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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að fjalla um niðurstöður rannsókna á áföllum og 

erfiðum upplifunum barna í æsku og afleiðingar þeirra á þroska barna og heilsu á 

fullorðinsárum. Hugtökin áfall, áföll og erfið upplifun í æsku, ACE mælikvarðinn, 

áfallastreituröskun, streita, áhættu- og verndandi þættir eru skilgreind. Leitast er við að 

svara rannsóknarspurningunum: Geta áföll og erfið upplifun í æsku haft áhrif á heilsu á 

fullorðinsárum? Hvernig geta félagsráðgjafar unnið að forvörnum og snemmtækri íhlutun 

með börnum sem hafa upplifað áföll í æsku eða erfið uppvaxtarskilyrði? 

Niðurstöður benda til að áföll og erfiðar upplifanir í æsku geti haft langvarandi og 

skaðleg áhrif á heilsu einstaklinga út æviskeiðið. Aldur, fjöldi og tímalengd áfalla hefur þar 

mikil áhrif, því yngri sem börn eru því meiri líkur eru á skaða. Bent er á mikilvægi  

snemmtækrar íhlutunar og hvernig félagsráðgjafar geta hjálpað börnum og fullorðnum 

sem glíma við sálfélagslegan vanda.  

Helstu leitarorð sem notast var við voru: áföll, áfall, áfallastreituröskun, áföll í æsku, 

trauma, early trauma, streita, stress, toxic stress, PTSD, adverse childhood experience, 

ACE, ACEs.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands 

vorið 2022. Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum dr. Steinunni Hrafnsdóttur, 

prófessor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands fyrir góða leiðsögn og samvinnu við gerð 

ritgerðarinnar. Mér fannst mjög gott að vinna með Steinunni, hún býr yfir mikilli 

fagþekkingu, er sanngjörn, gagnrýnin og leiðbeinandi. Kærar þakkir fær vinkona mín 

Steinunn Kristín Jónsdóttir fyrir prófarkalestur og veittan stuðning. Einnig vil ég þakka 

systur minni Ásdísi Ýr Arnardóttur fyrir veitta aðstoð og stuðning. Að lokum við ég þakka 

eiginmanni mínum Bergþóri Arnari Ottóssyni og börnum, Önnu Maríu og Ottó Má fyrir 

ómældan stuðning og hvatningu. 
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1 Inngangur 

Flestir þurfa að takast á við áföll og erfiðleika einhvern tímann á lífsleiðinni, við verðum 

ástfangin, upplifum ástarsorg, sjáum á eftir ástvinum deyja og draumar hverfa. Allar 

þessar upplifanir eru hluti af eðlilegum gangi lífsins og hafa almennt ekki sérstaklega 

skaðlegar afleiðingar fyrir þroska og heilsu manna. Sagt er að tíminn lækni öll sár en þegar 

sárin eru djúpstæð og ítrekuð læknar tíminn þau ekki, heldur lærir fólk að lifa með þeim.  

Þegar uppvaxtarárin einkennast af áföllum og erfiðleikum getur það haft langtíma 

afleiðingar á líkamlegan og andlegan þroska barna og unglinga. Taugavísindi hafa sýnt 

fram á að reynsla okkar á barnsaldri hefur áhrif á þroska og uppbyggingu heilans og 

annara líffærakerfa. Þegar streituviðbragð líkamans er ofvirkjað snemma á ævinni er hætt 

við því að það verði hið eðlilega norm viðbragða (Anderson, 2016).  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum 

áfalla og erfiðrar lífsreynslu (e. adverse childhood experience/ACEs) á þroska barna og 

heilsu þeirra á fullorðinsárum. Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: Geta áföll og erfið 

upplifun í æsku haft áhrif á heilsu á fullorðinsárum? Hvernig geta félagsráðgjafar unnið 

að forvörnum og snemmtækri íhlutun með börnum sem hafa upplifað áföll í æsku eða 

erfið uppvaxtarskilyrði (e. ACEs)? 

Við heimildaöflun var notast við gagnasöfnin ProOuest, Pubmed, Science Direct, 

bækur, tímaritsgreinar og gögn stofnana. Einungis er stuðst við ritrýndar heimildir við 

gerð verkefnisins.  

Helstu leitarorð sem notast var við voru: áföll, áfall, áfallastreituröskun, áföll í æsku, 

trauma, early trauma, streita, stress, toxic stress, PTSD, adverse childhood experience, 

ACE, ACEs.  
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2 Skilgreining hugtaka 

2.1 Áfall 

Áfall er þegar að einstaklingur, barn eða fullorðinn upplifir tilfinningaleg viðbrögð við 

átakanlegum atburði eða verður vitni að eða upplifir atburð sem ógnar lífi hans, nákomins 

ættingja eða vinar, sem dæmi alvarlegt slys, ofbeldi og/eða dauði (American Psychiatric 

Association, 2013).  

2.2 Áföll og erfið upplifun í æsku 

Áföll og erfiðar upplifanir í æsku (e. adverse childhood experiences) eða ásar (e. ACEs) eru 

atburðir eða skaðlegar upplifanir sem börn verða fyrir og geta haft neikvæð áhrif á líf þeirra 

(Center for disease control and prevention, 2021-a). Hugtakið er notað til að lýsa hvers kyns 

ofbeldi eða vanrækslu sem og öðrum atburðum sem hugsanlega geta valdið barni undir 18 ára 

aldri áfalli (Su og Stone, 2020). 

Upplifunin þarf ekki að vera atburður sem ógnar lífi viðkomandi, heldur skiptir máli hvernig 

einstaklingurinn bregst við, hvernig taugakerfið bregst við og fer í viðbragðsstöðu sem getur 

síðan valdið óeðlilegum streituviðbrögðum (e. toxic stress) hjá börnum (Nelson o.fl., 2020). 

Ásar (e. ACEs) eru taldir í ACE stigum og verður fjallað um þá hér eftir sem áfall eða ACE stig. 

2.3 ACE mælikvarðinn  

ACE mælikvarðinn er mælitæki í formi spurningalista sem ætlað er að mæla útsetningu 

einstaklinga fyrir áföllum og erfiðum upplifunum fyrstu 18 ár ævi sinnar. Hægt er að svara 

spurningum með já eða nei og jafngildir það einu ACE stigi ef spurningu er svarað játandi. Því 

fleiri ACE stig sem viðkomandi fær því meiri er uppsöfnuð áhætta á andlegum og líkamlegum 

heilsufarsvanda á fullorðinsárum (Felitti o.fl., 1998). 

Fyrsti ACE mælikvarðinn var kynntur á níunda áratugnum af Felitti og samstarfsmönnum 

hans við heilbrigðisstofnunina Kaiser Permanente í San Diego. Hann innihélt sjö flokka áfalla 

og erfiðra upplifana: Tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, líkamlega eða 

tilfinningalega vanrækslu, geðsjúkdóma á heimilinu, fangelsisvistun nákominna og 

heimilisofbeldi gagnvart móður eða stjúpmóður (Felitti o.fl., 1998).  

Frá því að fyrsti ACE mælikvarðinn var kynntur hafa bæst við flokkar áfalla og erfiðra 

upplifana í æsku og algengast er í dag að notast við mælikvarða sem inniheldur tíu flokka áfalla 

og erfiðra upplifana sem eru eftirfarandi: Líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt ofbeldi, 
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líkamleg eða tilfinningaleg vanræksla að heimilismaður hafi glímt við geðrænan vanda, 

fíknivandi  á heimilinu, fangelsisvistun fjölskyldumeðlims,  skilnaður foreldra og heimilisofbeldi 

gagnvart móður. Hægt er að fá núll til tíu ACE stig þegar spurningum er svarað (Sólrún 

Erlingsdóttir og Anna María Jónsdóttir, 2019; Geðhjálp, e.d.; ).  

Árið 2020 gaf Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) út 

alþjóðlegan ACE mælikvarða sem inniheldur 43 spurningar og með honum er hægt að mæla 

áföll og erfiðar upplifanir barna í öllum löndum. Alþjóðlega mælikvarða WHO er hægt að 

aðlaga að menningu þess lands sem verið er að skoða hverju sinni. Mælikvarðinn tekur til 

sömu þátta og tíu flokka ACE mælikvarðinn ásamt því að skoða eftirfarandi þætti: 

lýðfræðilegar upplýsingar, hjónaband, þvinguð barnahjónabönd, samband við foreldra, 

fjölskylduumhverfi, vitni að samfélagsofbeldi, ofbeldi jafningja, lenda í stríði eða 

samfélagslegu ofbeldi (World Health Organization, 2020). 

2.4 Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun (e. PTSD) er geðröskun sem einstaklingar geta þróað með sér í kjölfar áfalls, 

þar sem viðkomandi hefur upplifað eða séð lífshættulega atburði. Minningar, hugsanir og 

tilfinningar sem tengjast áfallinu valda einstaklingum vandamálum í daglegu lífi eða koma 

honum í uppnám löngu eftir að áfallið átti sér stað. Einstaklingar geta endurupplifað áfallið í 

gegnum martraðir eða endurminningar og fundið fyrir reiði, ótta og sorg ásamt því að forðast 

ákveðið fólk eða staði sem minna á áfallið. Viðkomandi getur fundið fyrir sterkum neikvæðu 

viðbrögðum við eðlilegu áreiti eins og hávaða eða vera óvart snertur (Torres, 2020). 

2.5 Streita  

Streita (e. stress) er líffræðilegt ferli sem á sér staða í líkamanum og verður til vegna innri eða 

ytri álagsþátta eins og hungurs, kulda eða hættuástands. Við áreiti eða álag virkjast ósjálfrátt 

ferli ónæmis-, tauga-, og innkirtlakerfis líkamans þar sem hann leitast við að ná aftur jafnvægi. 

Streituhormón losnar út í blóðrásina sem gerir honum kleift að bregðast tímabundið við 

aðstæðum. Aðlögunarhæfni og styrkur líkamans eykst sem gerir honum kleift að takast á við 

álag og áreiti á áhrifaríkan hátt ef það varir stutt (Sólrún og Anna María, 2019).  

Hjá börnum hafa verið skilgreindar þrjár tegundir streitu, jákvæð (e.positive stress), 

þolanleg (e. tolerable stress) og skaðleg streita (e. toxic stress ). Jákvæð streita er eðlilegur og 

nauðsynlegur hluti af heilbrigðum þroska barna, einkenni hennar eru stutt hækkun á 
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hjartslætti, blóðþrýstingi og streituhormóni. Aðstæður sem geta kallað fram jákvæða streitu 

hjá barni er t.d. að byrja á leikskóla eða fara til læknis o.fl. (Shonkoff , 2017). Þegar að ung börn 

geta treyst á umönnunaraðila og umhverfi sitt læra þau að takast á við mótlæti og erfiðleika á 

eðlilegan hátt. Barn upplifir þolanlega streitu (e. tolerable stress) þegar það upplifir erfiða 

atburði eins og að missa ástvin, náttúruhamfarir eða slys en njóta verndar og stuðnings ástvina 

(Shonkoff og Richmond ,2009).  

Skaðleg streita (e. toxic stress) eða óheilbrigð streita hjá börnum verður til þegar 

streituviðbragð líkamans er virkjað oft á stuttum tíma eða er virkt í langan tíma í senn vegna 

langvarandi og alvarlegs mótlætis snemma á ævinni. Þættir sem hafa áhrif og geta valdið 

skaðlegri streitu hjá börnum eru líkamlegt og andlegt ofbeldi, misnotkun, vanræksla, vímuefna 

notkun umönnunaraðila, andleg veikindi umönnunaraðila, fátækt, stríð, náttúruhamfarir og 

miklir erfiðleikar fjölskyldunnar. Barn sem upplifir skaðlega streitu skortir viðeigandi stuðning 

frá foreldrum/ástvinum og er í þeim aðstæðum að fullorðnir geta bæði verið sá sem veitir 

þeim stuðning og veldur þeim ótta ( Nelson o.fl., 2020; Shonkoff , 2017). 

2.6 Áhættu- og verndandi þættir 

Áhættu- og verndandi þættir skiptast í einstaklings-, fjölskyldu-og samfélagslega þætti, þeir 

eru oftast í nánasta umhverfi barnsins og geta haft bæði bein og óbein áhrif á upplifun þeirra. 

Áhættuþættir (e.risk factors) eru þættir sem auka líkurnar á því að börn og unglingar upplifi 

áfall eða erfiðleika í æsku (e. adverse childhood experiences) og verndandi þættir (e. protective 

faktors) eru þættir sem draga úr líkunum á að börn og unglingar upplifi skaðleg áhrif áfalla 

(Center for disease control and prevention, 2021-b). 
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3  Fræðileg samantekt 

3.1 Adverse childhood experiences (ACE) rannsóknin 

Upphaf ACE rannsóknarinnar (e. adverse childhood experiences) má rekja til níunda 

áratugarins og bandaríska læknisins Vincent Felitti og samstarfsmanna hans við Kaiser 

Permanente heilbrigðisstofnunina í San Diego. Á Kaiser Permanente var boðið uppá reglulegar 

heilsufarskoðanir ásamt því að boðið var uppá meðferð fyrir einstaklinga sem glímdu við offitu. 

Markvisst var unnið með sjúklingum sem voru í mikilli ofþyngd og þurftu nauðsynlega að 

léttast af heilsufarsástæðum. Ferli sjúklinga var nákvæmlega skráð af Felitti og 

samstarfsmönnum hans, því vakti það athygli þegar að stór hluti sjúklinga sem hafði fylgt 

meðferðinni og náð þyngdarmarkmiði þyngdist hratt aftur þegar að meðferð lauk. Atferlið 

vakti spurningar hjá læknateyminu og í kjölfarið voru tekið viðtal við allt að 200 sjúklinga sem 

höfðu verið í meðferð. Niðurstöður viðtala leiddu í ljós að meirihluti sjúklinga hafði verið 

misnotaður kynferðislega í æsku (Felitti o.fl., 1998). 

Sjúklingarnir greindu langflestir frá því hvernig þeir höfðu notað mat til að takast á við 

tilfinningar um skömm og upplifun þeirra að vera einskis virði sem var afleiðing 

misnotkunarinnar. Niðurstöður voru sláandi fyrir Felitti og samstarfsmenn hans og töldu þeir 

þær fyrst ótrúlegar. Þegar niðurstöður voru kannaðar út frá sjónarhorni sjúklingsins var ljóst 

að offitan var ekki vandamálið heldur lausnin í þeirra huga. Það að borða lét fólki líða betur og 

vera í yfirþyngd var verndandi þáttur gegn frekari misnotkun. Í kjölfarið ákváðu Felitti og 

samstarfsmenn hans að skoða nánar afleiðingar áfalla og erfiðra upplifana í æsku á heilsu á 

fullorðinsárum (Hays-Grudo og Morris, 2020). 

ACE rannsóknin var framkvæmd á árunum 1995 til 1997 og tóku 17.000 þúsund manns 

þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru allir fullorðnir einstaklingar sem gengist höfðu undir 

staðlaða heilsufarsskoðun á Kaiser Permanente heilbrigðisstofnuninni. Meðalaldur 

þátttakenda var 56 ára sem gerði það að verkum að hægt var að mæla áhrif áfalla í æsku á 

heilsu þeirra hálfri öld síðar á ævi þeirra. Svör þátttakenda áttu að taka mið af upplifunum 

þeirra á fyrstu 18 árum ævinnar og byrjuðu allar spurningar á „ Á meðan þú varst að alast upp, 

á fyrstu 18 árum ævi þinnar “ (Felitti o.fl., 1998, bls. 247). 

Við mat á sjúkdómum og heilsu var stuðst við upplýsingar frá Kaiser Permanente 

heilbrigðisstofnuninni og valdir tíu áhættuþættir fyrir sjúkdóma og dánartíðni í 

Bandaríkjunum. Þar má nefna reykingar, þunglyndi, offitu, alkóhólisma, fíkniefnaneyslu, 
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fíkniefnaneyslu foreldra, sjálfsvígstilraunir, mikinn fjölda bólfélaga og sögu um kynsjúkdóma. 

Einnig voru skoðuð tengsl á milli útsetningu áfalla og erfiðara lífsreynslu í æsku við þá 

sjúkdóma sem taldi voru helsta dánarorsök í Bandaríkjunum (Felitti o.fl., 1998).  

ACE rannsóknin bar saman núverandi heilsu þátttakenda samanborið við sjö flokka eða 

ACE stig(e. ACEs ) sem skilgreindir höfðu verið sem áfall og erfið upplifun í æsku. Skoðað var 

hvort að þátttakendur hefðu upplifað tilfinningalegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi, 

líkamlega eða tilfinningalega vanrækslu, geðsjúkdóma á heimilinu, fangelsisvistun nákominna 

og heimilisofbeldi gagnvart móðir eða stjúpmóður. Hægt var að svara spurningum með já eða 

nei og hægt að fá núll til sjö ACE stig, eins og kom fram í skilgreiningu á ACE mælikvarðanum 

(Felitti o.fl., 1998). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mun algengara var en áður hafði verið talið að börn 

verði fyrir áfalli í æsku (Felitti o.fl., 1998) og einn af hverju fjórum hafði alist upp við 

alkóhólisma eða fíkniefnaneyslu og meira en einn af hverjum tíu hafði upplifað fimm eða fleiri 

ACE stig sem eru 10% af 17.000 þúsund eða 1.700 manns hafði orðið fyrir áfalli eða erfiðri 

upplifun í æsku. Meira en helmingur þátttakenda hafði upplifað að minnsta kosti eitt ACE stig 

og 25% þátttakenda hafði upplifað tvö ACE stig (Felitti o.fl., 1998;Fulford, 2017). 

Aukin áhætta fannst á milli fjölda ACE stiga og áhættuhegðunar og sjúkdóma á 

fullorðinsárum. Hærri útsetning fyrir áhrifaþáttum eða ACE stigum jók líkurnar á að 

viðkomandi væri byrjaður að reykja fyrir 14 ára aldur, langvarandi reykingum á fullorðinsárum 

og síðar sjúkdómum þeim tengdum. Einstaklingar sem höfðu upplifað fjögur ACE stig eða fleiri 

samanborið við þá sem voru með núll ACE stig voru í fjór- til 12-fallt meiri áhættu á að þróa 

með sér áhættuhegðun og heilsuspillandi sjúkdóma eins og alkóhólisma, þunglyndi, 

fíkniefnaneyslu og sjálfsvígstilraunir. Tvö- til fjórföld aukning var á reykingum, fjölda bólfélaga, 

kynsjúkdóma og lélegu mati á eigin heilsu. Stigvaxandi áhætta var á hjarta og æðasjúkdómum, 

langvinnum lungnasjúkdómum, lifrasjúkdómum, krabbameini, beinbrotum og ótímabærum 

dauða eftir því sem einstaklingar höfðu upplifað fleiri ACE stig (Felitti o.fl., 1998). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu sem dæmi að 56% einstaklinga sem hafði núll ACE stig 

átti ekki við neina af tíu völdum áhættuþáttum að stríða og 42% einstaklinga sem hafði eitt 

ACE stig átti við núll áhættuþætti að stríða en einungis 14% af þeim einstaklingum sem hafði 

fjögur ACE stig eða fleiri áttu það ekki heldur. 7% einstaklinga sem hafði fjögur eða fleiri ACE 

stig var með fjóra eða fleiri áhættuþætti og aðeins 1% einstaklinga með núll ACE stig var með 
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fjóra eða fleiri áhættuþætti. 11% svarenda höfðu orðið fyrir tilfinningalegu ofbeldi, 10,8% 

svarenda hafði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi, 25,6% svarenda hafði búið á heimili þar sem 

heimilismaður glímdi við áfengisvanda, 18,8% svarenda hafði búið á heimili þar sem 

heimilismaður glímdi við andleg veikindi, 12,5% svarenda hafði upplifað heimilisofbeldi 

gagnvart móður og 3,4% svarenda hafði búið á heimili þar sem heimilismaður var fangelsaður. 

Á mynd 1 má sjá keðjuverkandi áhrif áfalla og erfiðrar lífsreynslu í æsku á heilsu á 

fullorðinsárum (Felitti o.fl., 1998). 

Hins vegar var það mat Felitti og samstafsmanna að áhrif áfalla og erfiðara upplifana í æsku 

væri svipað og fram hefði komið í öðrum rannsóknum sem gerðar voru á svipuðum tíma. Þeir 

töldu reynslu þátttakenda sinna vera sambærilegt fyrir reynslu annara fullorðinna 

Bandaríkjamanna. Sem dæmi í rannsókn Felitti greindu 23,5% þátttakenda frá því að þeir 

höfðu alist upp við alkóhólisma og í könnun sem gerð var á vegum (National Health Interview 

Survey) frá árinu 1988 var áætlað að 18,1% fullorðinna sem svöruðu hafi búið við alkóhólisma 

í æsku. Í rannsókn Felitti greindu 22% svarenda frá því að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

þar af voru 28% konur og 16% karlar og samkvæmt símakönnun sem gerð var í bandaríkjunum 

árið 1990 þar sem notað var svipað viðmið til að skilgreina kynferðilega misnotkun og í 

rannsókn Felitti var áætlaði að 27% kvenna og 16% karla hefðu orðið fyrir kynferðislegri 

misnotkun (Felitti o.fl., 1998). 

Mynd 1. Líkan afleiðinga áfalla og erfiðra upplifana í æsku 
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Felitti og samstarfsmönnum hans varð ljóst að frekari rannsókna og þjálfunar var þörf til 

að hjálpa læknum og heilbrigðisstarfsfólki að skilja hvernig áföll og erfiðar upplifanir í æsku 

hafa áhrif út æviskeiðið eins og sést á mynd 1. Upprunalega ACE rannsóknin er talinn hafa 

verið mikilvæg fyrir samfélagið allt, félagslega, læknisfræðilega og efnahagslega (Felitti o.fl., 

1998). 

3.2 Takmarkanir ACE rannsóknirnar 

Felitti og samstarfsmenn bentu einnig á takmarkanir rannsóknarinnar og töldu að margt þyrfti 

að hafa í huga þegar niðurstöður væru túlkaðar. Gögnin sem unnið er eftir eru byggð á 

afturvirkri frásögn og geta einungis sýnt samband á milli upplifaðra áfalla, áhættuþátta, 

heilsufars og sjúkdóma á fullorðinsárum. Hvert þessara atriða getur valdið hugsanlegum 

takmörkunum á orsakasamhengi og sjúkdómsástand þátttakenda gæti verið van- eða ofmetið 

af viðkomandi. Að auki geta verið aðrir áhættuþættir sem hafa áhrif á áföll og upplifanir í æsku 

heldur en þeir sem voru skoðaðir í rannsókninni. Sem dæmi geta áföll og erfiðar upplifanir í 

æsku haft áhrif á viðhorf og hegðun einstaklinga gagnvart heilbrigðisþjónustu. Frekari 

skilningur á áhrifum áfalla og erfiðara upplifana á heilsu á fullorðinsárum er líklegur til að leiða 

til áhrifaríkari leiða til að takast á við langtíma heilsuvandamál sem er afleiðing áfalla í æsku 

(Felitti o.fl., 1998). 

3.3 Gagnrýni á ACE rannsóknir 

Lacey og Minnis (2020) gerðu frásagnarrannsókn þar sem þær skoðuð hugmyndafræði og 

mælingar á bak við rannsóknir á áföllum og erfiðum upplifunum í  æsku. Þær benda á að til að 

mæla áhrif áfalla og erfiðar upplifana í æsku er algegnt að notaður sér ACE mælikvarðinn og 

hafa niðurstöður þeirra rannsókna haft mikil áhrif á opinberar stefnur og meðferðanálganir. 

En notkun ACE mælikvarðans er einnig umdeild og telja rannsakendur að finna þurfi 

nákvæmari leiðir til að mæla áföll og erfiða lífsreynslu. ACE mælikvarðinn hefur sína kosti en 

er einnig takmarkaður, algengasta nálgunin er að mæla hvaða áhrif eitthvað eitt ákveðið áfall 

eða upplifun hefur á einstaklinga en áföll eins og spurt er um í ACE mælikvarðanum eiga það 

til að koma fram samhliða öðrum þáttum. 
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3.3.1 Styrkleikar ACE mælikvarðans 

1. Í fyrsta lagi er einfalt að reikna og skilja ACE mælikvarðann. ACE Mælikvarðinn hefur 

verið talinn gagnlegur til að fá almenning til að huga að því hvernig félagslegar 

aðstæður einstaklinga snemma á lífsleiðinni geta haft langtímaafleiðingar á heilsu 

þeirra (McLaughlin og Sheridan, 2016). 

2. Í öðru lagi séð frá tölfræðilegu sjónarhorni, með því að leggja saman nokkra breytur 

eru rannsakendur líklegir til að finna sterk marktæk tengsl. Sem auðveldar 

rannsakendum að kynna og skýra niðurstöður fyrir öllum ekki bara öðrum 

fræðimönnum (Evans o.fl., 2013).  

3. Í þriðja lagi er með notkun ACE mælikvarðans hægt að sjá hversu mörgum og 

mismunandi áföllum og erfiðleikum börn verða fyrir í æsku að meðaltali og hvernig 

það hefur áhrif á framtíðarhorfur.  

4. Í fjórða lagi hefur ACE mælikvarðinn verið notaður sem einfalt mælitæki til að bera 

kennsl á einstaklinga sem eru í meiri áhættu á að þróa með sér vanda á 

fullorðinsárum. (Center for Youth Wellness, e.d.). Hins vegar þarf að fara varlega í 

að greina áhættu einstaklinga úr frá rannsóknum sem taka mið af samfélaginu 

(Lacey og Minnis, 2020). 

3.3.2 Takmarkanir ACE mælikvarðans 

1. Í fyrsta lagi gerir ACE mælikvarðinn ráð fyrir því að hvert ACE stig hafi sömu áhrif á 

alla sem er ólíklegt (McLaughlin, Sheridan og Lambert, 2014). 

2. Í öðru lagi greinir mælikvarðinn ekki á milli áhrifa einstakra ACE stiga.  Barn sem 

upplifir skilnað foreldra, á foreldra með geðræn vandamál og verður vitni að 

heimilisofbeldi fær þrjú stig ACE stig en það sama á við barn sem verður fyrir 

líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi. Það gefur til kynna að bæði börnin hafi 

sama forspágildi fyrir erfiðleikum í framtíðinni sem er ólíklegt (Lacey og Minnis, 

2020). 

3. Í þriðja lagi er óljóst hvernig og á hvaða hátt hvert ACE stig eða sambland af mörgum 

ACE stigum hefur áhrif á hvort annað og leiðir til lakari lífsgæða. Nauðsynlegt er að 
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vita hvernig og hvaða áhrif ákveðið ACE stig hefur og hvaða áhrif það hefur ef þau 

eru samvirkandi (Lanier o.fl., 2018). 

4. Í fjórða lagi gerir ACE mælikvarðinn ráð fyrir því að allir sem eru með sama fjölda 

ACE stiga hafi sama ávinning af inngripi, óháð hvaða áfalli viðkomandi varð fyrir. 

Mikilvægt er að skilja hvaða atriði þurfa að vera til staðar þegar verið er að þróa 

úrræði. Eins og staðan er í dag er gert ráð fyrir að sama úrræði eigi við alla, þar sem 

enn er takmörkuð þekking á því hvernig mismunandi samspil ACE stiga hefur áhrif á 

heilsuna (Lanier o.fl., 2018) 

5. Í fimmta lagi, þegar rannsókn Felitti (1998) er skoðuð eru ekki færð rök fyrir því af 

hverju áhrif ACE stiga voru lögð saman en ekki notast við aðra tölfræðilegar aðferðir 

til að mæla samband nokkra ACE stiga. Samband á milli ACE stiga og áhrifa á heilsu 

gæti verið til kominn vegna áhrifa ákveðins ACE stigs eða samverkandi undirliggjandi 

þátta. Þrátt fyrir þekktar takmarkanir einfaldra samlagningar aðferða og margar ára 

þekkingu á hentugri rannsóknaraðferðum hefur rannsóknaraðferð uppsafnaðar 

áhættu (e. cumulative risk approach) aldrei verið véfengd (Lacey og Minnis, 2020).  

6. Í sjötta lagi er treyst á afturvirka skráningu hjá einstaklingum í ACE rannsóknum 

þrátt fyrir að vitað sé að lélegt samræmi sé á milli afturvirkar skráningar og 

rauntímaskráninga. Því er ekki hægt að gera ráð fyrir að áföll sem eru tilkynnt 

afturvirkt hafi sama forspágildi og áföll sem eru tilkynnt í rauntíma. 

Langtímarannsóknir hafa sýnt fram á að áföll sem eru tilkynntir afturvirkt hafa 

sterkari tengingu við heilsufar á fullorðinsárum heldur en áföll sem er skráð í 

rauntíma (Lacey og Minnis, 2020). 

7. Í sjöunda lagi eru fáar rannsóknir sem hafa velt fyrir sér mikilvægi tíma þegar um er 

að ræða langvarandi en óregluleg áföll en á því eru þó nokkrar undantekningar. Fáar 

rannsóknir nota endurtekið ACE stig á mismunandi aldri heldur nota oftast bara eitt 

ACE stig fyrir alla æskuna/unglingsárin. Aðaláherslan hefur verið á hvernig áhrif 

áfalla hafa á heilsu á fullorðinsárum en ekki hvaða áhrif þeir hafa á börn. Líklega eru 

ástæður þess að treysta þarf á afturvirkar skráningu hjá fullorðnum þegar meta á 

afleiðingar áfalla og erfiðar lífsreynslu en einnig vegna þess hver erfitt er að upplýsa 

börn um áföll (Lacey og Minnis, 2020). 
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Rannsakendur leggja til að frekari rannsókna sé þörf á því hvernig mismunandi áföll eiga sér 

stað á sama tíma, hvað mælitæki eigi að nota og í hvaða samhengi. Að skilgreina þurfi 

nákvæmlega það áfall eða áföll sem verið er að rannsaka, hvers vegna verið er að mæla 

ákveðið áfall og hvaða áföllum var sleppt. Að hugsa út fyrir tíu flokka ACE mælikvarðann og 

íhuga aðrar aðferðir sem gætu komið að gagni við mælingu á áföllum. Huga að áhrifum 

ákveðinna áfalla og samspili þeirra á milli, hvenær þau gerast, hversu oft, alvarleika  og aldri 

barns. Slíkar rannsóknir muni hjálpa til við að útskýra enn frekar langtímaáhrif og vera 

mikilvægt innlegg í þróun úrræða og heilbrigðisstefnu. Því eins og staðan er í dag er gert ráð 

fyrir að sama úrræðið eigi við alla sem hafa upplifað áföll óháð alvarleika áfallsins. Einnig leggja 

rannsakendur til að fagaðilar sem vinna með þolendum áfalla fari varlega í að í að alhæfa um 

einstaklingsáhættu út frá samfélagsrannsóknum. Horfa þurfi á einstaklinginn út frá heildarsýn 

og nota gagnreynd meðferðarúrræði og inngrip í meðferð þeirra (Lacey og Minnis, 2020). 

3.4 Afleiðingar af ACEs   

Fjöldi barna í heiminum í dag þarf að takast á við miklar áskoranir í daglegu lífi sínu. 

Loftslagsbreytingar, stríð, hryðjuverk og náttúruhamfarir valda áföllum og breytingum í lífi 

barna og fullorðinna. Ekki er þó talið að öll áföll hafi sömu áhrif, til að mynda er líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi talið hafa meiri og alvarlegri áhrif á þroska barna heldur en skilnaður 

foreldra. Seinustu tvö ár hefur heimsfaraldur af völdum Covid -19 riðið yfir heimsbyggðina og 

afleiðingar þess að fullu óþekktar en engu að síður er vitað að faraldurinn hefur haft áhrif á líf 

marga barna bæði tilfinningalega og fjárhagslega og bilið á milli þeirra sem eiga allt og eiga 

lítið fer stækkandi (Nelson o.fl., 2020).  

Aukning hefur orðið á skilningi taugalíffræðilegra afleiðinga sem eiga sér stað hjá 

fullorðnum einstaklingum sem hafa upplifað áföll í æsku ásamt því að skilja krónísk áhrif 

langvarandi skaðlegrar streitu (e. toxic stressor) (Shonkoff , 2017). Þegar að börn eru undir 

síendurteknu álagi hefur það margvíslegar afleiðingar fyrir líkamlegan, andlegan og 

tilfinningalegan þroska þeirra ásamt því að hafa neikvæð áhrif á þroska heilans. Börn sem búa 

við endurtekið álag og langvarandi virkjun streitukerfisins eiga frekar til að þróa með sér 

félagsleg, andleg og líkamleg vandamál á fullorðinsárum eins og þunglyndi, kvíða, fíknivanda, 

áfengisvanda, hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og áfallastreituröskun (Sólrún og Anna 

María, 2019; Shonkoff, 2017). Til eru margar gerðir áfalla eða erfiðra upplifana sem valda 

skaðlegri streitu (e. toxic stress) hjá börnum (Nelson o.fl., 2020).  
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Frá því að barn er í móðurkviði og fram á fullorðinsár á sér stað viðvarandi ferli við 

uppbyggingu heilans og verður til annað hvort veikur eða sterkur grunnur fyrir alla heilsu, 

þekkingu og hegðun í framtíðinni. Uppbygging heilans fer fram í fyrirfram ákveðinni röð og því 

er mikilvægt að það sem byggist snemma á ævinni sé nógu sterkt til að þola frekari þróun.  Það 

eru mörg atriði sem geta haft áhrif á eðlilega heilauppbyggingu eins og skortur á ákveðnum 

efnum eða skortur á reynslu getur leitt til breytinga á heilbrigðu þroskaferli hans (Shonkoff, 

2017).  

Börn fæðast með öflugar streituvarnir frá náttúrunnar hendi og upplifi þau öryggi og traust 

á fyrstu æviárunum getur það komið í veg fyrir langtímaáhrif skaðlegrar streitu. Því er 

mikilvægt að geta greint á milli erfiðra atburða (e. stressors) sem barnið verður fyrir og veldur 

því streitu og atburða sem valda því skaðlegri streitu (e. toxic stressors). Þroski barna og 

hvenær áfallið á sér hefur áhrif, bæði hvað varðar viðbrögð barnsins og afleiðingar, þar sem 

langvarandi virkjun streituviðbragða getur haft truflandi áhrif á eðlilegan þroska þess og eykur 

á líkurnar á streitutengdum sjúkdómum (Nelson o.fl., 2020).  

Mikilvægt er fyrir börn að fá strax í æsku fullnægjandi næringu og umönnun til þess að 

undirbúa heilann til að takast á við ýmsar aðstæður. Geta heilans til að aðlagast og breytast er 

mikil alla ævi en dregur úr henni með aldrinum. Umhverfi, erfðir og reynsla hafa þar mikil áhrif. 

Þar af leiðandi er erfiðara að laga félagslega, vitsmunalega og tilfinningalega færni sem byggir 

á veikum grunni heldur en ef rétt er staðið að hlutunum frá upphafi (Shonkoff, 2017). 

Áföll og erfiðar upplifanir í æsku hafa margvísleg áhrif á þroska barna á mismunandi tímum 

í æviskeiði þeirra. Því yngri sem börnin eru þegar þau upplifa áfall og því lengur sem það 

stendur yfir því meiri er skaðinn. Fjöldi rannsókna benda til að ef barn verður fyrir ofbeldi, 

vanrækslu eða áföllum á fyrstu þremur árum ævi sinnar geti það haft umtalsverð áhrif á þroska 

þess og aukið hættuna á heilsufarsvandamálum bæði í æsku og fram á fullorðinsár. Áhrifanna 

gætir á öll líffærakerfi, hjarta og æðakerfi, ónæmiskerfi, efnaskipti og eðlilegan heilaþroska 

(Nelson o.fl., 2020). 

En það getur verið erfitt að greina á milli hvað veldur hverju og tímalengdinni þar sem sum 

börn fæðast t.d. inn í fátækt en verða ekki fyrir vanrækslu fyrr en seinna á æskuárum sínum. 

Rannsóknir sýna að börn sem verða fyrir vanrækslu eru oftast að upplifa önnur áföll samhliða. 

Fjöldi áfalla og samspil þeirra á milli getur haft flókin og samverkandi áhrif á þroska og heilsu 
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barna sem hefur afleiðingar fram á fullorðinsár (Nelson o.fl., 2020; Hays-Grudo og Morris, 

2020).  

Á fullorðinsárum geta einstaklingar sem hafa orðið fyrir áföllum í æsku átt í erfiðleikum 

með að stjórna tilfinningum sínum sérstaklega þegar þeir eru undir álagi og upplifa jafnvel 

vanmáttarkennd eins og í æsku. Börn sem alast upp við ofbeldi á heimili sínu hafa oft lítil 

tækifæri til að læra heilbrigða tilfinningastjórn og læra því að takast á við sterkar tilfinningar 

sínar á óheilbrigðan hátt, þeim er hættara við að sýna sjálfskaðandi hegðun ásamt því að vera 

með sjálfsvígshugsanir (Su og Stone, 2020).  

Hæfni einstaklinga til að eiga í heilbrigðum samböndum á fullorðinsárum getur verið 

takmörkuð þar sem viðkomandi lærði að ekki var hægt að treysta á sína nánustu í æsku. 

Brostið traust og tengslaröskun í barnæsku getur leitt til vandamála í mannlegum samskiptum 

seinna meir í lífinu. Erfiðleikar með að treysta geta komið fram þegar viðkomandi stendur 

frammi fyrir mikilvægum tímamótum í lífinu, eins og hjónabandi, meðgöngu og fæðingu. Þar 

af leiðandi getur verið erfitt fyrir einstaklinga sem hafa lært vantraust í æsku, að bera kennsl 

á óheilbrigða hegðun í nánum samböndum á fullorðinsárum og eru líklegri en aðrir til að vera 

í slíkum samböndum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að börn sem verða fyrir áföllum í æsku eiga 

oft brotakenndar minningar frá æsku sinni og getur verið erfitt fyrir meðferðaraðila að meta 

og skilja áfallasögu þeirra. Því er mikilvægt að tekið sé mið af því þegar verið er að leggja mat 

á og skilja áfallasögu þeirra. Markmiðið í meðferð á ekki að vera að endurheimta nákvæmar 

minningar heldur að skilja og takast á við afleiðingarnar. Flestir geta greint frá því að þeir 

upplifðu áföll og erfiðleika í bernsku sinni en geta kannski ekki sagt nákvæmlega hvað gerðist, 

það á sérstaklega við um börn yngri en fimm ára. (Su og Stone, 2020). 

Fjöldi áfalla og aldur barna þegar áfallið á sér stað hefur einnig áhrif á hæfni þeirra til að 

segja nákvæmt frá atburðum, eftir því sem börn eru yngri er ólíklegra að frásögn þeirra af 

atburðum sé nákvæm. Það getur hjálpað börnum að muna eftir erfiðri reynslu ef að minningar 

tengjast einnig jákvæðum atburðum eða manneskju sem þau tengdust og treystu (e. 

attachment figures) (Su og Stone, 2020).  

Þrátt fyrir að aldur barna hafi áhrif á hversu vel þau muna erfiða atburði geta eldri börn 

og unglingar líka átt í erfiðleikum með að muna áföll þar sem þau aftengja (e. dissociation) sig 

raunveruleikanum á meðan á ofbeldinu stendur. Aftenging (e. dissociation) getur átt sér stað 
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þegar barn eða unglingur verður fyrir áfalli, sérstaklega þegar um alvarlega atburði eða ofbeldi 

er að ræða og viðkomandi upplifir mikið hjálparleysi (Su og Stone, 2020). 

Áfallastreituröskun er algeng hjá þeim sem eiga áfallasögu að baki. Endurupplifanir geta 

valdið kvíða, hræðslu og sómatískum líkamlegum einkennum án sjáanlegrar ástæðu. Það getur 

því reynst þeim einstaklingum erfitt að þekkja kveikipunkta (e. trigger piont) sem fá þá til að 

endurupplifa tilfinningar sem tengjast áföllum. Læknisfræðileg greining líkamlegra og andlegra 

kvilla er flókin og meðferðarformið viðkvæmt en nauðsynlegt fyrir bata. Í ljósi þess hversu 

algengt það er að fólk einstaklingar hafa upplifað áföll í æsku eru miklar líkur á því að læknar 

og aðrir meðferðaraðilar eigi einnig sína eigin áfallasögu, sem getur haft áhrif á meðferð. Það 

getur valdið heilbrigðisstarfsfólki, erfiðleikum í starfi og óvissu í meðhöndlun sjúklinga ef þeir 

hafa upplifað svipaða atburði, eða eru ítrekað að meðhöndla fórnarlömb áfalla. Einstaklingar 

sem hafa upplifað áföll í æsku eiga oft erfitt með að tala um atburðinn, það getur tekið langan 

tíma að fá þá til að opna sig og sumir gera það aldrei. Þegar viðkomandi kemur til meðferðar 

getur hann verið með ýmis meðvituð eða ómeðvituð einkenni, þau geta verið sómatísk, 

líkamleg, andleg og/eða félagsleg (Su og Stone, 2020). 

Vegna þessara þátta er mikilvægt að skilja áfallasögu sjúklinga sem glíma við flókin og 

krónísk veikindi, sérstaklega þegar erfitt er að finna orsök veikinda. Sómatísk einkenni 

sjúklinga eru einkenni sem læknisfræðilega er ekki hægt að skýra en geta verið að hrjá 

sjúklinga þar má nefna iðrabólguheilkenni, króníska þreytu, króníska verki, vefjagigt, andleg 

veikindi og fíknivandamál (Su og Stone, 2020). 

Daglega hitta læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk fjölda sjúklinga sem hafa upplifað áföll 

og erfiðar upplifanir í æsku en sú reynsla er yfirleitt ekki rædd eða spurt út í hana. Sjúklingarnir 

eru oft að kvarta undan óútskýrðum einkennum sem geta í raun verið afleiðingar ofbeldisins 

sem þeir upplifðu í æsku. Fullorðnir einstaklingar sem hafa upplifað fjölda áfalla eiga oft erfitt 

með tilfinningar og félagsfærni, geta átt við kvíða að etja og andfélagslega hegðun. Hegðun 

þeirra er þó skiljanlegri þegar skoðað er hvernig æsku þeirra var háttað, þar sem þeir hafa 

þurft frá barnæsku að læra að vernda sjálfa sig fyrir ofbeldinu og vanrækslunni sem þeir höfðu 

upplifað. Fullorðnir einstaklingar opinbera flestir ekki sársaukafulla reynslu barnæsku við 

hvern sem er heldur bera harm sinn í hljóði og upplifa skömm, leynd, afneitun og minnisleysi 

(Fulford, 2017). 
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Skömm er talið vera eitt að sársaukafyllstu einkennum áfalla í æsku. Heilbrigð sjálfsmynd 

mótast á fyrstu æviárunum barnsins, umhverfi og umönnun barnsins hefur þar mikil áhrif. Ef 

barn verður fyrir ofbeldi eða misnotkun snemma á lífsleiðinni hættir þeim til að trúa því að 

þau hafi átt það skilið. Ef gerandi telur barninu trú um að ofbeldið sé því að kenna eða barninu 

er ekki trúað þegar það segir frá styrkir það enn fremur tilfinningar um skömm hjá barninu. 

Skömmin fylgir barninu svo fram á fullorðinsár þrátt fyrir að þau verði farsælir einstaklingar, 

þá liggur skömmin djúpt í sálu þeirra. Fullorðnir með áfallasögu að baki eru oft komnir með 

fjölda læknisfræðilegra sjúkdómsgreininga eins og kvíða, þunglyndi, kvíðaröskun, geðklofa og 

geðhvarfasýki. (Su og Stone, 2020). 

3.5 Þróun seiglu 

Áhrif áfalla og skaðlegrar streitu er ekki eins á öll börn, sumir standa sig vel í lífinu þrátt fyrir 

að hafa upplifað mikið mótlæti í æsku (Shonkoff , 2017). Að skilja af hverju sumir þróa með 

sér hæfni til að komast yfir erfiðleika og byggja upp seiglu er lykilatriði til að búa til seigluríkara 

samfélag. Í grunninn er seigla (e.resilience) skilgreind sem hæfni til að endurheimta eða 

viðhalda andlegri heilsu þrátt fyrir vandamál og mótlæti í lífinu (Herrman, 2011). Í íslenskri 

orðabók er seigla skilgreind sem elja, þrautseigja, þrek, þolgæði o.fl. (Íslensk 

nútímamálsorðabók, 2020). 

Samkvæmt rannsóknum skiptir mestu máli fyrir börn sem hafa upplifað áföll og erfiðleika 

í æsku og gengið vel síðar á ævinni að þau hafi haft að minnsta kosti einn stöðugan jákvæðan 

verndandi þátt í lífi sínu. Það getur verið foreldri, umönnunaraðili, kennari eða annar fullorðinn 

einstaklingur. Slík tengsl hjálpa barninu með því að veita því vernd og stuðning sem getur 

komið í veg fyrir þroskaraskanir ásamt því að barnið lærir frekar lykilhæfni eins og að aðlagast 

breyttum aðstæðum, skipuleggja sig og stjórna hegðun sinni. Í slíkum aðstæðum á barnið 

auðveldara með að bregðast við mótlæti og dafnar betur (Shonkoff, 2017). 

3.6 Tíðni áfalla og erfiðra upplifana í æsku 

Eins og fram kom í upprunalegu ACE rannsókn Felitti og samstarfsmanna var tíðni áfalla og 

erfiðra upplifana í æsku mun meiri en áður var haldið. Þótt erfitt sé að mæla hversu algengt 

það er að börn verði fyrir illri meðferð er það talið vera um 28% barna og 2% barna verðir fyrir 

misnotkun í æsku (Su og Stone, 2020). Bandarískar rannsóknir sýna að 61% þeirra sem tekið 

hafa þátt í rannsóknum á áföllum og erfiðum upplifunum í æsku hafa upplifað að minnsta kosti 



23 

eitt áfall, 16% þátttakenda hafði upplifað fjögur áföll eða fleiri. Sem þýðir að einn af hverjum 

sex hefur upplifað fjögur eða fleiri áföll í æsku. Sömu rannsóknir sýna að fimm af tíu algengustu 

dánarorsökum í heiminum eru tengd áhrifum áfalla í æsku (Center for Diseases Control and 

Prevention, 2019)  

Hughes o.fl. (2017) unnu samanburðarrannsókn (e. systematic review) á áhrifum áfalla og 

erfiðrar lífsreynslu á börn og unglinga úr fimm gagnasöfnum sem innihélt 37 ritrýndar greinar 

byggðar á rannsóknum með alls 253.719 þátttakendum. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða hvað áhrif fjöldi áfalla hefði á heilsu á fullorðinsárum. Einungis var notast við rannsóknir 

sem innihéldu að minnsta kosti 100 þátttakendur sem voru 18 ára og eldri. Rannsóknirnar 

þurftu að hafa verið birtar og rannsóknir sem innihéldu há-áhættu þátttakendur voru 

útilokaðar. Há-áhættuþátttakendur töldust vera þeir sem voru í fangelsum, heimilislausir og 

einstaklingar sem voru á stofnunum. 

Niðurstöður rannsóknanna sýna að meirihluti þátttakenda hafði upplifað að minnsta kosti 

eitt áfall eða 57% þátttakenda og 13% höfðu upplifað fjögur áföll. Einstaklingar sem höfðu 

upplifað fjögur áföll voru í aukinni áhættu á heilsutengdum vandamálum miðaða við 

einstaklinga sem höfðu ekki upplifað áföll. Lítil tengsl voru á milli hreyfingarleysis, ofþyngdar, 

offitu eða sykursýki hjá þeim sem höfðu upplifað tvö áföll eða færri. Miðlungstengsl voru á 

milli reykinga, krabbameins, hjartasjúkdóma, óhóflegrar áfengisnotkunar, lélegs mats á eigin 

heilsu og öndunarfærasjúkdóma hjá þeim sem höfðu upplifað tvö til þrjú áföll. Sterk tengsl 

voru á milli óábyrgs kynlífs, geðsjúkdóma og alkóhólisma hjá þeim sem höfðu upplifað þrjú til 

sex áföll og sterkustu tengslin voru á milli mikillar fíkniefnaneyslu og sjálfskaðandi hegðunar 

hjá þeim sem höfðu upplifað sjö áföll eða fleiri (Hughes o.fl., 2017). 

Fræðimenn telja betra að skoða saman áhrif margra áfalla en að leggja áherslu á að skoða 

eitt áfall í einu (Hughes o.fl., 2017). Eftir því sem að viðkomandi hefur upplifað fleiri áföll eykst 

hættan á heilsufarsvanda á fullorðinsárum mjög mikið. Sem dæmi er karlmaður með sex ACE 

stig eða fleiri, 46 sinnum líklegri til þess að verða háður fíkniefnum heldur en karlmaður sem 

er með núll ACE stig. Sá sem hefur sex ACE stig eða fleiri er líklegri til að lifa 20 árum skemur 

en einstaklingur sem hefur núll ACE stig. Meðalaldur þeirra sem eru með sex ACE stig eða fleiri 

er um 60 ára og dánarorsök þeirra mjög mismunandi (Fulford, 2017). 

Áfallasaga kvenna er vísindarannsókn sem unnin var við Háskóla Íslands á tímabilinu 2018 

til 2019. Fyrsta hluta gagnaöflunar lauk í júlí 2019 og þá höfðu 32.811 konur á aldrinum 18-69 
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ára tekið þátt í rannsókninni. Rannsóknin er sú stærsta í heiminum og markmið hennar var að 

skoða tíðni og áhrif áfalla á heilsufar kvenna. Fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 40% 

kvenna hefur orðið fyrir líkamlegu og eða kynferðisofbeldi á lífsleiðinni, 32% kvenna höfðu 

orðið fyrir áreitni á vinnustað og 14% kvenna voru með einkenni áfallastreituröskunar 

(Áfallasaga kvenna, 2019).  

Fyrsta vísindagreinin sem unnin var úr gagnagrunninum Áfallasaga kvenna fjallar um áhrif 

áfalla í æsku á geðheilsuvanda og skerta seiglu á fullorðinsárum. Þátttakendur voru 26.198 

konur á aldrinum 18-69 ára. Áhersla var lögð á að skoða tengsl áfalla í æsku eins og 

kynferðisofbeldis, heimilisofbeldis, vanrækslu, andlát foreldra og fíkni-og geðvanda á heimili. 

Niðurstöður sýna að 19,7% kvenna hafði ekki upplifað áföll, 21,4% kvenna hafa upplifað þrjú 

til fjögur áföll og 20,4% kvenna hafa upplifað fimm áföll eða fleiri. Því fleiri áföll sem konur 

upplifa í æsku því meiri líkur eru á sálrænum einkennum á fullorðinsárum eins og kvíða, 

þunglyndi, áfallastreitu, áfengisvanda, svefntruflunum og skertri hæfni til að takast á við 

verkefni daglegs lífs. Þær upplifanir sem höfðu mest áhrif á sálræn einkenni á fullorðinsárum 

og skerta seiglu voru geðrænn vandi á heimili, kynferðislegt ofbeldi, einelti og tilfinningaleg 

vanræksla. Konur sem höfðu upplifað fimm áföll eða fleiri voru með 36% lægri hæfni til að 

takast á við verkefni daglegs lífs og 58% lægri sálræna seiglu samanborið við konur sem höfðu 

ekki upplifað áfall. Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar sýni sterk tengsl milli fjölda áfalla 

í æsku á geðheilsuvanda og skerta seiglu á fullorðinsárum, er fjöldi barna sem, þrátt fyrir áföll 

og erfiða upplifun í æsku, þróar með sér seiglu ((Daníelsdóttir o.fl., 2022; Homes o.fl., 2015.) 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) voru 85.762 börn á aldrinum 0-18 ára skráð búsett á 

Íslandi árið 2020. Samkvæmt Barnaverndarstofu komu 13.183 tilkynningar vegna aðstæðna 

barna árið 2020 og var það 15,9% aukning frá árinu á undan. Þar af voru 43,2% tilkynningar 

vegna vanrækslu barna, 28% tilkynninga voru vegna ofbeldis, þar af 18,6% vegna 

tilfinningalegs ofbeldis, 6,8% vegna líkamlegs ofbeldis, 4% vegna kynferðis ofbeldis og 9,1% 

vegna heimilisofbeldis (Barnaverndarstofa, 2020). 

3.7 Sálfélagslegur þroski barna 

Félagslegt umhverfi barna hefur mikil áhrif á þroska þeirra og fyrstu sambönd sem börn þróa 

með sér eru við umönnunaraðila og fjölskyldumeðlimi. Tengsl sem myndast á fyrsta æviárinu 

hafa mikil áhrif á félagslegan, vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska barna. Börn læra af 

samskiptum við foreldra og aðra fullorðna sem annast þau. Ungabörn hafa samskipti með því 
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að hjala, gráta, sýna svipbrigði og benda til að á fá þörfum sínum fullnægt. Ef umönnunaraðilar 

veita barninu ekki viðeigandi svörun við þörfum þess eða eru andlega fjarverandi getur það 

haft áhrif á þroska heilans sem hefur síðan áhrif út æviskeiðið. Þessi gagnkvæmu samskipti 

sem eiga sér stað á milli foreldra og barns eru barninu nauðsynleg til að ná heilbrigðum 

heilaþroska. Það er ekkert annað sem getur komið í stað þessara einstöku samskipta á milli 

barna og foreldra sem hefur jafn mikil áhrif á þróun og þroska heilans, persónuleika og 

sjálfsvitund barna (Shonkoff, 2017). 

Hæfileikar sem börn þróa með sér í æsku eru undirstaðan fyrir hversu vel þeim gengur í 

lífinu á fullorðinsárum. Þegar börnum er veitt það sem þau þurfa til að læra, dafna og þroskast 

eru meiri líkur á að þau þroskist eðlilega og verði fullgildir samfélagsþegnar sem gefa af sér 

aftur til samfélagsins. Undanfarna áratugi hefur þekking aukist á þroska barna og þau 

líffræðilegu ferli sem eiga sér stað frá fæðingu. Slík þekking veitir dýpri skilning á þroskaferli 

mannsins og skapar tækifæri til framtíðar hvað varðar lausnir og stefnur í hugmyndafræði 

félagsvísinda. Móttækileg, stöðug og nærandi sambönd ásamt leiðbeinandi uppeldi veita 

börnum ævilangan ávinning og hefur áhrif á hegðun þeirra og heilsu bæði líkamlega og 

andlega (Shonkoff og Richmond, 2009). 

Bæði börn og fullorðnir þurfa að búa yfir ákveðinni grunnhæfni til að geta brugðist við eða 

forðast mótlæti. Slíka hæfni er hægt að styrkja með þjálfun og æfingum. Skilgreining á þessari 

grunnhæfni sem hér er nefnd er breytileg á milli fræðigreina en flestir fræðimenn eru sammála 

um að hún tengist sjálfstjórn einstaklinga og framkvæmdagetu þeirra til að hafa stjórn á 

daglegu lífi. Sjálfstjórn gerir einstaklingum kleift að nýta viðeigandi færni á réttum tíma ásamt 

því að bregðast við umhverfinu í kringum sig og koma í veg fyrir óviðeigandi hegðun eða 

viðbrögð. Framkvæmdageta einstaklinga er samansafn af hæfni til að takast á við daglegt líf 

og nátengd sjálfstjórn. Innan framkvæmdagetu er vinnsluminni sem gerir einstaklingum fært 

að móttaka, vinna með upplýsingar og vitræn hæfni. Sem gerir einstaklingum kleift að takast 

á við dagleg verkefni, aðlaga og forgangsraða verkefnum, getan til að halda aftur af hvatvísri 

hegðun, einbeiting og halda athygli, setja sér markmið, leysa vandamál, fylgja reglum og 

þolinmæði (Shonkoff, 2017). 
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3.8 Kenningar um þroska barna 

Tengslakenning John Bowlby og kenning Erik Erikson um sálfélagslegan þroska barna eru báðar 

mjög viðeigandi þegar verið er að skoða afleiðingar áfalla og erfiðra upplifana í æsku og 

langtímaafleiðingar þess. Bæði Bowlby og Erikson fjalla um það í kenningum sínum hversu 

mikilvægt það er fyrir börn að fá gott atlæti strax í bernsku annars geti það haft afleiðingar út 

æviskeiðið (Erikson, 1963; Bowlby, 1940, 1969, 1973). 

3.8.1 Tengslakenning John Bowlby 

Tengslakenning John Bowlbys (1907-1990) á rætur sínar að rekja til sálgreiningar og er byggð 

á vísindalegri þekkingu. Bowlby var þess viss að umhverfisþættir hefðu áhrif á sálræna 

erfiðleika einstaklinga (Bowlby, 1940). Áhugi Bowlby á áhrifum áfalla og þroska barna var mikill 

eins og áhrif skilnaðar foreldra, aðskilnaður, höfnun foreldra og ef uppruna barna væri haldið 

leyndum fyrir þeim. Hann hélt því fram að ein af frumþörfum mannsins væri þörfin fyrir tengsl 

og að árásargirni væri afleiðing mótlætis og vonbrigða. Þungamiðja í kenningu Bowlby eru 

formgerð og eðli tengsla á milli barns og aðalumönnunar aðila. Bowlby taldi að í uppvexti 

einstaklinga þyrfti að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að ná heilbrigðum þroska (Bowlby, 1973; 

Sæunn Kjartansdóttir, 2021).  

Í fyrstu rannsókn sinni skoðaði hann áhrif þess ef tengsl á milli móður og barns væru rofin 

og með rannsóknum sínum gat hann sýnt fram á að börn undir sjö ára aldri sem alist höfðu 

upp á stofnunum urðu fyrir margháttuðum skaða, tilfinningalegum, líkamlegum og 

vitsmunalegum. Þau höfðu minni getu til tengslamyndunar, voru seinni til máls og stækkuðu 

minna (Holmes, 1993; Sæunn Kjartansdóttir, 2021). Í tengslakenningu Bowlby vakti hann 

athygli á því að börn upplifa söknuð, sársauka og angist eins og fullorðnir gera. Hann sýndi 

einnig fram á að aðskilnaður gat haft langtímaafleiðingar og leitt til andfélagslegrar hegðunar 

barna og andlegra veikinda á fullorðinsárum, sem hin mikilvægu frumtengsl foreldra og barna 

væru rofin við aðskilnað. Bowlby taldi að börn fæddust með hæfileikann til að tengjast þeim 

sem annaðist þau, en það færi eftir foreldri eða umönnunaraðilum hvernig sú tenging yrði 

(Bowlby, 1973; Holmes, 1993). 

Tengslahegðun (e. attachment behaviour) er hegðun sem barnið sýnir til að geta verið 

nálægt manneskju sem það telur mikilvæga. Barnið horfir á viðkomandi, grætur, kvartar og 

eltir manneskjuna við aðskilnað eða þegar barnið skynjar að aðskilnaður er yfirvofandi. Barnið 

hættir að sýna tengslahegðun þegar það hefur aftur náð nálægð við viðkomandi. Börn þróa 
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yfirleitt fyrstu tengsl við móður og síðar við aðra í nánasta umhverfi sínu eins og föður eða þá 

sem sjá um umönnun þess (Bowlby, 1969). 

Mary Ainsworth vann náið með Bowlby og þróuðu þau saman tengslakenninguna. 

Ainsworth sett fram hugtakið örugg höfn (e. secure base), hugtakið átti að lýsa því 

andrúmslofti sem barnið upplifði í nálægð manneskju sem væri því mikilvæg. Ainsworth taldi 

að barnið gæti farið og svalað forvitni sinni, prófað nýja hluti og hætt sér burt viss það af móður 

sinni nálægt. Ef barnið yrði hrætt eða óttaslegið færi það aftur í öruggu höfnina. Það sem 

mestu máli skipti að barnið vissi að örugg höfn er nálægt (Bowlby, 1988; Sæunn Kjartansdóttir, 

2021).  

Hugtakið innra vinnulíkan (e. internal working model) er mikilvægt innan 

tengslakenningarinnar og fjallar um hvernig barnið byggir upp líkan innra með sér sem byggist 

á samskiptum við þá sem standa því næst. Barnið lærir af reynslunni, hvers það geti ætlast til 

af sjálfu sér og öðru fólki. Barn sem hefur þróað með sér örugg tengsl býr til líkan af 

umhyggjusömum og áreiðanlegum foreldrum og gengur út frá því að það sé sjálft verðugt 

athygli og ástar (Bowlby, 1969; Sæunn Kjartansdóttir, 2021).  

Barn sem hefur þróað með sér óörugg tengsl gerir ráð fyrir því að fólki sé ekki treystandi. 

Það telur áhrif sín lítil og hefur síður væntingar um góðmennsku annara. Þessi hegðun eða 

tilfinningar eru ekki meðvitaðar heldur til komnar vegna reynslu barna fyrstu æviárin. 

Fullorðnir einstaklingar með óörugg tengslamynstur eiga það til að fara ítrekað í sambönd þar 

sem þeim er hafnað. Fyrstu tengslamynstur barna verða til þegar þau eru ósjálfbjarga og heili 

þeirra er í mótun. Áhrif fyrstu tengslamyndunar eru því mjög mikilvæg og fylgja börnum fram 

á fullorðinsár og jafnvel út æviskeiðið þar sem viðkomandi er yfirleitt í áralöngum samskiptum 

við þann einstakling sem mótaði tengslin í upphafi (Bowlby, 1969; Sæunn Kjartansdóttir, 

2021).  

Áður en samstarfs Ainsworth og Bowlby hófst hafði hún verið að vinna að rannsókn á 

þroska barna og í kjölfarið þróar hún rannsóknaraðferðina ókunnar aðstæður (e. Strange 

situation) á seinni hluta sjöunda áratugarins. Ókunnar aðstæður leiða í ljós hvernig 

tengslamyndun barna er um eins árs aldur. Með þessari rannsóknaraðferð gat hún metið 

núverandi þroska og samskiptahæfni barna um ókomin ár. Þátttakendur í rannsókninni voru 

börn á aldrinum 12 til 18 mánaða, mæður þeirra og ókunnur aðili sem hafði verið þjálfaður 

sérstaklega til að taka þátt í rannsókninni (Bowlby, 1969; Sæunn Kjartansdóttir, 2021).  
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Í upphafi rannsóknarinnar koma bæði móðir og barn inn í leikherbergi sem var sérstaklega 

útbúið fyrir rannsóknina. Eftir að barnið kemur inn í herbergið fór það yfirleitt að leika sér eftir 

stutta stund og litlu seinna kemur ókunnunga manneskjan inn í herbergið. Hún byrjar á því að 

spjalla stuttlega við móður og barn. Þegar ekki er langt um liðið yfirgefur móðirin herbergið og 

barnið verður eftir í herberginu með ókunnu manneskjunni, móðirin kemur svo aftur stuttu 

seinna og ókunna manneskjan yfirgefur herbergið. Þetta ferli tekur um það bil hálftíma og er 

allt tekið upp. Viðbrögð barna eru misjöfn þegar móðirin fer fram, sum gráta, reyna að elta 

móður sína og eru vansæl. Ókunnuga manneskjan sem eftir er í herberginu með barninu reynir 

að hugga barnið með því að reyna fá það í leik eða dreifa athygli þess. Það tekst stundum og 

þegar það tekst ekki kemur móðirin aftur inn í herbergið (Ainsworth o.fl., 1978; Sæunn 

Kjartansdóttir, 2021). 

Það sem verið er að skoða með þessari rannsóknaraðferð eru viðbrögð barnsins þegar 

móðirin kemur aftur inn í herbergið, frekar en að skoða viðbrögð þess þegar móðirin fer. 

Viðbrögð barnsins gefa til kynna hvernig tengslamyndun barnsins við móður sína er háttað. 

Tengslin sem barnið hefur myndað geta verið á fjóra vegu það eru örugg tengsl (e. secure 

attachment), óörugg tengsl (e. insecure attachment), tvíbent tengsl (e. ambivalent 

attachment) og ruglingsleg tengsl (e. disorganised attachment).  

Börn með örugg tengsl (e. secure attachment) sækja í móður sína eftir að hafa verið 

aðskilin frá henni. Þau kalla á hana þegar hún fer, leita að henni, elta hana, og sum börn fara 

að gráta. Þegar móðirin kemur aftur taka börnin gleði sína á ný, vilja fá huggun, líkamlega 

nálægð og teygja sig til hennar. Þau eru fljót að jafna sig og fara að leika sér. Tengslamyndun 

barna með óörugg tengsl (e. insecure attachment) mótast af nándarfælnum tengslum (e. 

avoidant attachment). Það lýsir sér þannig að þegar að móðirin fer sýna börnin lítil viðbrögð 

við aðskilnaði og mótmæla ekki. Þau gjarnan halda áfram að leika sér. Þau horfa jafnvel á eftir 

móðir sinni og taka því alveg eftir því að hún yfirgaf herbergið. Þegar móðirin kemur aftur láta 

börnin sem þau taki ekki eftir henni og leita ekki í nálægð móður sinnar. Börn með tvíbent 

óörugg tengsl (e. ambivalent attachment) fara í mikið uppnám við aðskilnað, gráta mikið og 

erfiðlega gengur fyrir móðurina að hugga barnið þegar hún kemur aftur. Barnið sýnir að það 

þrái nálægð við móður sína ef þegar hún ætlar að taka það upp sýnir það jafnvel árásargirni 

með því að sparka, ýta, lemja eða snúa sér burt. Ruglingsleg tengsl (e. disorganised 

attachment) á við um þau börn sem sína óörugg tengsl ásamt því að sýna brengluð viðbrögð 
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og einkenni ótta, eins og að æða í átt að móður sinni en stoppa á miðri leið, snúa til baka og 

jafnvel frjósa þar sem þau standa (Ainsworth o.fl., 1978; Sæunn Kjartansdóttir, 2021). 

Börn sem ná að þróa með sér örugg tengsl eiga móður sem hefur sýnt þeim ást og hlýju 

ásamt því að vera næm á þarfir barnsins fyrstu mánuðum lífs þess. Þau líta á móður sína sem 

örugga höfn. Börn með óörugga tengslamyndun hafa hugsanlega fengið líkamlegum þörfum 

fullnægt en móðirin hefur ekki haft mikinn áhuga á að hafa samskipti við barnið á fyrstu 

mánuðum lífs þess. Börn sem sýna nándarfælin tengslamynstur láta sem það hafi ekki áhrif á 

þau hvort móðir þeirra komið eða fari og líta úr fyrir að vera hin rólegustu en streituhormón 

og hjartsláttur þeirra segir aðra sögu. Mæður þeirra geta verið tilfinningalega fjarlægar og þola 

illa líkamlega snertingu. Börn með tvíbent tengsl sýna mikil viðbrögð þegar móðir þeirra fer og 

hafa mikla þörf fyrir nálægð hennar. Mæður barna með tvíbent tengsl geta verið 

ófyrirsjáanlegar og óáreiðanlegar, slík tengsl er oft hægt að rekja til ótta barnsins við foreldra 

sína. Það er algengt að börn sem verða fyrir ofbeldi þrói með sér slík tengsl og eru í mikilli 

áhættu á að sýna andfélagslega hegðun og eiga við geðræna vandamál að stríða ( Ainsworth 

o.fl., 1978; Sæunn Kjartansdóttir, 2021). 

3.8.2 Lífskeiðakenning Eriksson 

Erik Erikson (1902–1994) skiptir kenningu sinni um sálfélagslegan þroska mannsins í átta stig 

frá fæðingu til dauða. Hér verður fjallað um fyrstu fimm stig kenningarinnar þar sem það er 

talið eiga sérstaklega við efnistök ritgerðarinnar. Erikson taldi að allir fæddust með ákveðin 

markmið og til þess að ná árangursríkum sálfélagslegum þroska verði markmið hvers 

þroskastigs að nást. Ef einstaklingar ná ekki takast á við markmið hvers þroskastigs veldur það 

andlegum annmörkum eins og mikilli sektarkennd eða skorti á trausti sem fylgir viðkomandi 

út æviskeiðið (Erikson, 1963; Beckett og Taylor, 2019).  

En ef einstaklingar ná að vinna úr markmiðum hvers þroskastigs á árangursríkan hátt ná 

þeir að þroska sjálfið og verða andlega heilbrigðir einstaklingar. Hann gerði einnig ráð fyrir því 

að þótt viðkomandi hafi ekki leyst fullkomlega verkefni fyrri þroskastiga getur hann unnið í því 

síðar á ævinni. Kenningin gengur út á hvernig einstaklingar og umönnunaraðilar barnsins geta 

haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á sálfélagslegan þroska þess (Beckett og Taylor, 2019).  

Fyrsta stig á við ungabörn á fyrsta aldursári og er þroskaverkefni stigsins að læra traust 

eða vantraust. Ungabörn sem treysta umhverfinu gera ráð fyrir að lífið verði gott sé þörfum 

þeirra um öryggi, hlýju, huggun og fæði fullnægt. Þegar þörfum barna er ekki fullnægt læra 
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þau tortryggni og vantraust. Erikson taldi einnig að ef barn nái ekki að læra að treysta á 

umhverfi sitt á fyrsta stiginu ætti það erfiðara með að læra sjálfstæði sem er á næsta stigi 

ásamt því að geta átt í erfiðleikum með að treysta öðrum í samböndum síðar á ævinni (Erikson, 

1963; Beckett og Taylor, 2019). 

Á öðru stigi frá 18 mánaða til tveggja ára aldurs læra börn sjálfstæði, skömm og efa. Á 

þessu stigi vilja börn vera sjálfstæð og kanna heiminn. Börn sem fá að gera smávægileg mistök 

eða eru ávítt af foreldrum sínum fyrir hegðunina þurfa að takast á við tilfinningarnar skömm 

og efi. Með því læra þau bæði mistök og velgengni og þróa með sér heilbrigðan viljastyrk. Fái 

börn ekki tækifæri til að láta reyna á eigið sjálfstæði og gera smávægileg mistök læra þau 

skömm og efa (Erikson, 1963; Beckett og Taylor, 2019). 

Þriðja stig í kenningu Erikson á við börn á aldrinum þriggja til sex ára. Á þessu stigi læra 

börn tilfinningarnar frumkvæði og sektarkennd. Hér fara þau að virkja sköpunargáfu sína í leik 

og starfi. Börn læra að hegðun þeirra getur haft neikvæð áhrif á aðra og vægðarlausar refsingar 

geta valdið lamandi sektarkennd hjá barninu. Börn sem fá að virkja sköpunargleði sína í leik og 

starfi ásamt því að takast á við ábyrgð læra að þróa með sér frumkvæði (Erikson, 1963; Beckett 

og Taylor, 2019). 

Fjórða stig kenningarinnar á við um börn á aldrinum sex ára til 12 ára. Á þessu stigi læra 

börn tilfinningarnar dugnaður eða minnimáttarkennd. Markmið fjórða stigs er að börn læri að 

þróa með sér dugnað og öðlist færni í félagslegum þroska. Börn fara í skóla og einblína á námið 

ásamt því að þróa félagshæfni sína. Með því að læra nýja hæfni til að takast á við dagleg 

verkefni öðlast börn sjálfstæði og hæfileiki þeirra til að takast á við ný verkefni verður meiri. 

Þegar börn læra nýja færni, þróa þau með sér ástundun. Þau læra kappsemi og sjálfsálit þeirra 

verður meira út frá vinnu þeirra og framkvæmdagetu. Ef börnum tekst ekki að þróa með sér 

nýja hæfileika, finna þau ekki til kappsemi, þeim finnst þau vera ófullnægjandi og verða 

vanmáttug. Nái börn ekki markmiðum stigsins læra þau minnimáttarkennd (Erikson, 1963; 

Beckett og Taylor, 2019). 

Fimmta stig kenningarinnar á við börn á aldrinum 12 til 18 ára. Á þessu stigi læra börn að 

þróa með sér góða sjálfsmynd eða sjálfmyndarrugling. Börn hafa að sjálfsögðu myndað sér 

einhverja skoðun á eigin sjálfsmynd á þessu stigi en verkefni stigsins krefjast meira af 

einstaklingum þar sem kynþroski hefst og framtíðarplön byrja að myndast. Á þessum aldri eru 

unglingar að reyna átta sig á hver þau eru og hvað þau vilja verða. Hvernig vilja þau hegða sér 
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og koma fram við aðra. Unglingar sem ná að átta sig á hlutverkum sínum og gildum öðlast góða 

sjálfsmynd en takist þeim það ekki upplifa þau sjálfsmyndarrugling og verða frekar til baka, 

vilja ekki taka ábyrgð og upplifa streitu og spennu (Erikson, 1963; Beckett og Taylor, 2019). 
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4 Snemmtæk íhlutun og forvarnir 

Markmið með snemmtækri íhlutun er að grípa nógu snemma inn í skaðlegar aðstæður barns 

til að hafa sem mest áhrif á þroskaframvindu þess. Rannsóknir sýna að snemmtæk íhlutun og 

forvarnir fyrir börn og foreldra geta komið í veg fyrir neikvæðar afleiðingar áfalla í æsku. Með 

því að veita foreldrum ungra barna stuðning er hægt að efla foreldrahæfni þeirra og líðan 

barna sem leiðir síðan til betri tilfinningalegs, félagslegs og vitsmunalegs þroska ásamt lægri 

tíðni áhættuhegðunar á unglingsárum (Sólrún og Anna María, 2019).  

Rannsóknir sýna að inngrip síðar á ævinni eru ekki eins árangursrík og í sumum tilfellum 

árangurslaus. Sem dæmi þegar barn sem hefur upplifað mikla vanrækslu og er sett í fóstur 

fyrir tveggja ára aldur, þá verður aukning í greindarvísitölu, heilavirkni og tengslamyndun er 

líklegri til að verða eðlileg heldur en þegar barn er orðið eldra en tveggja ára. Að því sögðu þá 

er enginn einn aldur réttur fyrir inngrip en alltaf er þó talið að betra sé að grípa fyrr inn í 

aðstæður en að bíða (Shonkoff og Richmond , 2009). 

Þekking á áhrifum skaðlegrar streitu í æsku á heilsu á fullorðinsárum er ekki næg á meðal 

almennings og heilbrigðisstétta. Mikilvægt er að huga að heilsueflingu og forvörnum fyrir börn 

og foreldra þeirra til að draga úr streitutengdum þáttum í daglegu lífi. Félagsráðgjafar, læknar, 

geðlæknar og annað heilbrigðisstarfsfólk ætti að leitast við að reyna að koma í veg fyrir 

alvarlegt álag og illa meðferð á bæði börnum og fullorðnir í daglegu lífi. Einnig þarf að huga að 

því hvernig best er að styðja við þá sem búa við vanlíðan í kjölfar áfalla (Herrmann o.fl., 2011).   

Reyna þarf að draga úr hræðslu foreldra við að leita sér hjálpar þegar þeir eiga í 

erfiðleikum með uppeldi barna sinna eða glíma við fíknisjúkdóma eða andleg vandamál. Með 

því að auka vitund almennings og reyna að minnka líkur á  að börn og unglingar upplifi mörg 

áföll væri hægt að auka lífsgæði og draga úr hættunni á heilsuspillandi sjúkdómum á 

fullorðinsárum með því að stuðla að öruggu og nærandi samböndum þar sem börn lifa, leika 

og læra. Talið er að með forvarnarstarfi sem miðar að því að milda úr upplifun á áföllum í æsku 

væri hægt að draga úr þunglyndi á fullorðinsárum um allt að 44%. Talið er að allt að 21 milljón 

manns þjáist af þunglyndi í heiminum og 1,9 milljón af hjarta og æðasjúkdómum, 2,5 milljónir 

manns eru í ofþyngd eða glíma við offitu (Center for Diseases Control and Prevention, 2019). 

4.1 Hlutverk félagsráðgjafa  

Félagsráðgjafar starfa víða innan heilbrigðis- og velferðarkerfisins og hjálpa einstaklingum, 

jafnt börnum sem fullorðnum sem glíma við sálfélagslegan vanda. Félagsráðgjafar styðjast við 
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gagnreyndar vinnuaðferðir í störfum sínum ásamt því að þekkja kenningar um mannlega 

hegðun. Fjöldi félagsráðgjafa hafa sérhæft sig á ýmsum sviðum og meðferðarúrræðum eins og 

áfallameðferð, samtalsmeðferð og fjölskyldumeðferð (Larkin o.fl., 2014; Hrefna Ólafsdóttir, 

2006.).  

Félagsráðgjafar vinna ávallt með heildarsýn að leiðarljósi og mæta einstaklingum þar sem 

þeir eru staddir hverju sinni (Félagsráðgjafafélag Íslands, 2021; Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Eins 

og komið hefur fram í fræðilegri samantekt um áföll og erfiðar upplifanir í barnæsku og 

hugsanleg áhrif á heilsu á fullorðinsárum er það yfirleitt samspil ýmissa þátta í umhverfi 

barnsins sem hefur samverkandi áhrif og því mikilvægt að skoða líf þeirra úr frá heildarsýn. 

Þeir þurfa oft á fjölbreyttu og þverfaglegu meðferðarúrræði að halda þar sem skaðlegar 

afleiðingar áfallanna gætir oft á bæði andlega og líkamlega líðan. (Su og Stone, 2020; Larkin 

o.fl.; Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Megináhersla nýrra laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021 er 

snemmtækur stuðningur þar sem lögð er áhersla á að veita börnum og fjölskyldum þeirra 

þjónustu um leið og þörf krefur á sem skilvirkastan hátt, áður en vandi þeirra er orðin of mikill. 

Fjallað er um hlutverk og aðgengi allra barna að tengilið sem sinnir fyrsta stig þjónustu við barn 

og fjölskyldu þess. Tengiliður getur verið starfsmaður heilsugæslustöðva, leik-, grunn- og 

framhaldsskóla, félagsmiðstöðva, frístundaheimilis, lögreglu, barnavernd og félagsþjónustu. 

Tengiliður á að vera til staðar þar sem barn stundar nám hverju sinni. Einnig er fjallað um 

hlutverk málstjóra sem sér um annars eða þriðja stigs þjónustu og stýrir samþættingu hennar. 

Málstjóri er starfsmaður félagsþjónustu sveitarfélaga eða annara sviða sem sinna þörfum 

barnsins. 

Félagsráðgjafar búa yfir sérþekkingu í vinnu með einstaklingum sem glíma við félagslega 

vanda, streitu og áföll (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Því vekur það sérstaklega eftirtekt að er ekki 

er minnst á störf félagsráðgjafa í nýlegri þingsályktunartillögu þar sem verið er að leggja 

áherslu á að efla þurfi þverfaglega móttöku hjá heilsugæslum landsins (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, 2021-a). 
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5 Umræða 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum áfalla og 

erfiðrar lífsreynslu á þroska barna og heilsu þeirra á fullorðinsárum, greina frá niðurstöðum 

þeirra og svara rannsóknarspurningunum: Geta áföll og erfið upplifun í æsku haft áhrif á heilsu 

á fullorðinsárum? Hvernig geta félagsráðgjafar unnið að forvörnum og snemmtækri íhlutun 

með börnum sem hafa upplifað áföll í æsku eða erfið uppvaxtarskilyrði? 

Eins og fram kemur í þeim rannsóknum og kenningum sem fjallað hefur verið um getur 

það haft djúpstæð áhrif á líf einstaklinga á fullorðinsárum að verða fyrir áfalli og erfiðum 

upplifunum í æsku (Felitti o.fl., 1998; Shonkoff , 2017; Nelson o.fl., 2020; Erikson, 1963; 

Bowlby, 1969). Fyrsta rannsóknin sem gerð var á áhrifum áfalla í æsku og heilsu á 

fullorðinsárum var rannsókn Felitti (1998). Sýndu niðurstöður hennar að einstaklingar sem 

hafa upplifað fjölda áfalla í æsku glíma frekar við líkamleg og andleg vandamál á fullorðinsárum 

og ótímabæran dauða, heldur en þeir sem hafa ekki upplifað áföll. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu í auknu mæli hversu mikilvæg lífsreynsla barna og unglinga er þegar 

kemur að heilsu á fullorðinsárum (Felitti o.fl., 1998; Hughes o.fl., 2017). 

Rannsóknir í Lífeðlisfræði benda á í auknum mæli á hvernig langvarandi áhrif skaðlegrar 

streitu hefur á börn og leiðir til breytinga á tauga-, ónæmis- og innkirtlakerfi þeirra sem leiðir 

til skertrar vitrænnar, tilfinningalegar og félagslegrar virkni. Af þeim sökum geta einstaklingar 

sem hafa upplifað fjögur áföll eða fleiri verið næmari fyrir þróun sjúkdóma ásamt því að stunda 

frekar heilsuspillandi hegðun vegna þeirra lífeðlisfræðilegu breytinga sem hafa átt sér stað, 

heldur en þeir sem hafa ekki upplifað áföll (Hughes o.fl., 2017). Rannsóknir sýna einnig að til 

eru margar gerðir áfalla eða erfiðra upplifana sem valda skaðlegri streitu hjá börnum. Allt frá 

skilnaði foreldra til átakanlegra atburða eins og stríðsátaka. Ekki er þó talið að öll áföll hafi 

sömu áhrif, til að mynda er líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi talið hafa meiri og alvarlegri áhrif 

á þroska barna heldur en skilnaður foreldra (Nelson o.fl., 2020). 

Rannsóknir benda einnig til að aldur barna skiptir máli því yngri sem börnin eru því 

skaðlegri geta áhrif áfalla verið á öll líffærakerfi (Nelson o.fl., 2020). Þrátt fyrir mögulega 

skaðsemi áfalla er geta heilans til að aðlagast og breytast mikill alla ævi þó það dragi úr henni 

með aldrinum, þar af leiðandi er erfiðara að laga félagslega, vitsmunalega og tilfinningalega 

færni sem byggir á veikum grunni heldur en að rétt sé staðið að hlutunum frá upphafi 

(Shonkoff, 2017). 
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Rannsóknir sýna að snemmtæk íhlutun og forvarnir fyrir börn og foreldra geta dregið úr 

skaðlegum afleiðingum áfalla í æsku. Ásamt nauðsyn þess að einstaklingar hafi kost á meðferð 

hjá fagfólki eins og félagsráðgjöfum til að vinna úr afleiðingum áfalla og erfiðra upplifana 

(Sólrún og Anna María, 2019). Störf félagsráðgjafa í meðferð einstaklinga sem glíma við 

sálfélagslegan vanda, áföll og streitu eru mikilvæg vegna þeirrar sérþekkingu sem þeir búa yfir 

á áherslu á heildarsýn í starfi (Larkin o.fl., 2014; Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsókna sem kynntar hafa verið hér um áhrif áfalla og erfiðra 

upplifana í æsku á heilsu á fullorðinsárum séu ógnvekjandi er ekki þar með sagt að upplifi börn 

áföll í æsku séu þau dæmd til sjúkdóma og heilsuleysis á fullorðinsárum. Upplifun áfalla í æsku 

segir ekki nákvæmlega til um hvernig einstaklingi farnast á fullorðinsárum heldur hafa þeir 

forspágildi vegna uppsafnaðar áhættu álags og streitu (Hays-Grudo og  Morris, 2020). 

Frekari rannsókna er þörf á samspili ólíkra áfalla ásamt því að rannsaka áhrif einstakra 

áfalla á heilsu á fullorðinsárum (Lanier o.fl., 2018). Mikilvægt er að skilja hvaða þættir þurfa 

að vera til staðar þegar verið er að þróa meðferðarúrræði fyrir þolendur áfalla. Eins og staðan 

er í dag er gert ráð fyrir að sama úrræði eigi við alla sem hafa upplifað áföll. Einnig þarf að 

skoða hvort að aðrar aðferðir henti betur til að mæla áhrif áfalla heldur en ACE mælikvarðinn. 

ACR mælikvarðinn hefur fengið gagnrýni fyrir einfaldleika og að forspágildi áfalla hafi sama 

vægi óháð alvarleika áfallsins (Lacey og Minnis, 2020).  

Umfjöllun hér á undan sýnir að félagsráðgjafar hafa hæfnina og þekkinguna til þess að 

koma að snemmtækri íhlutun barna og fjölskyldna þeirra hvar sem er í samfélaginu. Hingað til 

hefur verið skortur á úrræðum og samþættingu þjónustu fyrir börn og fjölskyldur þeirra og er 

það von höfundar að með nýjum lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 

86/2021 dragi verulega úr biðlistum og þjónustan verði aðgengileg fyrir öll börn og fjölskyldur 

þeirra.  
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