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Útdráttur 

 
Vísbendingar eru fyrir því að upplifun á innikróun hafi mikil áhrif á ákvörðun einstaklinga að 

taka eigið líf. Innikróun felst í þeirri upplifun einstaklings að tilraunir til að flýja úr óbærilegum 

aðstæðum séu hindraðar eða árangurslausar. E-SF er fjögurra atriða sjálfsmatskvarði sem metur 

upplifun á innikróun. Markmið listans er að mæla innikróun. Rannsókir hafa sýnt að innikróun 

veiti góða forspá um sjálfsvígshættu einstaklinga. Í þessari rannsókn var E-SF þýddur á 

íslensku og lagður fyrir almennt og klínískt úrtak. Metnir voru próffræðilegir eiginleikar listans 

og aðgreiningarhæfni hans í sambandi við algeng mælitæki þunglyndis. Niðurstöður leiddu í 

ljós góða próffræðilega eiginleika og fylgni við spurningar á öðrum mælitækjum sem meta 

vonleysi og sjálfsvígshugsanir. Munur er á skori á E-SF á milli almenns þýðis og einstaklinga 

með þunglyndi. Tölfræðileg próf leiddu í ljós að greinimörk listans séu >3. Sjálfsvíg eru mikið 

samfélagslegt vandamál og ljóst er að orsakir þeirra eru margþættar. E-SF eykur aðgengileika 

á mati á innikróun í daglegu starfi sálfræðinga. 
 
Efnisorð: E-SF, sjálfsvíg, þunglyndi, vonleysi, IMV, innikróun, entrapment 
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Abstract 

 

Research indicates that a feeling of entrapment plays a part in one’s decision to take their own 

life. Entrapment arises when one’s attempts to escape from unbearable circumstances are 

thwarted or unsuccessful. E-SF is a four-item self-report questionnaire that assesses feelings of 

entrapment. The purpose of the measurement is to measure entrapment. Research has shown 

that entrapment is a good predictor of suicide risk. In this study the measure was translated to 

Icelandic and assessed in a general and clinical sample. The psychometric properties and the 

discriminatory validity of the measure were assessed in relation to other widely used measures 

of depression. Results indicate that the measure has good psychometric properties and 

correlates with questions on other measures that assess hopelessness and suicidal thoughts. The 

scores of the general population and individuals with depression differ significantly. Statistical 

tests suggest that the cut-off score for the list is >3. Suicides are a big societal problem and it 

is clear that their causes are complex. E-SF adds to the accessibility of a measure of entrapment 

for psychologists’ everyday clinical practice. 
 
Key words: E-SF, suicide, depression, hopelessness, IMV, Entrapment 
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Sjálfsvíg eru mikið samfélagsvandamál og ein af aðalorsökum dauðsfalla í heiminum (Institute 

for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2021). Fleiri en 700.000 manns deyja af völdum 

sjálfsvíga á ári hverju og margir fleiri gera sjálfsvígstilraunir (World Health Organization, 

2021). Vegna þess hve mikil skömm fylgir sjálfsvígum og sú staðreynd að sjálfsvíg eru ólögleg 

í ákveðnum samfélögum má ætla að þessar tölur séu vanmat á raunverulegri tíðni (Mishara og 

Weisstub, 2016). Almennt hefur tíðni sjálfsvíga lækkað á heimsvísu á síðustu áratugum. Árið 

2019 létust 10 af hverjum 100.000 af völdum sjálfsvígs samanborið við 14 af hverjum 100.000 

árið 1990 (Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2021). Lífstíðaralgengi 

sjálfsvígshugleiðinga nær allt að 20% en eru tölur breytilegar eftir rannsóknum. 

Lífstíðaralgengi sjálfsvígstilrauna er aftur á móti mun lægra eða um 3% (Nock o.fl., 2008; 

Weissman o.fl., 1999; Casey o.fl, 2008). 

Á Íslandi tók tíðni sjálfsvíga ekki miklum breytingum á árunum 1999-2020. Samkvæmt 

Embætti landlæknis (2021) var tíðni sjálfsvíga á hverja 100.000 íbúa 11,2 árið 1999 en 12,8 

árið 2020. Tíðni sjálfsvíga á árunum 1999-2020 var hæst á aldursbilinu 45-59 ára eða 17,3 á 

hverja 100.000 íbúa en lægst á aldursbilinu 0-18 ára eða 1,1 á hverja 100.000 íbúa. Karlar eru 

rúmlega þrisvar sinnum líklegri til þess að falla fyrir eigin hendi en konur. Konur eru líklegri 

til þess að gera sjálfsvígstilraun en karlar eru líklegri til að takast ætlunarverk sitt þar sem þeir 

notar oftar hættumeiri aðferðir en konur. Sjálfsvíg eru algengasta dánarorsök ungra karlmanna 

en eldri karlmenn mynda stærsta hópinn sem fellur fyrir eigin hendi (Högni Óskarsson o.fl., 

2019). Dánarorsakir eldri karlmanna samanstanda frekar af líkamlegum heilsufarskvillum og 

felst hlutfallslegur munur í algengi sjálfsvíga í því. Á árunum 1999-2020 var tíðni sjálfsvíga á 

Íslandi á hverja 100.000 íbúa 18,1 hjá körlum og 5,4 hjá konum. Munur á milli kynja í tíðni 

sjálfsvíga fer þó minnkandi (Embætti landlæknis, 2021).  

Sjálfsvíg 
Sjálfsvíg (e. suicide) er það þegar einstaklingur tekur eigið líf. Stór hluti þeirra einstaklinga 

sem taka eigið líf glíma við geðrænan vanda og eru þar þunglyndi, fíknisjúkdómar og geðrof 

helstu áhættuþættir þó aðrar geðraskanir hafi einnig áhrif (Bachmann, 2018). Í yfirlitsrannsókn 

Bertolote og Fleischmann (2002), þar sem gögn úr 31 rannsókn voru skoðuð, kemur fram að 

yfir 90% þeirra sem tóku eigið líf hafi verið með greinanlega (e. diagnosable) geðröskun. Þrátt 

fyrir að meirihluti þeirra sem falli fyrir eigin hendi glími við geðrænan vanda er aðeins lítill 

hluti þeirra sem eiga við geðrænan vanda að stríða sem taka eigið líf (Nordentoft o.fl., 2011).  
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Orsakir sjálfsvíga eru ekki þekktar að fullu þar sem áhættuþættir eru margir og samspil 

fjölmargra þátta á sér stað. Hægt er að skipta áhættuþáttum sjálfsvíga í fjóra flokka: 

persónuleiki og einstaklingsmunur, hugrænir þættir, félagslegir þættir og neikvæðir lífsatburðir 

(sjá Töflu 1) (O’Connor og Nock, 2014). Þessir áhættuþættir koma fram í kenningum og 

líkönum, hafa hlotið athygli í rannsóknum eða eru vænleg rannsóknarefni fyrir 

framtíðarrannsóknir. 

 

Tafla 1 

Fjórir flokkar áhættuþátta sjálfsvíga.  

Persónuleiki og 
einstaklingsmunur 

Hugrænir þættir Félagslegir þættir Neikvæðir 
lífsatburðir 

Vonleysi Ósveigjanleiki í 
hugsun 

Fjölskyldusaga um 
sjálfsvíg 

Erfiðleikar og áföll 
í æsku 

Hvatvísi Grufl (e. rumination) Félagsleg 
einangrun 

Líkamleg veikindi 

Fullkomnunarárátta Hugsanabæling Reynsla af dauða 
annarra af völdum 
sjálfsvígs 

Félagslegir 
streituvaldar 

Taugaveiklun  Tilfinningaónæmi 
gagnvart sársauka 

Félagsnám (e. 
modeling) 

Sálrænt 
streituviðbragð 

Úthverfa (e. 
extrovertion) 

Skortur á ótta við 
sársauka 

  Líkamlegt 
streituviðbragð  

Skortur á bjartsýni Yfirbugun (e. defeat)     
Skortur á þrautseigju Innikróun     

 

Þar sem einungis lítill hluti þeirra sem glíma við geðraskanir tekur eigið líf hafa 

geðraskanir ekki mikið forspárgildi um sjálfsvíg og segja ekki mikið um ástæður þess að 

einstaklingur ákveður að taka eigið líf. Þarf því að skoða afmarkaðri þætti sem greinir 

einstaklinga í sjálfsvígshættu frá öðrum (O’Connor og Nock, 2014).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef einstaklingur hefur áður gert sjálfsvígstilraun er hann 

allt að fjórum sinnum líklegri til að reyna að taka eigið líf í framtíðinni (Oquendo o.fl., 2004; 

Nordström o.fl., 1995). Þeir sem hafa áður gert sjálfsvígstilraun eru því líklegri til að láta lífið 

síðar af völdum sjálfsvígs (Lizardi o.fl., 2007). Fyrri saga um sjálfsvígstilraunir er einn sterkasti 
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forspárþáttur sjálfsvíga (Hawton, 2009; Suominen o.fl., 2004; Owens, Horrocks og House, 

2002; Hawton og Van Heeringen, 2009). 

Þunglyndi 
Þunglyndi er algengasta geðröskunin meðal þeirra sem taka eigið líf (Hawton og van 

Heeringen, 2009) og er röskunin er ein algengasta geðröskunin (Kessler o.fl., 1994). 

Samkvæmt APA (American Psychiatric Association) er talið að ársalgengi þunglyndis meðal 

fullorðinna sé um 7,1% en lífstíðaralgengi sé allt að 20%, þar sem konur eru allt að tvöfalt 

líklegri til að þjást af þunglyndi á lífsleiðinni. Nauðsynlegt er að taka tölur um lífstíðaralgengi 

með varfærni þar sem minnisskekkjur og vanmat þátttakenda á eigin þunglyndi getur átt sér 

stað. Eins má nefna að niðurstöður ólíkra rannsókna sýna fram á mismunandi lífstíðaralgengi 

þunglyndis, en tölur eru á bilinu 4,5 til 37,4% (Luppa o.fl., 2012; Otte o.fl., 2016). 

Þunglyndi er geðröskun sem spannar breitt og misleitt svið geðrænna og líffræðilegra 

einkenna. Engin þessara einkenna eru einstök fyrir þunglyndi og koma þau fram í ýmsum 

öðrum geðrænum sjúkdómum (Malhi og Mann, 2018). Samt sem áður eru ákveðin 

kjarnaeinkenni sem eru sameiginleg mörgum tilvikum þunglyndis og hafa áhrif á getu 

einstaklings til þess að sinna daglegu lífi, til dæmis neikvætt tilfinningalegt ástand sem getur 

verið allt frá óánægju til mikillar depurðar, svartsýni og vonleysi. Einnig geta einkenni falist í 

breyttu svefnmynstri og matarvenjum, orkuleysi, hvataleysi, einbeitingarörðugleikum og 

erfiðleikum með að taka ákvarðanir (Malhi og Mann, 2018; Otte o.fl., 2016). Þunglyndi er þó 

ekki fullnægjandi orsakaskýring fyrir sjálfsvíg. Einungis lítið hlutfall þeirra sem glíma við 

þunglyndi reyna að taka eigið líf og ekki allir þeir sem fremja sjálfsvíg eru þunglyndir 

(Baumeister, 1990). Nauðsynlegt er að þróa ítarlegra líkan um orsakavalda sjálfsvíga. 

Vonleysi 
Vonleysi (e. hopelessness) er skilgreint eftir því hversu svartsýnn einstaklingur er um 

framtíðina (O’Connor, Connery og Cheyne, 2000). Flestar rannsóknir hafa notast við 20 atriða 

BHS kvarðann (Beck Hopelessness Scale) til að meta vonleysi. Samkvæmt Beck er vonleysi 

lykileinkenni þunglyndis en einnig það einkenni sem tengir þunglyndi einna helst við sjálfsvíg 

(Beck o.fl., 1985; Beck, 1967). Rannsóknir benda til þess að hærri fylgni sé á milli vonleysis 

og ásetnings til sjálfsvígs en þunglyndis og ásetnings til að sjálfsvígs (Weishaar og Beck, 1992; 

Kovacs, Beck og Weissman, 1975; Minkoff, Bergman, Beck og Beck, 1973; Steer, Kumar og 

Beck, 1993). Rannsóknir benda einnig til þess að vonleysi geti þjónað sem eins konar milliliður 

(e. mediator) milli þunglyndiseinkenna og sjálfsvíga (Rosellini og Bagge, 2014; Woosley o.fl., 
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2014). Eins hafa rannsóknir sýnt fram á að ef stjórnað er fyrir áhrifum vonleysis séu minni 

tengsl á milli þunglyndis og ásetnings til sjálfsvígs (Beck o.fl., 1985; Zang og Li, 2013; Labelle 

o.fl., 2013).   

Í rannsókn Beck o.fl. frá árinu 1985 var fylgst með 207 einstaklingum sem höfðu verið 

lagðir inn á sjúkrahús vegna sjálfsvígshugleiðinga. Á 10 ára tímabili höfðu 14 þeirra 

einstaklinga tekið eigið líf. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að einungis 

Vonleysiskvarðinn (e. Hopelessness Scale) og það atriði sem metur svartsýni á BDI (útgáfa frá 

1970) spáðu fyrir um sjálfsvíg. Skor 10 eða hærra á Vonleysiskvarðanum bar réttilega kennsl 

á 91% þeirra sem á endanum tóku eigið líf. Rannsóknin studdi við niðurstöður fyrri rannsókna 

um samband vonleysis og ásetnings til sjálfsvígs. Eins leiddi rannsóknin í ljós að alvarleiki 

þunglyndis greindi ekki á milli þeirra sem íhuguðu sjálfsvíg og þeirra sem að lokum frömdu 

sjálfsvíg frá öðrum í hópnum eftir að stjórnað var fyrir áhrifum vonleysis. Þær niðurstöður eru 

í samræmi við fyrri rannsóknir sem segja tengsl þunglyndis og sjálfsvíga ekki vera marktæk ef 

stjórnað er fyrir áhrifum vonleysis (Beck, Steer, Kovacs og Garrison, 1985). 

Framhald á þessari rannsókn Becks o.fl. leiddi í ljós að þeir einstaklingar sem á 

endanum tóku eigið líf skoruðu marktækt hærra á bæði BHS og BDI en þeir sem tóku ekki 

eigið líf. 16 af 17 einstaklingum sem tóku eigið líf skoruðu 9 eða hærra á BHS og bar BHS því 

kennsl á 94,2% þeirra sem á endanum tóku eigið líf. Er þetta í samræmi við fyrri rannsókn 

Becks o.fl. frá 1985. Ekki fannst marktækur munur á þeim einstaklingum sem tókst ætlunarverk 

sitt og þeim sem gerðu sjálfsvígstilraun eftir alvarleika þunglyndis. Voru þær niðurstöður 

einnig í samræmi við fyrri rannsóknir Becks frá árinu 1985 (Beck o.fl., 2006). Saman styðja 

þessar rannsóknir Becks o.fl. við ályktanir sem benda til þess að vonleysi hafi hærri fylgni við 

sjálfsvíg en þunglyndi eitt og sér og er því ástæða til að skoða nánar. 

Samþætta hvata- og viljalíkanið (Integrated Motivational-Volitional Model (IMV)) 
Þó nokkur sálfræðileg líkön hafa verið sett fram í þeim tilgangi að skýra hvernig 

sjálfsvígshugleiðingar koma til og hvernig þær leiða til sjálfsvígstilrauna. Eitt slíkt líkan er 

samþætta hvata- og viljalíkanið, eða IMV (O’Connor og Kirtley, 2018), sem sjá má á Mynd 1. 

Markmið þess er að sameina og auka við fyrri þekkingu á því hvers vegna fólk deyr af völdum 

sjálfsvíga með áherslu á ákvarðandi (e. determinant) sálræna þætti í sjálfsvígshegðun. Líkanið 

er þríþætt og felur í sér for-hvatningarstig, hvatningarstig og viljastig (O’Connor og Portzky, 

2018). Innikróun er mikilvægur þáttur í líkaninu og leikur stórt hlutverk í ferlinu sem leiðir til 

sjálfsvígs. Líkaninu er ætlað að hjálpa til við að aðgreina þá sem eru með sjálfsvígshugleiðingar 
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frá þeim sem að lokum gera sjálfsvígstilraunir. Samkvæmt líkaninu hefur ásetningur hegðunar 

besta forspárgildið fyrir sjálfsvígshegðun. Ásetningur ræðst hins vegar af tilfinningu fyrir 

innikróun, þar sem sjálfsvíg er metið sem augljós (e. salient) lausn á lífsaðstæðum og innikróun 

er orsökuð af yfirbugun (e. defeat) eða niðurlægjandi mati á aðstæðum. Breytingar frá einu 

stigi í annað; frá yfirbugun/niðurlægingu í innikróun, frá innikróun í sjálfsvígshugleiðingar/-

ásetning og frá hugleiðingum/-ásetningi í sjálfsvígshegðun, eru ákvarðar af mótunarbreytum, 

sem annaðhvort auka eða draga úr líkum á breytingum á milli mismunandi stiga. 

Mótunarbreyturnar eru af þremur gerðum, mótunarbreytur sem eru ógn við sjálf (ÓSM) (e. 

threat to self moderators, TSM), mótunarbreytur sem hafa áhrif á hvata (HM) (e. motivational 

moderators, MM) og mótunarbreytur sem hafa áhrif á vilja (VM) (e. volitional moderators, 

VM). 

 

Mynd 1 

Samþætt hvata- og viljalíkan, IMV 

 

Skýring. Þýtt af rannsakendum (O’Connor og Kirtley, 2018) 

 

Samkvæmt IMV hafa mótunarbreytur sem hafa áhrif á hvata (HM) áhrif á líkurnar á 

því að innikróun leiði til sjálfsvígshugleiðinga og -ásetnings. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt 
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að ákveðið mynstur hugsana um framtíðina sem einkennist af skorti á jákvæðri sýn er 

sérstaklega tengt upphafi sjálfsvígshættu, óháð þunglyndi (O’Connor, 2010). Samkvæmt 

niðurstöðum klínískrar rannsóknar Rasmussens o.fl. (2010) þar sem notast var við gögn 

sjúklinga sem lagðir voru inn á spítala vegna of stórs skammts lyfja eða vímuefna, voru 

sjúklingar sem skoruðu hátt á innikróun með marktækt meira af sjálfsvígshugleiðingum ef þeir 

voru einnig með skert jákvætt viðhorf til framtíðarinnar samanborið við þá sem höfðu jákvætt 

viðhorf til framtíðarinnar. Endurskuldbinding (e. re-engagement) við markmið er önnur 

mótunarbreyta sem hefur áhrif á sambandið á milli innikróunar og sjálfsvígshugleiðinga 

(O’Connor og Kirtley, 2018), þar sem markmið eru þess eðlis að gefa lífinu meiri tilgang. 

Skortur á skuldbindingu við markmið 24 klukkustundum eftir sjálfsvígstilraun leiddi til 

marktækt meiri sjálfsvígshugleiðinga tveimur og hálfum mánuði seinna en hjá öðrum 

(O'Connor o.fl., 2009). 

Innikróun  
Innikróun (e. entrapment) má skilgreina sem þá tilfinningu sem kemur fram þegar tilraunir 

einstaklings til að komast úr yfirbugandi (e. defeating) eða niðurlægjandi aðstæðum eru 

hindraðar (Gilbert og Allan, 1998) eða þegar einstaklingur trúir því að hann geti ekki breytt 

lífsaðstæðum. Innikróun felur einnig í sér tilfinningalega löngun til þess að flýja eða hlaupast 

á brott úr yfirþyrmandi aðstæðum. Samkvæmt Gilbert og Allan (1998) er hindruð hvöt til að 

flýja meginmunurinn sem skilur á milli innikróunar og vonleysis. Rannsóknir á dýrum og 

árekstrum þeirra á milli benda til þess að það að vera yfirbugaður en fær um að flýja úr 

aðstæðunum veldur einstaklingi ekki eins miklum óþægindum (e. problematical) og að vera 

yfirbugaður og fastur í aðstæðunum (MacLean, 1990). Gilbert (2016) heldur því fram að 

æskilegra væri að rannsaka hugtakið innikróun í tengslum við þunglyndi heldur en hjálparleysi 

(e. helplessness) þar sem hjálparleysi vísar ekki til undirliggjandi hvatar til þess að flýja. 

Einstaklingar sem stundað hafa sjálfskaðandi hegðun, án ásetnings um að taka eigið líf, og 

einstaklingar með sjálfsvígshugleiðingar hafa skorað lægra á innikróun í samanburði við 

einstaklinga sem gert hafa tilraun til að taka eigið líf (Dhingra, Boduszek og Klonsky, 2016).  

Með því að meta innikróun frekar en vonleysi má betur ná til þeirra sem eru með ásetning um 

að taka eigið líf. BHS metur almennari tilfinningu en E-SF og aðgreinir ekki eins vel á milli 

þeirra sem síðar reyna að taka eigið líf frá þeim sem eru ekki með ásetning um að taka eigið líf 

(O’Connor o.fl., 2013). 
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E-SF 
Rannsóknir benda til þess að sjálfsvígshegðun eigi rætur að rekja til tilrauna einstaklings til að 

flýja óbærilegar aðstæður eða óbærilegar hugsanir og tilfinningar (O'Connor og Portzky, 2018; 

O'Connor o.fl., 2013; Williams, 1997). Flestar rannsóknir hafa notast við 16 atriða lista Gilberts 

og Allans (Gilbert, 1998) til að meta innikróun (Entrapment Scale). Listinn var upphaflega 

þróaður til að meta upplifun á innikróun í tengslum við þunglyndi. Listinn mælir annars vegar 

ytri innikróun (e. external entrapment) og hins vegar innri innikróun (e. internal entrapment). 

Ytri innikróun snýr að umheiminum og áreitum í honum sem framkalla löngun til að flýja. 

Innri innikróun snýr að löngun til að flýja sem er tilkomin vegna innri hugsana og tilfinninga. 

Ekki er þó ljóst hvor gerð innikróunar skipti meira máli eða hvort almennari löngun til þess að 

flýja sé mikilvægari (Gilbert, 1998). Kvarðinn hefur góða próffræðilega eiginleika (Gilbert og 

Allan, 1998; Gilbert o.fl., 2002) og greinir á milli sjúklinga með og án sögu um 

sjálfsvígstilraunir (Rasmussen o.fl., 2010).  

Notkun 16 atriða listans getur reynst tímafrek í klínískri framkvæmd og gæti styttri 

útgáfa listans, E-SF, sem inniheldur fjögur atriði, því leikið lykilhlutverk í útbreiddara eftirliti 

á innikróun bæði í klínískum aðstæðum og í rannsóknaraðstæðum (De Beurs o.fl., 2020). E-

SF, sem notast var við í þessari rannsókn, er einnig ætlað að meta ytri og innri innikróun. Við 

þróun á 4 atriða E-SF var fylgni upp á ,94 við 16 atriða listann í klínísku úrtaki og fylgni upp 

á ,97 í almennu úrtaki. Samanburður á 16 og 4 atriða listunum leiddi einnig í ljós viðlíka fylgni 

við aðra klíníska og sálfræðilega kvarða (De Beurs o.fl., 2020). E-SF gefur því sambærilegar 

niðurstöður og lengri gerð mælitækisins en minnkar fyrirlagnarbyrði (e. administration 

burden) um 75%.   

Rannsóknir á tengslum ES og E-SF við sjálfsvígstilraunir, sjálfsvígshugleiðingar og 

sjálfsvíg hafa sýnt fram á að upplifun á innikróun sé mikilvægur forspárþáttur fyrir 

sjálfsvígshegðun og veiti aukið forspárréttmæti umfram þunglyndi, vonleysi, 

sjálfsvígshugleiðingar og tíðni fyrri sjálfsvígstilrauna (O’Connor o.fl., 2013). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á tengsl innri innikróunar við sjálfsvígshugleiðingar (Höller o.fl., 2022). 

Upplifun á yfirbugun og innikróun hefur sterk tengsl við þunglyndi, kvíða, áfallastreituröskun 

og sjálfsvígshugleiðingar/-hegðun, sem getur bent til þess að yfirbugun og innikróun séu 

fjölþátta áhættuþáttur (e. transdiagnostic) fyrir margs konar geðræna kvilla  (Siddaway o.fl., 

2015). Innikróun er einnig meginþáttur í IMV og leikur þar stórt hlutverk í ferlinu sem leiðir 

til sjálfsvígs (Williams, 1997). Ljóst er að huga þarf að mikilvægi innikróunar í klínísku mati 

og meðferð einstaklinga sem eru í sjálfsvígshættu.  
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Nauðsynlegt er að til sé mælitæki sem metur sjálfsvígshættu skjólstæðinga á skjótan og 

öruggan hátt, en í 60% tilfella þróast sjálfsvígshugleiðingar í sjálfsvígstilraun innan árs frá því 

að hugleiðingar byrjuðu (Nock o.fl., 2008). Matsviðtöl og fyrirlögn þeirra, eins og þau eru í 

dag, geta reynst afar tímafrek og eru því oft ekki notuð í klínísku starfi. Rík þörf er á 

aðgengilegu og fljótlegu mati til að greina á milli þeirra einstaklinga sem eru í sjálfsvígshættu 

og þeirra sem eru það ekki.   

Markmið rannsóknarinnar 
Markmið rannsóknarinnar er að þýða sjálfsmatskvarða sem metur innikróun, Entrapment - 

Short Form (E-SF), auk þess að meta próffræðilega eiginleika og aðgreiningarhæfni við algeng 

mælitæki þunglyndis hérlendis. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hugtakaréttmæti og 

fræðileg tengsl við aðrar skyldar hugsmíðar ásamt því að skoða aðgreiningarhæfni listanna til 

að greina á milli þessarar tilfinningar og annarra einkenna þunglyndis. Einnig er ætlun 

rannsakenda að meta greinimörk (e. cut-off) listans. Listinn hefur verið notaður í klínísku starfi 

jafnt sem rannsóknum í Bretlandi og er því ástæða til að rannsaka listann frekar (de Beurs o.fl., 

2020). Höfundar vita ekki til þess að E-SF listinn hafi áður verið notaður hér á landi í 

greiningarstarfi. Í klínísku starfi er mikilvægt að greina einstaklinga í sjálfsvígshættu frá öðrum 

og gætu niðurstöður þessarar rannsóknar gefið mikilvægar upplýsingar um gagnsemi listans á 

Íslandi. Sjálfsvígshætta er margþætt og rannsóknir á áhættuþáttum fyrir sjálfsvígum meðal 

fólks með geðrænan vanda hafa mikið forvarnargildi og eru mikilvægar til þess að geta spáð 

betur fyrir um sjálfsvígshættu einstaklinga (Brådvik, 2018). 

Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar eru hvort þeir sem eru með þunglyndi skori 

hærra á E-SF listanum en þeir sem eru ekki með þunglyndi og hvort skor á E-SF hafi meiri 

fylgni við skor á BHS eða BDI-II spurningalistunum. Einnig hvort fylgni sé á milli E-SF listans 

og spurninga 9 á BDI-II og PHQ-9 kvörðunum, sem meta sjálfsvígshugsanir. 

Tilgátur rannsakenda eru að skor á E-SF sé hærra hjá þátttakendum í klínísku úrtaki en 

hjá þeim sem eru í almennu úrtaki og að E-SF hafi hærri fylgni við BHS en BDI-II hjá þeim 

sem eru í klínísku úrtaki. Einnig að E-SF hafi hærri fylgni við spurningu 9 á BDI-II en við 

hinar spurningar BDI-II listans og heildarskor á BDI-II í bæði almennu og klínísku úrtaki. Auk 

þess að E-SF hafi hærri fylgni við spurningu 9 á PHQ-9 en hinar spurningar PHQ-9 og 

heildarskor á PHQ-9 í bæði almennu og klínísku úrtaki.  
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Aðferð 

Þátttakendur 
Gögnum var safnað frá 58 þátttakendum. Fjarlægja þurfti gögn 7 þátttakenda vegna ógildra eða 

ófullnægjandi svara. Þátttakendur í rannsókninni voru því 51 talsins. Þar af voru 20 karlkyns 

og 31 kvenkyns. Aldursbil þátttakenda var á bilinu 19 ára til 71 árs og var meðalaldur 

þátttakenda 27 ár.  Þátttakendur í almennu úrtaki voru 39 talsins.  Þátttakendur í klínísku úrtaki 

voru 12 talsins.  

 Úrtak úr almennu þýði var valið af hentugleika. Flestir þátttakendur í almennu úrtaki 

voru háskólanemar og einstaklingar sem rannsakendur þekktu til. Klínískt úrtak samanstóð af 

einstaklingum í þunglyndismeðferð á Kvíðameðferðarstöðinni. Þátttakendur í almennu úrtaki 

voru ekki í virkri þunglyndismeðferð á meðan á rannsókninni stóð. 

Mælitæki 
Í rannsókninni voru íslenskar þýðingar BDI-II, BHS, GAD-7, PHQ-9 og E-SF listanna lagðar 

fyrir þátttakendur.  

BDI-II (Beck Depression Inventory, 2. útg.) er 21 atriða sjálfsmatskvarði sem ætlað er 

að meta alvarleika þunglyndiseinkenna. Kvarðinn metur einkenni síðastliðinna tveggja vikna. 

Hvert atriði er metið á fjögurra punkta Likert-skala (0-3) þar sem gildin eru breytileg eftir 

spurningum. Heildarskor kvarðans er á bilinu 0-63 þar sem hærra skor tengist alvarlegri 

þunglyndiseinkennum (Beck, Steer og Brown, 1996). Sýnt hefur verið fram á mjög góða 

próffræðilega eiginleika kvarðans erlendis og hérlendis (Dozois og Covin, 2004; Arnarson, 

2008). 

BHS (Beck Hopelessness Scale) er 20 atriða sjálfsmatskvarði sem notaður er til að meta 

vonleysi einstaklinga. Kvarðinn metur einkenni síðastliðinnar viku. BHS spáir einnig fyrir um 

sjálfsvígshættu einstaklinga. Kvarðinn metur jákvæð og neikvæð viðhorf einstaklingsins til 

framtíðarinnar (Guðmundsdóttir og Bernharðsdóttir, 2011). Fullyrðingar eru settar upp á 

tvíkostabreytu þar sem einstaklingur svarar hvort fullyrðingin eigi við eða ekki (satt=0; 

ósatt=1). Níu spurningar eru orðaðar öfugt til þess að sporna við samþykkishneigð þátttakenda. 

Heildarskor kvarðans er á bilinu 0-20 stig þar sem hærra skor tengist neikvæðara viðhorfi til 

framtíðarinnar. Erlendis hefur verið sýnt fram á mjög góða próffræðilega eiginleika listans í 

klínísku þýði en innri áreiðanleiki er almennt minni í almennu þýði þar sem meiri dreifing er í 

svörun (Dozois og Covin, 2004). Forprófun á íslenskri þýðingu listans leiddi í ljós góðan innri 

áreiðanleika hans (Guðmundsdóttir og Bernharðsdóttir, 2011). 
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GAD-7 (General Anxiety Disorder-7) er sjö atriða sjálfsmatskvarði sem skimar fyrir og 

mælir einkenni almennrar kvíðaröskunar. Kvarðinn metur einkenni síðastliðinna tveggja vikna. 

Hvert atriði er metið á fjögurra punkta Likert-skala (0-3) á eftirfarandi hátt: „Aldrei”, 0 stig; 

„Nokkra daga”, 1 stig; „Oftar en helming daganna”; 2 stig; „Næstum daglega”, 3 stig. Í þessari 

rannsókn var heildarskor fengið út frá summu atriðanna og er heildarskor kvarðans því á bilinu 

0-21 þar sem hærra skor tengist alvarlegri kvíðaeinkennum. (Williams, 2014).  Sýnt hefur verið 

fram á góða próffræðilega eiginleika kvarðans í erlendum rannsókn og viðunandi próffræðilega 

eiginleika hérlendis (Johnson o.fl., 2019; Snæbjörnsdóttir, 2018). 

PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) er níu atriða sjálfsmatskvarði sem ætlað er að 

meta alvarleika þunglyndiseinkenna. Kvarðinn metur einkenni síðastliðinna tveggja vikna. 

Hvert atriði er metið á fjögurra punkta Likert-skala (0-3) á eftirfarandi hátt: „Aldrei”, 0 stig; 

„Nokkra daga”, 1 stig; „Oftar en helming daganna”, 2 stig; „Næstum daglega”, 3 stig 

Heildarskor kvarðans er á bilinu 0-27 þar hærra skor tengist alvarlegri þunglyndiseinkennum 

(Manea, Gilbody og McMillan, 2015). Sýnt hefur verið fram á góða próffræðilega eiginleika 

kvarðans (Beard o.fl., 2016). Þörf er á rannsóknum á próffræðilegum eiginleikum PHQ-9 

hérlendis. 

E-SF (Entrapment Scale Short-Form) er fjögurra atriða sjálfsmatskvarði sem ætlað er 

að meta innikróun. Hvert atriði er metið á fimm punkta Likert-skala (0-4) á eftirfarandi hátt: 

„Á alls ekki við um mig”, 0 stig; „Á lítillega við um mig”, 1 stig; „Á nokkuð við um mig”, 2 

stig; „Á vel við um mig”, 3 stig; „Á mjög vel við um mig”, 4 stig (De Beurs o.fl., 2020). 

Heildarskor kvarðans er á bilinu 0-16 þar sem hærra skor tengist alvarlegri einkennum 

innikróunar. Próffræðilegt mat á listanum sýndi að einsþáttalíkan féll best að listanum. Þar sem 

sýnt hefur verið fram á að innri og ytri innikróun tengjast sjálfsvígshegðun á ólíkan hátt var 

ákveðið að notast við tvö atriði til þess að mæla hvora gerð innikróunar. Sýnt hefur verið fram 

á góða próffræðilega eiginleika kvarðans (Gilbert og Allan, 1998; De Beurs o.fl., 2020). Listinn 

var þýddur á íslensku af rannsakendum og má sjá þýðinguna í Viðauka 1. 

Í þessari rannsókn er áhersla lögð á spurningar 9 á BDI-II og PHQ-9, sem fjalla um 

sjálfsvígshugsanir. Spurning 9 á BDI-II er á eftirfarandi hátt: Sjálfsmorðshugsanir eða óskir. 

„Ég hugsa ekki um að fyrirfara mér”, 0 stig; „Ég hugsa um að fyrirfara mér en ég myndi ekki 

framkvæma það”, 1 stig; „Mig langar til að fyrirfara mér”, 2 stig; „Ég myndi fyrirfara mér ef 

ég hefði tækifæri til þess”, 3 stig. Spurning 9 á PHQ-9 kvarðanum er á eftirfarandi hátt: Hversu 

oft sl. 2 vikur hefur þú „Hugsað um að það væri betra ef þú værir dáin(n) eða hugsað um að 
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skaða þig á einhvern hátt? „Aldrei”, 0 stig; „Nokkra daga”, 1 stig; „Oftar en helming daga”, 2 

stig; „Næstum daglega”, 3 stig. 

Framkvæmd 
Rannsakendur þýddu spurningalista hvor í sínu lagi og báru saman þýðingar sínar, auk 

þýðingar leiðbeinanda. Ef vafi lék á um viðeigandi þýðingu var fengið álit hjá öðrum 

sérfræðingum á Kvíðameðferðarstöðinni auk einstaklinga sem rannsakendur þekktu til. Komist 

var að sameiginlegri þýðingu sem endurspeglaði upprunalega listann sem best en sem hæfði 

jafnframt íslenskum málvenjum. Leyfi fyrir rannsókninni var aflað frá Vísindasiðanefnd og 

hófu þá rannsakendur auk leiðbeinanda að afla svara frá þátttakendum. Allir þátttakendur 

svöruðu BDI-II, BHS, GAD-7, PHQ-9 og E-SF sjálfsmatskvörðunum. Rannsakendur lögðu 

listann fyrir háskólanema og einstaklinga sem þeir þekktu til. Leiðbeinandi lagði listann fyrir  

skjólstæðinga í þunglyndismeðferð á Kvíðameðferðarstöðinni. Gagnasöfnun úr klínísku úrtaki 

gekk verr en vonast var til sökum vandkvæða sem sköpuðust vegna Covid-19 faraldursins. 

Öllum þátttakendum var gert grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og var gert ljóst að hætta 

mætti þátttöku hvenær sem er án neikvæðra afleiðinga fyrir viðkomandi. Einnig var 

þátttakendum gefinn kostur á viðtalstíma á Kvíðameðferðarstöðinni, sér að kostnaðarlausu, ef 

þeir upplifðu óþægindi við þátttöku í rannsókninni. Allir þátttakendur veittu skriflegt samþykki 

fyrir þátttöku í rannsókninni. Farið var með öll gögn sem trúnaðarmál og tryggt að ekki væri 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Upplýsingar um rannsókn og samþykkisyfirlýsingu 

má sjá í Viðauka 2 og Viðauka 3. 

Tölfræðileg úrvinnsla 
Notast var við tölfræðiforritin Microsoft Excel og SPSS Statistics við úrvinnslu gagna. Lýsandi 

tölfræði (meðaltöl og staðalfrávik) var notuð til að lýsa þátttakendum. T-próf óháðra úrtaka var 

notað til að reikna út mun á meðaltölum hópa á heildarskori á E-SF. Notast var við Cronbach’s 

alpha (α) til að meta innri áreiðanleika listans og Pearson’s fylgnistuðull (r) til að reikna út 

fylgni heildarskors E-SF við heildarskor á BDI-II og PHQ-9, auk fylgni við aðrar spurningar 

listanna, til að kanna samleitni- og aðgreiningarréttmæti E-SF listans. ROC-greining var 

framkvæmd til þess að reikna út greinimörk (e. cut-off) E-SF listans miðað við næmi (e. 

sensitivity) og sértæki (e. specificity). Sjálfsvígshætta var skilgreind sem skor hærra en 0 (>0) 

á spurningu 9 á BDI-II eða spurningu 9 á PHQ-9. Í marktektarprófum var miðað við alfastuðul 

(α) ,05. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 
Í Töflu 2 má sjá lýsandi tölfræði meðaltala og staðalfrávika fyrir almennt og klínískt úrtak. Í 

öllum tilfellum var meðaltal hærra í klínísku úrtaki en í almennu úrtaki. 

 

Tafla 2 

Lýsandi tölfræði fyrir almennt og klínískt úrtak. 

 Almennt úrtak 
(n=39) 

Klínískt úrtak 
(n=12) 

 meðaltal staðalfrávik meðaltal staðalfrávik 

E-SF 1,82 2,349 8,42 6,112 

BDI-II 10,00 7,462 29,33 14,317 

BHS 2,41 2,149 12,88 6,000 

GAD-7 6,38 4,178 8,67 5,069 

PHQ-9 5,56 4,185 12,83 6,726 

BDI-II sp. 9 ,10 ,307 1,00 ,953 

PHQ-9 sp. 9 ,08 ,270 1,25 1,215 

n = fjöldi 

 

Dreifing heildarskora allra lista í almennu úrtaki var nokkuð frábrugðin dreifingu 

heildarskora í klínísku úrtaki, líkt og sjá má á myndum 2 og 3. Í almennu úrtaki var skorun lág, 

tíðasta gildi 0, og dreifing lítil, á bilinu 0 til 7 stig. Í klínísku úrtaki var dreifing meiri, á bilinu 

0 til 16 stig, skorun að jafnaði hærri og tíðasta gildi 16 stig. 
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Mynd 2 

Dreifing heildarskors á E-SF í almennu úrtaki.   

 

Mynd 3 

Dreifing heildarskors á E-SF í klínísku úrtaki.
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T-próf á mun milli hópa 
Próf Levene‘s á einsleitni dreifingar gaf til kynna misleitni í dreifingu svara hjá almennu og 

klínísku úrtaki, F(49)= 39,438, p< ,001. Vegna þess að forsenda um einsleitni dreifingar stóðst 

ekki var T-próf óháðra úrtaka framkvæmt sem ekki gerir ráð fyrir einsleitni dreifingar. T-próf 

leiddi í ljós marktækan mun á meðaltölum heildarskora á E-SF milli klínísks og almenns úrtaks, 

t(12,016)= –3,656, p= ,003, 95% öryggisbil [-10,526 ; -2,666].   

Próffræðilegir eiginleikar E-SF 
Próffræðilegir eiginleikar listans voru metnir. Innri áreiðanleiki E-SF kvarðans mældist mjög 

hár, Cronbach’s alpha, α= ,946. Í Töflu 3 má sjá fylgni milli spurninga innan listans. 

Niðurstöður gáfu ekki til kynna að innri áreiðanleiki myndi hækka ef atriði af listanum yrði 

fjarlægt. Innri áreiðanleiki E-SF kvarðans yrði α= ,942 ef spurning 1 væri fjarlægð, α= ,931 ef 

spurning 2 væri fjarlægð, α= ,927 ef spurning 3 væri fjarlægð og α= ,917 ef spurning 4 væri 

fjarlægð. Innri áreiðanleiki varð því aldrei hærri en α= ,946, sem styður við það að listinn mæli 

eina hugsmíð, innikróun. 

 

Tafla 3 

Fylgni milli spurninga á E-SF 

  Spurning 1 Spurning 2 Spurning 3 Spurning 4 

Spurning 1 1,000 ,796 ,766 ,805 

Spurning 2 ,796 1,000 ,825 ,837 

Spurning 3 ,766 ,825 1,000 ,895 

Spurning 4 ,805 ,837 ,895 1,000 

 

Í klínísku úrtaki var sterk fylgni á milli heildarskors á E-SF og heildarskora á BHS og 

BDI-II (sjá Töflu 4). Heildarskor á E-SF hafði hærri fylgni við heildarskor á BHS, (r= ,781) en 

við heildarskor á BDI-II (r= ,664). Í almennu úrtaki var fylgni þó meiri við heildarskor á BDI-

II (r= ,626) samanborið við heildarskor á BHS (r= ,458). Fylgni við spurningu 9 á BDI-II, sem 

snýr að sjálfsvígshugsunum og -óskum, reyndist ekki meiri en við hinar spurningar listans, 

hvorki í almennu né klínísku úrtaki. Ekki mældist meiri fylgni við spurningu 9 en heildarskor 

á listanum. Fylgni milli heildarskors allra þátttakenda á E-SF reyndist mest við heildarskor á 
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BHS, r= ,817. Ekki mældist mesta fylgni við spurningu 9 á BDI-II miðað við hinar spurningar 

listans.  

 

Tafla 4 

Fylgni E-SF við heildarskor á BHS og heildarskor á BDI-II og allar spurningar á BDI-II í 

almennu og klínísku úrtaki. 

 BHS og BDI-II E-SF heildarskor  
almennt úrtak 

E-SF heildarskor  
klínískt úrtak 

E-SF heildarskor 
allir þátttakendur 

BHS heildarskor ,458** ,781** ,817** 

BDI-II heildarskor ,626** ,664* ,789** 
Spurning 1 ,305 ,448 ,615** 

Spurning 2 ,005 ,895** ,720** 

Spurning 3 ,735** ,750** ,842** 
Spurning 4 ,362* ,337 ,463** 

Spurning 5 ,451** ,559 ,725** 

Spurning 6 ,354* ,039 ,414** 

Spurning 7 ,548** ,800** ,757** 
Spurning 8 ,442** ,788** ,703** 

Spurning 9 ,318* ,328 ,575** 

Spurning 10 -,120 ,297 ,382** 
Spurning 11 ,385* ,551 ,246 

Spurning 12 ,417** ,487 ,567** 

Spurning 13 ,339* ,075 ,417** 
Spurning 14 ,489** ,527 ,725** 

Spurning 15 ,359* ,677* ,615** 

Spurning 16 ,227 ,280 ,430** 

Spurning 17 ,395* ,649* ,597** 
Spurning 18 ,441** ,181 ,420** 

Spurning 19 ,172 ,191 ,393** 

Spurning 20 ,466** ,502 ,630** 
Spurning 21 ,294 ,330 ,351* 

* marktækt miðað við α= ,05 

** marktækt miðað við α= ,001 
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Fylgni við önnur mælitæki 
Í almennu úrtaki var meðalsterk fylgni á milli heildarskors á E-SF og heildarskora á PHQ-9, 

r= ,581 (sjá Töflu 5). Mesta fylgni listans var við heildarskor PHQ-9. Í almennu úrtaki mældist 

ekki markverð fylgni við spurningu 9, sem snýr að sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða. Fylgni 

við aðrar spurningar listans reyndist meiri en við spurningu 9.  Í klínísku úrtaki reyndist fylgni 

milli heildarskora listanna ekki marktæk. Mesta fylgni í klínísku úrtaki mældist við spurningu 

9 á PHQ-9, eða r= ,817, sem er marktæk. Fylgni við spurningu 9 var einnig töluvert meiri en 

við heildarskor listans, sem var r= ,510. Fylgni milli svara allra þátttakenda á E-SF og 

spurninga á PHQ-9 mældist mest við spurningu 9. Einnig var nokkuð há fylgni við heildarskor 

á PHQ-9. 

 

Tafla 5 

Fylgni E-SF við heildarskor á PHQ-9 og allar spurningar á PHQ-9 í almennu og klínísku 

úrtaki.  

PHQ-9  E-SF heildarskor 
 almennt úrtak 

E-SF heildarskor  
klínískt úrtak 

E-SF heildarskor  
allir þátttakendur 

PHQ-9 heildarskor ,581** ,510 ,685** 

Spurning 1 ,450** ,222 ,544** 

Spurning 2 ,341* ,610* ,686** 
Spurning 3 ,414** -,130 ,199 

Spurning 4 ,517** ,567 ,553** 

Spurning 5 ,399* ,181 ,355* 

Spurning 6 ,550** ,537 ,707** 
Spurning 7 ,323* ,171 ,344* 

Spurning 8 ,231 ,518 ,447** 

Spurning 9 ,271 ,817** ,803** 

 * marktækt miðað við α= ,05 

** marktækt miðað við α= ,001 

Greinimörk (e. cut-off score) 
Í þeim tilgangi að kanna greinimörk E-SF listans voru mælingar á næmi og sértæki gerðar (sjá 

mynd 4) með ROC-greiningu (e. Receiver Operating Characteristic). Bestu greinimörk listans 

miðað við næmi og sértæki reyndust vera >3. Greinimörk >3 gefa næmi upp á ,867 og sértæki 
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upp á ,189. Listinn greindi mjög vel á milli þeirra sem eru í sjálfsvígshættu og þeirra sem eru 

það ekki, AUC= ,914, 95% öryggisbil [,837 ; ,992].  

 

Mynd 4 

Næmi og sértæki E-SF fyrir sjálfsvígshættu 

 

Skýring. ROC kúrfa sem sýnir hversu vel E-SF spáir fyrir um sjálfsvígshættu. Bláa línan lýsir 

sambandi næmis og sértækis E-SF listans, græna viðmiðurnarlínan táknar próf sem er 

gagnslaust til greiningar. 
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Umræða 
 

Markmið rannsóknarinnar var að þýða sjálfsmatskvarða sem metur innikróun, Entrapment - 

Short Form (E-SF) auk þess að meta próffræðilega eiginleika og aðgreiningarhæfni við algeng 

mælitæki þunglyndis hérlendis. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hugtakaréttmæti og 

fræðileg tengsl við aðrar skyldar hugsmíðar ásamt því að skoða aðgreiningarhæfni listanna til 

að greina á milli þessarar tilfinningar og annarra einkenna þunglyndis. Einnig var ætlun 

rannsakenda að meta greinimörk listans.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að tilgáta rannsakenda um að skor á E-SF 

sé hærra hjá einstaklingum í þunglyndismeðferð í samanburði við þá sem eru það ekki hafi 

staðist. Niðurstöður sýndu að þátttakendur úr klínísku úrtaki skoruðu að jafnaði hærra á E-SF 

spurningalistanum en þátttakendur úr almennu úrtaki. Þessar niðurstöður styðja við gagnsemi 

listans þar sem hann greinir vel á milli einstaklinga í þunglyndismeðferð og þeirra sem eru það 

ekki. 

Niðurstöður sýndu fram á hærri fylgni E-SF við BHS en BDI-II í klínísku úrtaki, sem 

er í samræmi við tilgátu rannsakenda. Ekki mældist hærri fylgni E-SF við BHS en BDI-II í 

almennu úrtaki. Fylgni svörunar allra þátttakenda var mikil sem er í samræmi við tilgátu 

rannsakenda og fyrri rannsóknir sem hafa sýnt fram á tengsl sjálfsvíga og vonleysis (Beck o.fl., 

1985; Beck o.fl., 2006). Vonleysi er skilgreint eftir því hversu svartsýnn einstaklingur er um 

framtíðina (O’Connor o.fl., 2000) og er hugtakið náskylt innikróun. Niðurstöður gefa því til 

kynna að E-SF hafi gott samleitniréttmæti við skyldar hugsmíðar.  

Tilgáta rannsakenda um að E-SF hafi hærri fylgni við spurningu 9 á BDI-II en við hinar 

spurningar BDI-II listans og heildarskor á BDI-II í bæði almennu og klínísku úrtaki stóðst ekki. 

Fylgni við spurningu 9 mældist þó meðalsterk. Er það í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna 

að þunglyndi er ekki fullnægjandi orsakaskýring fyrir sjálfsvíg. Einungis lítið hlutfall þeirra 

sem glíma við þunglyndi reyna að taka eigið líf og ekki allir þeir sem fremja sjálfsvíg eru 

þunglyndir (Baumeister, 1990). Í klínísku úrtaki mældist fylgni mest við spurningu 2 á BDI-II 

sem metur svartsýni. Er það í samræmi við tengsl innikróunar og vonleysis, sem felst í svartsýni 

á framtíðina. Í almennu úrtaki og svörun allra þátttakenda mældist fylgni mest við spurningu 3 

á BDI-II en metur hún fyrri mistök.  

Tilgáta rannsakenda um að E-SF hafi hærri fylgni við spurningu 9 á PHQ-9 en hinar 

spurningar PHQ-9 og heildarskor á PHQ-9 stóðst í klínísku úrtaki en ekki í almennu úrtaki. 
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Fylgni svörunar allra þátttakenda við spurningu 9 var sterk og mældist meiri en fylgni við 

heildarskor og hinar spurningar PHQ-9 listans. 

Spurningar 9 á BDI-II og PHQ-9 snúa báðar að sjálfsvígshugsunum. Þó er munur á 

orðalagi spurninganna. Á BDI-II er spurningin orðuð á mun beinskeyttari hátt þar sem spurt er 

beint hvort einstaklingur vilji fyrirfara sér eða myndi fyrirfara sér ef hann hefði tækifæri til 

þess. Spurning 9 á PHQ-9 spyr að sama hlut á óbeinni hátt þar sem spurt er um 

sjálfsvígshugsanir frekar en -ætlun. Orðalagið snýst um það hvort einstaklingi myndi finnast 

betra ef hann væri dáinn eða hefði hugsað um að skaða sig á einhvern hátt. Rannsakendur telja 

að spurning 9 á BDI-II krefjist meiri heiðarleika og meiri innskoðunar hjá svarendum. Mun á 

niðurstöðum á fylgni á milli E-SF og spurninga 9 á BDI-II og PHQ-9 mætti því rekja til þessa 

mismunar í orðalagi spurninganna. 

Niðurstöður sýna fram á góða próffræðilega eiginleika E-SF listans sem er í samræmi 

við fyrri rannsóknir (Gilbert og Allan, 1998; Gilbert o.fl., 2002). Innri áreiðanleiki er mjög hár 

og styður þá forsendu að E-SF sé að mæla eina hugsmíð, innikróun. Samleitni- og 

aðgreiningarréttmæti er fullnægjandi. Fylgni á milli skors á E-SF og spurninga sem meta 

svartsýni á BDI-II listanum og sjálfsvígshugsanir á PHQ-9 listanum var mikil. Mun sterkara 

samband var á milli E-SF listans og BHS heldur en við BDI-II, sem metur þunglyndi. Þetta 

rennir stoðum undir rannsóknir Becks o.fl. (1985; 2006) um að vonleysi hafi hærri fylgni við 

sjálfsvíg en þunglyndi eitt og sér. ROC-greining gefur til kynna að listinn greini á milli 

einstaklinga með sjálfsvígshugsanir og -óskir, líkt og fyrri rannsóknir á sjúklingum hafa sýnt 

(Rasmussen o.fl., 2010). Við mat á greinimörkum var leitast eftir því að hafa næmi sem mest 

vegna mikilvægis þess að listinn greini sem stærstan hluta þeirra sem eru í sjálfsvígshættu.  

Þörf er á langtímarannsóknum hérlendis til þess að kanna forspárréttmæti íslenskrar 

þýðingar E-SF listans fyrir sjálfsvígshegðun. Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að upplifun á 

innikróun sé mikilvægur forspárþáttur fyrir sjálfsvígshegðun og veiti aukið forspárréttmæti 

umfram mælingar á þunglyndi, vonleysi, sjálfsvígshugleiðingum og tíðni fyrri 

sjálfsvígstilrauna (O’Connor o.fl., 2013). Helstu vandkvæði þessarar rannsóknar snéru að 

smæð úrtaksins og þá sérstaklega klíníska úrtaksins. Áframhaldandi rannsóknir á áhrifum 

innikróunar á sjálfsvíg þar sem úrtök eru stærri eru ákjósanlegar. Einnig væri ákjósanlegt að 

fylgjast með þátttakendum til lengri tíma til þess að hægt sé að rannsaka forspárréttmæti listans 

betur. 

Orsakir sjálfsvíga eru margþættar. Samþætt hvata- og viljalíkan (IMV) O’Connors 

(O’Connor og Kirtley, 2018) reynir að skýra hvernig sjálfsvígshugleiðingar koma til og hvernig 
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þær leiða til sjálfsvígstilrauna. Innikróun er mikilvægur þáttur í líkaninu og leikur stórt hlutverk 

í ferlinu sem leiðir til sjálfsvígs. Skortur er á rannsóknum sem tengjast hlutverki innikróunar í 

ferlinu sem leiðir til sjálfsvígs en síðustu ár hafa rannsóknir beinst að þeim þætti í auknum mæli 

(De Beurs o.fl., 2020). E-SF getur hjálpað til við að vísa veginn að aukinni áherslu á innikróun 

í því ferli.  

E-SF hefur gefið góða raun í Bretlandi og út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er ástæða 

til að innleiða listann hér á landi. Með innleiðingu E-SF má auka aðgengileika á mati á 

innikróun og leikur listinn einnig lykilhlutverk í útbreiddara eftirliti á innikróun bæði í 

klínískum aðstæðum og rannsóknaraðstæðum. Með E-SF minnkar fyrirlagnarbyrði um 75%, 

miðað við lengri útgáfu listans. Niðurstöður leiddu í ljós góða próffræðilega eiginleika og 

aðgreiningarhæfni við algeng mælitæki þunglyndis hérlendis. Einnig var góð fylgni við 

spurningar á öðrum mælitækjum sem meta vonleysi og sjálfsvígshugsanir.   

Þrátt fyrir auknar rannsóknir hefur fjöldi dauðsfalla af völdum sjálfsvíga á Íslandi ekki 

tekið miklum breytingum í fjölmörg ár. Árið 1999 var tíðni sjálfsvíga á hverja 100.000 íbúa 

11,2 en 12,8 árið 2020. Á síðasta áratug hafa að meðaltali 39 fallið fyrir eigin hendi á hverju 

ári og eru sjálfsvíg til að mynda algengasta dánarorsök ungra karlmanna á Íslandi (Embætti 

Landlæknis, 2021). Hvert sjálfsvíg er sorglegur atburður fyrir fjölskyldur og samfélög og getur 

haft langvarandi áhrif á þá sem standa eftir. Markmiðið hlýtur að vera að lækka tíðni sjálfsvíga 

og hafa þar rannsóknir á áhættuþáttum sjálfsvíga mikið forvarnargildi (Brådvik, 2018). Þar sem 

orsakaferlin sem leiða til sjálfsvíga eru flókin er mikilvægt að rannsaka áhættuþætti og komast 

þannig nær því að fyrirbyggja þau. Ljóst er að huga þurfi að mikilvægi innikróunar í klínísku 

mati og meðferð einstaklinga sem eru í sjálfsvígshættu. 
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Viðauki 1 

 

Styttri útgáfa lista sem metur innikróun (E-SF) 

  Á alls ekki 

við um mig 

Á lítillega 

við um mig 

Á nokkuð 

við um mig 

Á vel við 

um mig 

Á mjög vel 

við um mig 

 

1. Mér líður oft eins og mig langi bara 

til að hlaupast á brott. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Ég upplifi mig 

vanmáttugan/vanmáttuga/vanmáttugt 

til þess að breyta hlutum. 

0 1 2 3 4 

3. Mér líður eins og ég sé 

fastur/föst/fast í sjálfum/sjálfri/sjálfu 

mér. 

0 1 2 3 4 

4. Mér líður eins og ég sé í djúpri holu 

sem ég kemst ekki upp úr. 

0 1 2 3 4 
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Viðauki 2 
Upplýsingar um rannsókn 

 
Heiti rannsóknar 

Rannsókn á spurningarlista um upplifun að vera fangin/n/ð í eigin tilfinningum, hugsunum og 
aðstæðum. 
 

Markmið og tilgangur rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar er að meta próffræðilega eiginleika og aðgreiningarhæfni 
sjálfsmatskvarða sem metur tilfinninguna að vera fangin/n/ð innri eða ytri aðstæðum, 
Entrapment – Short Form (E-SF) við algeng mælitæki þunglyndis. Tilgangur rannsóknarinnar 
er að skoða hugtakaréttmæti og fræðileg tengsl við aðrar skyldar hugsmíðar ásamt því að 
skoða aðgreiningarhæfni listanna til að greina á milli þessarar tilfinningar og annarra 
einkenna þunglyndis. Upplýsingum verður safnað á meðal fólks sem glímir við þunglyndi.  
 

Öflun þátttakenda og þátttökuskilyrði 
Auglýst verður eftir þátttakendum í rannsóknina hjá þeim sem sækja þjónustu á 
Kvíðameðferðarstöðinni (KMS). Gert er ráð fyrir að safna svörum frá allt að 100 
þátttakendum. 
 

Hvað felst í þátttöku í rannsókninni? 
Í þátttöku þinni felst að til viðbótar við þá lista sem þú fyllir út sem hluta af þinni meðferð, þá 
bætist við E-SF sem eru fjórar spurningar að lengd. Gert er ráð fyrir að svörun 
sjálfsmatskvarðans taki um 2 til 3 mínútur í hvert sinn sem þú fyllir út lista, sem er gert um 
það bil annað hvert skipti sem þú sækir meðferðartíma. Tekið skal fram að kjósir þú að taka 
ekki þátt í rannsókninni mun það ekki hafa nein áhrif á mögulega meðferð þína á KMS. Við 
gerum okkur grein fyrir að þátttaka þín krefst tíma og fyrirhafnar af þinnar hálfu og yrðum 
við því mjög þakklát fyrir þátttöku þína.  
 

Kostnaður/greiðslur 
Þátttaka mun hvorki fela í sér kostnað fyrir þig né færðu greitt fyrir þátttöku þína.  
 

Mögulegar áhættur og óþægindi við þátttöku  
Áhætta við þátttöku beinist fyrst og fremst að trúnaði við þátttakendur og verndun 
persónugreinanlegra auðkenna. Engar upplýsingar munu koma fram í kynningu á 
niðurstöðum rannsóknar, sem hægt verður að rekja til einstakra þátttakenda. Áhætta þín af 
þátttöku í rannsókninni er því hverfandi. Ef þú á einhverjum tíma finnur fyrir óþægindum eða 
aukinni vanlíðan vegna þátttöku í rannsókninni getur þú haft samband við Sigurð Viðar, 
sálfræðing á Kvíðameðferðarstöðinni og fengið viðtal við hann þér að kostnaðarlausu.  
 

Mögulegur ávinningur 
Þú hefur ekki beinan hag af þátttöku í rannsókninni. Við vonum þó að þú sjáir hag í því að 
vita að þátttaka þín geti mögulega átt þátt í því að auka þekkingu á sálfræðilegum 
mælitækjum og meðferð við þunglyndi á Íslandi. 
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Hætt við þátttöku 
Það er þitt val hvort þú tekur þátt í rannsókninni eða ekki. Þér er frjálst að hafna þátttöku eða 
hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa og mun það ekki hafa áhrif á 
mögulega meðferð þína hjá KMS.  
 

Trúnaður við þátttakendur 
Nafn þitt kemur hvergi fram í rannsókninni svo svörin verður ekki hægt að rekja til þín. Allar 
upplýsingar sem þú veitir í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum 
um trúnað og nafnleynd. Farið verður að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og 
eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað hjá rannsóknaraðila á 
meðan á rannsókn stendur og öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Gögnin verða 
eingöngu notuð af rannsakendum. Niðurstöðurnar verða notaðar til að stuðla að bættri 
meðferð við þunglyndi á Íslandi. Niðurstöðurnar verða allar ópersónugreinanlegar.  
 

Ábyrgðarmaður og aðrir rannsakendur 
Tómas Kristjánsson, ábyrgðamaður rannsóknarinnar. 
Sálfræðingur á Kvíðameðferðarstöðinni, Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík. 
Sími: 534-0110, netfang: tomask@kms.is. 
 
 

Sálfræðingur sem hægt er að hafa samband við: 
Sigurður Viðar. 
Sálfræðingur á Kvíðameðferðarstöðinni, Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík 
Sími: 534-0110, netfang: sigurdur@kms.is 
 

Sálfræðingurinn sem tekur viðtal við mögulega þátttakendur í rannsókninni getur svarað þeim 
spurningum sem upp kunna að koma.  
 
 

Með fyrirfram þökk 
 
______________________________________________ 
Tómas Kristjánsson, ábyrgðarmaður rannsóknar 
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Viðauki 3 
Samþykkisyfirlýsing vegna þátttöku í rannsókn 

 
Heiti rannsóknar: 
Rannsókn á spurningarlista um upplifun að vera fangin/n/ð í eigin tilfinningum, hugsunum og 
aðstæðum. 
 
Þátttaka í rannsókninni felst í því að svara spurningalistum á Kvíðameðferðarstöðinni.  
 
Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem 
mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 
fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum og frjálsum 
vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa 
samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa og án áhrifa 
á þá læknisþjónustu sem ég á rétt á í framtíðinni.  
 
Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en eftir 5 ár 
frá úrvinnslu rannsóknargagna. Mér hefur verið skýrt frá fyrirkomulagi trygginga fyrir 
þátttakendur í rannsókninni.  
 

________________________ 
Dagsetning 
 
______________________________________________ 
Nafn þátttakanda 
 
Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um 
eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 
 
______________________________________________ 
Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir  
 

 


