrei verið skipaður 

jafnveigamikinn sess og líkamlegt heilbrigði. Talið er að á heimsvísu sé aðeins sjö af 

hundraði framlaga til heilbrigðismála eyrnamerkt geðheilbrigðismálum (Allsherjarþingið, 

2017). 

  

Kannanir á líðan ungmenna síðustu ára benda til þess að líðan þeirra fari almennt 

hrakandi á milli ára (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2017). Þá hefur notkun þunglyndislyfja aukist 

um 40% á Íslandi á síðastliðnum tíu árum og voru um 3% þeirra sem fengu þunglyndislyf 

undir 15 ára aldri. Í samanburði við aðrar Norðurlandaþjóðir þá skera Íslendingar sig 

verulega úr varðandi notkun slíkra lyfja. Engin merki eru um það að þunglyndi sé 

algengara hér á landi en annar staðar í heiminum. Talið er að mikil notkun þunglyndislyfja 

megi skýra með færri meðferðaúrræðum en þekkjast í öðrum löndum (Lyfjastofnun, 

2017). Í því ljósi þótti okkur mikilvægt að  leita svara við því hvort að snemmtæk íhlutun 

geti dregið úr geðheilbrigðisvanda barna og unglinga seinna meir. 
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2. Skýrsla Sameinuðu þjóðanna um réttindi hvers manns til þess að njóta bestu 
mögulegrar líkamlegrar og andlegrar heilsu  

Í skýrslu sem samin var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem fjallar um réttindi hvers 

manns til þess að njóta bestu mögulegrar líkamlegrar og andlegrar geðheilsu 

(Allsherjarþingið, 2017), er sjónum beint að geðheilbrigði og tilfinningalegri velferð.  

    

Aukin áhersla hefur verið á mannréttindi í tengslum við geðheilbrigðisvandamál og 

geðlækningar en geðheilbrigðisþjónusta hefur í gegnum tíðina stjórnast af 

líflæknisfræðilegu viðmiði sem hefur átt sinn þátt í valdbeitingu, misnotkun og útilokun 

einstaklinga með hugræna, vitsmunalega og sálfélagslega fötlun. Sagt var skilið við 

arfleifðina um mannréttindabrot í geðheilbrigðisþjónustu þegar samþykktur var 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2007 en þó hafa framfarir 

verið hægar og ekki hefur verið fallið frá líflæknisfræðilega líkaninu (Allsherjarþingið, 

2017). 

   Taugalíffræðilegir þættir og ferli eru taldir skýra geðheilbrigðisástand með 

líflæknisfræðilega líkaninu sem stutt er af geðlæknisfræðinni og lyfjaiðnaðinum 

(Allsherjarþingið, 2017) ásamt því að vera ráðandi í stefnumótun, klínískri meðhöndlun, 

menntun lækna og fjárveitinga til geðheilbrigðismála (Allsherjarþingið, 2017). Trú manna 

var sú að efnafræðilegt ójafnvægi væri orsakavaldur geðheilbrigðisvandamála sem laga 

mætti með lyflækningum (Geðhjálp, 2017). Það eru þó margir geðsjúkdómar þar sem lyf 

eru nauðsynleg til að auka lífsgæði og getu til að taka þátt í daglegu lífi 

(Íslensk erfðargreining, 2017). En gagnrýnendur líkansins hafa bent á að offjölgun 

sjúkdómsgreininga þrengi að mannlegri upplifun sem leitt geti til takmarkaðrar 

viðurkenningar á mannlegri fjölbreytni (Allsherjarþingið, 2017).    Þrátt fyrir töluverðar 

framfarir í geðheilbrigðismálum, upplifa einstaklingar með geðraskanir oft alvarleg 

mannréttindabrot, mismunun og fordóma í sinn garð (World Health Organization, e.d.).  

 

3. Geðraskanir  
 

3.1 Almennt um geðraskanir   

Heilbrigði er talið vera það ástand þar sem einstaklingur er laus við heilsubresti eða 

sjúkdóma og upplifir andlega, félagslega og líkamlega vellíðan. Geðheilsa eða 

geðheilbrigði er það sem að allar lifandi manneskjur búa við og er mikilvægur þáttur að 

góðu heilbrigði. Það að búa við góða geðheilsu snýst um að hafa jafnvægi á tilfinningum 

sínum og upplifun þeirra, bæði góðum og erfiðum. En svo er spurning hvenær þessar 
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tilfinningar eru eðlilegar og hvenær ekki. Það að búa við gott geðheilbrigði er ekki það að 

líða vel alla daga eða að upplifa stanslausa gleði. Það sem telst vera eðlilegt geðheilbrigði 

er að geta upplifað allar tilfinningar jafnt án þess þó að einhver ein tilfinning taki yfir.  

   

Ef ekki er hugað vel að geðheilsunni eru auknar líkur á geðröskunum, hvort sem um er 

að ræða til dæmis gleði, reiði, sorg, ótta, hamingju. Öll höfum við skap og persónuleika 

sem að gera okkur að þeirri manneskju sem við erum (World Health Organization, e.d.). 

Lundafar og skapgerð hverrar manneskju er mismunandi sem og ólík upplifun á milli 

manna. Það að eiga slæman dag og finna fyrir leiða eða pirring, sem svo jafnar sig brátt er 

talin eðlileg geðsveifla. En aftur á móti þegar geðraskanir verða örar og standa yfir í lengri 

tíma er talað um geðsjúkdóma eða geðveiki (Geðhjálp, e.d.).  

  

3.2 Geðraskanir og geðfatlanir   

Þegar skilgreina á geðröskun þá getur það orðið nokkuð flókið því að um er að ræða 

fjölbreytt einkenni og alvarleikinn getur verið mismunandi og mis langvinnur. Erfitt getur 

verið að segja til hvort um eðlileg viðbrögð sé að ræða því helstu mælikvarðarnir eru líðan 

þeirra einstaklinga sem um ræðir, færni hans til tilfinningalegra og félagslegra samskipta, 

til starfa, náms eða til almennrar samfélagsþátttöku (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Einnig 

er hægt að greina hvort um eðlilegar tilfinningar er að ræða hjá sálfræðingi sem mælir 

hvort um einhverskonar geðlægð sé að ræða, þunglyndi eða kvíði með prófum sem snýr 

að spurningum. Þörf er líka á að athuga hvort um sé að ræða líkamlega sjúkdóm sem 

veldur þessari líðan (Rúnar Helgi Andrason, Engilbert Sigurðsson, e.d.).    

Með öðrum orðum má skilgreina geðröskun lauslega á þá leið að einstaklingurinn búi 

við þannig ástand að andleg líðan hans skerði lífsgæði, félagsleg og tilfinningaleg 

samskipti, þátttöku í námi, starfi eða virkni í samfélaginu að einhverju leiti. Eins og gefur 

að skilja þá eru einstaklingar mis viðkvæmir fyrir geðröskunum og geta fjölmargir 

umhverfisþættir leyst þá röskun úr læðingi. Má þar nefna persónuleg áföll, lakar 

uppeldisaðstæður, ofbeldi, veikindi og/eða slys, álag í starfi eða námi, að tilheyra 

jaðarhópi, að vera innflytjandi og fjárhagsáhyggjur (Félagsmálaráðuneytið, 2006).    

Geðraskanir hafa alla tíð fylgt mannkyninu og eru algengar á meðal fólks þrátt fyrir að 

geðheilbrigðisvandamál hafi færst meira í umræðuna á síðustu árum. Einkenni geðraskana 

geta verið margskonar eins og til dæmis vonleysi, sjálfsvígshegðun, óróleiki, einangrun 

eða ofsaköst. Sumir upplifa ofskynjanir og ranghugmyndir, aðrir finna fyrir minnkuðu-, 

auknu- eða flatneskjulegu geðslagi. Aðrir finna fyrir truflunum í samskiptum, hegðun eða 

tengslum við annað fólk. Svefntruflanir eru algengt vandamál auk líkamlegra einkenna 
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eins og aukin eða minnkuð matarlyst og ýmis önnur líkamleg einkenni. Margir upplifa 

einnig mikinn ótta, kvíða og þjáningu (Geðhjálp, e.d.). Helstu geðraskanirnar eru 

þunglyndi, persónuleikaraskanir, ofvirkni með athyglisbrest eða ADHD, kvíði, geðklofi, 

geðhvörf, félagsfærni, átraskanir, áráttu- og þráhyggjuröskun og áfallastreituröskun (Rice-

Oxley, M., 2019)    

Talið er að algengasti heilsufarsvandinn sem skekur hverja þjóð séu geðraskanir. Fyrir 

utan andlega vanlíðan og félagslegan samskiptavanda þá er líklegt að hann valdi bæði 

meira vinnutapi og kostnaði fyrir samfélagið en margur annar heilsufarsvandi. Hafa þarf í 

huga að ekki er einungis hægt að líta svo á að geðraskanir búi bara innra með fólki því að 

orsakavaldar geta verið utanaðkomandi þættir sem  geta átt stóran þátt í því hvernig 

geðröskun getur þróast í geðfötlun (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

Þegar skilgreina á geðfötlun er henni lýst sem ástandi sem skapast við langvarandi og 

alvarlega geðröskun og getur það haft í för með sér takmarkaða færni til virkrar þátttöku í 

samfélaginu, sjálfstæðrar búsetu og atvinnu. Af því leiðir þörf fyrir 

varanlega fjölþætta þjónustu og stuðning oft á tíðum. Geðfötlun er því talin alvarleg og 

langvinn geðröskun sem hefur í för með sér að einstaklingurinn geti þurft aðstoð vegna 

hennar eftir þörfum. Ekki eru mörkin alltaf skýr milli geðfötlunar, geðröskunar og 

viðeigandi geðheilsu því að persónulegar breytilegar aðstæður og utanaðkomandi 

breytingar þarf alltaf að taka inn í myndina. Einnig geta samfélagslegir þættir haft mikil 

áhrif á hvernig staða fólks er og verður. Má þar nefna fordóma, viðhorf, viðbrögð og 

skilningur í garðs geðfatlaðs fólks sem hefur mikið að segja og í því samhengi skiptir máli 

að gripið sé inn í snemma. (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

  

4. Áhættuþættir fyrir geðrænan vanda í æsku  

 

4.1 Skilgreining á áhættuþáttum   

Þegar skoðaðir eru þeir áhættuþættir sem geta skapað geðrænan vanda þá þarf að hafa í 

huga að börn fæðast ekki óskrifað blað heldur er það samspil erfða og umhverfis barnsins, 

tengsl við móður og aðra nákomna og félagslegt samhengi sem að ræður því hvernig 

einstaklingurinn mótast. Óháð fjölskyldusögu um þunglyndi, þá hefur það komið í ljós að 

ómeðhöndlað þunglyndi verðandi mæðra og nýorðinna mæðra geti haft áhrif á þroska 

ákveðinna heilastöðva barns. Sem getur orðið til þess að það hægist á vitsmunalegum 

þroska þess og aukið líkur á þunglyndi seinna í lífinu. Því er brýnt að vera vakandi fyrir 

andlegri líða verðandi og nýorðinna mæðra (Embætti landlæknis, 2012).  
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Uppeldishættir spila stóran þátt í lífi sérhvers barns því þeir eiga að fela í sér að efla 

og þroska getu barnsins til að leysa þau verkefni sem að lífið hefur upp á að bjóða á 

hverju þroskastigi fyrir sig. Góðir uppeldishættir fela í sér að kenna þá hæfni að takast á 

við hindranir og erfiðleika, byggja upp sjálftraust, sýna umhyggju, sýna skýr mörk og 

jákvæðni. Því er mikilvægt að vera vakandi á fyrstu árum barnsins fyrir smávægilegum 

einkennum um einhverskonar geðrænan vanda eins og tengslavanda og kvíða svo 

eitthvað sé nefnt. Það er þesskonar vandi sem getur spáð fyrir um alvarlegri vanda seinna 

meir ef ekkert er unnið með hann. Eins ef foreldrar eða aðrir umönnunaraðilar eiga við 

alvarlegar geðraskanir að stríða þá getur það bæði haft neikvæð áhrif á geðheilsu barnsins 

og þróun sjálfsmyndar þess. Það getur leitt til röskunar á því tilfinningalega samspili sem 

er börnum mikilvægt. Því oft á tíðum skilja börn ekki það viðmót eða hegðun foreldra í 

veikindum og geta þau því bæði upplifað höfnun og niðurlægingu. Mikilvægt er að við 

slíkar fjölskylduaðstæður sé foreldrum boðinn stuðningur við hæfi til að styrkja þau í 

uppeldishlutverkinu (Embætti landlæknis, 2012). 

   

Þekking hefur aukist á síðustu árum um áhrif áfalla sem ekki hefur verið unnið úr og 

hvernig afleiðingar þeirra geta haft áhrif á heilaþroska. Ómeðhöndluð áföll geta haft áhrif 

á þroska og vöxt heilastöðva sem að stjórna bæði viðbrögðum og tilfinningum okkar við 

streitu. Einnig er talið að afleiðingar þess að vinna ekki úr alvarlegum áföllum geti aukið 

áhættu á geðröskunum seinna meir. Eins og gefur að skilja þá eru orsakir geðraskana 

margþættar og spila þar erfðir og margskonar umhverfisþætti inn í. Ef ættingi hefur 

greinst með einhverskonar geðraskanir eins og til dæmis þunglyndi, kvíða og átraskanir þá 

aukast líkurnar á því að svipaður vandi þróist meðal skyldmenna. Margskonar 

vísbendingar sem komið hafa fram sýna tengsl á milli félagslegra erfiðleika, erfiðra 

uppeldishátta annars vegar og hins vegar geðraskana seinna í lífinu.  Efst á blaði í þessu 

samhengi er ofbeldi gagnvart börnum. Ofbeldi getur verið af ýmsum toga, bæði beint og 

óbeint. Má þar nefna til dæmis vanrækslu, tilfinningarlega vanrækslu, tilfinningalegt 

ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi (Embætti landlæknis, 2012). 

   

Rannsókn sem gerð var í Þýskalandi sýnir tengsl á milli félagslegs umhverfis barna og 

þroska þeirra. Félagslegur stuðningur er verndandi þáttur sem minnkar hættuna á að barn 

þrói með sér hegðunarvandamál, enn fremur skiptir máli að foreldri beiti árangursríkum 

uppeldisaðferðum til að bæta árangur barna sem tengist fræðilegum, félagslegum og 

sálfræðilegum sviðum  (Wlodarczyk, O., ofl., 2017). Afleiðingar af illri meðferð og ofbeldis 

á börnum geta verið margvíslegar eins og til dæmis erfiðleikar við tengslamyndun og 
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félagslega færni sem og að ofbeldið getur haft neikvæð áhrif á sjálfsvirðingu og sjálfsmynd 

þess. Ef að skoðaðar eru sértækar afleiðingar þá geta þær komið fram í eiginlegum 

geðröskunum þar sem til dæmis röskun getur orðið í persónuleika þróun, þunglyndi, kvíðs 

og jafnvel sjálfskaðandi hegðun er líklegri til að myndast snemma hjá þessum börnum. Því 

á uppvaxtarárunum hefur óstöðugleiki mikið að segja þegar það kemur að þróun 

geðrænna veikinda seinna meir í lífinu og má þar nefna ótrygg afkoma fjölskyldu, 

skilnaður og tíðir flutningar. Einnig hefur einelti  mjög neikvæð áhrif á líf, líðan og 

geðheilsu barna sem verða fyrir því. Það eykur líka líkur á því að þau þrói með sér 

kvíðaröskun, þunglyndi og noti vímuefni snemma á ævinni (Embætti landlæknis, 2012). 

    

Þau börn sem að eru með ADHD, ofvirkni og athyglisbrest eru líklegri til þess að 

greinast með aðrar geðraskanir en önnur börn. Þá er þunglyndi mjög 

algengur fylgikvilli sem og mótþróaröskun og alvarleg hegðunarvandamál. Þessi börn eru 

allt að fjórum sinnum líklegri til að misnota vímuefni og er sjálfsvígshætta einnig meiri hjá 

þeim (Embætti landlæknis, 2012). Þó ekki sé til nein leið til að lækna ADHD þá eru til leiðir 

til að halda einkennunum niðri. Það er gert með því að efla alla í umhverfi barnsins með 

fræðslu hvort sem það er í skóla eða á heimili barnsins. Þær meðferðir sem hafa reynst vel 

í þess samhengi eru sálfélagsleg meðferð sem er atferlismótandi og hefur virkni hennar 

sýnt sig jafnt í skóla og á heimili. Einnig hefur lyfjameðferð verið meðferðarúrræði sem 

hefur verið mest rannsökuð og er best studd af rannsóknum. Talið er að um það bil 75 – 

80% barna með ADHD svari lyfjameðferðinni. Virknin er þó best þegar samsett eru lyfja- 

sálfélagsleg og almenn meðferð. Því þarf að hafa góða teymisvinnu fagmanna til að gera 

árangurinn betri og skilvirkari.  Rannsóknir benda einnig til þess að lyfjameðferð og 

sálfélagslegar meðferðir virki einungis á meðan á meðferð stendur því þarf að horfa á 

ADHD sem röskun sem lagast ekki heldur sé hægt halda henni niðri með meðferð. Því er 

ekki ráðlagt að hætta meðferðinni heldur þarf stöðuga eftirfylgni og endurmat. Gott er að 

fræða alla í umhverfi barnsins og samfélagið almennt svo að almenn þekking fáist og að 

unnið sé betur með börn með ADHD. Því annars getur það haft bæði áhrif þau félagslega 

og námslega (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

 
4.2 Skilnaður og afskiptaleysi foreldra   

Rannsóknir hafa sýnt að skilnaður foreldra hefur margvíslegar afleiðingar á börn og 

ungmenni. Ef ekki er unnið með þessar afleiðingar getur það haft áhrif á einstaklinginn 

fram á fullorðins ár. Það eykur einnig líkur á tilfinningalegum vandamálum eins og 

hvatvísi, ábyrgðarlausri og andfélagslegri hegðun og jafnvel þunglyndi. Þessir einstaklingar 
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eru einnig í meiri hættu á því að reyna sjálfsvíg einhvern tímann á lífsleiðinni (Santrock, 

W., J., 2019). 

   

Áföll eins og til dæmis skilnaður foreldra, að missa ástavini og að verða fyrir slysi getur 

orðið til þess að barnið upplifir mikla streitu. Á tímum sem þessum þarf barnið nægilegan 

stuðning, samúð, skilning og umhyggju frá fullorðnum til að takast á við þetta tímabil í lífi 

sínu. Ef að sá stuðningur er ekki til staðar og barnið býr við erfiðar aðstæður eða lendir í 

áfalli sem varir í langan tíma getur sú streita haft skaðlegar afleiðingar. Skaðleg streita er 

streita sem er mikil og endurtekin, sem veldur langvarandi virkni í streitukerfi líkamans. 

Dæmi um atburði sem geta verið streituvaldandi eru til dæmis líkamlegt og andlegt 

ofbeldi, ofbeldi innan fjölskyldunnar og vanræksla í lengri tíma. Langvarandi streituvirkni 

getur haft slæmar afleiðingar í för með sér eins og langvinn félagsleg- og geðræn 

vandamál á fullorðinsárum á borð við kvíða, þunglyndi, áfengis- og fíknivanda og öðrum 

heilsufarsvandamálum eins og til dæmis hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki (Sólrún 

Erlingsdóttir, Anna María Jónsdóttir,2019). Slík streita getur einnig brotist út í 

tilfinningarvanda eins og ofbeldi, áhættuhegðun, litlu sjálfstraust og framkomu vanda.  

Einnig er talið að það hafi töluverð áhrif á börn að alast upp hjá einstæðu foreldri og sér í 

lagi þar sem að skortur er á föðurímynd. Hvort sem faðirinn er algjörlega fjarverandi eða 

eyðir litlum tíma með barni sínu. Því þau börn sem skortir föðurímynd í líf sitt eru líklegri 

til að útskrifast ekki úr framhaldsskóla, eiga erfiðara með félagslega og tilfinninga aðlögun 

á unglingsárunum og eru einnig líklegri til upplifað geðheilsuvanda á fullorðinsárunum 

(Santrock, W., J., 2019).  

 

Átök á milli foreldra geta einnig haft slæm áhrif á börnin þeirra, það sama gildir hvort 

sem um er að ræða leikskólabarn eða grunnskólabarn. Þegar barn á leikskólaaldri upplifir 

átök á milli foreldra sinna getur það orðið til þess að þau upplifi tilfinningalegt óöryggi 

seinna meir sem fylgir þeim jafnvel inn í unglingsárin og veldur töluverðum líkum á kvíða 

og þunglyndi. Auknar líkur eru á að börn á grunnskólaaldri upplifi andlegt óöryggi, 

erfiðleika við tengslamyndun og lélega félagslega færni (Santrock, W., J., 2019). Í rannsókn 

sem að Sanson og fleiri gerðu árið 2005 kom fram að þeir sem höfðu orðið vitni að ofbeldi 

eða/og höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi í æsku voru meira en þrisvar sinnum líklegri til að 

fara á örorku en aðrir. Einnig voru þeir sem að búið höfðu við líkamlega vanrækslu sjö 

sinnum líklegri til að fara á örorku seinna meir. Sem sýnir okkur að áföll eru ekki einungis 

íþyngjandi fyrir fólkið sjálft heldur samfélagið allt (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María 

Jónsdóttir, 2019). 
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4.3 Stigma – Stimplun  

 

Erwing Goffman (1963) setti fram skilgreiningu á hugtakinu stigma eða stimplun í 

tengslum við kenningar sínar um sjálfið. Stigma tengist þeirri félagslegu flokkun sem á sér 

stað í samfélaginu, flokkun eftir kyni, stétt, litarhætti, fötlun, aldri osfrv. Í þessari 

félagslegu flokkun eru hópar jaðarsettir eftir því hvar þeir falla inn í flokk. Þegar fólk 

tilheyrir jaðarsettum hópi, verður það fyrir slíkri stimplun.  

 (Goffman, 1963). 

    

Fræðimenn hafa rannsakað viðhorf fólks til einstaklinga með geðrænan vanda og 

komist að því að neikvæðar staðalmyndir gagnavart þeim hópi eru útbreiddar meðal fólks. 

Það viðhorf sem almenningur hefur gagnvart fólki með geðrænan vanda hefur mikil áhrif á 

lífsgæði þeirra á marga vegu til dæmis hræðast einstaklingar það að eignast barn með 

manneskju með geðrænan vanda, þar sem geðrænn vandi gæti mögulega erfst 

áfram.  Einnig að almennt telji fólk þá sem glíma við geðrænan vanda að þau séu líklegri til 

að vera hættulegir samfélaginu en þeir sem glíma við líkamlegan vanda (Sigrún 

Ólafsdóttir, Jón Gunnar Bernburg, 2010). Samkvæmt Corrigan, ofl (2010) eru þeir sem 

glíma við einhverskonar andleg veikindi útsettari fyrir stimplun. Það að vera stimplaður 

sem andlega veikur getur verið fyrsta skref þess ferlis að finna fyrir stigma. Einnig geta 

þeir sem skilgreindir hafa verið og stimplaðir sem andlega veikir í auknum mæli fundið 

fyrir mismunun og fordómum. Sú mismunun sem andlega veikt fólk á það til að verða fyrir 

hefur áhrif á að lífsgæði þeirra rýrna og stimplun getur orðið til þess að ræna 

einstaklingum möguleikum á stórum tækifærum í lífinu eins og atvinnumöguleikum, góðu 

húsaskjóli, tengslum við annað fólk og möguleika á aukinni menntun (Corrigan, ofl., 

2010). Þegar einstaklingur opnar sig vegna geðræns vanda getur það leitt til þess að 

honum sé ekki tekið eins og öðrum samfélagsþegnum og jafnvel mismunað um 

heilbrigðisþjónustu. Talið er að þeir einstaklingar sem eiga við geðræn vandamál að stríða 

loki sig frekar af og forðist félagslegar aðstæður af hræðslu við fordóma, skömm eða 

höfnun (Sigrún Ólafsdóttir, Jón Gunnar Bernburg, 2010). 

  Fátækt fólks, félagsleg staða í þjóðfélaginu og staðsetning húsnæðis getur haft áhrif 

á andlega heilsu einstaklingsins vegna þess hve erfitt er að leita aðstoðar. Stimplun 

heilbrigðisfólks gagnvart fátækt fólk getur haft áhrif á það að þau leiti síðar eftir aðstoð 

vegna andlegra veikinda. Því getur stimplun vegna fátæktar og stöðu haft áhrif á andlegu 

heilsu einstaklingsins (Crumb,L.,ofl., 2019). 
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4.4 Heilaþroski  

 

Þegar talað er um þroska barna og unglinga þá er mikið lagt upp úr kynþroska en gleymist 

oft umræðan um heilaþroska sem er ekki síður mikilvæg. Breytingar á uppbyggingu og 

starfsemi heilans verður á unglingárum og það er talið jafnvel að heilaþroski eigi sér stað 

út lífið og að breytingar í hegðun eiga sér stað vegna þess. En ekki bara vegna 

hormónabreytinga eins og áður var talið, heldur verða breytingar á milli hægra og vinstra 

heilahvels á þann hátt að þau tala betur saman. Eins er framheilinn að þroskast allt til 25 

ára aldurs (Santrock, W., J., 2019).  

Randkerfið gegnir lykilhlutverki í tilfinningum og umbunarkerfisins, tilfinningum eins 

og sorg, gleði, reiði og svo framvegis, hún er oft nefnd tilfinningarheilinn af þeim sökum. 

Einnig er talað um möndluna í þessu samhengi. Mandlan telst merkileg því að í henni er 

úrvinnsla minninga, ákvarðanatakna og tilfinningarviðbragða. Það eru þau viðbrögð sem 

koma sjálfkrafa. Eins og t.d. þegar að við hræðumst eitthvað sem að við þekkjum ekki, eða 

eitthvað vekur upp ótta hjá okkur. Þegar að á líður sjáum við smá saman verða meiri 

tengsl á milli möndlunnar og framheilans. Þá getur framheilinn brugðist við boðunum frá 

möndlunni og sagt okkur að það sé ekkert að óttast að við höfum lent í þessu áður og 

þetta reyndist ekki vera jafn hættulegt og við héldum í fyrst. Við það slakar mandlan á og 

einstaklingurinn hættir að vera hræddur. Það getur líka orðið bilun í þessari tenginu og þá 

verður mandlan hálf ofvirk og fólk getur farið að hræðast eitthvað sem að það þarf ekki að 

hræðast og það getur orðið að kvíðaröskun. Mandlan er sá hluti heilans sem að verður 

fyrir áhrifum vegna áfalla og hefur þannig áhrif á PTSD eða á áfallastreituröskun (Santrock, 

W., J., 2019).   

Aukning verður einnig í magni taugaboðefna á unglingárunum, meðal annars 

í dópamíni í randkerfinu sem er það sem að ýtir undir umbun. Unglingar leita meira í 

neyslu ýmissa vímuefna vegna þess að þeir fá meiri og frekari umbun en aðrir. Það er 

sérstaklega mikil áhætta á þessum aldri. Fyrir utan að þau eru aðeins verri í því að taka 

ákvarðanir af því að  þau eiga erfiðra með að vega og meta áhætturnar. Það sem 

einkennir hugsun unglingsins er afneitun þess að eitthvað slæmt geti komið fyrir hann. 

Einnig getur orðið truflun á serótónínseytingu. Þar að segja það verður aukning 

á serótónínseytingu á ákveðnum svæðum og getur það ýtt undir kvíða og vanlíðan. En 

aukningin á taugaboðefnum getur líka verið af hinu góða og aukið hugrekki einstaklingsins 

til að takast á við nýja hluti að prófa eitthvað nýtt. Áhrif áfalla og eftirkasta frá þeim hefur 

einnig áhrif á heilaþroska. Bæði á þroska og vöxt þeirra heilastöðva sem að stjórna 
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viðbrögðum og tilfinningum við streitu. Því er nauðsynlegt að vinna úr alvarlegum áföllum 

því annars getur það leitt til aukinnar áhættu á geðröskunum seinna meir. En smá saman 

þroskast framheilinn og við þroska í framheila og aukningu á taugaboðefnum eiga 

unglingar auðveldara með að standast jafningaþrýsting. Bæði eykst vitsmunastjórn sem 

að tengist því að þeir eigi auðveldara með að vega og meta og taka betri ákvarðanir en 

það er líka minni virkni í viðurkenningarstöð heilans sem að leiðir til minn sóknar 

í  áhættuhegðun. Þannig að ungmenni sem verða fyrir þrýstingi að drekka áfengi eiga 

auðveldara með að segja nei. Þess vegna er mjög mikilvægt að seinka því hvenær 

unglingar byrja að neyta áfengis vegna þess að þau geta tekið skynsamlegri ákvarðanir 

eftir því sem að þau verða eldri. En ef að framheilinn nær ekki nógu miklum þroska þá 

vantar honum þessa yfirstjórn og það er nákvæmlega það sem gerist hjá þeim sem eru 

með ADHD. Það verður staðbundinn vandi í þroskanum þó að greindavísitalan sé  jafn há, 

þá á fólk erfitt með að skipuleggja það sem þau ætla að gera, þau eiga erfiðra með að 

einbeita og  sér eiga erfiðra með að hugsa áður en þau bregðast við, eru hvatvísari en það 

er eitthvað sem hægt er að þjálfa (Santrock, W., J., 2019).  

 
4.5 Tengslaáföll  

Eins og áður hefur verið fjallað um þá er mikil áhersla lögð á að ná til foreldra áður en að 

barn fæðist inn í heiminn. En samt virðist eins og það sé hópur forelda sem ekki næst til 

og hann virðist ekki sýnilegur í íslensku samfélagi. Það er sá hópur sem leitar sér síður 

hjálpar við slæmri andlegri líðan og virðist það vera eins á meðgöngu og eftir fæðingu. 

Þessi hópur virðist einskorðast við það að hafa alvarleg áföll að baki jafnvel 

fíkniefnaneyslu eða hafa upplifað mikið tilfinninga ójafnvægi (Sæunn Kjartansdóttir, 

2019).      

Víðtæk rannsókn var gerð til að kanna áhrif slæmra reynslu í bernsku og voru skoðuð 

fyrstu átján árin í ævi hvers einstaklings og náði sú rannsókn til 17 þús. einstaklinga. 

Rannsóknin sýndi fram á augljós tengsl á milli áhrifa frá áföllum í æsku og líkamlegri og 

andlegri heilsu í framtíðinni. Eftir því sem áföllin eru fleiri því meiri líkur eru á að 

geðrænum vanda seinna meir. Einnig eykur það líkur á líkamlegum kvillum eins og að þróa 

með sér krabbamein, hjarta og æðasjúkdóma, lungnasjúkdóma eða jafnvel ótímabæran 

dauða (Sæunn Kjartansdóttir, 2019).   

Tengslaáföll ungabarna (early relational trauma) er eitthvað sem lítið hefur verið talað 

um þó hefur það verið rannsakaði í einhvern tíma en ekki hér á landi. Tengslaáföll snúa að 

samskiptum, sambandi foreldra við barnið og skort á tenglamyndun. Sá skortur er 

endurtekinn og stendur yfir í langan tíma. Skortur á tengslamyndun felur í sér að foreldrar 
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virðast ekki kunna að lesa úr líðan barna sinna né sinna þörfum þeirra sem hefur það í för 

með sér að barnið upplifir bæði ruglingslegt og óútreiknanlegt samband við umhverfið sitt 

(Terradas, M., o.fl. 2020).   

Þegar talað er um fjögur algengustu stig tengslaáfalla má fyrst nefna öfgafulla 

vanrækslu foreldrana, sem felur það í sér að þau eru ekki til staðar til að greina og meta 

innri líða barnsins. Það getur haft í för með sér að barninu þyki að ekki sé á það hlustað og 

kann því ekki að tjá hvernig því líður. Þetta hefur áhrif á skilning barnsins hvað varðar 

tilfinningar, upplifun þeirra og hvers vegna þau bregðast svona eða hinsegin við áreiti. 

Annað stigið snýr að ofbeldisfullum foreldrum. Börn þeirra eru líklegri til þess að vilja ekki 

upplifa tilfinningar og setja því frekar upp varnavegg og er það aðallega vegna andlegum 

óstöðugleika foreldranna. Börnin reyna síðan ítrekað að leysa úr áfallinu án árangurs. Þau 

eiga í erfiðleikum með að stjórna hegðun sinni og út brýst aga vandamál. Þriðja stigið er 

þegar foreldrar eiga í erfiðleikum með að aðgreina sig frá börnunum sínum. Foreldrar 

smita andlegt ástand sitt yfir á börnin sín sem verður til þess að börnin eiga líka í 

erfiðleikum með að aðgreina andlegt ástand sitt frá öðrum. Afleiðingarnar geta orðið til 

þess að foreldrar hafa endurspeglað innra ástandið sitt yfir á börnin og vekja upp ótta hjá 

þeim að andlega heilsan þeirra sé smitandi og jafnvel hættuleg. Í framtíðinni eiga þau 

erfitt með að skilja margar hlutfærslur á sama atburðinum þar sem innri líðan hefur áhrif á 

hegðunina. Fjórða og seinasta stigið er þegar foreldrum skortir næmni og  eiga í 

erfiðleikum með að spegla sig í samskiptum við barnið. Það getur orðið til þess að barnið 

upplifir að það ná ekki að gera sig skiljanlegt gagnvart foreldrunum sínum seinna meir. 

Þau eiga einnig erfiðra með að greina samhengi á milli hluta og forðast því samskipti við 

aðra (Terradas, M., o.fl. 2020).    

Erfitt getur verið að greina tengslaáföll þar sem þau eru frekar falin. Það getur verið 

rakið til þess að börn eiga erfiðra með að tjá sig með orðum, þau sýna síður vanlíðan 

þegar fólk er að leitast eftir að greina líðan þeirra. Algengt er að fólk lesi rangt í líðan 

barna sem er órólega eða gráta en í raun eru þetta eðlilegar tilfinningar fyrir börn í þessu 

aðstæðum (Sæunn Kjartansdóttir, 2019). Það sem gerir þetta einnig erfitt er að þetta á sér 

allt stað innan veggja heimilisins þar sem erfiðara er að greina vandan. Einnig eiga sumir 

erfitt með að leita sér hjálpar og setja upp grímu svo ekki sé hægt að sjá þegar eitthvað 

bjátar á. Vandi sem þessi greinist sjaldan með skimun eða spurningarlistum því greinast 

tengslaáföll oftast ekki fyrr en nokkrum árum eftir að barnið fer að sýna erfiða hegðun. 

Það getur orðið til þess að barnið er frekar sett í greiningarferli en að unnið sé með áfallið. 

Því næst sjaldnast að vinna úr því tengslaáfalli sem að ungabarnið hlýtur (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2019).    
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Þegar talað er um afleiðingar tengslaáfalla er ómögulegt að leggja nægilega mikla 

áherslu á það hversu mikilvæg tilfinningartemprun (e. emotional regulation) 

er. Temprun sem slík er undirstaða þess að barn læri að þekkja og bregðast við 

tilfinningum sínum á viðeigandi hátt. Ónægileg tilfinningatemprun hefur áhrif á þroska 

hormóna og taugakerfisins sem að stjórnar síðan allri starfsemi líkamans. Það sem getur 

skaðað ónæmiskerfið til lengri eða skemmri tíma er langvarðandi streita (e. toxic stress). 

Einnig leiðir tilfinningalegt ólæsi hjá unglingum oft til áhættuhegðunar eins og t.d. neyslu 

vímuefna, ótímabærs kynlífs eða svelti. Því þarf barn aðstoð við að tempra tilfinningar 

sínar, að geta speglað sig í öðrum og notið nærveru annara sem að hefur 

nægilega tilfinningatemprun til að finna fyrir tilfinningum barnsins og hjálpað því 

að tempra þær (Sæunn Kjartansdóttir, 2019). 

     

4.6 Áhrif áfalla   

Doktorsverkefni Hildar Guðnýjar Ásgeirsdóttur (2019) fól í sér að kanna hvort tengsl væru 

á milli ýmissa persónulegra áfalla á lífsleiðinni og sjálfsskaða og studdu niðurstöður 

hennar það sem að margar fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á. Það að áföll geti aukið 

sjálfsvígshegðun og að karlar séu þar í meiri áhættu en konur. Einnig að streita og áföll 

geta haft í för með sér aukna áhættu á geðröskunum sem getur síðan leitt til alvarlegri 

útkomu eins og t.d. aukinnar áhættu á sjálfskaða, sjálfsvígshugsunum, sjálfsvígstilraunum 

og sjálfsvígum (Hildur Guðný Ásgeirsdóttir, 2019).   

Rannsókn sem var gerð af American Psychological Association og átti að kann hvort að 

einhver tenging væri á milli afleiðingar áfalla og öldrun líkamans. Kom í ljós að börn sem 

höfðu upplifað áföll tengd ofbeldi eða misnotkun í æsku eldast hraðar en börn sem að 

aldrei höfðu upplifað áföll. Rannsóknin kannaði þrjú mismunandi merki um líffræðilega 

öldrun, snemmtækan kynþroska, öldrun frumna og breytingar á uppbyggingu heila og 

kom í ljós að útsetning fyrir áföllum tengdist öllum þremur þáttunum. Rannsóknin sýndi 

enn fremur fram mikilvægi snemmtækrar íhlutunar til að koma í veg fyrir afleiðingar sem 

þessar (Colich, N. L., o.fl., 2020). 

  
5. Íhlutunaðferðir  

 
5.1 Forvarnir og snemmtæk íhlutun  

Það var Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði James Heckman sem að sýndi fram á það með 

svokallaðri Heckman kúrfu að með því að fjárfesta sem fyrst í ævi hvers og eins því meira 

sparast í samfélaginu því það er hagur allra að allir séu virkir samfélagsþegnar. Hann telur 

með snemmtækri íhlutun fyrir fimm ára aldur væri hægt að spara samfélagið 7- 10% af 
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árlegum tilkostnaði. Það væri gert til dæmis með minni þörf fyrir viðbótarstuðningi í 

skólum, bættum árangri í skóla, meiri þátttöku á vinnumarkaði ásamt sparnaði í 

heilbrigðis- félags- og fangelsismálakerfinu. Einnig fann hann jákvætt samband á milli 

áfalla í æsku og örorku á fullorðinsárunum (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María Jónsdóttir, 

2019). Í ljósi þess má nefna að geðröskun er algengasta ástæðan fyrir örorku hér á 

landi (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2021). 

   

Þegar litið er til forvarna þá eru það þær aðgerðir sem beinast að öllu samfélaginu, 

einstaklingum eða hópum. Með forvörnum er stefnt að því að efla heilbrigði, fyrirbyggja 

sjúkdóma og beita viðeigandi aðgerðum svo greina megi frávik. Fyrirbyggjandi aðgerðir 

skipta miklu máli fyrir bætta lýðheilsu til framtíðar (Janus Guðlaugsson, 2018). Því að 

snemma á lífsleiðinni koma geðræn vandamál oft í ljós sem geta haft bæði langvarandi og 

mikil áhrif. Talið er að um helmingur allra geðraskana koma fram á táningsárum og um 

75% fyrir þrítugsaldur. Einhvern tímann á lífsleiðinni er talið að 1 af hverjum 4 glími við 

geðrænan vanda og því er mikilvægt að hlúa að geðheilbrigði strax í æsku með forvörnum, 

geðrækt og meðferðarúrræðum. Í því samhengi skiptir miklu máli að huga sérstaklega að 

börnum sem eru í viðkvæmri stöðu og búa við erfiðar aðstæður, má þar nefna börn 

foreldra með fíknivanda og/eða geðrænan vanda því forðast þarf sérstaklega að vandinn 

flytjist á milli kynslóða. Sýnt hefur verið fram á tengingu á milli heilbrigðisvanda og 

geðheilbrigðisvanda og geta báðir vandar haft áhrif á hvorn annan. Talið er að um það bil 

helmingur þeirra sem glíma við fíknivanda eigi við annan geðheilbrigðisvanda að etja 

(Skýrsla heilbrigðisráðherra, 2018). 

   

Það var ekki fyrr en í lok 19. aldar sem farið var að veita einhverskonar fræðslu til 

barna með fötlun af einhverju tagi. Setning löggjafar um sérkennslu í Bretlandi árið 1870 

var eitt stærsta framfaraskrefið. Um þetta leiti hannaði Binet fyrsta greindarprófið í 

Frakklandi með því markmiði að greina nemendur innan franska skólakerfisins sem að ekki 

gátu nýtt sér skólakerfið. Þá var tilgangur greiningar að veita þeim nemendum sem á 

þurftu að halda, kennslu í  sérdeildum sem voru fámennari en aðrar deildir (Tryggvi 

Sigurðsson, 2003). Það hefur lengi verið ljóst hversu mikilvæg fyrstu æviárin eru fyrir síðari 

þroska einstaklinga og hafa rannsóknir styrkt þá kenningu. Það var samt ekki fyrr en um 

miðja síðustu öld sem að skipulagðar aðgerðir til að hafa áhrif á þroskaframvindu barna 

undir grunnskólaaldri voru gerðar. Þær aðgerðir eru fyrirrennarar snemmtækrar íhlutunar 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008). Því að í fyrstu var talið að lítið væri hægt að gera til að hafa 

áhrif á þroskaframvindu barna en í dag vitum við betur. Eitt það mikilvægasta í lífi barns á 
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aldrinum 0-6 ára eru tengsl milli foreldra og barna og eru tengslin mikilvægur grunnur 

þegar það kemur á framtíðarsamböndum þar á milli (Tryggvi Sigurðsson, 2003). 

    

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar (e. early intervention) er að grípa til 

markvissra sértækra aðgerða snemma á æviskeiði barnsins frá 0-6 ára aldurs (Alliston, 

2007). Því fyrr sem að íhlutun byrjar því betra (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). Þá er beitt vel 

þróuðum, rannsökuðum og skilgreindum aðferðum sem að samræmast þeim þörfum sem 

barnið og fjölskylda þess þarfnast með því markmiði að bæta og auka lífsgæði barnsins til 

frambúðar (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Með vaxandi áhuga á snemmtækri íhlutun á Íslandi 

hefur fagfólk í meira magni menntað sig í þessum fræðum og má segja að mikilvægt væri 

að auka enn meira við þekkingu hér á landi en einnig er þörf í að auka samstarf milli 

stofnana og skóla- og velferðarkerfisins (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María Jónsdóttir, 

2019). 

    

Rannsóknir hafa sýnt að ef notast er við snemmtæka íhlutun fyrir unga foreldra og 

börnin þeirra er hægt að auka hæfni þeirra sem foreldrar og leiðir til þess að barnið muni 

þroskast betur félagslega, tilfinningalega og vitsmunalega. Það eykur einnig líkurnar á að 

það komi í veg fyrir að áhættuhegðun skapist hjá þeim og jafnvel að þau verði ungir 

foreldrar (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María Jónsdóttir, 2019). Staðreyndin er sú að 

fjölskylduaðstæður hafa áhrif á þroska og hegðun barna. Fyrir vikið er mjög mikilvægt að 

traust sé til staðar á milli foreldra og fagfólks. Það eru foreldrarnir sem þekkja barnið 

einna mest og eru þeir því lykilpersónur í lífi þess. Ef að góð samvinna fæst á milli þessara 

aðila, þá eru miklar líkur á því að sátt og jafnvægi komist á í samstarfinu (Jóna G. 

Ingólfsdóttir, 2008). Síðasta áratug hefur meiri áhersla verið lögð á að íhlutun sé meira 

fjölskyldumiðuð og mikilvægi þess að fjölskyldan sé með í ráðum (Rouse, Liz, 2012). Þegar 

talað er um snemmtæka íhlutun þá er meðferð beind að barninu en þegar talað er um 

fjölskyldumiðaða snemmtæka íhlutun beinist hún að bæði barninu og fjölskyldunni 

(Tryggvi Sigurðsson, 2001). Mikilvægt er því að taka upp heildræna þjónustu fyrir börn og 

fjölskyldu þess í stað þess að einblína einungis á barnið. Því ætti að 

koma snemmtækri íhlutum að í öllum þjónustu stigum hvort sem litið er til heilbrigðis, 

mennta eða velferðarkerfisins. Til þess að vernda velferð og heilsu barns er mikilvægt að 

vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum og skima strax fyrir þroskavanda barns,  geðheilsu bæði 

barna og foreldra, kanna félagslega stöðu og hvort að tengslavandi eða heimilisofbeldi sé 

til staðar (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María Jónsdóttir, 2019). Þjónustuformið sem að 

fjölskyldumiðuð snemmtæk íhlutun byggir á er til dæmis þverfagleg teymisvinna, þar sem 
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foreldrar eru hluti af því teymi og unnið er með þeim á jafningja grundvelli (Jóna G. 

Ingólfsdóttir, 2008). Bera þarf virðingu fyrir fjölbreytileika og líta þarf á hvern einstakling 

og fjölskyldu þess sem eina heild. Notast er við markviss vinnubrögð sem byggð eru á 

vísindalegum aðferðum (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Mikilvægt er að hafa meðferðarúrræði 

fyrir fjölskyldur sem eiga í vanda svo auka þarf þekkingu meðal fagsfólks í 

fjölskyldumiðaðri nálgun (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María Jónsdóttir, 2019). 

    

Meðferðarúrræði sem hefur gefið góða virkni er fjölskyldubrú sem hugsuð er fyrir 

börn foreldra með geðrænan vanda með því að ræða veikindin, hvaða áhrif þau hafa á 

barnið, leyfa barninu að spyrja foreldrana spurninga og opna sig. Mynda þarf 

einhverskonar brú á milli foreldra og barns (Anna Rós Jóhannesdóttir, Kristín Gyða 

Jónsdóttir,2008). Ef upp kemur sú staða að barn hefur sjálfsvígshugsanir þá er unnið með 

það í fjölskyldumeðferðinni sem er tengslamiðuð fjölskyldumeðferð. Þar er tilgangurinn 

að styrkja foreldrahlutverkið, styrkja foreldra í að styrkja barnið, aðstoða foreldra og barn 

að styrkja tengslin og meta getu foreldra til að vera örugg höfn  (Unnur Heba 

Steingrímsdóttir, ofl., 2020). 

    

Fagfólk þarf að eiga gott samband við bæði barnið og fjölskyldu þess sem byggir á 

samvinnu, virðingu og öryggi. Það á að hvetja, leiðbeina, kenna og hlusta á foreldrana og 

taka mark á þeim og reyna að nálgast þá á þeirra forsendum. Foreldasamstarf skiptir 

miklu máli og að allir aðilar vita að á þá sé hlustað og að þeir séu með í allri 

ákvörðunartöku þegar kemur að barninu. Fagfólk  gerir einstaklings og/eða 

þjónustuáætlanir, skilgreina markmið og gera árangursmat (Rouse, 2012). Þörf er einnig 

fyrir að vera vakandi fyrir stöðugu endurmati og viðleitni til að bæta þjónustuna. 

Fjölskyldumiðuð snemmtæk íhlutun felur í sér að litið sé á fjölskylduna og barnið sem eina 

heild og áhersla lögð á samvinnu foreldra og fagfólks sem er mikilvæg til þess miðla 

þekkingu, setja markmið, taka ákvarðanir og að búa til einstaklingáætlanir (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008). Þá er mikilvægt að mynda teymi um barnið og lagt er upp úr því að það 

sé svo kallaður tengill í kerfinu. Tengillinn er lykilpersóna sem hefur það hlutverk að 

sameina þjónustuna, hafi yfirsýn og leiðir starfið áfram. Tengillinn passar upp á að 

fjölskyldan fái þá þjónustu sem að hún á rétt á og að ekki sé óþarfa skörun eða eyður í 

þjónustunni. Áherslur íhlutunar eru mismunandi eftir barni og fjölskyldum og því er 

mikilvægt að hópurinn sem kemur að íhlutuninni sé ólíkur og með margvíslega þekkingu, 

áhuga og getu (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). Einnig er mikilvægt að íhlutunin fari fram við 
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eðlilegar aðstæður barnsins, því það að íhlutunin fari fram í tómarúmi er að mestu leiti 

úrelt fyrirbæri (Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

  
5.2 Forvarnarstefna yfirvalda  

Í Forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar sem var samþykkt af Velferðarsviði og tók gildi árið 

2005, er lögð áhersla á að stefnan taki til allra barna og ungmenna frá fæðingu til tvítugs, 

einnig foreldra þeirra og alla sem koma að uppeldi og málefni þeirra. Forvarnarstarfið 

hefur það að leiðarljósi að öllum skuli vera veitt umhverfi og uppeldisaðstæður sem styrkir 

þeirra sjálfstraust og stuðningur sé ávallt til staðar ef þörf þykir. Markmiðið með 

forvarnarstefnunni er að ná til allra barna og ungmenna en þó með auka úrræði fyrir þá 

einstaklinga sem eru í áhættuhóp (Forvarnarstefna Reykjavíkurborgar, 2005). 

   

Forvarnarstefna Reykjavíkurborgar (2014 – 2019) vegna málefna barna, ungmenna og 

foreldra þeirra er unnin út frá reynslu og þeim árangri sem hefur tekist í forvörnum 

síðustu ár. Góður árangur hefur þó mest sýnt sig meðal 13 – 15 ára unglinga en ekki jafn 

vel fyrir 16 ára og eldri þar er mesti vandinn er hjá þeim sem flosna upp úr námi eða 

stunda ekki vinnu, en áhættuþættirnir hjá þeim er töluvert hærri en hjá öðrum. Einnig 

hefur ofbeldi aukist verulega meðal barna og unglinga í Reykjavík (Forvarnarstefna 

Reykjavíkur, 2014 – 2019). 

    

Lögð er áhersla með forvarnarstefnunni að vinna gegn ofbeldi, hvort sem það er 

líkamlegt, andlegt, kynferðislegt eða einelti, einnig verður reynt að bestu getu að sporna 

við vímuefnaneyslu ungmennis. Lagt verður upp með að virkja börn og ungmenni í námi, 

íþrótta- og frístundastarfi og annars konar þátttöku sem miðast við þroska, getu og aldur 

þeirra. Lögð verður einnig áhersla á að efla sjálfsvirðingu, virðingu fyrir líkama sínum og 

öðrum og efla sjálfstraust sem getur verið góð forvörn fyrir 

áhættuhegðun (Forvarnarstefna Reykjavíkur, 2014 – 2019). 

   

Það skiptir miklu máli í forvarnarstefnunni að búa börnum fjölskylduvænt og 

heilsueflandi samfélag þar sem allir hafa sömu tækifæri, einnig þarf að hlúa að umhverfi 

þeirra og sjá til þess að þau búi við öruggar og uppbyggilegar heimilisaðstæður. Með því 

að efla samveru barna og foreldra er búið að byggja upp verndandi þátt í forvörnum, 

einnig skiptir máli að vinna vel með öllum í nærumhverfi barns og ungmennis til að auka 

við stuðning foreldra í uppeldinu. Það að taka þátt í skóla- og frístundastarfi getur styrkt 
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barn í félagsfærni og einnig aukið sjálfstraust og eflt sjálfstraust þess (Forvarnarstefna 

Reykjavíkur, 2014 – 2019). 

    

Ekki ná almennar forvarnir til allra og því er sértækum forvörnum beint að þeim sem 

þurfa á meiri stuðning að halda vegna einhverskonar áhættuþátta. Það sem er talið vera 

áhættuþáttur sem sérstaklega þarf að huga að þegar kemur að sértækum forvörnum er til 

dæmis vanlíðan, geðröskun, fötlun og erfiðar félagslegar aðstæður. Áhættuhegðun 

einstaklinga getur skaðað hann hvort sem það er tölvuofnotkun, afbrot, átröskun, 

vímuefnaneysla eða ofbeldi. Því þarf að skima sérstaklega eftir áhættuþáttunum og grípa 

strax inn í með fræðslu, aðstoð og stuðning hvort sem það er fyrir börn, ungmenni eða 

foreldra þeirra. Mikilvægt er svo að leggja mat á hvernig árangurinn af forvarnarstarfinu 

gengur og taka mið af niðurstöðum þeirra (Forvarnarstefna Reykjavíkur, 2014 – 2019). 

   

Félags- og barnamálaráðherra lagði fram frumvarp um samþættingu þjónustu í þágu 

farsældar barna 2020 – 2021. Í frumvarpinu eru þrjú stig þjónustu í þágu farsældar barna 

tekin fyrir og lögð áhersla á að leggja mat á hvers kyns þjónustu barnið þarf. Í fyrsta 

stiginu er talað um að veita einstaklingsbundinn og snemmtækan stuðning eftir þörfum 

barnsins og því fylgt eftir. Annað stigið snýr að einstaklingsbundnum og markvissum 

stuðning við barnið eftir faglegt mat og frumgreiningu á þörfum hvers og eins. Þriðja stigið 

er einnig einstaklingsbundið en þar er sérhæfður stuðningur veittur í samræmi við ítarlegt 

og sérhæft mat og greiningu á þörfum barnsins (Félags- og barnamálaráðherra, 2020). 

 
5.3 Skóli sem vettvangur geðræktar, forvarna og snemmtæks stuðnings   

Í aðgerðaráætlun stjórnvalda í geðheilbrigðismálum árið 2020 voru tillögur settar fram á 

40 aðgerðum sem ná til skólakerfisins og annarra kerfa sem sjá um velferð barna og 

ungmenna. Lögð var áhersla á geðræktarkennslu á öllum skólastigum, þar sem geðrækt 

verður að sjálfstæðri námsgrein. Fram kemur í skýrslunni að ef að um farsæla innleiðingu 

er um að ræða þá taki sú innleiðing langan tíma en í því samhengi er talað um að skipulag 

innan skólans taki venjulega 2 - 4 ár ef um raunverulega breytingu er að ræða (Embætti 

landslæknis, 2020). 

   

Til þess að forvarnir, geðrækt og árangursríkur stuðningur við börn og ungmenni geti 

verið partur af skólastarfinu þarf undirstaðan að styðja slíkt starf. En svo að starf sem 

þetta nái að þrífast er mikilvægt að allir taki höndum saman við að efla og geðheilsu fólks. 

Besta leiðin til þess að efla geðheilsu er að byrja snemma að þeirri vinnu. Því að verndandi 
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þættir hvað varðar geðheilsu eru tengdir æskuárunum að miklu leiti. Í þessu ljósi er einn 

ákjósanlegasti vettvangurinn skólinn. Því að þar er hægt að ná til flestra barna með 

forvarnir og geðrækt (Embætti landslæknis, 2020). 

     

Lagt er upp úr því að forvarnir, geðrækt og snemmtæk íhlutun í skólum 

sé tilhagað þannig að hún sé þrepaskipt með stuðning (e. multi-tiered systems of support) 

og nái til allra námsþátta, hegðunar og tilfinninga- og félagsfærni. Að 

viðbættri snemmtækum úrræðum sem eiga að vera sívirk og mæta þörfum þeirra 

nemenda sem þurfa aðstoð eða fjölþættan stuðning (Embætti landslæknis, 2020). 

    

Í þrepa skiptum stuðningi er lykilatriði að þverfaglegt teymi fagfólks og kennara vinni 

saman við að skipuleggja og meta árangur af geðræktarstarfi, kennslu og 

stuðningúrræðum og að það ferli sé í stöðugum endurbótum. Þrepaskiptur stuðningur 

gerir einnig ráð fyrir að skima reglubundið fyrir hegðunar-, félags-, náms og 

tilfinningavanda í stað þess að bíða eftir að vandinn verður íþyngjandi. Það er gert til þess 

að koma í vega fyrir að börnin gleymist, týnist eða „falli milli kerfa“, að þau fái 

ómarkvissan, lítinn eða óviðeigandi stuðning, að ekki sé verið að beita aðferðum sem að 

bera ekki árangur eða að skortur sé á samhæfingu á meðal starfsfólks (Embætti 

landslæknis, 2020). 

     

Það sem telst til styrkleika hér á landi þegar það kemur að þessum málaflokki er að 

búið er að festa í lög og reglugerðir ýmis ákvæði sem ná til forvarna 

og snemmtækrar íhlutunar. Einnig eru ýmis úrræði í boði fyrir börn og ungmenni sem 

þurfa hjálp við andlega erfiðleika. Það er einnig almenn samstaða í þjóðfélaginu að við 

hlúum vel að börnum og unglingum með að leggja ríka áherslu á geðheilsu og vellíðan í 

leik- grunn- og framhaldsskólum (Embætti landslæknis, 2020). 

    

Þegar litið er á það sem betur mætti fara í þessum málaflokki þá má nefna forvarnir, 

mat og aðstoð vegna andlegra erfiðleika þrátt fyrir að það teljist lögbundinn réttur barna. 

Engin eftirfylgd er með því að þessum þáttum sé sinnt svo að hægt sé að tryggja að börn 

fái þá þjónustu sem að þau eigi rétt á. Einnig er skortur á þekkingu á þeim aðferðum sem 

að virka til að efla líðan, jákvæða hegðun og samskipti nemenda (Embætti landslæknis, 

2020).  
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5.4 Þverfagleg geðheilbrigðisþjónusta fyrir verðandi/nýorðnar mæður og 
fjölskyldur.  
  

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að andleg heilsa, félagsleg líðan og aðbúnaður kvenna á 

meðgöngu og fyrstu mánuðina eftir að barn fæðist getur haft áhrif á þroska barnsins 

einnig getur það haft áhrif á vitsmuna þroska og heilstöðvar barnsins ef ekki er unnið 

markvisst með meðgöngu og fæðingarþunglyndi kvenna. Þegar kemur að tengslamyndun 

við barnið getur áföll, erfiðar tilfinningar hjá föður og móður eða erfiðir uppeldislegir 

þættir haft mikil áhrif og jafnvel valdið líkamlegu eða varanlegur tilfinningatjóni fyrir barn 

ef ekki er veitt aðstoð (Anna Guðríður Gunnarsdóttir, 2017). Geðhjálp leggur því áherslu á 

að bætt verði mæðraeftirlit, foreldrafræðsla og ungbarnaeftirlit. Vakin sé athygli á 

mikilvægi fyrstu 1000 daga í lífi barns þegar það kemur að þroska og geðheilbrigði þess 

(Geðhjálp, e.d.).  

Fyrstu sex mánuðina eftir fæðingu myndast 100.000 ný taugafrumutengsl á sekúndu 

og nær hámarki þegar barnið verður eins árs, það er svo um tveggja ára sem taugatengsl 

eru tvöfalt fleiri en hjá fullorðnu fólki. Það skiptir því miklu máli fyrir þroskann tímabilið 

frá getnaði og til tveggja ára aldurs hvort sem um er að ræða þroska skynjunar eða 

annarra eiginleika eins og heyrn, málþroska og félagslega færni (Sólrún Erlingsdóttir, Anna 

María Jónsdóttir, 2019). Það getur haft mikil áhrif á hæfni foreldra að lesa í merki barnsins 

síns og sinna þeim á viðeigandi hátt ef þeir glíma við geðrænan eða tilfinningalegan 

vanda. Einnig geta börn foreldra sem upplifa mikinn kvíða eða þunglyndi þróað með sér 

sömu geðræn vandamál en jafnframt þróað með sér hegðunar-, athyglis- og tengslavanda, 

erfiðleika með nám og félagslega hæfni (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María Jónsdóttir, 

2019). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að tengslavandi getur haft bæði neikvæðar og 

langvarðandi afleiðingar í för með sér fyrir barnið sem að lýsir sér í kvíða og 

hegðunarvandamálum bæði í skóla og unglingsaldri. Millikynslóðaflutningur áfalla eða 

erfiðrar reynslu getur einnig orðið ef ekkert er að gert (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María 

Jónsdóttir, 2019).  

 Í Bretlandi hafa rannsóknir sýnt fram á að sama áhersla sé lögð á fyrstu 1001 dag í lífi 

barns sem saman stendur af meðgöngu, fæðingu og fyrstu 24 mánuðum. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á ef að seinkun verður á þroska barns út frá tengslamyndun, 

félagslegum aðstæðum eða meðgöngu- og/eða fæðingarþunglyndi móður, þá eru mun 

meiri líkur á enn meiri seinkun í þroska (The 1001 critical days, 2015). Streita, áföll, 

tilfinningalegur og geðræn vandi gerir foreldrum í einhverju tilfellum erfiðra með að lesa í 

þarfir ungbarna sinna og svara og sinni þeim því ekki á viðeigandi hátt. Þá hefur komið 
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fram að kostnaðurinn sem hlýst af því að sinna foreldrum og börnum þeirra fyrstu 1001 

dag í lífi barns er töluvert minni en kostnaðurinn sem verður ef barnið fær ekki 

nauðsynlega örvun, eða elst uppi á heimili þar sem foreldrar geta ekki sinnt því. Þar liggur 

kostnaðurinn í stuðning og meðferð í heilbrigðis og skólakerfinu, einnig eru minni líkur á 

því að einstaklingurinn skili sínu til samfélagsins í atvinnuþátttöku (Sólrún Erlingsdóttir, 

Anna María Jónsdóttir, 2019). Þar í landi eru börnin einnig líklegri til að verða fyrir 

misnotkun, vanrækslu eða einhverskonar ofbeldi í kringum eins árs aldurinn. En líkurnar 

minnka eftir því sem þau verða eldri. Á meðaltali eru tvö hundruð börn á ári hverju drepin 

af foreldri, ættingja eða einhverjum nákomnum. Fimmtíu af þeim deyja vegna 

misnotkunar að einhverju tagi og rúmlega tíu úr vanrækslu. Því er lögð mikil áhersla á að 

vinna með fjölskyldum barna til að bæta andlega heilsu foreldra þeirra og aðstoða þau í 

uppeldinu (Meghan Elkin, 2020). 

  

Á Íslandi hefur orðið mikil vitundarvakning í geðheilbrigðismálum. Ljósmæður og 

hjúkrunarfræðingar hafa lagt áherslu á að skima fyrir andlegri vanlíðan hjá mæðrum þegar 

þær koma í mæðra og ungbarnaeftirlit. Einnig er það gert þegar að heimavitjun á sér stað 

strax eftir fæðingu barns. Reynt er að grípa inn í eins fljótt og unnt er og leiðir og úrræði 

notuð sem henta hverjum og einum (Anna Guðríður Gunnarsdóttir, 2017). Talið er að 

hægt sé  að bæta líðan um 60% þeirra kvenna sem glíma við þunglyndi á meðgöngu og 

eftir fæðingu. Það er gert með viðtölum og í sumum tilfellum lyfjameðferð. Því þykir 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður hafi sértæka viðbótarmenntun í greiningu 

og meðferðum við geðrænum vanda. Því að með slíkri kunnáttu væri hægt að draga fljótt 

úr andlegri vanlíðan hjá verðandi og nýorðnum mæðrum (Anna Guðríður Gunnarsdóttir, 

2017). Þau börn sem að eiga foreldra sem að glíma við þunglyndi og kvíða eru í aukinni 

hættu á að þróa með sér hegðunar-, tengsla og athyglisvanda, lélega félagslega færni og 

námserfiðleika. Þessi börn eru líka líklegri til að verða kvíðin og þunglynd seinna 

meir. Með þessa vitneskju að leiðarljósi gefst gullið tækifæri á að stuðla að bæði velferð 

og jákvæðum þroska barna á fyrstu æviárum þeirra (Sólrún Erlingsdóttir, Anna María 

Jónsdóttir, 2019). 

 
5.5 Hugræn atferlismeðferð – HAM  

Hugræn atferlismeðferð sem er oft kölluð HAM er gagnlegt úrræði við margskonar kvillum 

en þó aðallega kvíða, fælni og þunglyndi (Heilsuvera, 2021). Með hugrænni 

atferlismeðferð er einstaklingnum kennt að gera sér grein fyrir hugsunarskekkjunni milli 
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hugsana og líðans, jafnframt hegðunar og líkamslegs ástands (Greining og meðferð, 

2018).  

  

Rannsóknir hafa sýnt að HAM beri skjótan og mælanlegan árangur sem 

meðferðarúrræði við kvíða, þunglyndi og ótta (Félag um hugræna atferlismeðferð, e.d.). Í 

hugrænni atferlismeðferð er einstaklingum kennt að átta sig á fyrstu merkjum kvíðakasta 

og reyna að koma í veg fyrir þau viðbrögð sem valda því að þessi vítahringur myndist. Það 

er unnið með því að kenna fólki að skipta út neikvæðum hugsunum fyrir jákvæðar, það er 

gert með því að fá það frekar til þess að hugsa um að þetta sé eitthvað sem muni líða hjá í 

stað þess að hugsa um það versta sem gæti gerst (Inga Hrefna Jónsdóttir, ofl., 2010).    

Það er eðlileg tilfinning að upplifa kvíða og finna allir fyrir kvíða á einhverjum 

tímapunkti þegar eitthvað veldur manni óöryggi eða manni líður eins og hætta steðji að. 

Kvíði sem kemur án þess að eitthvað ætti að valda honum er óraunhæfur kvíði og gagnast 

manni ekki eins og kvíði sem kemur vegna eðlilegra aðstæðna. Sá kvíði getur dregið 

verulega úr lífsgæðum fólks og jafnvel orðið skaðlegur til langstíma (Inga Hrefna 

Jónsdóttir, ofl., 2010). 

   

Með hugrænni atferlismeðferð er ekki unnið að því að útiloka kvíða alveg úr lífi fólks, 

heldur er því kennt að bregðast við óraunhæfum kvíða til þess að koma í veg fyrir að 

lífsgæði skerðist (Inga Hrefna Jónsdóttir, ofl., 2010). Heldur er unnið að því að fá 

einstaklinga til að skilja hvernig hegðun getur haft áhrif á hugann manns, í kjölfarið hefur 

það áhrif á tilfinningarnar og svo áhrif á hegðun. Út frá hugsun, tilfinningum og hegðun 

geta líkamleg einkenni gert vart við sig og orðið til þess að einstaklingurinn heldur að 

eitthvað hræðilegt sé að gerast. Því skiptir máli að vinna að því að breyta þeirri óhjálplegu 

hugsun sem veldur tilfinningalegu ójafnvægi og hegðun og draga úr sálrænum vanda með 

þeirri vinnu (Mín líðan, e.d.).  

  

Það skiptir miklu máli í atferlismeðferðinni að fá einstaklinginn til þess að takast á við 

umhverfið sitt svo hægt sé að meta hvað hefur áhrif á einstaklinginn og hvað hann 

forðast. Unnið er að því að einstaklingur forðist ekki kvíðvænlegar aðstæður, heldur læri 

að  átta sig á þeim tilfinningum sem vakna við þær aðstæður (Mín líðan, e.d.).   

 
5.6 Áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð fyrir börn  
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Með Áfallamiðaðri hugrænni atferlismeðferð hefur verið sýnt fram á að það hjálpi til við 

að vinna úr áföllum sem börn hafa lent í á lífsleiðinni. Meðferðin er þróuð fyrir börn á 

aldrinum þriggja til átján ára aldurs. Mikið hefur verið unnið með þessa meðferð erlendis 

og sýnt hefur verið fram á góða virkni hennar, því er hún mikið notuð sem 

meðferðarúrræði (Pollio, E. & Deblinger, E., 2017).  

  

Áfallastreituröskun er ein af alvarlegustu kvíðaröskunum sem getur haft langvarandi 

og víðtækar afleiðingar ef ekki er unnið strax úr áfallinu. Oft er það ekki gert þar sem 

foreldrar vilja hlífa börnunum sínum með því að vera ekki að rifja áfallið upp og/eða börn 

segja ekki strax frá vegna þess að þau upplifa skömm, kenna sjálfum sér um eða vilja hlífa 

öðrum yfir því sem gerðist (Ágústa Ingibjörg Arnardóttir, 2012). Einkenni þeirra barna sem 

upplifa áfallastreituröskun getur komið fram á mismunandi hátt sem lýsir sér til dæmis í 

því að börn fara aftur í þroska, verða árásagjörn eða vilja ekki skilja við foreldra sína, verða 

hrædd við myrkur eða að vera ein. Tilfinningarnar sem þau geta upplifað eru kvíði, 

þunglyndi, vangeta að stjórna tilfinningunum sínum og ótti. Hugræn einkenni sem börn 

geta upplifað eru sjálfsásökun, treysta illa öðru fólki, meta hættuna rangt og upplifa 

ósanngirni (Ágústa Ingibjörg Arnardóttir, 2012).  

  

Þegar unnið er með hugræna atferlismeðferð fyrir börn sem hafa upplifað áfall þá 

þarf að taka mið af margþættum áföllum, vinna þarf mikið með foreldrunum (Ágústa 

Ingibjörg Arnardóttir, 2012). Oft snýr áfall barnanna ekki einungis af upplifun utan 

heimsins heldur einnig innan þess, hvort sem það er að foreldri eða umönnunaraðili fari í 

fangelsi, neyti eiturlyfja í kringum barnið, áhættuhegðun eða sjálfsvígshegðun. Horfa þarf 

því í hegðun barnsins og meta áfallið út frá henni, en þó þarf að vinna fyrst í vandamálinu 

áður en gripið er inn í það að vinna í áfallinu tengdu því (Pollio, E. & Deblinger, E., 2017). 

  

Samhliða meðferðinni skiptir miklu máli að fræða barnið sem verður fyrir áfallinu og 

veita þarf því mikla fræðslu tengda atvikinu, ef um líkamlega eða kynferðislega misnotkun 

er um að ræða þá þarf að veita barninu fræðslu um kynlíf og líkamsvitund, börn upplifa 

ranghugmyndir tengda sér eða frá þeim aðila sem braut á þeim (Ágústa Ingibjörg 

Arnardóttir, 2012).  

   

Markmið meðferðarinnar er að kenna barninu að læra að loka á óvelkomnar hugsanir, 

taka á móti þeirri tilfinningu tengda þeirri upplifun sé þau upplifa og að það sé eðlilegt, 
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hafa bjartsýni á að hlutirnir lagist og draga úr því að þetta geti komið fyrir aftur. Einnig er 

lögð áhersla á að draga úr líkamlegum einkennum sem koma við streitu eða 

áfallastreituröskun, læra öndunaræfingar sem hjálpa til við að takast á við erfiðar 

tilfinningar, fara á öruggan stað í hugsunum, núvitund og vöðvaslökun (Ágústa Ingibjörg 

Arnardóttir, 2012). 

   

Unnið er líka markvisst með foreldrum barna sem hafa orðið fyrir áfalli með því að 

kenna þeim að takast á við tilfinningar og hegðun barna sinna hvort sem það eru 

erfiðleikar með svefn, skapofsi, kynferðisleg hegðun eða hræðsla þá er það gert með því 

að hrósa og setja skýr mörk. Í lok meðferðar þá mun barnið vera búið að læra að takast á 

við hugsanirnar sína, hvað kemur á stað hugsunum um áfallið og læra að greina á milli 

hegðunar, tilfinningar og hugsunar (Ágústa Ingibjörg Arnardóttir, 2012).  

 
5.7 Fjölkerfameðferð – MST   

MST er meðferðarúrræði á vegum Barnaverndarstofu fyrir börn með mjög alvarlegan 

hegðunarvanda á aldrinum 12 – 18 ára og fjölskyldu þeirra. Þegar talað er um alvarlegan 

hegðunarvanda snýr það að því að börn upplifi erfiðleika í skóla, beiti ofbeldi, noti 

vímuefni eða að lögreglan hafi þurft að hafa afskipti af þeim (Barnaverndarstofa, e.d.). 

   

Meðferðin felst í því að hafa sérhæfðan MST þerapista sem er til taks allan 

sólahringinn til þess að aðstoða og auka fræðslu foreldra í að takast á við erfiðleika hjá 

börnunum þeirra. Það skiptir líka máli að fræða alla í umhverfi barnsins svo sem félaga 

þess, skóla og frístund og efla tengsl milli þeirra og heimilins til að auka samvinnuna. 

Meðferðin er að mestu einstaklingsmiðuð og þarf því að finna leiðir til að aðlaga hana 

þörfum hverrar fjölskyldu og er endurmetin í hverri viku hvort sem það er markmið 

meðferðarinnar eða leiðirnar að markmiðinu (Barnaverndarstofa, e.d.).    

Í Bandaríkjunum hefur MST reynst börnum og fjölskyldum þeirra afar vel og hafa 

rannsóknir sýnt fram á að meiri en helmingur barna hefur ekki farið aftur í fangelsi eða 

verið sett á annað heimili, einnig töluvert minna um ofbeldi. Það hefur einnig orðið 

árangur í að börn búi áfram heima hjá sér og unnið í því að vanræksla sé ekki lengur til 

staðar. Svo þegar upp er staðið hefur þessi fjölkerfameðferð virkað vel fyrir ungt fólk sem 

er að fara út af réttri braut í lífinu og eflt samskipti þeirra við fjölskyldu þeirra, vini, og 

skóla  (Multisystemic Therapy, e.d.).  

  
5.8 ART (Aggression Replacement Training)   
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ART er þjálfun sem er þróuð með það markmið fyrir hendi að draga úr ofbeldi, reiði og 

bæta félagslega hegðun barna, unglinga og fullorðinna. Það má segja að í grunninn byggir 

ART þjálfun á lögmálum úr hugrænni atferlismeðferð þar sem þjálfunin nær til hegðunar, 

hugsunar og tilfinninga. Farið er í það að þjálfa einstaklinginn í sjálfstjórn, félagsfærni og 

siðferðilega breytni. Einnig er þetta árangursrík aðferð fyrir einstaklinga sem hafa greinst 

með einhverskonar þroska raskanir, ofvirkni eða atferlistruflanir. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að það að ART þjálfun hafi reynst foreldrum barna með hegðunarvanda vel ásamt 

aukinni virkni þjálfunarinnar með því að þjálfa þau samhliða börnunum. Þó að 

hugmyndafræðin leggi aðallegu upp með það að vinna með þeim sem eiga erfitt með að 

hemja skap sitt, þá hafa nágrannaþjóðir Íslands einnig nýtt sér þetta sem hluta af 

námsefni sínu. Talið er að allir hafi gott af því að læra að temja skapið sitt og koma þannig 

í veg fyrir að erfiðleikar skapist. Í því samhengi hefur ART verið notuð sem fyrirbyggjandi 

úrræði til að ná snemma til þessara barna (Halldór Hauksson, e.d.). 

   

Þróun ART á Íslandi virðist vera að mestu leiti á Suðurlandinu þar hefur vinnan með 

ART skilað góðum árangri og margir menntað sig sérstaklega til þess að vinna sem ART 

stuðningur innan skólana einnig hefur verið tekið upp prógram sem þróað hefur verið i 

Kanada og tengist því að vinna sem fjölskylda saman í ART prógramminu (Háskólinn á 

Akureyri, e.d.). Í fjölskyldu ART er öll fjölskyldan þjálfuð í sjálfstjórn og félagsfærni með því 

að setja upp jákvæða styrkingu, æfingar, hlutverkaleiki og sýnikennslu. Þannig geta 

foreldrar orðið ART þjálfarar barna og unnið markvisst með börnin með því að efla 

samskipti og koma með jákvæðan aga innan heimilisins (ART - teymið á Suðurlandi, e.d.). 

   
5.9 EMDR meðferð  

EMDR meðferðin eða EYE Movement Desensitization and Reprocessing er heildræn 

sálfræðileg meðferð sem var þróuð í kringum árið 1987 af lækni að 

nafni Francine Shapiro sem er bæði klínískur sálfræðingur og sérfræðingur í geðrænum 

vandamálum (EMDR, e.d.).  

EMDR meðferðin er viðurkennd af World Health Organization og 

International Society for Traumatic Stress Studies og var þróuð til að vinna með 

afleiðingar áfalla. EMDR meðferðin nýtir ýmsa þætti úr öðrum árangursríkum 

meðferðarformum eins og dýnamískum og hugrænni atferlismeðferð og snýst meðferðin 

um vinna úr erfiðum minningum, tilfinningum og hugsunum. Hún saman stendur einnig af 

átta hlutum þar sem unnið er með fortíðina, nútíðina og framtíðina. Unnið er með erfiðar 

minningar úr fortíðinni sem skýra afhverju einstaklingurinn finnur fyrir erfiðum 
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tilfinningum, hugafari og líkamlegum einkennum í nútíðinni og fyrir tilstuðlan EMDR þá 

skrást minningarnar á nýjan hátt þar sem þessar erfiðu minningar valda ekki lengur 

vanlíðan. Þetta á einnig við um málefni sem tengjast nútíðinni þar sem að bjargráð 

framtíðarinnar eru virkjuð (EMDR, e.d.).   

Talið er að EMDR meðferðin geti hentað börnum og unglingum afar vel. Þó að flestum 

börnum líður betur nokkum vikum eftir áfall þá eru einhver þeirra sem að þróa með sér 

áfallastreituröskun (PSTD) og þar að auki kvíða og upplifa vonleysi. Þegar að 

áfallastreituröskun þróast nær heilinn ekki að vinna eðlilega úr áfallinu eða atvikinu. Þá 

koma fram einkenni eins og endurupplifanir, ágengara hugsanir eða myndir af því sem 

að gerðist, það forðast það sem að minnir á atburðinn og breyting verður á líðan og 

hegðun. Ef ekki er unnið úr áföllunum þá geta minningarnar varðveist í nær upprunalegu 

formi og hafa neikvæð áhrif á líf einstaklingsins þegar lengra er litið (EMDR, e.d.).  

 
5.10 Lyf  

Á Íslandi er notkun slævandi lyfja, svefnlyfja og þunglyndislyfja mikil í samburði við önnur 

lönd (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2021). En notkun þunglyndislyfja hefur aukist um 

40% á síðastliðnum 10 árum og um 3% þeirra sem fengu þunglyndislyf voru undir 15 ára 

aldri. Í samanburði við aðrar Norðurlandaþjóðir þá skera Íslendingar sig úr varðandi magn 

þeirra. Þegar kemur að þunglyndislyfja notkun þá er töluverður munur á milli kynja og í 

öllum aldurshópum nota konur meira af þunglyndislyfjum en karlar (Lyfjastofnun, 2017).  

En þó eru enginn merki um að þunglyndi séu algengari hérna en annar staðar í 

heiminum, en talið er að mikill notkun þunglyndislyfja megi skýra með færri 

meðferðarúrræðum en þekkist í öðrum löndum (Lyfjastofnun, 2017). Einnig gæti 

skýringinn verið sú að einstaklingar með væg einkenni sé frekar ávísað lyfjum en bent sé á 

önnur meðferðarúrræði (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2021).   

 

6. Niðurlag og umræða 

Þegar skoðaðir eru áhættuþættir sem geta skapað geðrænan vanda þá er mikilvægt að 

vera vakandi strax á meðgöngu, því skiptir miklu máli að fylgjast með andlegri líðan 

verðandi foreldra til að koma í veg fyrir skaða seinna meir. Ef eftirfylgni er góð dregur það 

úr meðgöngu- og fæðingarþunglyndi sem verður til þess að tengslasamband foreldra og 

barns verður betra og því minni líkur á tengslarofi. Eins og gefur að skilja þá eru orsakir 

geðraskana margþætt og spila erfðir og margskonar umhverfisþættir inn í. Má þar nefna 

geðrænn vandi foreldra, óstöðuleiki á uppvaxtarárum, fátækt, einelti og alvarleg áföll. Því 
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er mikilvægt að vera vakandi fyrir áhættuþáttum og efla forvarnir og grípa 

til snemmtækrar úrræða strax í æsku eða um leið og erfiðleikana verður vart.   

 En því miður virðist vera of mörg tilfelli um að bæði foreldrar og starfsfólk í skólum 

jafnvel fagmenn lesi vitlaust í líðan og hegðun barna og því eru þau kannski ekki að fá þau 

úrræði sem þau þurfa hverju sinni. Í því samhengi eru til dæmi um að börn með 

hegðunarvanda séu sett í greiningarferli þegar hegðunarvandinn byggist til dæmis á 

afleiðingum áfalla. Því þyrfti að bæta forvarnir og vekja athygli á afleiðingum áfalla í æsku 

og hvernig það getur skapað geðrænan vanda seinna meir. Í aðgerðaráætlun stjórnvalda í 

geðheilbrigðismálum frá árinu 2020 er lögð áhersla á geðræktarkennslu í öllum 

skólastigum þar sem geðrækt yrði að sjálfstæðri námsgrein. Áætlað er að sú innleiðing 

muni taka sirka 2 – 4 ár þar sem að um varanlega breytingu er um að ræða. 

   

Okkur finnst að opna þurfi umræðuna meira um heilaþroska og afleiðinga áfalla 

og eftirkasta frá þeim á slíkan þroska. Því að bæði þroski og vöxtur heilastöðvanna sem 

stjórna streituviðbrögðum og tilfinningum getur haft áhrif á hvernig við upplifum áföll því 

er nauðsynlegt að vinna úr þeim til að minnka áhættuna á geðröskunum seinna meir.   

Einnig er áhugavert að sjá jákvætt samband milli áfalla í æsku og örorku á fullorðins árum 

því er mikilvægt að grípa inn í með snemmtækri íhlutun. Eins og kemur fram 

í Heckmann kúrfunni þá er nauðsynlegt að grípa inn í fyrir fimm ára aldur og með því væri 

hægt að spara samfélagið 7 til 10% af árlegum tilkostnaði og fæli það í sér minni þörf fyrir 

viðbótarstuðningi í skólum, bættri námsárangri í skólum og heilbrigðis-, félags- og 

fangelsismála kerfinu. Mikilvægt þykir okkur að skoða Heckmann kúrfuna betur í tengslum 

við snemmtæka íhlutun á hverju skólastigi fyrir sig. Því að eins og kemur fram í Heckmann 

kúrfunni þá skipti miklu máli að fjárfesta snemma í lífi hvers og eins svo að það skili sér 

sem ávinningi til samfélagsins. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram að þeir sem höfðu orðið 

fyrir ofbeldi eða höfðu orðið vitni af ofbeldi í æsku voru þrisvar sinnum líklegri til að fara á 

örorku og þeir sem að búið höfðu við vanrækslu í æsku voru sjö sinnum líklegri. Þetta 

sýnir okkur mikilvægi þess að gripið sér inn í fljótt og örugglega eftir áfall eða vanrækslu 

strax í æsku því að ekki er bara ávinningur fyrir einstaklinginn heldur samfélagið allt.  

 

Geðrækt og snemmtækur stuðningur í skólum felur í sér margt nytsamlegt þegar 

kemur að ýmsum úrræðum fyrir börn og ungmenni. En það sem betur mætti fara má 

nefna bætta sálfræði aðstoð í grunnskólum. Einnig mætti hafa það í huga að stúlkur 

með ADHD eiga það til með að gleymast og eru því meiri áhættu að fá geðraskanir seinna 

meir. Við teljum að bæta mætti geðheilbrigðiskennslu fyrir fagfólk innan skólans því 
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skortur er á þekkingu á því sviði, þar kæmu t.d. þroskaþjálfar vel til greina að sinna 

einhverskonar fræðslu eða inngripi í þeim málaflokki. Oft á tíðum eru það ómenntað 

starfsfólk sem sinnir þessum störfum í stað þess að hafa fagfólk með þekkingu og reynslu 

á þessu sviði. 

 Eins og áður hefur komið fram hefur bæði umræðan um geðheilsu og mikilvægi 

hennar aukist mikið á undanförnum árum. Þunglyndi er ein af helstu orsökum 

geðheilbrigðisvandamála í heiminum og sjálfsvíg í öðru sæti yfir helstu dánarorsök fólks á 

aldrinum 15 – 29 ára. Íslendingar eiga met í notkun geðlyfja og einn af hverjum fjórum 

glímir við geðvanda einhvern tímann á lífsleiðinni. 

Á Íslandi virðast lyf vera aðal meðferðarúrræði þegar kemur að geðheilbrigðismálum, 

hvort sem það á við fullorðna eða ungmenni. Með hverju árinu sem líður eykst notkun 

lyfja mikið í samanburði við önnur lönd þrátt fyrir að þunglyndi virðist ekki vera meira hér 

á landi en annars staðar í heiminum. Mikil þörf á því að fræðast meira um 

meðferðarúrræði sem fela í sér snemmtæk íhlutun því að talið er að þau geti komið í veg 

fyrir að  geðrænn vandi skapist seinna meir og jafnvel komið í veg fyrir ótímabær 

dauðsföll.   

 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða snemmtæka íhlutun og geðheilbrigðimál og 

svara þannig rannsóknarspurningunni: Getur snemmtæk íhlutun dregið úr 

geðheilbrigðisvanda barna og unglinga seinna meir?  Draga má þá ályktun á að almennt 

bæti svefn, hreyfing, mataræði og almenn félagsleg samskipti geðheilsu fólks. En þegar 

vandinn er stærri og orsök flókin þá þarf meira inngrip en hið daglega líf getur boðið uppá. 

Þar kemur snemmtæk íhlutun sterk inn því hún felur í sér að koma í veg fyrir vandann 

áður en hann verður íþyngjandi eða of mikill fyrir fólk bera.   
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