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Útdráttur 
Geðheilbrigði ungmenna hefur hrakað síðastliðin misseri, þar sem einkenni þunglyndis, kvíða 

og streitu hafa stigmagnast. Stöðugt er verið að kanna þá þætti sem hafa neikvæð áhrif á líðan 

ungmenna og sýna rannsóknir að eitt af hverjum fimm börnum á Íslandi hefur orðið fyrir 

líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi á lífsleið sinni. Í gegnum tíðina hafa fjölmargar 

rannsóknir sýnt fram á sterk tengsl ofbeldis og/eða vanrækslu í æsku og andlegra kvilla hjá 

ungmennum. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver andleg líðan ungmenna er við 

fyrstu komu í Bergið Headspace ásamt því að greina hvort að einstaklingar nái fram betri líðan 

milli endurkoma í Bergið. Bergið Headspace er lágþröskuldaúrræði sem býður upp á ráðgjöf 

og stuðning fyrir ungmenni að 25 ára aldri, á þeirra eigin forsendum. Í rannsókninni var notast 

við tilgangsúrtak sem samanstóð af 111 einstaklingum á aldrinum 18-25 ára sem leituðu í 

Bergið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að ungmenni sem sóttu þjónustu í Bergið 

Headspace voru í flestum tilvikum með væg einkenni þunglyndis, kvíða og/eða streitu sem 

gefur til kynna að hægt sé að tryggja þeim snemmtæka íhlutun með slíku úrræði. Einnig var 

marktækur munur á líðan ungmenna milli fyrstu komu og endurkoma í Bergið Headspace þar 

sem aukin vellíðan og virkni var til staðar. Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð hefur verið á 

Headspace hugmyndafræðinni í tengslum við einstaklingsbundinn árangur á geðheilbrigði, 

eftir því sem höfundur best veit. Áhugavert væri að endurtaka rannsóknina með niðurstöðum 

úr DASS, CORE og ACE listum til að öðlast frekari upplýsinga um áhrifaþætti geðheilbrigði 

ungmenna á Íslandi ásamt áfallasögu þeirra. 

 

Lykilorð: Geðheilbrigði ungmenna, Headspace, áföll, DASS, CORE  
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Abstract 
The mental health of young people has been deteriorating over the past years, and symptoms 

of depression, anxiety have steadily increased. The factors that negatively influence the mental 

health of young people are constantly being researched, and studies show that one in every five 

children in Iceland has experienced physical and/or sexual abuse over the course of their lives. 

Past research have consistently shown the connection between violence and/or neglect in 

childhood, and mental illness in young people. The goal of this study was to examine the mental 

state of young people in their first visit to Bergið Headspace as well as determine if the 

individuals‘ mental state improves after receiving repeated services at Bergið. Bergið 

Headspace is a low-threshold center which provides consultation and support for young people 

up to 25 years of age, on their own terms. In the present study a purposive sample of 111 

individuals in the age 18-25 years old seeking consultation at Bergið was used. The findings 

of the study showed that individuals that visited Bergið Headspace in most cases presented 

with mild symptoms of depression, anxiety and/or stress which indicates that they can receive 

early intervention with such resources. Furthermore, a statistically significant difference was 

found between the mental state when comparing first visit to subsequent visits to Bergið 

Headspace were individuals had increrased well-being and activity. This is the first research to 

be conducted on the Headspace ideology in relation to individual progress in mental health. It 

would be interesting to repeat the research with results from DASS, CORE and ACE lists in 

order to obtain further information on the influencing factors of mental health of young people 

in Iceland as well as their history of trauma. 

 

Keywords: Adolescent mental health, Headspace, trauma, DASS, CORE 
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1.Inngangur 
Undanfarin ár hefur átt sér stað vakning á mikilvægi geðheilbrigði og hversu nauðsynlegt það 

er að styðja við einstaklinga sem eiga við geðræn vandamál að etja (OECD og European Union, 

2020). Geðheilbrigði ungmenna ákvarðast að hluta til af erfðum ásamt umhverfisþáttum líkt 

og uppeldi, félagslegum áhrifum og efnahagsstöðu foreldra (Uzun o.fl., 2021). Jákvæð tengsl 

milli foreldris og barns stuðla að aukinni tilfinningastjórn og félagsfærni barna sem eykur líkur 

á bjartari framtíð. Hins vegar eru auknar líkur á geðrænum kvillum og áhættuhegðun hjá 

börnum þegar skortur er á tengslamyndun við foreldri þeirra (Upadhyaya o.fl., 2019). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á minni nánd milli foreldra og barna sökum aukinnar byrði 

á foreldra í kjölfar heimsfaraldurs (Marques de Miranda o.fl., 2020; Uzun o.fl., 2021; Russell 

o.fl., 2020). Foreldrar greina frá aukinni vanlíðan þar sem fjárhagsvandi og atvinnuleysi veldur 

þeim hugarangri og aukinni streitu (Russell o.fl., 2020). Áhyggjur foreldra í tengslum við 

fjárhagsstöðu eykur líkur á vanrækslu og ofbeldi í garð barna ásamt því að geta haft gríðarleg 

áhrif á geðheilbrigði ungmenna sem hefur versnað til muna í kjölfar heimsfaraldurs (Marques 

de Miranda o.fl., 2020). Þau börn sem eru ofurnæm gagnvart umhverfisáreitum eru líklegri til 

að verða fyrir áhrifum geðraskana og vanlíðan foreldra sinna (Aron, 2002).  Fjölmargar 

rannsóknir varpa ljósi á sterk tengsl hvers kyns ofbeldis og/eða vanrækslu í æsku og 

þunglyndis, kvíða og streitu á fullorðinsárum (Adams o.fl., 2018; Herzog og Schmahl, 2018; 

Lippard og Nemeroff, 2020; Zeanah og Humphreys, 2018). 

Ofbeldi í garð barna á leikskólaaldri er oftast af hálfu foreldra, forráðamanna eða 

annarra nákominna aðila (Adams o.fl., 2018). Börn sem beitt eru ofbeldi af foreldrum sínum 

eða forráðamönnum geta upplifað það sem djúp brot á tengslum við þá sem hafa það mikilvæga 

hlutverk að vernda þau. Það getur því haft í för með sér gríðarlega djúpar og neikvæðar 

afleiðingar á geðheilbrigði þeirra, sem getur fylgt þeim í gegnum lífið (Adams o.fl., 2018). 

Eftir því sem einstaklingur verður oftar fyrir áfalli líkt og sum börn verða fyrir ítrekuðu ofbeldi 

af hálfu foreldris eða forráðamanna, geta afleiðingarnar orðið alvarlegri (Kessler, 2017). 

Í rannsókn sem gerð var á vegum Unicef árið 2019 um stöðu barna kom í ljós að um 

eitt af hverjum fimm börnum á Íslandi hefur orðið fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi 

(Unicef á Íslandi, 2019). Mikil þörf er á aðgengilegri heilbrigðisþjónustu og þverfaglegum 
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úrræðum fyrir börn og ungmenni til að tryggja snemmtæka íhlutun við geðrænum vanda (Haula 

og Vaalavuo, 2021; Marques de Miranda o.fl., 2020). Headspace hugmyndafræðin varð til út 

frá geðheilbrigðisverkefni í Ástralíu árið 2006 og eru megináherslur hennar að gera núverandi 

heilbrigðiskerfi aðgengilegri fyrir ungt fólk með geð- og vímuefnavanda (Mcgorry o.fl., 2007). 

Bergið Headspace er úrræði fyrir ungmenni upp að 25 ára aldri og er starfsemi þess 

byggð á fyrrnefndri hugmyndafræði. Þar geta ungmenni leitað eftir stuðningi og ráðgjöf á eigin 

forsendum, þeim að kostnaðarlausu (Bergið, e.d.). 

1.1 Geðheilbrigði ungmenna 
Geðheilbrigði ungmenna hefur hrakað síðastliðin ár, þar sem einkenni þunglyndis, kvíða og 

streitu hafa stigmagnast (OECD og European Union, 2020). Stöðugt er verið að kanna þá þætti 

sem hafa neikvæð áhrif á geðheilbrigði ungmenna. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar gáfu til 

kynna áhrif efnahagsstöðu foreldra á líðan ungmenna. Fram komu tengsl milli vinnu samhliða 

námi og geðraskana hjá stúlkum en engin tengsl komu fram í hópi drengja (Margrét 

Einarsdóttir og Ásta Snorradóttir, 2020). Í rannsókn Haula og Vaalavuo (2021) gáfu 

niðurstöður einnig til kynna að bág efnahagsstaða foreldra getur haft neikvæð áhrif á velferð 

ungmenna til framtíðar. Einnig voru þau ungmenni sem áttu við geðrænan vanda að etja á 

aldrinum 16-17 ára líklegri til að vera í þörf fyrir félagslegan stuðning um 24 ára aldur (Haula 

og Vaalavuo, 2021). Ástralska Headspace hugmyndafræðin leggur áherslu á að auka vitund 

samfélagsins á geðheilbrigði ungmenna ásamt því að hvetja þau til að sækja sér aðstoð í 

viðeigandi úrræði (Mcgorry o.fl., 2007). 

 Í kjölfar Covid-19 faraldurs hafa foreldrar greint frá geðrænum kvillum í auknum mæli 

sökum álags og streitu sem hvílir á þeim (Uzun o.fl., 2021). Rannsóknir hafa sýnt fram á minni 

nánd milli foreldra og barna ásamt aukinni byrði á foreldrum sökum fjárhagsvanda og skorts á 

utanaðkomandi þjónustu (Russell o.fl., 2020). Uzun og félagar (2021) rannsökuðu áhrif 

einangrunar í kjölfar Covid-19 faraldurs á samband foreldra og barna þar sem kom í ljós að 

samband yngri mæðra við börnin sín varð slakara og þá sérstaklega milli mæðra og drengja. 

Þess má geta að ofbeldi í garð barna hefur aukist til muna á Íslandi (Barna- og fjölskyldustofa, 

2021). Í gegnum tíðina hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á sterk tengsl ofbeldis og/eða 

vanrækslu í æsku og geðrænna kvilla hjá ungmennum (Adams o.fl., 2018; Herzog og Schmahl, 

2018; Lippard og Nemeroff, 2020; Zeanah og Humphreys, 2018). 
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1.1.1 Þunglyndi 
Þunglyndi (e. depression) er geðræn röskun sem hefur í för með sér einkenni líkt og 

langvarandi depurð, þreytu, skort á einbeitingu og áhugaleysi á því sem áður vakti ánægju 

(World Health Organization, 2022). Einnig getur það haft áhrif á bæði svefn og matarvenjur. 

Þunglyndi orsakast af samspili félagslegra, sálfræðilegra og líffræðilegra þátta en vanræksla, 

ofbeldi og önnur áföll í æsku, geta aukið líkur á þunglyndi hjá ungmennum og afleiðingar þess 

geta varað fram á fullorðinsár ef ekki er unnið með vandann. Þessi sjúkdómur getur haft 

gríðarlega hamlandi áhrif á daglegt líf einstaklinga (World Health Organization, 2022). 

Einkenni samkvæmt DSM-5 þurfa að vera til staðar yfir tveggja vikna tímabil til að 

einstaklingur nái greiningarviðmiðum (National Institute of Mental Health, 2021). 

Djúp geðlægð (major depressive disorder) er algengust hjá ungmennum á aldrinum 18-

25 ára. Að lágmarki þurfa fimm einkenni að eiga sér stað yfir tveggja vikna tímabil, samfleytt, 

til að ná viðmiðum DSM-5 fyrir greiningu á djúpri geðlægð (National Institute of Mental 

Health, 2021). 

Viðvarandi þunglyndi (dysthymia) er þegar einkenni eru til staðar yfir tveggja ára 

tímabil og getur einstaklingur fundið fyrir djúpri geðlægð á þeim tíma (National Institute of 

Mental Health, 2021). Aukin hætta er á félagslegri einangrun hjá einstaklingum sem þjást af 

þunglyndi og aukin hætta á sjálfsvígshugsunum (Tolentino og Schmidt, 2018). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að æskileg tengslamyndun og félagsstuðningur geta dregið úr líkum á 

þunglyndiseinkennum (Lippard og Nemeroff, 2020). 

1.1.2 Kvíðaraskanir 
Kvíði er eðlilegt fyrirbæri sem einstaklingar geta upplifað við úrlausn á krefjandi verkefnum á 

lífsleiðinni (National Institute of Mental Health, 2021). Þegar kvíðinn hefur hamlandi áhrif á 

daglegt líf yfir sex mánaða tímabil, getur það þróast í kvíðaröskun sem er greind útfrá DSM-5 

kvarða. Kvíðaraskanir geta orsakast út frá samspili líffræðilegra- og umhverfisþátta líkt og 

mikilli streitu innan heimilis í æsku, ásamt geðraskana foreldra (National Institute of Mental 

Health, 2021). Kvíðaraskanir eru meðal algengustu kvilla sem herja á ungmenni á heimsvísu, 

og þá sérstaklega sértæk fælni og almenn kvíðaröskun. Talað er um sértæka fælni þegar 

ákveðin fyrirbæri eða aðstæður vekja upp óraunhæfan ótta sem er ekki í samræmi við þá hættu 

sem steðjar að. Óttinn getur verið gagnvart ákveðnum dýrum, náttúru, blóði, sprautum, slysum, 

aðstæðum, köfnun eða öðru. Einkenni þurfa að hafa varað í að minnsta kosti sex mánuði eða 

lengur til að um sértæka fælni sé að ræða (National Institute of Mental Health, 2021). Almenn 

kvíðaröskun er þegar einkenni eru farin að draga úr lífsgæðum einstaklings. Erfitt er að ná 
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stjórn á áhyggjum sem koma upp og eru einkenni yfirleitt á borð við óróleika, mikla þreytu, 

skort á einbeitingu, skapstyggð, vöðvaspennu og svefntruflanir. Samkvæmt DSM-5 þarf 

einstaklingur að hafa upplifað þrjú af sex einkennum sem nefnd voru og þurfa þau að hafa verið 

til staðar í að lágmarki sex mánuði (National Institute of Mental Health, 2021). 

1.1.3 Streita hjá börnum og ungmennum 
Streita er eðlilegt líkamlegt viðbragð sem getur komið fram í ýmsum kringumstæðum, líkt og 

þegar einstaklingar eru undir álagi eða upplifa þrýsting við að standast ákveðnar kröfur 

(Beltrán-Velasco, 2018). Streita getur þó einnig verið mikilvæg í daglegu lífi þar sem hún getur 

aukið framleiðni og frumkvæði einstaklinga (Crum o.fl., 2020) ásamt því að vera nytsamleg 

þegar þörf er á að komast í gegnum varasamar aðstæður (MedlinePlus, e.d.). Streita getur bæði 

valdið spennu andlega og líkamlega við upplifun tilfinninga á borð við hræðslu, reiði eða kvíða. 

Í daglegu lífi eru margþættir streituvakar líkt og rifrildi, umferðarörtröð, óvissa varðandi 

nýjungar og fleira, en misjafnt er hvaða aðstæður ýta undir streituviðbrögð hjá hverjum og 

einum (MedlinePlus, e.d.). Streita skiptist í bráð streituviðbrögð sem á við um fyrrnefnd dæmi 

og einnig langvarandi streitu sem getur leitt til heilsukvilla líkt og háþrýstings, hjartasjúkdóma, 

sykursýki, þunglyndis og kvíða ef viðkomandi nær ekki stjórn á streitunni (MedlinePlus, e.d.). 

Langvarandi streita getur komið fram hjá börnum þegar ítrekað eru gerðar tilfinningalegar 

og/eða líkamlegar kröfur sem eru umfram getu þeirra (Sheth o.fl., 2017). Aukin seigla barna 

til að takast á við streituvalda í lífinu getur komið í kjölfar jákvæðrar tengslamyndunar foreldra 

og barna. Þegar skortur er á eðlilegum tengslum getur það ýtt undir ónotakennd barna og komið 

í veg fyrir að þau læri að þekkja og stjórna eigin tilfinningum. Jafnframt ef foreldri er vanfært 

um að veita barninu viðeigandi stuðning til að draga úr streitu og vanlíðan, getur það haft í för 

með sér heilsufarskvilla, bæði líkamlega og andlega sem koma oft fram snemma á 

fullorðinsárum (Cooke o.fl., 2019). 

1.1.4 Virkni og líðan ungmenna 
Þátttaka og virkni ungmenna í samfélaginu er talin hafa jákvæð áhrif á félagslegan þroska 

þeirra ásamt aukinni félagsfærni og sjálfstrausti (Checkoway, 2011; Coates og Howe, 2014). 

Með því að hvetja til virkni ungmenna er í leiðinni verið að valdefla þau og ýta undir tengsl 

þeirra við jákvæðar fyrirmyndir. Það eykur líkur þess að þau upplifi sig metin og finna að þau 

tilheyri samfélaginu sem stuðlar að bættu geðheilbrigði (Coates og Howe, 2014).   

Ungmenni sem gengið hafa í gegnum erfiða lífsreynslu eða búið við óæskilegar 

heimilisaðstæður eru líklegri til að þróa með sér geðræna kvilla líkt og kvíða og þunglyndi 

(Christ o.fl., 2019). Fylgikvillar þess eru oft á tíðum félagsleg einangrun, svefnvandi, skert 
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lífsgleði, einsemd, vonleysi, skert sjálfsálit og sjálfsvígshugsanir (Christ o.fl., 2019; Tolentino 

og Schmidt, 2018). Þeir aðilar sem eiga við þunglyndi að etja eru oft á tíðum félagslega 

einangraðir og undirgefnir, og er forðunarhegðun meðal einkenna sem birtast gjarnan 

samhliða þunglyndi (Christ o.fl., 2019). Aftur á móti hafa ungmenni sem virk eru í 

samfélaginu og félagslífi greint frá minni kvíða- og þunglyndiseinkennum (Marques de 

Miranda, 2020). Við komu í Bergið Headspace fylla einstaklingar út CORE (Clinical 

Outcomes of Routine Evaluation) sjálfsmatskvarða sem samanstendur af 34 fullyrðingum er 

varða ýmist vellíðan, vandamál, virkni eða áhættuhegðun þeirra (Zeldovich og 

Alexandrowicz, 2019). Með CORE kvarðanum er hægt að leggja mat á þjónustuþörf hvers og 

eins. Einnig er notast við styttri útgáfu kvarðans sem samanstendur af 18 fullyrðingum sem 

ná yfir sömu þætti og er notaður til samanburðar svo hægt sé að meta árangur einstaklinga 

(Evans o.fl., 2002). Hægt er að sjá báðar útgáfur kvarðans í viðauka C. 

1.2 Áföll á uppeldisárum 
Ein umfangsmesta rannsókn sem gerð hefur verið á afleiðingum áfalla á einstaklinga er „The 

Adverse Childhood Experiences (ACE) Study“ sem Felitti og félagar framkvæmdu á árunum 

1995-1998. Þátttakendur voru um 17000 einstaklingar í Bandaríkjunum og var meginmarkmið 

rannsóknarinnar að skoða erfiða upplifun og áföll í æsku ásamt langvarandi afleiðingum þess. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós að jákvæð sterk tengsl voru á milli 

erfiðra upplifana og áfalla í æsku og neikvæðra afleiðinga á andlega og líkamlega heilsu þegar 

komið er á fullorðinsár (Felitti o.fl., 1998). 

Kanadíski læknirinn og fræðimaðurinn Dr. Gabor Maté hefur verið áberandi í 

málefnum sem varða áföll í æsku og afleiðingar þeirra á geðheilbrigði (Dr. Maté, e.d.). Hann 

skilgreinir áfall sem það ferli sem fer af stað innra með einstaklingnum þegar hann verður fyrir, 

eða verður vitni að alvarlegu atviki (ACE-Aware Scotland, 2019). Einnig hefur hann varpað 

ljósi á mikilvægi tengslamyndunnar milli foreldris og barns og telur skort á athygli, umhyggju 

og tengslamyndun geta verið áfall fyrir börn á unga aldri (Tony Wighton, 2018). Það er í 

samræmi við fyrri kenningar líkt og tengslakenningu Bowlby, þar sem að magn samskipta og 

umhyggju foreldra til barna spáir fyrir um hvort að tengslamyndun eigi sér stað. Samkvæmt 

Bowlby upplifa ungabörn hættu við aðskilnað frá foreldrum sínum og mótmæla með grát til að 

öðlast aftur nánd og öryggiskennd. Ef aðskilnaður varir til lengri tíma verður brot á 

tengslamyndun milli foreldris og barns þar sem grátur þess hefur verið hunsaður og getur það 

haft alvarlegar afleiðingar í för með sér (Ainsworth, 1978). Þeir foreldrar sem eiga við 

geðraskanir að etja geta átt það til að vanrækja tilfinningalegar þarfir barnsins sem eykur líkur 



 

 6

á að það bæli niður sársauka og þær tilfinningar sem honum fylgja sem getur leitt til áfalls 

(ACE-Aware Scotland, 2019). Eftir því sem einstaklingur verður oftar fyrir áfalli líkt og sum 

börn verða fyrir ítrekuðu ofbeldi af hálfu foreldris, verða afleiðingarnar veigameiri (Kessler, 

2017). 

 Til að öðlast upplýsingar um áfallasögu einstaklinga er iðulega notast við ACE 

spurningalistann sem samanstendur af tíu spurningum sem ná yfir tilfinningalegt, kynferðilegt 

og líkamlegt ofbeldi, vanrækslu, alkóhólisma innan fjölskyldunnar, fíknivanda 

fjölskyldumeðlima, þunglyndi, aðrar geðrænar raskanir eða sjálfsvígshugsanir 

fjölskyldumeðlima, skilnað foreldra, ofbeldi milli fjölskyldumeðlima og gæsluvarðhald eða 

fangelsisvist fjölskyldumeðlima (McLennan et al., 2020). Aðeins ein rannsókn hefur verið birt 

út frá gögnum Bergsins Headspace þar sem unnið var með ACE spurningalista (Viktoría Dröfn 

Ólafsdóttir, 2020). 

1.2.1 Ofbeldi og/eða vanræksla á uppeldisárum 
Ofbeldi og vanræksla getur verið af ýmsum toga og er oft á tíðum vandmeðfarið að bera kennsl 

á börn sem búa við slíkar aðstæður. Þó nokkuð af fræðsluefni fyrir fagaðila hefur verið gefið 

út sem notast er við í leik- og grunnskólum landsins, þar sem lögð er áhersla á að þekkja 

einkenni barna sem búa við ofbeldi og/eða vanrækslu (Barnaheill, e.d.). 

Í rannsókn sem gerð var á vegum Unicef (2019) kom í ljós að eitt af hverjum fimm börnum 

á Íslandi hefur orðið fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi á lífsleið sinni. Þörf er á 

frekari vitundarvakningu um réttindi barna fyrir foreldra og fagaðila sem starfa meðal 

ungmenna. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna á að tryggja börnum og ungmennum öryggi en 

samkvæmt honum eru raddir barna veigamiklar til að tryggja öryggi og koma í veg fyrir brot á 

réttindum þeirra (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Fræðsla til almennings hvað varðar réttindi barna og ungmenna er mikilvæg til að auka líkur á 

að komið sé auga á óæskilegar uppeldisaðstæður, vanrækslu eða ofbeldi og það tilkynnt til 

barnaverndar. Fagaðilar sjá um að vega og meta hvort þörf sé á frekari afskiptum og veita þá 

viðeigandi stuðning (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Samkvæmt lögum ber öllum þeim sem 

koma að uppeldi barna skylda til að sýna þeim virðingu, umhyggju og gæta að velferð þeirra 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

1.2.2 Andlegt ofbeldi og vanræksla  
Ein algengasta birtingarmynd ofbeldis í æsku er andlegt ofbeldi og vanræksla. Sterk tengsl eru 

á milli valdbeitingar af þessu tagi og þunglyndiseinkenna á fullorðinsárum (Kisely et al., 2018). 

Andlegt ofbeldi og vanræksla er þegar fullorðnir aðilar tala á niðrandi máta til barns og það 



 

 7

upplifir sig einskis virði, gerðar eru kröfur til barnsins sem ekki eru í samræmi við þroska þess 

og foreldri uppfyllir ekki tilfinningalegar þarfir barnsins. Það barn sem verður vitni að ofbeldi 

á milli fjölskyldumeðlima er einnig talið verða fyrir andlegu ofbeldi (Barnaheill, e.d.). 

1.2.3 Líkamlegt ofbeldi og vanræksla 
Þegar foreldri eða annar fullorðinn einstaklingur veitir barni líkamlega áverka af ásettu ráði, 

ýmist útvortis eða innvortis telst það vera líkamlegt ofbeldi. Atferli líkt og barsmíðar, 

líkamlegar refsingar eða byrlun lyfja sem barni verður meint af, fellur allt undir líkamlegt 

ofbeldi (Barnaheill, e.d.). Börn sem búa við slíka meðferð eru í aukinni áhættu á að þróa með 

sér geðraskanir á lífsleiðinni (Kisely et al., 2018). Tilkynningar til barnaverndarnefnda sökum 

líkamlegs ofbeldis voru 27,6% af heildartilkynningum á Íslandi árið 2021, en flestar 

tilkynningar (43,1%) voru þó vegna andlegrar og/eða líkamlegrar vanrækslu barna (Barna- og 

fjölskyldustofa, 2021). 

1.2.4 Kynferðisofbeldi 
Ein alvarlegasta birtingarmynd ofbeldis er kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum. Í um 70% 

tilvika eru það fjölskyldumeðlimir eða nánir aðstandendur sem brjóta með þessum hætti gegn 

börnum (Barnaheill, e.d.). Þegar fullorðinn einstaklingur neyðir eða hvetur barn undir 18 ára 

aldri til kynferðislegs athæfis, hvort sem það er í gegnum netið eða með líkamlegri snertingu 

þá telst það vera kynferðislegt ofbeldi (Barnaheill, e.d.). Árið 2021 fjölgaði tilkynningum 

vegna kynferðislegs ofbeldis til barnaverndar hér á landi um 34.8%, í samanburði við árið 2020 

(Barna- og fjölskyldustofa, 2021). 

1.2.5 Sektarkennd og skömm 
Sektarkennd er tilfinning sem þolendur ofbeldis upplifa oft og fylgir þeim lengi, ef ekki er 

unnið með hana. Börn sem búa við ofbeldi innan heimilis síns, upplifa oft á tíðum að þau sjálf 

beri ábyrgð á gjörðum foreldra sinna. Sektarkennd getur einnig komið til ef barnið til dæmis 

telur sig ábyrgt fyrir skilnað foreldra eða sundrun fjölskyldunnar með því að tilkynna ofbeldi 

(Kealy et al., 2018). Sektarkennd er í flestum tilvikum tengd við ákveðna hegðun eða atvik og 

getur ýtt undir neikvæðar hugsanir í eigin garð. Neikvæð sjálfsmynd eykur líkur á félagslegri 

einangrun þar sem viðkomandi hefur niðrandi skoðanir á sjálfum sér (Kealy et al., 2018). 

Í rannsókn sem gerð var af Sekowski og félögum (2020) leiddu niðurstöður í ljós tengsl 

milli kynferðisofbeldis og sektarkenndar, ásamt jákvæðra tengsla milli andlegs ofbeldis og 

skammar. Auknar líkur eru á sjálfsvígshugsunum hjá þolendum kynferðisofbeldis vegna 

einkenna þunglyndis og sektarkenndar (Sekowski o.fl., 2020). Þá kom einnig í ljós hvernig 



 

 8

líkamleg vanræksla og ofbeldi getur leitt til þess að ungmenni aftengjast eigin tilfinningum til 

að komast hjá yfirþyrmandi sársauka, ótta og depurð sem fylgir þeim (Sekowski o.fl., 2020).  

Tilfinningaleg deyfð til lengri tíma getur komið í veg fyrir að viðkomandi finni fyrir samkennd 

og hætti að bera kennsl á eigin tilfinningar líkt og sektarkennd eða skömm sem getur ýtt undir 

andfélagslega og árásagjarna hegðun í garð annarra (Sekowski o.fl., 2020). 

1.3 Áhrif erfða og umhverfis 
Samspil erfða og umhverfis hefur verið mikið rannsakað í tengslum við lundarfar barna og 

seiglu þeirra til að mæta ýmsum erfiðleikum á lífsleiðinni (Herzog og Schmahl, 2018). Arfgerð 

barna virðist hafa mikið að segja þegar kemur að næmni þeirra til að þróa með sér geðræna 

kvilla líkt og þunglyndi, geðhvarfasýki og áfallastreituröskun (Herzog og Schmahl, 2018). Í 

rannsókn Burcas og Cretu (2021) er varpað ljósi á samspil erfða og umhverfisþátta þegar kemur 

að persónuleikaþáttum líkt og taugaveiklun (e. neuroticism) sem talin er vera í kring um 32-

46% arfgeng og hefur sterk jákvæð tengsl við geðræna vanda líkt og kvíða og þunglyndi 

(Burcas og Cretu, 2021). 

1.3.1 Tengsl milli foreldra og barna 
Tengslamyndun er á meðal þeirra umhverfisþátta sem móta og undirbúa barnið til að takast á 

við hin ýmsu verkefni sem munu verða á vegi þess. Líkt og kom fram í öðrum kafla telur 

Bowlby að ungabörn fæðist með þörf fyrir nánd og tengslamyndun við ákveðna einstaklinga 

líkt og foreldra. Frumbernska er því mikilvægt og jafnframt viðkvæmt tímabil er viðkemur 

tengslamyndun sem þróast í samræmi við magn samskipta og umhyggju sem foreldri veitir 

barni (Ainsworth, 1978). Þegar foreldrar eða aðrir forsjáraðilar uppfylla grunnþarfir barna, 

stuðlar það að tilfinningalegu öryggi í samræmi við þá vernd og umhyggju sem veitt er 

(Upadhyaya o.fl., 2019). Gæði þessara tengsla geta markað velferð barnsins, þar sem jákvæð 

og dýpri tengsl auka líkur á bjartari framtíð, en ef skortur er á tengslamyndun getur það aukið 

líkur á geðrænum röskunum og áhættuhegðun til framtíðar (Upadhyaya o.fl., 2019). 

Jákvæð og hvetjandi tengsl milli barns og foreldris getur haft eflandi áhrif á hæfni barns til að 

mynda sterk tengsl við skólafélaga sína ásamt því að ná betri tökum á tilfinningastjórn (Chen 

o.fl., 2018; Wang og Sheikh-Khalil, 2014). 

Sýnt hefur verið fram á að þau börn sem verða fyrir ofbeldi og vanrækslu á unga aldri 

geta þurft að takast á við langvarandi afleiðingar þess á bæði líkamlega og andlega heilsu. 

Birtingarmynd þeirra er misjöfn eftir einstaklingum en til að mynda getur tengslarof átt sér stað 
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í frumbernsku sem getur haft persónuleikaraskanir í för með sér (Vasileva og Petermann, 

2018). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var af Davidsen og félögum (2021), eru mestar líkur á 

tengslarofi hjá börnum á aldrinum 0-1 árs sem eiga foreldra með alvarlegar geðraskanir, og þá 

sérstaklega mæður með geðklofa. Tengslarof virðist eiga sér stað vegna alvarlegrar vanrækslu 

í nærumhverfi barna á unga aldri, af hálfu forsjáraðila. Vanræksla líkt og ófullnægjandi örvun, 

ónærgætni í umönnun og skert samhygð getur komið í veg fyrir félags- og vitsmunalegan 

þroska (Davidsen o.fl., 2021). Þessi skerðing getur dregið úr sálfélagslegri virkni barna og 

aukið líkur á geðrænum kvillum (Davidsen o.fl., 2021; Zeanah og Humphreys, 2018). 

1.3.2 Hin ofurnæmu börn 
Vert er að vekja athygli á ofurnæmni barna (e. Highly Sensitive Child- HSC). Í rannsókn Pluess 

og félaga (2018), sýndu niðurstöður að um 20-35% einstaklinga voru ofurnæmir fyrir 

umhverfisáreiti. Ofurnæmni lýsir sér í öflugri tilfinninga- og lífeðlisfræðilegum viðbrögðum í 

samanburði við aðra einstaklinga. Hugarferli þessara einstaklinga eru dýpri þar sem þeir eru 

meðvitaðri um utanaðkomandi áreiti og eru í kjölfarið varkárir í hegðun. Þeir einstaklingar sem 

skora hátt á Highly Sensitive Child (HSC) kvarða upplifa sterkari tilfinningar í samanburði við 

aðra og virðast neikvæðar upplifanir í æsku skilja eftir neikvæðar afleiðingar fram á 

fullorðinsár (Pluess o.fl., 2018). Ofurnæmni er nokkuð stöðug frá fæðingu barns og er það talið 

vera persónuleikaþáttur sem þróast í takt við umhverfi þess. Ofurnæm börn eiga það til að taka 

einfaldar leiðréttingar sem harðri gagnrýni og geta verið með viðkvæmt sjálfstraust ef ekki er 

hugað vel að því. Mikilvægt er að verja tíma með börnunum, sýna þeim virðingu og veita þeim 

hrós til að byggja upp gott sjálfstraust bæði af foreldrum og kennurum sem starfa í leikskólum 

og skólum almennt. Börn sem skora hátt á HSC kvarða eru oft á tíðum með skerta 

aðlögunarhæfni, þau vilja vita hvað stendur til og eiga erfitt með skyndilegar breytingar. 

Ofurnæm börn sem eiga góða barnæsku eru ólíklegri til að þróa með sér geðrænan vanda á 

eldri árum, en aftur á móti eru þau næmari fyrir geðrænum vanda og líðan foreldra sinna. 

Foreldrar með geðrænan vanda geta átt erfiðara með að viðurkenna tilfinningar barnanna og 

kenna þeim ómeðvitað að bæla þær niður sem getur komið út í hegðunarvanda seinna meir 

(Aron, 2002). 

1.3.3 Skólaþjónusta og vinatengsl 

Í könnun sem lögð var fyrir af Embætti Landlæknis árið 2019 í leikskólum, grunnskólum og 

framhaldsskólum landsins var staða geðræktar, forvarna og stuðnings við börn í skólakerfinu 
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könnuð. Geðheilbrigði og líðan barna var metin og sýndu niðurstöður að einungis þriðjungur 

grunnskóla var með mótaða stefnu í tengslum við slík málefni. Einnig kom í ljós að 20% 

grunnskóla voru með árlega eftirfylgni til að tryggja að þessum aðferðum væri fylgt eftir 

(Landlæknir, 2019). Einungs 40% grunnskóla voru með skráða verkferla í tengslum við 

geðheilbrigðisvanda, vanrækslu og ofbeldi meðal barna ásamt tilkynningarskyldu til 

Barnaverndar (Landlæknir, 2019). Líkt og áður hefur komið fram í kafla eitt eru ofbeldi og 

vanræksla á meðal helstu orsakaþátta geðrænna kvilla ungmenna (Adams o.fl., 2018; Herzog 

og Schmahl, 2018; Lippard og Nemeroff, 2020; Zeanah og Humphreys, 2018). 

 Með hugmyndafræði Headspace í Ástralíu er áhersla lögð á að veita skólaráðgjöfum 

ásamt þeim sem starfa meðal barna, þjálfun og faglegan stuðning til að bera kennsl á ungmenni 

með geð- og fíknivanda og tryggja þeim snemmtæka íhlutun. Er sú hugmyndafræði komin vel 

á veg í Ástralíu (Mcgorry o.fl., 2007) en hefur ekki enn verið innleidd hér á landi.  

 Félagstengsl geta verið gríðarlega mikilvæg fyrir ungmenni sem búa við ofbeldi og geta 

þau dregið úr þunglyndiseinkennum, þá sérstaklega meðal kvenna (Christ o.fl., 2019). 

Í samantekt sem gefin var út af Embætti Landlæknis kom í ljós hvernig félagstengsl ungmenna 

í 6-10 bekk hafa áhrif á vellíðan þeirra. Börn fjölskyldna sem búa við mjög slakan efnahag eiga 

í 83% tilvika slök vinatengsl í 6.bekk, þessi fjöldi eykst í 91% þegar komið er í 8.bekk en 

lækkar aftur í 10.bekk. Þau börn í 6.bekk sem töldu vinatengsl sín vera slök, greindu einnig frá 

aukinni depurð, höfuðverk, kvíða og/eða svefnvandamál í um 40-50% tilvika og voru þessar 

tölur nokkuð stöðugar út skólagöngu þeirra (Ársæll Már Arnarsson o.fl., 2020). Ljóst er að góð 

vinatengsl auka vellíðan barna og virðast ungmenni dragast að þeim einstaklingum sem sýna 

góðvild, kímnigáfu, sanngirni og heilindi (Wagner, 2019). 

1.4 Bergið Headspace 
Bergið Headspace er úrræði sem er opið ungmennum upp að 25 ára aldri og býður upp á 

stuðning og ráðgjöf þeim að kostnaðarlausu ásamt aðstoð við að finna sérhæfða þjónustu við 

hæfi (Bergið, e.d.). Ungmenni koma í Bergið á eigin forsendum þar sem áhersla er lögð á 

hlýleika og opið viðmót. Markmið Bergsins er að stuðla að betri líðan ungmenna og efla virkni 

þeirra í samfélaginu á ný. Bergið byggir á Headspace hugmyndafræði og vinnur starfsfólk útfrá 

Solihull og áfallamiðaðri nálgun (Bergið, e.d.). 

Headspace hugmyndafræðin er ætluð fyrir ungmenni sem eru líkleg til að þróa með sér, 

eða eiga við andleg veikindi og/eða fíknivanda að etja (Filia  o.fl., 2021). Markmið Headspace 

er að gera úrræði fyrir ungmenni upp að 25 ára aldri aðgengilegri með áherslu á fordómalaust 
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viðmót. Nálgast er einstaklinga á jafningjagrundvelli og fá þeir aðstoð við að ná fram betri 

líðan ásamt að auka virkni þeirra í samfélaginu (McGorry o.fl., 2019). 

Solihull nálgunin snýr að því hvernig má fyrirbyggja geðrænan vanda og auka vellíðan 

hjá einstaklingum. Megináherslur Solihull eru samhygð, gagnkvæmni og atferlismótun sem 

mikilvægt er að kynna sér áður en unnið er með einstaklingum sem þjakaðir eru af erfiðri 

lífsreynslu (Douglas, 2012). 

Með áfallamiðaðri nálgun er áhersla lögð á traust og öryggi einstaklings ásamt því að 

mæta viðkomandi á jafningjagrundvelli þegar farið er yfir áföll eða önnur vandamál sem hafa 

átt sér stað (West, 2014). Samkvæmt Piotrowski (2020) er áfallamiðuð nálgun byggð á skilning 

fagaðila þar sem þeir eru upplýstir um víðtæk áhrif og afleiðingar áfalla á einstaklinga og 

aðstandendur þeirra, ásamt því að finna viðeigandi aðstoð og úrræði sem stuðlar að bata 

viðkomandi. Með slíkri nálgun er hægt að skapa öruggt andrúmsloft og hlýtt viðmót þar sem 

markmiðið er að koma í veg fyrir að einstaklingar endurupplifi áföll. Mikilvægt er að þeir 

einstaklingar sem sækja sér aðstoð upplifi að hlustað sé á rödd þeirra og að hún skipti máli þar 

sem það eykur líkur á að þeir sæki sér frekari aðstoð og vinni í vandanum (Piotrowski, 2020). 

Fagaðilar sem starfa hjá Berginu Headspace meta þjónustuþörf og geðheilbrigði 

einstaklinga sem til þeirra leita með niðurstöðum úr CORE sjálfsmatskvarðanum sem er fylltur 

út við hverja komu. Staða geðheilbrigði einstaklinga er einnig fengin með niðurstöðum úr 

DASS sjálfsmatskvarðanum sem er einnig fylltur út af einstaklingum við hverja komu í Bergið.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leggja mat á geðheilbrigði einstaklinga sem 

sækja þjónustu í Bergið Headspace, ásamt því að meta hvort árangur sé við endurkomu út frá 

DASS (Depression, Anxiety Stress Scale) sjálfsmatskvarðanum. Einnig er notast við CORE 

(Clinical Outcomes in Routine Evaluation) sjálfsmatskvarða til hliðsjónar, til að meta virkni 

og geðheilbrigði einstaklinga (Zeldovich og Alexandrowicz, 2019). Annað markmið var að 

varpa ljósi á mikilvægi úrræða til að styðja betur við ungmenni sem eiga við erfiðleika að stríða 

og aðstoða þau við að koma sér aftur í tengsl við samfélagið.
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2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur 
Þessi rannsókn innihélt gagnasafn frá 169 ungmennum á aldrinum 12-25 ára sem leituðust eftir 

stuðning og ráðgjöf hjá Bergið Headspace. Notast var við tilgangsúrtak þar sem gagnasafnið 

náði yfir tímabilið fyrsta maí 2021 til byrjun árs 2022. Ekki var mögulegt að notast við gögn 

frá þátttakendum undir 18 ára aldri þar sem að nauðsynlegt er að samþykki forráðamanna liggi 

fyrir. Fjarlægja þurfti lista frá 22 þátttakendum sem voru undir 18 ára aldri og einnig frá 36 

þátttakendum þar sem skortur var á upplýsingum varðandi aldur þeirra eða niðurstöðum úr 

Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS) og Clinical Outcomes in Routine Evaluation 

(CORE) sjálfsmatskvarðann. Notast var við gögn frá 111 þátttakendum á aldrinum 18-25 ára 

(m:20.82, sd: 1.84) þar sem kynjahlutfall þátttakenda skiptist í 19.8% karlar (n=22), 79.3% 

konur (n=88) og 0.9% greindu ekki frá kynferði (n=1). 

2.2 Mælitæki 
Grunnviðtalsrammi var notaður til að afla upplýsinga fyrir breyturnar kyn, aldur, 

nám/vinnustöðu, framfærslu, sálræna vanlíðan og umhverfisþætti. Kyn var kóðað ýmist sem 

„0= Karl“, „1= Kona“ eða „3= Ótilgreint“. Engin þörf var á kóðun hjá Aldri. Náms/Vinnustaða 

var kóðað sem „1= Framhaldsskóli“, „2= Háskóli“, „3= Á vinnumarkaði“, og „ 4= Ekki í vinnu 

eða skóla“. Framfærsla var kóðað í „1= Í fullu starfi“, „2= Í hlutastarfi“, „3= Vinna í 

skólafríum“, „4= Námslán“, „5= Fjárhagsaðstoð“, „6= Framfærsla foreldra“, „7= 

Atvinnuleysisbætur“, „8= Örorka“, „9= Annað“. 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS) er sjálfsmatskvarði sem búinn var til af 

Lovibond og Lovibond árið 1995. Kvarðinn inniheldur 42 fullyrðingar varðandi hegðun og 

líðan einstaklinga seinustu viku (Beaufort o.fl., 2017) Svör á mælistiku skiptast í 0-3stig (“0= 

átti alls ekki við mig”, “1= Átti við mig að einhverju leiti”, “2= Átti töluvert vel við mig eða 

drjúgan hluta vikunnar”, “3= Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann”). Heildarskor 

kvarðans eru frá 0-126 stig þar sem að heildarskor >60 táknar alvarleg einkenni þunglyndis, 

kvíða og streitu (Beaufort o.fl., 2017). Styttri útgáfa er til af kvarðanum sem samanstendur af 

21 fullyrðingu varðandi hegðun og líðan einstaklinga síðastliðna viku. Báðar útgáfur kvarðans 
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hafa góða samleitni, gott aðgreiningarréttmæti ásamt því að hafa háan innri áreiðanleikastuðul 

(Szabo, 2010). 

Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE) er sjálfsmatskvarði sem 

samanstendur af 34 staðhæfingum til að meta virkni og geðheilbrigði einstaklinga síðastliðna 

viku. Kvarðinn mælir fjóra meginþætti: Líðan (w), Virkni (f), Vandamál (p) og Áhætta (r). 

Svör eru fengin á fimm punkta mælistiku (“0= Alls ekki”, “1= Stöku sinnum”, “2= Stundum”, 

“3= Oft”, “4= Næstum alltaf eða alltaf”), (“4= Alls ekki”, “3= Stöku sinnum”, “2= Stundum”, 

“1= Oft”, “0= Næstum alltaf eða alltaf”). Til þess að meta geðheilbrigði hjá einstaklingum er 

tekið heildarskor sem getur verið frá 0 til 72 stig, þeirri tölu er svo deilt í heildarfjölda 

staðhæfinga og sú tala er því næst margfölduð með 10. Heildarskor einstaklinga úr CORE 

sjálfsmatskvarða, eftir útreikning getur verið frá 0 til 40 stig. Einnig var notast við styttri útgáfu 

af CORE kvarðanum sem samanstendur af 18 staðhæfingum og varða virkni og geðheilbrigði 

einstaklings síðastliðna viku. Báðar útgáfur af CORE kvarðanum hafa háan áreiðanleikastuðul. 

2.3 Framkvæmd 
Eftir samþykki frá Vísindasiðanefnd voru gögn fengin til úrvinnslu frá Berginu Headspace. 

Notast var við gögn sem fengust eftir fyrsta maí 2021, þar sem styttri útgáfur af DASS og 

CORE kvörðum voru teknar til notkunar á þeim tíma fyrir endurkomur einstaklinga. Skilyrði 

fyrir notkun á gögnum þátttakenda í rannsókninni voru að viðkomandi hafi náð 18 ára aldri 

ásamt því að hafa fyllt út upplýsingar varðandi geðheilbrigði á DASS sjálfsmatskvarða og/eða 

upplýsingar varðandi virkni og geðheilbrigði á CORE sjálfsmatskvarða. Einnig var 

nauðsynlegt að upplýst samþykki þátttakenda fyrir úrvinnslu gagna væri til staðar. 

2.4 Siðferði 
Fengið var samþykki frá Vísindasiðanefnd til að vinna úr gögnum frá ungmennum á aldrinum 

18-25 ára í þessari rannsókn. Allir þátttakendur veittu samþykki fyrir úrvinnslu gagna í gegnum 

Kara Connect vefsíðu sem er öruggt fjarþjónustuforrit fyrir ráðgjafateymi í heilbrigðis- og 

velferðargeiranum (Bergið, e.d.). Ekki er hægt að rekja gögnin þar sem búið er að fjarlægja 

allar persónulegar upplýsingar í kjölfar kóðunar á gögnum. 

2.5 Gagnaúrvinnsla 
Undirbúningur og hreinsun gagna fór fram í Excel 365 þar sem breytur voru kóðaðar og 

undirbúnar fyrir flutning í tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics hugbúnaðarútgáfu 28, þar sem 

tölfræðileg úrvinnsla var unnin. Lýsandi tölfræði var notuð til að greina heildarfjölda 
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þátttakenda, dreifingu kynferðis og aldurs ásamt öðrum bakgrunnsbreytum. Einnig var lýsandi 

tölfræði notuð til að leggja mat á geðheilbrigði þeirra við fyrstu komu í Bergið. Parað T-próf 

var notað til að greina hvort að marktækur munur væri á þunglyndis-, kvíða-, og 

streitueinkennum milli kynja ásamt því að svara rannsóknarspurningu 1; hver staða 

geðheilbrigði einstaklinga er við fyrstu komu í Bergið Headspace. Dreifigreining með 

endurteknum mælingum (e. Repeated measures Anova) var framkvæmd á DASS kvarðanum 

til að svara rannsóknarspurningu 2; ná einstaklingar fram betri líðan frá fyrstu komu og milli 

hverrar endurkomu? Parað T-próf var notað til að greina hvort að marktækur munur væri á 

geðheilbrigði einstaklinga frá fyrstu komu og síðustu endurkomu útfrá niðurstöðum DASS og 

CORE kvörðum, þar sem notast var við meðaltöl heildarfjölda þeirra sem komu oftar en einu 

sinni í Bergið. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Lýsandi tölfræði 
Bakgrunnsbreytur þátttakenda sem notaðar voru í rannsókninni fengust úr grunnviðtalsramma 

og má sjá niðurstöður úr lýsandi tölfræði í töflu 1. Kynferði þátttakenda skiptist í karla (19.8%), 

konur (79.3%) sem voru afgerandi meirihluti og ótilgreint (0.9%). Alls voru 75 þátttakendur í 

námi og af þeim voru 42 háskólanemar (37.8%), þeir sem voru á vinnumarkaði voru 23 talsins 

(20.7%) og fjórir þátttakendur voru hvorki í vinnu né námi (3.6%). Framfærsla flestra var 

hlutastarf en þeir voru 47 talsins (46.5%),  þar á eftir voru 27 þátttakendur í fullu starfi (26.7%) 

og fæstir voru með námslán eða annars konar fjárhagsaðstoð (4%). Afgerandi meirihluti 

þátttakenda kom í Bergið í gegnum Kara Connect, en þeir voru 103 talsins (98.1%). Þegar kom 

að sálrænni vanlíðan greindu flestir frá kvíða en þeir voru 87 talsins (78.4%), einnig greindu 

60 þátttakendur (54.1%) frá þunglyndi. Hvað umhverfisþætti varðar greindu flestir frá erfiðum 

samskiptum við fjölskyldu sína, þeir voru 48 talsins (43.2%). 

 

Tafla 1: Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreytur þátttakenda 

Þáttur  N % 

Kyn    

 Karl 22 19.8 

 Kona 88 79.3 

 Ótilgreint 1 0.9 

Náms og vinnustaða    

 Framhaldsskóla 
menntun 

33 32.4 

 Háskólamenntun 42 37.8 

 Á vinnumarkaði 23 20.7 

 Hvorki í vinnu  

né skóla 

2 1.8 

 Annað 2 1.8 

Framfærsla    

 Í fullu starfi 27 26.7 
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 Í hlutastarfi 47 46.5 

 Vinna í skólafríi 10 9.9 

 Námslán 1 1.0 

 Fjárhagsaðstoð 1 1.0 

 Framfærsla 
foreldra 

5 5.0 

 Atvinnuleysis 
bætur 

2 2.0 

 Örorka 2 2.0 

 Annað 1 1.0 

Kemur í þjónustu 
Bergsins í gegnum: 

   

 Kara Connect 103 98.1 

 Annað 2 2.0 

Sálræn Vanlíðan    

 Þunglyndi/Depurð 60 54.1 

 Kvíði 87 78.4 

 Sjálfsvígshugsanir 19 17.1 

 Átröskun 10 0.9 

 Einmana/leiði 20 18 

 Kynhneigð 4 3.6 

 Ástarsorg 27 24.3 

 Fíkn 8 7.2 

 Annað 17 15.3 

Umhverfisþættir    

 Einelti 22 19.8 

 Erfið samskipti 
við fjölskyldu 

48 43.2 

 Erfiðleikar í 
vinatengslum 

11 9.9 

 Veikindi innan 
fjölskyldu 

41 36.9 



 

 17

 

 Ofbeldi 22 19.8 

 Missir 8 7.2 

 Annað 4 3.6 

N = Fjöldi, % = hlutfall 

 

3.2 Geðheilbrigði einstaklinga við fyrstu komu í Bergið 
Headspace 

Í töflu 2 má sjá meðaltöl þátttakenda varðandi geðheilbrigði og virkni út frá DASS og CORE 

sjálfsmatskvörðum sem fengin voru með lýsandi tölfræði. Í DASS sjálfsmatskvarða skoruðu 

þátttakendur hæst í streitueinkennum (M=18.5), þar á eftir þunglyndiseinkennum (M=16.5) og 

lægst í kvíðaeinkennum (M=12.2). Í CORE sjálfsmatskvarða skora þátttakendur hæst í bæði 

líðan sem gefur til kynna aukna vanlíðan (M=20.8) og vandamálum (M=20.7). Næst á eftir 

kemur virkni (M=16.8) og lægst er áhætta (M=3.3). 

 

Tafla 2: Meðaltöl yfir geðheilbrigði og virkni þátttakenda við fyrstu komu í Bergið 

Sjálfsmatskvarðar  M SF 

DASS    

 Þunglyndi 16.5 10.4 

 Kvíði 12.2 8.0 

 Streita 18.5 9.8 

CORE    

 Líðan 20.8 8.6 

 Virkni 16.8 11.2 

 Vandamál 20.7 8.6 

 Áhætta 3.3 5.2 

M=Meðaltal, SF=Staðalfrávik 

 

Í töflu 3 er að finna niðurstöður úr óháðu T-prófi sem notað var til að greina hvort að marktækur 

munur væri á milli kynja. Þar kom í ljós marktækur munur milli kynja á kvíða t(56)= -2.2, 



 

 18

p=0.03 og streitueinkennum t(56)= -2.3, p= 0.02 ásamt vandamálum t(51)= -2.7, p= 0.01 og 

virkni t(52)= -2.6, p= 0.02 við fyrstu komu. Einnig var marktækur munur á líðan (CORE) bæði 

við fyrstu komu og endurkomu t(52)= -2.6, p= 0.01; t(52)= -2.3, p= 0.03 en aðeins var 

marktækur munur á áhættu við endurkomu t(52)= -0.9, p= 0.04. 

 

Tafla 3: Munur á geðheilbrigði og virkni einstaklinga milli kynja  

  F df P-gildi 

Þunglyndi: fyrsta 

koma 

 3.0 56 .09 

Þunglyndi: síðasta 

endurkoma  

 0.2 56 .25 

Kvíði: fyrsta koma  9.9 56 <.001* 

Kvíði: síðasta 

endurkoma 

 2.9 56 .06 

Streita: fyrsta koma  0.9 56 .02* 

Streita: síðasta 

endurkoma 

 2.5 56 .90 

Líðan: fyrsta koma  1.7 52 .01* 

Líðan: síðasta 

endurkoma 

 0.2 52 .03* 

Virkni: fyrsta koma  0.0 52 .02* 

Virkni: síðasta 

endurkoma 

 0.6 52 .34 

Vandamál: fyrsta 

koma 

 0.4 51 .01* 

Vandamál: síðasta 

endurkoma 

 2.0 52 .15 

Áhætta: fyrsta koma   0.7 52 .91 

Áhætta: síðasta 

endurkoma 

 4.4 52 .04* 

Tölfræðilega marktækt p<0.05* 



 

 19

Skýring: Mæling er gerð á niðurstöðum úr DASS og CORE kvörðum við fyrstu komu og borin 

saman við niðurstöður úr nýlegustu endurkomu sem síðan er borin saman milli kynja. 

 

3.3 Líðan einstaklinga við endurkomu í Bergið 
Í töflu 4 er að finna niðurstöður úr pöruðu T-prófi sem notast var við til að meta hvort 

marktækur munur væri á geðheilbrigði og virkni þátttakenda milli fyrstu komu í Bergið og 

síðustu endurkomur. Þá var munur á þunglyndiseinkennum milli fyrstu komu og endurkomu 

tölfræðilega marktækur t(58) = 4.8, p = <.001 ásamt marktækum mun á kvíðaeinkennum t(58) 

= 2.2, p = 0.03. Tölfræðilega marktækur munur var einnig á virkni þátttakenda t(54) = 3.3, p = 

0.002  og vandamálum t(53) = 2.5, p = 0.02 ásamt áhættuhegðun t(54) = 4, p = <.001. 

 

Tafla 4: Munur á geðheilbrigði og virkni einstaklinga milli fyrstu og síðustu komu í Bergið 

Þáttur Meðaltal SF t df P-gildi 

Þunglyndiseinkenni 
við fyrstu komu og 
síðustu komu 
 

6.6 9.1 4.8 58 <.001* 

Kvíðaeinkenni 
við fyrstu komu og 
síðustu komu 
 

2.2 7.5 2.2 58 .03* 

Streitueinkenni 
við fyrstu komu og 
síðustu komu 
 

0.4 10.4 0.3 58 .80 

CORE. Líðan 
við fyrstu komu og 
síðustu komu 
 

2.1 9.8 1.6 54 .11 

CORE. Virkni 
við fyrstu komu og 
síðustu komu 
 

2.7 6.1 3.3 54 .00* 
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CORE. Vandamál 
við fyrstu komu og 
síðustu komu 
 

2.1 6.4 2.5 53 .02* 

CORE. Áhætta 
við fyrstu komu og 
síðustu komu 

2.9 5.3 4.0 54 <.001* 

Tölfræðileg marktekt p<0.05* 

Skýring: Niðurstöður úr DASS og CORE kvörðum eru teknar saman úr fyrstu komu og bornar 

saman við niðurstöður úr nýlegustu endurkomu til að greina hvort að þátttakendur nái betri 

líðan við komu í Bergið Headspace. 

Í töflu 5 má sjá niðurstöður úr dreifigreiningu með endurteknum mælingum þar sem 

einstaklingsbundinn árangur var metinn yfir tíma. Marktækur munur var á líðan þátttakenda 

sem voru með eina endurkomu eða fleiri. 

 

Tafla 5: Einstaklingsbundinn árangur á geðheilbrigði (DASS) 

DASS Kvarði   df F P-gildi 

Heildarkomur: 2      

 Innanhópa  1 89.9 <.001* 

 Error  58   

Heildarkomur:  
3-10 

     

 Innanhópa  1 100.6 <.001* 

 Error  27   

Tölfræðileg marktekt p<0.05* 

Skýring: Samanburður á niðurstöðum úr DASS kvarða við fyrstu komu, meðaltal endurkoma 

og nýlegustu endurkomu hjá hverjum þátttakanda fyrir sig. 
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4 Umræður 
Rannsóknin veitir frekari innsýn og skilning á geðheilbrigði ungmenna á Íslandi sem sækjast 

eftir stuðning og ráðgjöf á eigin forsendum í Bergið Headspace. Þessi rannsókn er sú fyrsta 

sem gerð hefur verið á Headspace hugmyndafræðinni í tengslum við einstaklingsbundinn 

árangur útfrá DASS og CORE kvörðum eftir því sem höfundur best veit. Markmið 

rannsóknarinnar var að meta geðheilbrigði ungmenna á aldrinum 18-25 ára ásamt því að skoða 

hvort líðan yrði betri eftir þjónustu í Berginu. Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að 

meirihluti ungmenna sem sækja þjónustu til Bergsins eru með eðlileg eða væg einkenni 

þunglyndis, kvíða og/eða streitu þar sem að viðmið DASS kvarðans eru alvarleg einkenni  >60 

stig. Það má því áætla að með slíku úrræði sé verið að tryggja að snemmtæk íhlutun standi til 

boða og aðstoði ungmenni við að komast í viðeigandi þjónustu líkt og Headspace 

hugmyndafræðin leggur upp með. Í Berginu starfa fagaðilar sem mæta ungmennum með hlýju 

viðmóti og á jafningjagrundvelli til að byggja upp traust milli sín og einstaklinga sem til þeirra 

leita. Bergið Headspace er opið öllum ungmennum upp að 25 ára aldri sem hafa þörf fyrir 

stuðning og/eða ráðgjöf sem getur komið sér vel þar sem oft getur verið löng bið í almenna 

sálfræðiþjónustu og aðra sérhæfða þjónustu (Ríkisendurskoðun, 2022).  

Afgerandi meirihluti þátttakenda í rannsókninni voru kvenkyns, framhalds- eða 

háskólanemar ásamt því að vera í hlutastarfi eða fullu starfi. Það samræmist rannsókn 

Margrétar Einarsdóttur og Ástu Snorradóttur (2020) þar sem kom í ljós tengsl á milli vinnu 

samhliða námi og andlegra kvilla hjá stúlkum. Fram kom í úrvinnslu gagna að þátttakendur 

skoruðu að meðaltali hæst í streitueinkennum við fyrstu komu í Bergið. Það má mögulega má 

rekja til Covid-19 faraldurs sem hefur gríðarleg áhrif á geðheilsu ungmenna líkt og kom fram 

í rannsóknum Uzun og félaga (2021) og Russell og félaga (2020) þar sem foreldrar hafa 

upplifað streitu sökum atvinnuleysis og þurfa því mögulega að fá börnin sín til að taka þátt í 

fjárhag heimilisins. Þó nokkrir greindu frá sálrænni vanlíðan sökum erfiðra samskipta við 

fjölskyldu sína, veikinda innan fjölskyldunnar á borð við geðraskanir og fíknivanda ásamt því 

að hafa orðið fyrir líkamlegu og/eða andlegu ofbeldi. Þessar niðurstöður styðja við fyrri 

rannsóknir sem varpa ljósi á sterk tengsl hvers kyns ofbeldis og/eða vanrækslu í æsku og 

geðrænna kvilla líkt og þunglyndi, kvíða og streitu á fullorðinsárum (Adams o.fl., 2018; Herzog 

og Schmahl, 2018; Lippard og Nemeroff, 2020; Zeanah og Humphreys, 2018). 

Seinni rannsóknarspurningin var hvort að ungmenni öðluðust betri líðan frá fyrstu 

komu og milli endurkoma í Bergið Headspace. Samkvæmt niðurstöðum þessar rannsóknar ná 
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ungmenni betri líðan eftir ráðgjöf og stuðning í Berginu hvort sem þau koma í tvær eða fleiri 

endurkomur, þar sem að fækkun var á þunglyndis- og kvíðaeinkennum ásamt minni sálrænni 

vanlíðan. Virkni þeirra hafði aukist og dregið hafði úr vandamálum og áhættuhegðun, sem 

kemur saman við niðurstöður úr rannsókn Marques de Miröndu (2020) þar sem að aukin virkni 

í samfélaginu og félagslífi virðist draga úr tíðni kvíða og þunglyndiseinkenna. Nauðsynlegt er 

því að tryggja ungmennum aðgengileg úrræði líkt og Bergið Headspace þar sem þau mæta á 

eigin forsendum, það virðist draga úr geðrænum kvillum ásamt því að auka líkur á jákvæðum 

framtíðarhorfum. 

Ungmenni sem búið hafa við ofbeldi og/eða vanrækslu af hvers kyns tagi eru líklegri 

til að upplifa tilfinningar á borð við sektarkennd og/eða skömm. Þegar þessar tilfinningar eru 

stöðugt til staðar til lengri tíma getur það skert sjálfsmynd ungmenna og ýtt undir 

sjálfsvígshugsanir (Sekowski o.fl., 2020). Það er í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar, þar sem þó nokkrir einstaklingar greindu frá að slíkt væri til staðar. Um 20-35% 

einstaklinga eru ofurnæmir fyrir umhverfisáreitum og eru þá í aukinni áhættu á að þróa með 

sér geðrænar raskanir í kjölfar áfalla líkt og ofbeldis og/eða vanrækslu í æsku (Pluess o.fl., 

2018). Með aukinni fræðslu á slíkum áhættuþáttum er hægt að örva meðvitund foreldra og 

þeirra sem starfa meðal barna til að mæta þörfum hvers og eins og efla sjálfstraust ungmenna. 

Þörf er á frekari vitundarvakningu á mikilvægi tengslamyndunar og þeim afleiðingum 

sem geta átt sér stað ef skortur er á eðlilegum tengslum foreldra og barna. Því betri sem 

tengslamyndun og stuðningur foreldra er við börn, því meiri seiglu öðlast ungmenni til að takast 

á við erfiðleika í lífinu og eru þar með ólíklegri til að þróa með sér geðræna kvilla (Upadhyaya 

o.fl., 2019). 

 Mikilvægt er að þekkja þá þætti sem hafa áhrif á heilsu barna almennt, bæði líkamlega 

og ekki síður andlega. Til að sporna gegn ofbeldi og áföllum sem eru helstu orsakaþættir 

geðrænna kvilla ungmenna, þurfa þeir sem koma að umönnun og uppeldi barna að vera 

meðvitaðir um einkenni þeirra sem verða fyrir slíku. Með innleiðingu Headspace 

hugmyndafræðarinnar í íslenskt samfélag er möguleiki á að draga úr tíðni geðraskana á 

fullorðinsárum með því að tryggja ungmennum snemmtæka íhlutun. Með því er lögð áhersla á 

að upplýsa heilbrigðisstarfsfólk, starfsmenn innan skólastéttarinnar og aðra sem koma að 

umönnun barna um mögulega áfallasögu ungmenna og mikilvægi þess að mæta þeim á 

jafningjagrundvelli. Innleiðing Headspace í skólakerfin er komin vel á veg í Ástralíu en hefur 

ekki verið ráðist í það verk hér á landi. Einnig þarf að tryggja þeim stöðuga fræðslu um réttindi 

þeirra og þau úrræði sem standa til boða ef þörf er á. 
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Líkt og áður hefur komið fram eru ofbeldi, vanræksla og önnur áföll sem einstaklingar 

verða fyrir á lífsleið sinni helstu orsakaþættir þunglyndis, kvíða og streitu. Afleiðingar þess eru 

alvarlegar og geta orðið langvarandi ef ungmenni fá ekki viðeigandi aðstoð við að vinna úr 

vandamálum sínum. 

Starfsmenn í skólum landsins ættu að vera meðvitaðir um einkenni ungmenna sem eiga við 

geð- og fíknivanda að stríða og fræða almennt nemendur sína um þau úrræði sem eru í boði 

líkt og Bergið Headspace. Þó nokkrir einstaklingar í þessari rannsókn greindu frá einelti og 

erfiðleikum í vinatengslum svo vert er að minnast á mikilvægi forvarnarverkefna í grunn- og 

framhaldsskólum landsins líkt og Barnaheill stendur fyrir (Barnaheill, e.d.). 

Styrkleikar rannsóknarinnar voru stærð úrtaks þar sem notast var við gögn frá 111 

þátttakendum og ekki er mögulegt að rekja gögnin. Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er 

útfrá gögnum Bergsins eftir að teknir voru í notkun styttri útgáfur af DASS og CORE kvörðum 

sem báðir hafa góðan innri áreiðanleikastuðul. 

Þó nokkrar takmarkanir voru á rannsókninni, þar á meðal var skortur á þekkingu varðandi 

utanaðkomandi þætti sem hafa áhrif á líðan einstaklinga milli endurkoma, ásamt því að ekki 

var vitað um áfallasögu hvers og eins. Lítil dreifing var á kynferði þar sem konur voru í 

afgerandi meirihluta svo ekki er hægt að alhæfa að þessar niðurstöður eigi við um öll ungmenni 

ásamt því að þátttakendur voru allir komnir yfir 18 ára aldur. 

Þar sem að Bergið Headspace virðist hafa jákvæð áhrif á geðheilbrigði og virkni ungmenna 

og þá sérstaklega konur sem voru í meirihluta úrtaks í þessari rannsókn, væri áhugavert að 

endurtaka rannsóknina með jafnara kynjahlutfalli. Einnig yrði áhugavert að taka saman DASS, 

CORE og ACE listana til að öðlast frekari upplýsinga um áhrifaþætti geðheilbrigði ungmenna 

á Íslandi ásamt áfallasögu þeirra. Nauðsynlegt er að fjölga úrræðum á borð við Bergið 

Headspace í samræmi við þá aukningu sem virðist vera á geðrænum kvillum ungmenna svo 

hægt sé að aðstoða þau við að verða virk í samfélaginu á ný og öðlast betri líðan. 
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Viðaukar 

Viðauki A 
Grunnviðtalsrammi ráðgjafa í Berginu Headspace 

Dags. ____________________ 

 

Nafn:_____________________________________________________________________________ 

Kennitala:_____________________________________ Sími:

 _____________________________ 

Heimilisfang*:_____________________________________________________________________

_ 

Aðstandandi/forsjáraðili*:_________________________ Sími:*________________________ 

*verðum að skrá þessar upplýsingar ef ungmenni er undir 18 ára 

Hvernig heyrðiru af Berginu: -

__________________________________________________________________ 

Kyn        KK        KVK   Annað: _______________________ 

Aldur í fyrsta viðtali: ___________________________________ 

Búseta 

         Sjálfstæð búseta/leiga eða eigin íbúð           Foreldrahús           Heimilislaus          Vistun utan heimilis 

          Annað: _________________   

Kemur í þjónustu Bergsins 

Skráir sig sjálf/ur (Kara)               Netspjall                Labbar inn             

Aðstandandi/fagaðili sækir               Annað: _________________   

Náms/vinnustaða 

          Grunnskóli   Framhaldsskóli   Háskóli   Á vinnumarkaði                                 

 Ekki í vinnu eða skóla           

Framfærsla  

Í fullu starfi  í hlutastarfi       Vinna í skólafríum  Námslán           Fjárhagsaðstoð 

Framfærsla foreldra  Atvinnleysisbætur   Örorka    Annað: _________________  
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Hefur haft samband/fengið þjónustu áður í Berginu  

         Já, fékk viðtal með ráðgjaf           kom ekki  Nei  

Hefur verið í þjónustu annarsstaðar   

         Nei  LSH-Geðsvið/BUGL           Barnavernd  Meðferðaraðila á sofu 

 Vímuefnameðferð    

         Sérfr.þjónustu skóla   Heilsugæslu  Vinnumálastofnun  Notendasamtök (Píeta, S78...) 

          Annað: _________________   

Niðurstaða fyrsta viðtals 

          Bókar nýtt viðtal  Vill ekki frekari þjónustu  Vísað í sérfræðiþjónustu      

Frekari þjónusta 

         Nei  Tilkynnt Barnavernd  Vísað til BUGL Vísað í Vímuefnameðferð         Vísað á 

heilsug. 

        Vísað í Virk/endurhæfingu Vísað til félagsþjónustu Vísað til LSH/Geðsvið 

        Annað: _________________   

Sálrænn/andlegur vandi 

         Nei  Þunglyndi/depurð              Kvíði         Sjálfsvígshugsanir/sjálfskaði             

Átröskun 

        Einmanna/leiði             Kynhneigð/kynáttunarvandi          Ástarmál/-sorg          Fíkn/neysla  Tölvufíkn 

        Annað: _________________   

Umhverfisþættir 

         Nei  Einelti              Erfið samskipiti á heimili/við fjölskyldu            Erfiðleikar vina 

(neysla, veikindi) 

         Veikindi foreldra/systkina (fíkn geðsjúkdómar, veikindi)         Ofbeldi (kynferðis-/heimilisofbeldi 

        Missir        Annað: _________________   

 

Viðauki B 

DASS  Nafn:       Dagur: 

 
 
Lestu hverju fullyrðingu og dragðu hring um tölu 0, 1, 2 eða 3 sem segir til um hve vel hver fullyrðing 
átti við í þínu tilviki síðustu vikuna. Það eru engin rétt eða röng svör. Eyddu ekki of miklum tíma í að 
velta fyrir þér hverri fullyrðingu. 
 

0 = Átti alls ekki við mig 
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 
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1   Ég komst í uppnám yfir hreinum smámunum. 0 1 2 3 

2   Ég fann fyrir munnþurrki. 0 1 2 3 

3   Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum 
tilfinningum. 

0 1 2 3 

4   Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, mæði 
án líkamlegrar áreynslu). 

0 1 2 3 

5   Ég gat ekki byrjað á neinu. 0 1 2 3 

6   Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega við 
aðstæðum. 

0 1 2 3 

7   Mér fannst ég vera óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að gefa 
sig). 

0 1 2 3 

8   Mér fannst erfitt að slappa af. 0 1 2 3 

9   Ég lenti í aðstæðum sem gerðu mig svo kvíðna/kvíðinn að mér 
létti stórum þegar þeim lauk. 

0 1 2 3 

10   Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins. 0 1 2 3 

11   Ég komst auðveldlega í uppnám. 0 1 2 3 

12   Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku. 0 1 2 3 

13   Ég var hrygg/hryggur og þunglynd(ur). 0 1 2 3 

14   Ég varð óþolinmóð(ur) ef eitthvað lét á sér standa (t.d. lyftur, 
umferðarljós, ég látin(n) bíða). 

0 1 2 3 

15   Mér fannst það ætlaði að líða yfir mig. 0 1 2 3 

16   Mér fannst ég hafa misst áhuga á næstum öllu. 0 1 2 3 

17   Mér fannst ég ekki vera mikils virði sem manneskja. 0 1 2 3 

18   Mér fannst ég frekar hörundsár. 0 1 2 3 

19   Ég svitnaði töluvert (t.d. sviti í lófum) þó það væri ekki heitt 
og ég hafi ekki reynt mikið á mig. 

0 1 2 3 

20   Ég fann fyrir ótta án nokkurrar skynsamlegrar ástæðu. 0 1 2 3 

21   Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því. 0 1 2 3 

 

Snúðið við blaðinu  
 
 
Mundu stigagjöfina: 
 

0 = Átti alls ekki við mig 
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 
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22   Mér fannst erfitt að ná mér niður. 0 1 2 3 

23   Ég átti erfitt með að kyngja. 0 1 2 3 

24   Ég virtist ekki geta haft neina ánægju af því sem ég var að 
gera. 

0 1 2 3 

25   Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt á 
mig (t.d. hraðari hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi). 

0 1 2 3 

26   Ég var dapur/döpur og niðurdregin(n). 0 1 2 3 

27   Mér fannst ég vera mjög pirruð/pirraður. 0 1 2 3 

28   Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu. 0 1 2 3 

29   Mér fannst erfitt að róa mig eftir að eitthvað kom mér í 
uppnám. 

0 1 2 3 

30   Ég var hrædd(ur) um að „klikka á“ smávægilegu verki sem 
ég var ekki kunnug(ur). 

0 1 2 3 

31   Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu. 0 1 2 3 

32   Ég átti erfitt með að umbera truflanir á því sem ég var að 
gera. 

0 1 2 3 

33   Ég var spennt(ur) á taugum. 0 1 2 3 

34   Mér fannst ég nánast einskis virði. 0 1 2 3 

35   Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi 
áfram við það sem ég var að gera. 

0 1 2 3 

36   Ég var óttaslegin(n). 0 1 2 3 

37   Ég sá ekkert í framtíðinni sem gaf mér von. 0 1 2 3 

38   Mér fannst lífið vera tilgangslaust. 0 1 2 3 

39   Ég var ergileg(ur). 0 1 2 3 

40   Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi 
hræðslukast (panik) og gerði mig að fífli. 

0 1 2 3 

41   Ég fann fyrir skjálfta (t.d. í höndum). 0 1 2 3 

42   Mér fannst erfitt að hleypa í mig krafti til að gera hluti. 0 1 2 3 
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Viðauki C 
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 36

 



 

 37

 

 
 
CLINICAL 
OUTCOMES in 

ROUTINE 
EVALUATION 
 
ÁRANGURSMAT 
STYTTRI ÚTGÁFA 
 

 
Dagsetning:_________________ 

 
Númer:__________________ 

 
 
 
 

 
 

 
MIKILVÆGT – LESIÐ ÞETTA FYRST 

 
Á þessu eyðublaði er að finna 18 fullyrðingar um hvernig þér hefur gengið SÍÐUSTU 
VIKUNA. Vinsamlegast lestu hverja staðhæfingu fyrir sig og hugleiddu hversu oft þér 

leið þannig síðustu vikuna. Merktu svo í þann reit sem á best við svar þitt. 
 

 
 
Hvernig hefur þér liðið síðustu vikuna? 
 

   
Alls 
ekki 

 
Stöku 

sinnum 

 
 

Stundum 

 
 

Oft 

Næstum 
alltaf  

eða alltaf 

Aðeins 
fyrir 

starfsfólk 

1 Ég hef verið hræðilega einmana og 
einangruð/einangraður. □0 □1 □2 □3 □4 □F 

2 Ég hef átt í erfiðleikum með að sofna eða 
ná að sofa alla nóttina. □0 □1 □2 □3 □4 □P 

3 Ég hef verið bjartsýn(n) á framtíðina. □4 □3 □2 □1 □0 □W 

4 Ég hef verið algjörlega orku- og 
áhugalaus. □0 □1 □2 □3 □4 □P 

5 Ég hef gert fyrirætlanir um að stytta mér 
aldur. □0 □1 □2 □3 □4 □R 

6 Óþægindi, verkir eða önnur líkamleg 
vandamál hafa truflað mig. □0 □1 □2 □3 □4 □P 

7 Ég hef verið ánægð(ur) með það sem ég 
hef gert. □4 □3 □2 □1 □0 □F 

8 Mér hefur fundist erfitt að tala við fólk. □0 □1 □2 □3 □4 □F 

9 Ég hef verið sátt(ur) við sjálfa(n) mig. □4 □3 □2 □1 □0 □W 

10 Spenna og kvíði hafa komið í veg fyrir að 
ég gerði mikilvæga hluti. □0 □1 □2 □3 □4 □P 

11 Óvelkomnar hugsanir og tilfinningar hafa 
truflað mig. □0 □1 □2 □3 □4 □P 

12 Mér hafa fundist vandamál mín 
yfirþyrmandi. □0 □1 □2 □3 □4 □W 

13 Mér fannst ég geta leitað til einhvers eftir 
stuðningi þegar ég þurfti. □4 □3 □2 □1 □0 □F 

14 Ég hef verið gráti nær. □0 □1 □2 □3 □4 □W 

 
SNÚIÐ VIÐ BLAÐINU 
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Alls 
ekki 

 
Stöku 

sinnum 

 
 

Stundum 

 
 

Oft 

Næstum 
alltaf  

eða alltaf 

Aðeins 
fyrir 

starfsfólk 

15 Ég hef ógnað eða hótað einhverjum. □0 □1 □2 □3 □4 □R 
16 Ég hef getað gert flest af því sem ég þarf 

að gera. □4 □3 □2 □1 □0 □F 

17 Mér hefur fundist ég ekki eiga vini. □0 □1 □2 □3 □4 □F 
18 Ég hef hugsað um að vandamál mín og 

erfiðleikar séu sjálfum/sjálfri mér að 
kenna. 

□0 □1 □2 □3 □4 □P 

 
ÞAKKA ÞÉR FYRIR AÐ TAKA TÍMA TIL ÞESS AÐ SVARA ÞESSUM SPURNINGALISTA 

 
 
 

Heildarstigafjöldi:     ®  ®  

 ¯ ¯ ¯ ¯  ¯  ¯ 
Meðaltalsstigafjöldi*:         

 W P F R  Öll atriði  Öll atriði 
mínus R 

 
 
____________________________________ 
 
*Deilt í heildarstigafjölda fyrir hvern þátt með þeim fjölda atriða sem svarað er undir þættinum.  
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