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Útdráttur 

Fjarviðtöl eru engin nýjung í fjarheilbrigðisþjónustu og hafa þekkst í áraraðir, þó auknar 

vinsældir fjarviðtala séu nýtilkomnar. Fjarviðtöl hafa alla tíð verið nokkuð umdeild meðal 

sálfræðinga og hafa þeir hingað til verið hikandi við að tileinka sér þau, þrátt fyrir að fjarviðtöl 

hafi verið rannsökuð yfir langt skeið og niðurstöður sýnt fram á jákvæðan meðferðarárangur. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvort munur sé á milli viðhorfs sálfræðinga á 

Íslandi til fjarviðtala og núverandi búsetu þeirra ásamt því að afla aukinna gagna til að fræðast 

um notkun og viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala. Gögnum var aflað í formi könnunar 

með því að senda út spurningarlista til sálfræðinga á póstlista Sálfræðingafélagi Íslands. Gögnin 

voru skoðuð og yfirfarin með lýsandi tölfræði ásamt því að marktektarprófin t-próf og 

dreifigreining voru notuð til að skoða hvort munur væri á milli hópa. Niðurstöður t-prófa sýndu 

meðal annars fram á að sálfræðingar búsettir á höfuðborgarsvæðinu hafa jákvæðara viðhorf til 

fjarviðtala en sálfræðingar búsettir á landsbyggðinni. Niðurstöður dreifigreiningar sýndu meðal 

annars fram á að sálfræðingar sem eru 30 ára eða yngri hafa jákvæðara viðhorf til fjarviðtala en 

sálfræðingar sem eru 51 árs eða eldri. Einnig sýndu niðurstöður dreifigreiningar fram á að 

sálfræðingar sem starfa hjá hinu opinbera hafa jákvæðara viðhorf til fjarviðtala en sálfræðingar 

sem starfa í einkageiranum eða á báðum sviðum. Þörf er á frekari rannsóknum um viðfangsefnið 

á Íslandi til þess að staðfesta niðurstöður þessarar rannsóknar og til þess að hægt sé að alhæfa 

um þær.  

Lykilhugtök: Fjarsálfræði, fjarheilbrigðisþjónusta, fjarviðtöl, fjarfundarbúnaður, 

sálfræðimeðferð, sálfræði, viðhorf 
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Abstract 

Telepsychotherapy is not a novelty in telehealth and have been around for years, although 

increase in popularity is new. Telepsychotherapy have always been quite controversial among 

psychologists, and they have so far been reluctant to adopt them, despite the fact that 

telepsychotherapy have been researched for a long time and the results have shown positive 

treatment results. The main objective of this study was to examine whether there is a difference 

between the attitudes of psychologists in Iceland to telepsychotherapy and their current 

residence, as well as to gather more data to learn about the use and attitudes of psychologists in 

Iceland to telepsychotherapy. Data was collected in the form of a survey by sending out a 

questionnaire to psychologists on the mailing list of the Icelandic Psychological Association. 

The data was examined and reviewed with descriptive statistics, as well as the significance tests 

t-test and variance analysis were used to examine whether there were differences between 

groups. The results of t-tests showed, among other things, that psychologists living in the capital 

region have a more positive attitude towards telepsychotherapy than psychologists living in 

rural area. The results of the distribution analysis showed, among other things, that 

psychologists who are 30 years or younger have a more positive attitude towards 

telepsychotherapy than psychologists who are 51 years or older. The results of the distribution 

analysis also showed that psychologists working in the public sector have a more positive 

attitude towards telepsychotherapy than psychologists working in the private sector or in both 

fields. Further research on the subject in Iceland is needed to confirm the results of this study 

and to be able to generalize about them.   

Key terms: Telepsychology, telehealth, telepsychotherapy, teleconferencing, psychotherapy, 

psychology, attitudes 



 
 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

Við viljum sérstaklega þakka leiðbeinanda okkar Dr. Auðbjörgu Björnsdóttur 

fyrir þolinmæðina, stuðningin og liðlegheitin. Við þökkum einnig Tryggva 

Guðjóni Ingasyni formanni Sálfræðingafélags Íslands fyrir alla þá aðstoð sem 

hann veitti okkur og skjót svör við spurningum okkar. Reiðhjólaverzlunin Berlin 

fær okkar bestu þakkir fyrir sitt framlag. Að lokum viljum við þakka okkar 

nánasta fólki fyrir óeigingjarnt umburðarlyndi og skilning á meðan á náminu 

stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

 

Efnisyfirlit 

INNGANGUR ...................................................................................................................... 1. 

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN ............................................................................................... 3. 

STAFRÆN TÆKNIÞRÓUN OG ÁHRIF HENNAR Á SÁLFRÆÐIMEÐFERÐIR ............. 3. 

FJARHEILBRIGÐISÞJÓNUSTA ....................................................................................... 4. 

FJARVIÐTÖL .................................................................................................................... 5. 

UPPLIFUN OG VIRKNI FJARVIÐTALA Í SÁLFRÆÐIMEÐFERÐUM ........................... 5. 

ÁHRIF COVID-19 Á EFTIRSPURN FJARVIÐTALA Á ÍSLANDI .................................... 7. 

LEIÐBEININGAR FYRIR VEITINGU FJARVIÐTALA SÁLFRÆÐINGA ....................... 8. 

SAMANTEKT ................................................................................................................... 9. 

AÐFERÐ .............................................................................................................................. 9. 

TILGANGUR OG MARKMIÐ RANNSÓKNARINNAR ................................................... 9.  

FRAMKVÆMD OG MÆLITÆKI .................................................................................... 10. 

ÁREIÐANLEIKI OG TÖLFRÆÐIGREINING ................................................................ 12. 

ÞÁTTTAKENDUR .......................................................................................................... 13. 

 

NIÐURSTÖÐUR ............................................................................................................... 16. 

VIÐHORF SÁLFRÆÐINGA Á ÍSLANDI TIL FJARVIÐTALA EFTIR NÚVERANDI 

BÚSETU .................................................................................................................. 21.  

VIÐHORF SÁLFRÆÐINGA Á ÍSLANDI TIL FJARVIÐTALA EFTIR ÞVÍ HVAR ÞEIR 

ÓLUST UPP AÐ MESTU ......................................................................................... 21. 

VIÐHORF SÁLFRÆÐINGA Á ÍSLANDI TIL FJARVIÐTALA EFTIR KYNI ................ 21. 

VIÐHORF SÁLFRÆÐINGA Á ÍSLANDI TIL FJARVIÐTALA EFTIR ÞVÍ HVORT ÞEIR 

HAFI VEITT VIÐTÖL Í GEGNUM FJARFUNDARBÚNAÐ .................................. 21. 

VIÐHORF SÁLFRÆÐINGA Á ÍSLANDI TIL FJARVIÐTALA EFTIR STARFSGEIRA . 22 

VIÐHORF SÁLFRÆÐINGA Á ÍSLANDI TIL FJARVIÐTALA EFTIR ALDRI .............. 23. 

VIÐHORF SÁLFRÆÐINGA Á ÍSLANDI TIL FJARVIÐTALA EFTIR STARFSALDRI 23. 

VIÐHORF SÁLFRÆÐINGA Á ÍSLANDI TIL FJARVIÐTALA EFTIR ÞVÍ HVAÐA 

HÓPUM ÞEIR SINNA ............................................................................................. 24. 

SAMANTEKT ÚR NIÐURSTÖÐUM OPNU SPURNINGANNA Í RANSÓKNINNI ...... 24. 

UMRÆÐUR ...................................................................................................................... 25. 

ANNMARKAR ................................................................................................................ 27. 

HEIMILDIR ...................................................................................................................... 28. 

VIÐAUKI ........................................................................................................................... 31. 

 

 



1 
 

 

 

Sálfræðiþjónusta á netinu líkt og fjarviðtöl eru engin nýjung í fjarheilbrigðisþjónustu og hefur 

verið notuð í áraraðir og þróast jafnt og þétt í gegnum tíðina samhliða tækninni. Sagan segir 

að það megi rekja fjarviðtöl allt aftur til tíma Sigmund Freuds, en hann er sagður hafa átt í 

bréfaskriftum við skjólstæðinga sína til að fylgja eftir meðferðum þeirra (Barnett, 2005). Því 

má ætla að sálfræðingar hafi notast við ýmsar aðferðir til að eiga í samskiptum við 

skjólstæðinga sína, sem síðar hafa þróast út í tæknilegri samskipti með tækniframförum. Í dag 

fara þessi samskipti helst fram í gegnum síma, tölvupóst eða annars konar fjarfundarbúnað 

(Famina o.fl., 2020). 

Fjarviðtöl hafa marga kosti, eins og aukið aðgengi að gagnreyndum sálfræðimeðferðum. 

Með auknu aðgengi býðst fólki meira val um hvernig sálfræðiþjónustu það vill sækja sér og hjá 

hverjum. Einnig geta þau komið í veg fyrir fordóma sem einstaklingur getur haft (Hanley, 

2021). Í kjölfar þess að COVID-19 heimsfaraldurinn skall á árið 2020, með tilheyrandi 

samkomutakmörkunum, myndaðist fordæmalaus staða fyrir marga, þar á meðal sálfræðinga. 

Landlæknir hvatti fólk til að minnka samgang hvert við annað og að nýta sér frekar 

fjarfundarbúnað til samskipta ef kostur gæfist (Embætti landlæknis, 2020). Til að bregðast við 

þessum viðsjárverðum tímum fóru sálfræðingar í auknum mæli að bjóða uppá fjarviðtöl án 

mikils undirbúnings né aukinnar þjálfunar um hvernig skuli veita slík viðtöl. Þessi mikla 

aukning fjarviðtala átti sér einnig stað vegna aukinnar eftirspurnar skjólstæðinga um fjarviðtöl 

og til að bregðast við minnkandi eftirspurn eftir viðtölum á stofu vegna hertra 

samkomutakmarkana. Sálfræðingafélag Íslands varð vart við aukningu í fyrirspurnum um 

fjarviðtöl og þá helst hvaða tæknibúnað væri öruggast að nota (Tryggvi Guðjón Ingason, 

munnleg heimild, 2. mars 2022).  

Fjarviðtöl geta verið bæði ögrandi og spennandi fyrir þá sem vilja nýta sér þau, en þó 

getur það verið erfitt fyrir sálfræðing að hverfa frá hefðbundnum aðferðum sem virka. Helsta 

ástæða þess að sálfræðingar hafa verið hikandi við að tileinka sér fjarviðtöl er trú þeirra að það 

sé erfitt að mynda gott meðferðarsamband í gegnum fjarfundarbúnað einungis, þó rannsóknir 

hafi sýnt endurtekið fram á hið gagnstæða (Chen o.fl., 2021). Annað sem sálfræðingar hafa haft 

efasemdir um er hvort fjarviðtöl henti öllum hópum skjólstæðinga, til dæmis öldruðum, 

þroskahömluðum, hreyfihömluðum og skjólstæðingum með alvarlegar geðraskanir.  

Rannsóknir hafa þó sýnt fram á jákvæðan árangur í meðferðum slíkra hópa (Dunn o.fl., 2021). 

Þó auknar vinsældir fjarviðtala séu nýtilkomnar þá hefur virkni þeirra verið mikið rannsökuð í 

gegnum tíðina. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjarviðtöl standi jafnfætis hefðbundnum 

viðtölum sem fara fram augliti til auglits á stofu og í sumum tilvikum teljast þau jafnvel betri 
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kostur en hefðbundin viðtöl á stofu (Chen o.fl., 2021). Embætti landlæknis hefur gefið út 

fyrirmæli sem hægt er að kalla leiðbeiningar um hvað hafa ber í huga þegar byrjað er að veita 

fjarviðtöl. Þar má helst nefna öryggi, tækni, skráningu gagna, meðferð, vistun gagna og aðra 

skilmála sem snúa að þjónustunni. Einnig er mikilvægt að hafa tilkynnt sína þjónustu og fá 

staðfestingu frá Embætti landlæknis áður en byrjað er að veita slík viðtöl (Embætti landlæknis, 

2020). Nokkrir hlutir geta komið í veg fyrir að fjarviðtöl skili tilætluðum árangri, en þar má 

helst nefna smávægilega eða meiriháttar tækniörðugleika svo sem lélega nettengingu, skerta 

tölvukunnáttu, sem getur einnig komið í veg fyrir tilætlaðan árangur.  Einnig getur sálfræðingur 

upplifað skort á líkamstjáningu skjólstæðings í gegnum fjarviðtöl ef skjólstæðingur er til dæmis 

ekki í mynd á meðan viðtali stendur eða sjónræn vísbendi eiga sér stað utan ramma 

vefmyndarvélarinnar (Springer o.fl., 2020). 

Fjarviðtöl eru góð viðbót við núverandi sálfræðiþjónustu og þó að margir hafi fyrst 

kynnst fjarviðtölum í samkomutakmörkununum 2020 og ákveðið að byrja að veita slík viðtöl 

þá er ekki hægt að alhæfa að allir munu vilja nýta þetta samskiptaform áfram. Fjarviðtöl eru 

ekki fyrir alla hvort sem átt er við sálfræðinga eða skjólstæðinga. Hvaða viðhorf 

sálfræðingurinn hefur til fjarviðtala hefur mikið að segja um virkni þeirra í meðferð hvers og 

eins. Því jákvæðara viðhorf sálfræðings til fjarviðtala því betri nýting er á meðferð viðkomandi 

með fjarviðtali (Chen o.fl., 2021). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er því að skoða hvort munur sé á viðhorfum 

sálfræðinga á Íslandi gagnvart fjarviðtölum eftir því hvort þeir eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala var 

mælt í formi fimm punkta Likert-stiku spurningalista sem höfundar sömdu sjálfir. 

Marktektarprófin t-próf og dreifigreining voru notuð til að meta mun á milli hópa. Að auki, þar 

sem lítið er vitað um fjarviðtöl á Íslandi þá er annað markmið rannsóknarinnar að afla aukinna 

gagna til að fræðast meira um notkun og viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala. 
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Fræðileg umfjöllun 
 

Stafræn tækniþróun og áhrif hennar á sálfræðimeðferðir 

Fjórða iðnbyltingin er hugtak sem nær yfir þær hröðu tækniframfarir sem orðið hafa hin síðari 

ár og þeirra sem fram undan eru, þar má helst nefna fjarskiptatækni, gervigreind, 

sjálfvirknivæðingu og Internet hlutanna (e. Internet of things, IoT) sem dæmi um slíkar 

framfarir. Tækniframfarir hafa og munu halda áfram að hafa áhrif á daglegt líf fólks, hegðun 

þeirra og líðan. Það er því mikilvægt að hugað sé að því hvernig hægt sé að móta og nýta 

tækninýjungarnar á sem skilvirkastan máta. Fjórða iðnbyltingin hefur ekki einungis mikil áhrif 

á einstaklinginn og hvernig hann hagar sínum samskiptum, heldur hefur hún einnig áhrif á 

hvernig vinnuumhverfið breytist, heilu hagkerfin og þjóðfélög á heimsvísu (Ćwiklicki o.fl., 

2020). Íslendingar hafa lengi verið opnir fyrir tækninýjungum og verið virkir í að tileinka sér 

þær nýjungar sem fylgt hafa fjórðu iðnbyltingunni. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands frá 2019 

þá voru 95% Íslendinga tengdir internetinu (Hagstofa Íslands, e.d.). Í dag er fjarskiptabúnaður 

orðinn háþróaður og skilvirkur, gott dæmi um slíkt eru myndsímtöl, þar sem fólk getur átt í 

samskiptum með þeim möguleika að geta horft framan í hvort annað, meðal annars í gegnum 

tölvu eða síma. Fólk er farið að nota myndsímtöl í gegnum fjarfundarbúnað í auknum mæli 

bæði starfs síns vegna og í sínu persónulega lífi (Nuovo, 2021). 

Sálfræðimeðferð er persónulegt ferli milli tveggja einstaklinga og tilhugsunin um að 

meðferðin fari fram í gegnum fjarfundarbúnað getur verið framandi. Þó margir tengi fjarviðtöl 

við nútímann og tækninýjungar þá er raunin önnur, sálfræðimeðferðir og internetið er búið að 

vera samofið frá því að internetið leit dagsins ljós (Famina o.fl., 2020). Á sjöunda áratugnum, 

áður en internetið var jafn þróað og það þekkist í dag, þá var maður að nafni Joseph 

Weizenbaum í Massachusetts Institute of Technology (MIT) að vinna að textabundnu 

tölvuforriti sem kallast Eliza. Forritið líkti eftir Rogerian sálfræðimeðferð með því að svara 

staðhæfingum með spurningum. Þetta var gert með einfaldri mynstursgreiningu og með því að 

breyta ákveðnum lykilorðum úr staðhæfingunum í spurningar (Weizenbaum, 1976). Ekki er 

vitað hvort það hafi verið rannsakað hvort tölvuforritið Eliza virkaði sem skilvirkur 

meðferðaraðili hjá þeim sem nýttu sér forritið. Forritið þótti þó það raunverulegt að fólk trúði 

því að það ætti í samskiptum við raunverulega manneskju í gegnum skjáinn (Weizenbaum, 

1976).  

Í kringum 1980 varð internetið aðgengilegt fyrir almenning og í kjölfarið fóru að 

myndast svokölluð sjálfshjálpar vefþing (e. online forum). Innan þessara vefþinga fór fólk að 
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ræða saman um hin ýmsu mál, deila áhugamálum, leita ráða og fá stuðning frá jafningjum. 

Velgengni þessara vefþinga sýndi fram á að hægt væri að nýta þá tækninýjung sem internetið 

var orðið, til að ræða persónuleg mál, fá ráðgjöf og þar með var grunnurinn lagður að því 

hvernig hægt væri að bjóða upp á sálfræðimeðferð í gegnum internetið (Skinner og Zack, 

2004). 

 Elsta heimildin sem vitað er um sem segir frá fyrstu faglegu ráðgjöfinni á internetinu 

er frá árinu 1986 og var hún ætluð nemendum við Cornell University í Ithaca NY. En það var í 

formi ráðgjafadálks (e. online column) á internetinu sem kallaðist „ask uncle Ezra“. Þar gátu 

nemendur sent inn spurningar um allt milli himins og jarðar og var þeim svarað af ráðgjöfum 

sem störfuðu við skólann (Nor o.fl., 2018). Það er ómögulegt að segja nákvæmlega til um 

hvenær sálfræðingar fóru að nota internetið í meðferðarstörfum sínum þar sem ekki eru til 

opinber gögn um samskipti milli sálfræðinga og skjólstæðinga (Skinner og Zack, 2004). David 

Sommers hefur oft verið nefndur upphafsmaður fjarsálfræði þar sem hann er talinn vera sá fyrsti 

sem veitti langtímameðferð í gegnum internetið gegn greiðslu. Talið er að hann hafi byrjað að 

veita þá þjónustu árið 1995 (Nor o.fl., 2018). Fljótlega upp úr 2010 fór fjarsálfræði að njóta 

nokkurra vinsælda og fóru ýmsir sálfræðingar að bjóða uppá meðferðir eingöngu í gegnum 

internetið (Famina o.fl., 2020). 

Árið 2017 veitti heilbrigðisráðherra Íslands styrk til tveggja tilraunaverkefna sem bæði 

stuðluðu að því að ýta undir fjarheilbrigðisþjónustu á Íslandi, Tölum saman og Mín líðan. Helsta 

markmið verkefnanna var að efla aðgengi að sálfræðiþjónustu óháð búsetu, þar sem sú þjónusta 

hallar oft undan fæti og þá sérstaklega á landsbyggðinni. Einnig sá heilbrigðisráðherra fyrir sér 

að tilraunaverkefnin myndu ekki einungis efla aðgengi að sálfræðiþjónustu heldur einnig draga 

úr kostnaði, þar sem fólk sem býr fjarri sálfræðiþjónustunni þarf einnig að greiða ferðakostnað 

og verður jafnvel fyrir tekjutapi til að geta sótt sína meðferð (Heilbrigðisráðuneytið, 2017). 

Fjarheilbrigðisþjónusta 

Fjarheilbrigðisþjónusta (e. telehealth) er ört vaxandi heilbrigðisþjónusta um allan heim 

(Embætti landlæknis, 2020). Hér á landi er fjarheilbrigðisþjónusta notuð og skilgreind á þann 

hátt að þegar heilbrigðisstarfsmaður og sjúklingur geta ekki verið á sama stað á sama tíma, þá 

er þjónustan veitt í gegnum upplýsinga- og fjarfundarbúnað (Embætti landlæknis, 2020). 

Fjarsálfræði (e. telepsychology) er sálfræðimeðferð sem fer meðal annars fram í 

gegnum símtöl, netspjöll, tölvupósta eða samtöl í gegnum fjarfundarbúnað (American 

Psychological Association, 2013). Fjarsálfræði hefur ekki verið skilgreind sérstaklega á Íslandi 

heldur fellur hún undir íslenska hugtakið fjarheilbrigðisþjónusta (Embætti landlæknis, 2020). 
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Fjarsálfræði hefur þó verið skilgreind víða erlendis, ef litið er til Bandaríkjanna þá er hugtakið 

skilgreint af bandarísku sálfræðisamtökunum (American Psychological Association eða APA) 

sem sálfræðimeðferð sem fer fram í gegnum upplýsinga- og fjarfundarbúnað (American 

Psychological Association, 2013). Þegar litið er til Norðurlandanna þá hefur til að mynda 

danska sálfræðingafélagið skilgreint hugtakið líkt og APA. Að auki hefur danska 

sálfræðingafélagið tekið ákvörðun um að fjarsálfræði hafi sömu gildi og lúti sömu reglum og 

hefðbundin viðtöl á stofu, þeim þykir ekki nauðsynlegt að gera mun þar á milli (Persson, 2021). 

Fjarviðtöl 

Fjarviðtöl (e. telepsychotherapy) er sú þjónusta sem fer fram á milli sálfræðings og 

skjólstæðings í gegnum síma eða fjarfundarbúnað í stað þess að hittast í persónu (Taylor o.fl., 

2020; Weinstein o.fl., 2018). Í dag fara fjarviðtöl langoftast fram í gegnum fjarfundarbúnað þar 

sem viðkomandi aðilar sjá hvorn annan í mynd í rauntíma og þannig er hægt að fylgjast með 

svipbrigðum og annarri líkamstjáningu, sem annars myndi tapast ef notast væri til dæmis við 

símtöl eða tölvupósta (Taylor o.fl., 2020; Weinstein o.fl., 2018). Þó viðmótið sé annað í 

fjarviðtölum þá gilda sömu aðferðir og reglur og í hefðbundnu viðtali á stofu, sem færi fram 

augliti til auglitis (Stone og Lin, 2021). Þegar kemur að því að útskýra hugtakið fjarviðtöl og 

hvað felst í slíku viðtali þá eru erlendu hugtökin mörg. Helstu hugtökin sem höfundar leituðu 

eftir voru (e. telehealth, telepsychology, telepscychotherapy, teletherapy, e-mental health, e-

therapy, e-psychology og cyberpsychology) (Barak, 2009; Taylor o.fl., 2020; Weinstein o.fl., 

2018). Þetta er þó ekki tæmandi listi yfir öll þau erlendu hugtök sem tengjast 

fjarheilbrigðisþjónustu og fjarsálfræði. 

Upplifun og virkni fjarviðtala í sálfræðimeðferðum  

Fjarviðtöl hafa alla tíð verið umdeild og hafa sálfræðingar haft miklar efasemdir um skilvirkni 

þeirra og því verið hikandi að tileinka sér þau (Rees og Stone, 2005).  Rannsóknir hafa þó sýnt 

fram á að fjarviðtöl virka vel og eru jafn áhrifarík og viðtöl sem fara fram á stofu augliti til 

auglits (Springer o.fl., 2020). Sýnt hefur verið fram á virkni fjarviðtala með mismunandi 

gagnreyndum sálfræðimeðferðum og þá hefur hugræn atferlismeðferð (HAM) verið mest 

rannsökuð með tilliti til ýmissa vægra eða miðlungs geðraskana svo sem kvíða, þunglyndi, 

áfallastreituröskun og áráttu- og þráhyggjuröskun (Norcross og Lambert, 2018). 

Það hefur sýnt sig í rannsóknum að nokkrir hópar ná ekki að tileinka sér tækninýjungar 

eða hafa minni áhuga á að tileinka sér slíkar nýjungar líkt og fjarviðtöl. Þetta á sérstaklega við 

um aldraða, þroskahamlaða, hreyfihamlaða og fólk með alvarlegar geðraskanir. Þessir hópar 
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hafa þó orðið nokkuð útundan í rannsóknum á virkni fjarviðtala og þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið hafa verið með lítil úrtök og því er erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum þeirra 

rannsókna um þýðið. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið benda þó til að fjarviðtöl geti skilað 

jákvæðum meðferðarárangri hjá þessum hópum (Dunn o.fl., 2021). 

Ein helsta og langlífasta gagnrýni sálfræðinga á fjarviðtöl er sú að erfitt sé að mynda 

gott meðferðarsamband í gegnum fjarfundarbúnað (Stone og Lin, 2021). Það er þó í þversögn 

við rannsóknir sem staðfesta að vel er hægt að mynda gott meðferðarsamband í gegnum 

fjarfundarbúnað, og snýr gagnrýnin því frekar að viðhorfi heldur en staðreyndum (Stone og 

Lin, 2021). Gott meðferðarsamband getur skipt höfuðmáli þegar kemur að því hvort meðferð 

skili árangri eða ekki, óháð hvaða sálfræðimeðferð er notast við (Norcross og Lambert, 2018). 

Rannsóknir á upplifun skjólstæðinga á fjarviðtölum hafa sýnt að þeim finnst þau gagnleg, 

sveigjanleg, hagkvæm og geta komið í veg fyrir fordóma (Hanley, 2021). Reynolds og 

samstarfsfélagar, 2013, bentu á að í einhverjum tilvikum upplifa skjólstæðingar sig öruggari í 

sínu umhverfi og eiga þá auðveldara með að tjá sig við sálfræðing sinn þegar um fjarviðtöl er 

að ræða (e. online calming hypothesis) (Reynolds o.fl., 2013). Það er mikilvægt að 

skjólstæðingur taki fjarviðtali alvarlega, líkt og í hefðbundnu viðtali á stofu og taki frá tíma til 

að sinna meðferð sinni í ró og næði og útloki öll önnur utanaðkomandi áreiti (Hanley, 2021). 

Ekki er þó hægt að útiloka að fjarviðtöl geti haft áhrif á virkni meðferðar, því tjáning er ekki 

eins eftir því hvort hún fari fram í gegnum fjarfundarbúnað eða augliti til auglits (Springer o.fl., 

2020). Því eins og Springer og samstarfsfélagar, 2020 benda á þá tapast ýmis svipbrigði og 

líkamstjáning þegar um fjarviðtöl er að ræða.  

Það sýnir sig því vel í fyrrgreindum rannsóknum að kostir þess að notast við fjarviðtöl 

í stað hefðbundinnar sálfræðimeðferðar á stofu eru fjölmargir. Það má segja að kostir fjarviðtala 

séu meðal annars að þau ýta undir aukið aðgengi að þjónustu fyrir fjölbreytta hópa þar sem 

staður og stund er ekki lykilatriðið líkt og þegar meðferð er veitt á stofu innan hefðbundins 

vinnutíma. Einnig telst það kostur fjarviðtala að allir hafi sömu möguleikana á að sækja sér 

faglega sálfræðiþjónustu sem byggir á gagnreyndum sálfræðimeðferðum. Aðrir kostir 

fjarviðtala eru aukið öryggi fyrir skjólstæðing í meðferð, það er að geta verið í aðstæðum sem 

viðkomandi treystir og líður vel í hverjum sinni, aukinn sveigjanleiki, tímasparnaður og aukin 

þægindi á margan hátt (Reynolds o.fl., 2013). 

Eins og fram kemur í fyrrgreindum rannsóknum fylgja kostunum oftast einhverjir 

annmarkar, þó mis slæmir. Þá má helst nefna hæfni skjólstæðinga til að sinna fjarviðtali þar 

sem tölvukunnátta fólks er misjöfn og oftar en ekki á eldra fólk erfiðara með að nýta sér 
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fjarviðtöl sökum kunnáttuleysis og einnig hefur menning viðkomandi oft áhrif (Daele o.fl., 

2020). Meðferðaraðili getur einnig misst af mikilvægri líkamstjáningu í fjarviðtali, það er 

skortur á sjónrænum vísbendingum sem geta ýtt undir misskilning eða ranga túlkun í meðferð 

(Springer o.fl., 2020). Tæknilegir örðugleikar gera alltaf erfitt fyrir ef þeir eru til staðar og er 

því mikilvægt að passa vel upp á stöðuga internet tengingu ásamt góðum og öruggum búnaði. 

Þjálfun sálfræðings  skiptir einnig gríðarlegu máli fyrir árangur meðferðarinnar (Daele o.fl., 

2020). En rannsókn Sampaio og samstarfsfélaga, 2021, sýndi einmitt fram á að miklum 

meirihluta meðferðaraðila þykir mikilvægt að efla þjálfun í hvernig á að veita fjarviðtöl til þess 

að huga að fagmennsku og samræmi (Sampaio o.fl., 2021). 

Áhrif COVID-19 á eftirspurn fjarviðtala á Íslandi 

Fyrstu samkomutakmarkanirnar vegna COVID-19 á Íslandi voru settar 13. mars 2020 í kjölfar 

þess að COVID-19 smit voru farin að berast á milli manna innanlands. Þá máttu aðeins 100 

manns koma saman sem hafði veruleg áhrif á daglegt amstur. Aðgerðir voru hertar á nýjan leik 

22. mars 2020 og farið var niður í 20 manna samkomubann sem ýtti undir frekari raskanir í 

landinu. Hertar samkomutakmarkanir áttu eftir að rýmka og herða til skiptis allt til 25. febrúar 

2022, þegar öllum aðgerðum var aflétt innanlands sem og á landamærunum (Embætti 

landlæknis, e.d.). Í kjölfar samkomutakmarkanna varð meira um að fólk fór að vinna heiman 

frá sér og var það hvatt til að nýta sér fjarfundarbúnað til að minnka samgang við annað fólk 

(Embætti landlæknis og Sóttvarnalæknir, 2020). Til að halda heilbrigðisstarfi gangandi á 

þessum viðsjárverðu tímum þurftu heilbrigðisstéttir, þar á meðal sálfræðingar, að finna leiðir 

til að sinna áfram skjólstæðingunum sínum og fóru því margir í það að nýta sér tæknina og 

bjóða skjólstæðingum sínum upp á fjarviðtöl (Hafrún Kristjánsdóttir o.fl., 2020). Samkvæmt 

Tryggva Guðjóni Ingasyni formanni Sálfræðingafélags Íslands varð aukning í fyrirspurnum 

sálfræðinga til félagsins varðandi fjarviðtöl og þá helst hvaða forrit mætti nota og hver ætti að 

forðast, það er hvaða fjarsamskiptaforrit uppfylla viðmið Landlæknis (Tryggvi Guðjón Ingason, 

munnleg heimild, 2. mars 2022). Einnig minnkaði aðgengi að sálfræðingum og í kjölfarið dróst 

almennt úr eftirspurn skjólstæðinga eftir viðtali á stofu en á sama tíma jókst eftirspurn eftir 

upplýsingum um fjarðviðtöl hjá sálfræðingum (Hafrún Kristjánsdóttir o.fl., 2020; Tryggvi 

Guðjón Ingason, munnleg heimild, 2.mars 2022 ). Fyrir utan þennan viðsjárverða tíma sem var 

á Íslandi frá mars 2020 til febrúar 2022 og áhrif hans á eftirspurn um fjarviðtöl þá er fjarlægð 

frá heilbrigðisþjónustu ein helsta ástæða þess að fjarviðtöl eru framkvæmd af sálfræðingum 

(Springer o.fl., 2020). 
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Leiðbeiningar fyrir veitingu fjarviðtala sálfræðinga 

Embætti landlæknis (2020) hefur gefið út fyrirmæli hvernig sálfræðingar skuli nýta sér 

fjarheilbrigðisþjónustu sem ná meðal annars til fjarviðtala. Mikilvægt er að gæta þess að 

fjarviðtöl séu framkvæmd á öruggan máta, undir það fellur meðal annars skráning, meðferð og 

vistun gagna sem oft innihalda viðkvæmar persónuupplýsingar. Kröfurnar samsvara þeim 

fyrirmælum sem eru gerð til almennra samskipta í heilbrigðisþjónustu og því ber að tilkynna 

þjónustu sína ásamt því að fá staðfestingu á henni frá Embætti landlæknis um að viðkomandi 

sé fær um að geta veitt fjarheilbrigðisþjónustu áður en sálfræðingur byrjar að bjóða uppá til 

dæmis fjarviðtöl. Auk þess að fá leyfi þarf að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru á „tæknilegum 

lausnum, persónuverndarskilmálum sem og notendaskilmálum sem snúa að þjónustunni“ 

(Embætti landlæknis, 2020). Umhverfi er stór þáttur í því að geta veitt örugg fjarviðtöl og því 

ætlast landlæknir til þess að sálfræðingar skrái sína starfstöð í tilkynningu sína og ætlast er til 

þess að sálfræðingar nýti þá aðstöðu til að veita sín fjarviðtöl eða nettengingar sem tengjast 

þeirri stöð. Opin nettenging fellur ekki undir skilyrði landlæknis þar sem öryggi er ekki nægilegt 

og tryggja þarf að óviðkomandi aðilar geti ekki haft áhrif á meðferð eða fylgst með. Öll gögn 

skulu vera dulkóðuð ásamt því að sálfræðingur og skjólstæðingur skulu vera þeir einu sem hafa 

aðgang að gögnunum og er því mikilvægt að þau fari ekki í gegnum þriðja aðila. 

Fjarheilbrigðisþjónusta er með strangari kröfur varðandi öryggi og aðgangsstýringu en gerðar 

eru til almennra samskipta, þá aðallega með tilliti til persónuupplýsinga. Meðal annars þarf að 

gera áhættumat og skilgreina öryggisráðstafanir áður en byrjað er að veita fjarviðtöl. 

Skjólstæðingur á rétt á því að fá upplýsingar um netöryggi og notkun hugbúnaðar í viðtalinu. 

Notast skal við rafræn skilríki við innskráningu til að tryggja að um rétta aðila sé að ræða og 

gæta upplýsinga. Með því að hafa öll fyrrgreind atriði í huga þegar fjarviðtöl eru veitt er verið 

að tryggja öruggari fjarheilbrigðisþjónustu fyrir sálfræðing og skjólstæðing (Embætti 

landlæknis, 2020). Viðmið Embættis landlæknis samsvarar vel viðmiðum bandarísku sálfræði 

samtakanna. Það sem er þó umfram í viðmiðum APA er að þar er lögð frekari áhersla á 

mikilvægi sálfræðinga að vera meðvitaðir um tæknikunnáttu sína og möguleg áhrif tækninnar 

á skjólstæðing sem og aðra sem að meðferðinni koma (American Psychological Association, 

2013). Eins og áður hefur komið fram hefur danska sálfræðinga félagið sett fjarviðtöl og 

hefðbundin viðtöl á stofu undir sama hatt og gilda ekki mismunandi reglur á milli viðtala, þeir 

taka þó fram að mikilvægt sé að tryggja öruggt umhverfi, tæknilausnir og geymslu á göngum í 

fjarviðtölum líkt og Embætti landlæknis og APA (Persson, 2021). 
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Samantekt 

Nálgun höfunda á sálfræðimeðferð á netinu í gegnum fjarfundarbúnað verður hér á eftir 

skilgreind sem fjarviðtöl. Þar sem höfundar skilgreina ekki ákveðna tegund af sálfræðimeðferð 

í sinni rannsókn, heldur er horft á heildina, jafnt til barna og fullorðinna óháð kyni með áherslu 

á fjarviðtöl í gegnum fjarfundarbúnað eftir búsetu. Þegar sálfræðingur á Íslandi byrjar að veita 

fjarviðtöl er mikilvægt að hann fari eftir leiðbeiningum Embætti landlæknis og haldi sér vel 

upplýstum um þróun fjarviðtala (Daele o.fl., 2018; Embætti landlæknis, 2020). Ekki er vitað 

hve margir íslenskir sálfræðingar höfðu nýtt fjarviðtöl í þjónustu sinni fyrir 

samkomutakmarkanir 2020. Það þykir þó forvitnilegt að afla upplýsinga um slíkt þar sem mikil 

aukning varð í kjölfarið á fyrirspurnum varðandi notkun fjarviðtala til Sálfræðingafélags Íslands 

eins og áður hefur komið fram. Annað sem þykir áhugavert að rannsaka er viðhorf sálfræðinga 

á Íslandi til viðtala í gegnum fjarfundarbúnað eftir búsetu. Meginmarkmið þessarar rannsóknar 

er því að skoða hvort munur sé á viðhorfum sálfræðinga á Íslandi gagnvart fjarviðtölum eftir 

því hvort þeir eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Rannsakendur búast við 

að það sé munur á milli hópanna og munu skoða í  hvora áttina munurinn liggur ef hann er til 

staðar. Þar sem lítið er vitað um fjarviðtöl á Íslandi þá er annað markmið rannsóknarinnar að 

afla aukinna gagna til að fræðast meira um notkun og viðhorf sálfræðinga á Íslandi til 

fjarviðtala. 

Aðferð 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

Í kjölfar þess að COVID-19 fór að greinast á Íslandi breyttist margt, til að mynda margt sem 

við kom atvinnu og samkomum og þar af leiðandi breyttust samskipti fólks almennt. Vegna 

hertra samkomutakmarkana innanlands og gildi tveggja metra reglunnar gafst ekki kostur á að 

bjóða skjólstæðingum upp á hefðbundin sálfræðiviðtöl. Í kjölfarið fóru því margir sálfræðingar 

að bjóða skjólstæðingum sínum upp á fjarviðtöl. Rannsakendum fannst því áhugavert að skoða 

fjarviðtöl nánar með áherslu á viðhorf sálfræðinga á Íslandi til viðtala í gegnum fjarfundarbúnað 

eftir búsetu þeirra, þar sem Ísland er ansi strjálbýlt land og mjög tæknivætt. Önnur ástæða sem 

ýtti undir rannsóknarefnið er að oft er skortur á þjónustu á landsbyggðinni samanborið við 

höfuðborgarsvæðið og því áhugavert að skoða áhrif búsetu á viðhorf sálfræðinga á Íslandi til 

fjarviðtala. Sú rannsóknarspurning sem sett var fram í rannsókninni var að skoða hvort munur 
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sé á viðhorfum sálfræðinga á Íslandi gagnvart fjarviðtölum eftir því hvort þeir eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna var 

ákveðið að gera megindlega rannsókn með því að senda könnun á tölvupóstlista 

Sálfræðingafélags Íslands og safna þannig tölulegum upplýsingum um viðhorf sálfræðinga á 

Íslandi til fjarviðtala til greiningar í rannsókninni. 

Framkvæmd og mælitæki  

Rannsóknin var sett upp í formi spurningalista, höfundar sömdu spurningarnar sjálfir og taldi 

könnunin 34 spurningar í heildina (sjá viðauka 1). Í fyrsta hluta könnunarinnar var spurt hvort 

að þátttakendur veittu viðtöl að staðaldri og hvort þeir hefðu veitt fjarviðtöl. Einnig var spurt 

hvaða hópum þeir sinntu í sínu starfi, fullorðnum, börnum eða báðum hópum, eins var spurt 

hvort að þátttakandi starfaði í einkageiranum, hjá hinu opinbera eða á báðum sviðum. Hluti af 

spurningunum voru tvíkostaspurningar, þar sem valið stóð á milli svarmöguleikana „já“ eða 

„nei“. Þeir þátttakendur sem völdu svarmöguleikann „já“ í fyrstu spurningu rannsóknarinnar 

„hefur þú veitt sálfræðiviðtal í gegnum fjarfundarbúnað“ fengu fleiri og ýtarlegri spurningar 

sem tengdust því að hafa veitt fjarviðtöl. Því fengu ekki allir þátttakendur sömu spurningarnar, 

það fór eftir því hvort þátttakandi hafði nú þegar veitt viðtal í gegnum fjarfundarbúnað eða ekki. 

Annar hluti könnunarinnar fjallaði um viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala. Viðhorf 

sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala var upphaflega kannað með 20 spurningum á fimm punkta 

Likert-stiku (mjög sammála, sammála, hlutlaus, ósammála, mjög ósammála). Fimm punkta 

Likert-stiku spurningarnar voru bæði jákvætt og neikvætt orðaðar til að koma í veg fyrir vélræna 

svörun. Þriðji og seinasti hlutinn sneri að bakgrunnsupplýsingum þátttakenda, svo sem kyni, 

aldri, starfsaldri, starfsgeira og núverandi búsetu og búsetu í æsku.  

Könnunin var keyrð í gegnum vefsíðuna qualtrics.com og var hún opin frá 14. febrúar 

2022 til 7. mars 2022. Slóð á könnunina var send 14. febrúar með tölvupósti til formanns 

Sálfræðingafélags Íslands sem sendi slóðina áfram á póstlistann hjá félaginu. Tveimur vikum 

síðar var sendur út annar tölvupóstur til að minna á að rannsókninni færi senn að ljúka og fólk 

hvatt til þess að taka þátt. Hægt var að svara könnuninni í gegnum allar tölvur og síma með 

internet tengingu. Hægt var að hefja könnunina án þess að klára hana. Ef þátttakandi byrjaði að 

svara könnuninni og þurfti óvænt að loka henni í miðju ferli en kaus að opna hana aftur síðar 

og klára hófst könnunin á þeim stað sem frá var horfið. Af heildarfjölda þátttakenda (n=212) 

voru 181 sem luku við að svara könnuninni og því 31 þátttakendur sem luku ekki könnuninni. 
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Í tölvupósti sem sendur var á póstlista Sálfræðingafélagsins útskýrðu höfundar tilgang 

rannsóknarinnar og markmið hennar í tölvupóstinum sem sendur var út og síðan aftur í upphafi 

könnunarinnar. Það tók að jafnaði þrjár mínútur að svara könnuninni.  Ekki var hægt að rekja 

svör til einstakra þátttakenda. 

Þegar könnuninni lauk voru öll gögn yfirfarin, í kjölfarið var tekin ákvörðun um að 

hreinsa þyrfti gögnin til að tryggja áreiðanlegri niðurstöður. Gagnaúrvinnsla fór fram í IBM 

SPSS Statistics Subscription 28.0.1.1 (15). Áreiðanleiki (e. Cronbach’s alpha) fimm punkta 

Likert-stiku spurninganna var einnig reiknaður, α= 0,6. Þátttakendur sem völdu 

svarmöguleikann „annað“ fyrir kyn voru útilokaðir sem brottfallsgildi (e. missing values) í 

könnuninni þar sem einungis einn þátttakandi merkti við þann möguleika og því ekki hægt að 

byggja niðurstöður á þeim grunni. Einnig var það gert í þeim tilgangi að breyta kyni í tvíkosta 

breytu. Ásamt því að taka út þátttakandann sem merkti við svarmöguleikann „annað“ í kyn var 

ákveðið að útiloka alla þá þátttakendur sem völdu svarmöguleikann „erlendis“ í núverandi 

búsetu (n=3) eða uppeldisbúsetu (n=4) sem brottfallsgildi. Ástæða þess var að ákveðið var að 

búa til breytuna núverandi búseta og búseta í æsku sem tvíkosta breytur með tveimur gildum, 

annarsvegar landsbyggðin og hins vegar höfuðborgarsvæðið. Önnur ástæða þess að 

þátttakendur sem völdu svarmöguleikann „erlendis“ í núverandi búsetu eða í uppeldisbúsetu 

voru útilokaðir var til að auka fjölda þátttakenda í hólfum. Ákveðið var að sameina 

landsbyggðina í eitt gildi þar sem fáir þátttakendur voru í hólfi hvers landshluta. Einnig voru 

teknir út allir þeir 31 þátttakendur sem ekki luku við könnunina. 

Rannsakendum barst ábending í tölvupósti um skort á svarmöguleika í spurningunni  

„hvaða forrit notaðir þú í viðtölin“. Fyrir voru valmöguleikarnir Messenger, Zoom, Teams, 

Kara Connect, Google Meet og annað. Eftir að ábending barst og höfundar höfðu aflað sér 

upplýsinga tóku rannsakendur ákvörðun um að bæta við svarmöguleikanum „Heilsuvera“ við 

spurninguna. Heilsuvera er það umhverfi sem er notað á opinberum heilbrigðisstofnunum og 

geta því þeir sálfræðingar sem starfa hjá heilsugæslunni veitt fjarviðtöl í gegnum Heilsuveru 

(Huginn, 2019). Breytingarnar á könnuninni voru gerðar þegar 131 þátttakendur voru búnir að 

svara könnuninni. Fjórir höfðu skrifað að þeir notuðust við Heilsuveru sem athugasemd í 

spurninguna „vilt þú bæta einhverju við rannsóknina?“ áður en möguleikanum var bætt við 

könnunina. Fimm þátttakendur völdu svarmöguleikann „Heilsuvera“ eftir að honum var bætt 

við könnunina. 
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Áreiðanleiki og tölfræðigreining 

Innra samræmi (e. internal consistency reliability) var reiknað eftir endurkóðun (e. recode) allra 

fimm punkta Likert-stiku spurninganna og var áreiðanleikastuðullinn α= 0,6 sem er yfir viðmiði 

Cronbach’s alpha um að leggja saman spurningar þó stuðullinn mætti vera hærri fyrir betri 

áreiðanleika. Rannsakendur ákváðu því að skoða spurningarnar og athuga hvort 

áreiðanleikastuðullinn myndi hækka ef ákveðnar spurningar væru teknar út, sjá töflu 1. Með 

því að taka út fullyrðinguna „fjarviðtöl henta öllum tegundum af gagnreyndum 

sálfræðimeðferðum“ hækkaði stuðullinn í α= 0,62, með því að taka út fullyrðinguna „fjarviðtal 

á að kosta það sama og viðtal á stofu“ hækkaði stuðullinn í α= 0,64, með því að taka út 

fullyrðinguna „fjarviðtöl henta betur fyrir börn“ hækkaði stuðullinn í α= 0,65, með því að taka 

út fullyrðinguna „fjarviðtöl henta öllum“ hækkaði stuðullinn í α= 0,70, með því að taka út 

fullyrðinguna „fjarviðtöl eru góð viðbót við núverandi sálfræðiþjónustu“ hækkaði stuðullinn í 

α= 0,71, með því að taka út fullyrðingarnar „fjarviðtöl eru umhverfisvæn“ og „stafræn 

sálfræðiþjónusta er komin til að vera“ hækkaði stuðullinn í α= 0,72 og með því að taka út 

fullyrðinguna „tæknibúnaðurinn þarf að vera öruggur“ hækkaði stuðullinn í α= 0,74. Ekki var 

hægt að taka út fleiri spurningar til að hækka áreiðanleikastuðullinn með Cronbach’s alpha. 

Stuðullinn sýndi því α= 0,74 í lokin sem er merki um góðan áreiðanleika á milli spurninga og 

var því ákveðið að búa til fylgibreytuna viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala með því að 

leggja saman þær 12 spurningar sem eftir voru þegar búið var að reikna út áreiðanleika í eina 

mælingu viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala, sjá töflu 2. 

Tafla 1: Hækkun áreiðanleika eftir að spurningar voru teknar burt 

Breyta Hver er þín skoðun ? Áreiðanleiki 

Q12_1 Fjarviðtöl henta öllum gagnreyndum 

sálfræðimeðferum 

α= 0,62 

Q11_3 Fjarviðtöl eiga að kosta það sama  

og viðtöl á stofu 

α= 0,64 

Q12_2 Fjarviðtöl henta betur fyrir börn α= 0,65 

Q11_5 Fjarviðtöl henta öllum α= 0,70 

Q12_6 Fjarviðtöl eru góð viðbót  

við núverandi sálfræðiþjónustu 

α= 0,71 

Q11_7 Fjarviðtöl eru umhverfisvæn α= 0,72 

Q12_8 Stafræn sálfræðiþjónusta er komin 

 til að vera 

α= 0,72 

Q11_4 Tæknibúnaðurinn þarf að vera öruggur α= 0,74 
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Tafla 2: Endurkóðun fimm punkta Likert-stiku spurninga sem lagðar voru saman til að búa til fylgibreytuna, 

viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala 

Breyta Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til 

fjarviðtala 

Q12_9 Fjarviðtöl henta betur þeim sem búa í 

dreifbýli 

Q12_4 Fjarviðtöl ættu að hafa staðlaðar 

leiðbeiningar 

Q12_5 Fjarviðtöl henta betur fyrir karla 

Q11_8 Fjarviðtöl henta betur fyrir konur 

Q11_9 Fjarviðtöl henta betur fyrir fullorðna 

Q12_7 Til að fjarviðtöl skili árangri þarf frekari 

tækniþróun að eiga sér stað 

Q12_10 Sálfræðingar þurfa sérstaka þjálfun til að 

geta veitt fjarviðtöl 

Q11_2 COVID-19 hefur haft áhrif á afstöðu mína til 

fjarviðtala 

Q11_6 Mig skortir þekkingu til að veita fjarviðtöl 

Q11_10 Fjarviðtöl henta ekki þeim sem eru að byrja í 

sinni fyrstu sálfræðimeðferð 

Q12_3 Fjarviðtöl á ekki að nota nema við sérstakar 

aðstæður 

Q11_1 Fjarviðtöl eru slæmur valkostur fyrir viðtöl 

 

Til þess að hægt væri að leggja spurningarnar saman þurfti endurkóðun spurninga að 

eiga sér stað. Með öðrum orðum, snúa þurfti svarmöguleikum spurninganna við, til þess að allar 

spurningarnar myndu snúa í sömu átt. Þar sem rannsakendur vildu að 1 = mjög ósammála, 2 = 

ósammála, 3 = hlutlaus, 4 = sammála og 5 = mjög sammála. Þar sem það þykir rökréttast að 

hátt gildi merki jákvæðasta viðhorfið og lágt gildi neikvæðasta viðhorfið. 

Í þessari rannsókn var byrjað að fara yfir lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) helstu 

niðurstaðna rannsóknarinnar, ásamt því voru bæði gerð t-próf (e. independent-samples t-test) 

til að kanna mun milli tveggja hópa og dreifigreiningar (e. one-way ANOVA) til að kanna mun 

á milli þriggja hópa. Sama fylgibreytan, viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala var notuð í 

gegnum allar greiningarnar og því aðeins frumbreytan sem breyttist á milli greininga. 

Þátttakendur  

Höfundar settu sig í samband við formann Sálfræðingafélags Íslands í von um samvinnu við 

gagnasöfnun rannsóknarinnar sem gekk eftir. Slóð könnunarinnar var send til allra sem skráðir 
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eru á tölvupóstlista Sálfræðingafélags Íslands og skýrðist úrtak rannsóknarinnar út frá þeim 

póstlista. Ekki er hægt að segja nákvæmlega til um hve mörg virk netföng eru á listanum sem 

inniheldur um 900 netföng, þó er áætlað að um 650-800 netföng á póstlistanum séu virk. Taka 

þarf tillit til þess að einhverjir hafa breytt um netfang eða látið af störfum og því ekki hægt að 

staðfesta að öll netföngin á póstlistanum séu virk. Annað sem ber að hafa í huga er að ekki er 

hægt að alhæfa að allir á póstlistanum veiti fjarviðtöl og hafi því kosið að taka ekki þátt í þessari 

rannsókn. Úrtakið er því ekki stórt því aðeins brot af íslenskum sálfræðingum tóku þátt, svörun 

var um 25%-30%. 

Í Sálfræðingafélagi Íslands geta þeir einstaklingar gerst félagar sem hafa fengið leyfi 

Embættis landlæknis til að kalla sig sálfræðinga og aðrir samkvæmt lögum félagsins. Í 

ársskýrslu Sálfræðingafélags Íslands fyrir árið 2021 kemur fram að félagsmenn í lok ársins voru 

alls 661. Þar af eru 507 félagsmenn með stéttarfélags- og fagaðild, 41 félagsmenn eru með 

fagaðild, 84 félagsmenn eru með aukaaðild (nemar og sálfræðingar starfandi erlendis) og 29 

félagsmenn eru með heiðurs- og lífeyrisaðild (Tryggvi Guðjón Ingason, munnleg heimild, 26. 

apríl 2022). 

Alls voru 212 þátttakendur sem svöruðu könnuninni, eftir gagnahreinsun stóðu eftir 181 

þátttakendur, þar af 148 konur (81,8%) og 33 karlar (18,2%) sjá mynd 1.  

Mynd 1 

Kynjahlutfall þátttakenda  
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Tekið var mið af aldri þátttakenda með aldursbili sem skiptist í þrennt, yngri en 30 ára 

(n=12), 31–50 ára (n=111) og 51 árs eða eldri (n=58). Ríflega helmingur þátttakenda voru á 

aldursbilinu 31–50 ára eða 61,3 % sjá mynd 2.  

Mynd 2 

Aldursdreifing þátttakenda 

 

Ítarlegri upplýsingar um þátttakendur má finna í töflu 3 hér að neðan, þar sem 

breytunum kyn, aldur, starfsgeiri, starfsaldur, núverandi búseta og búseta í æsku er lýst. 

Tafla 3: Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

 Fjöldi (n) Hlutfall Meðaltal Staðalfrávik 

Kyn 181  0,18 0,39 

Karl 33 18,2%   

Kona 148 81,8%   

Aldur 181  2,25 0,57 

Yngri en 30 ára 12 6,6%   

31 – 50 ára 111 61,3%   

51 árs eða eldri 58 32%   

Starfsgeiri 181  1,86 0,77 

Í einkageiranum 68 37,6%   

Hjá hinu opinbera 70 38,7%   

Á báðum sviðum 43 23,8%   

Starfsaldur 181  2,14 0,89 

0 – 5 ár 60 33,1%   

5 – 10 ár 35 19,3%   

11 ár eða meira 86 47,5%   
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Núverandi búseta 181  0,83 0,37 

Á landsbyggðinni 30 16,6%   

Á höfuðborgarsvæðinu 151 83,4%   

Hvar ólstu að mestu upp 181  0,61 0,49 

Á landsbyggðinni 71 39,2%   

Á höfuðborgarsvæðinu 110 60,8%   

 

Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku sína en gafst þó möguleiki á að skrá netfang 

sitt í pott til að eiga möguleika á að vinna 25 þúsund króna gjafabréf hjá Reiðhjólaverzluninni 

Berlin þegar þeir luku þátttöku sinni í könnuninni. Einungis þeir sem kláruðu könnunina til fulls 

áttu möguleika á að skrá sig í pottinn. 

Niðurstöður  

Af þeim 181 þátttakendum sem tóku þátt í könnuninni voru 139 þátttakendur (76,8%) sem 

veittu viðtöl að staðaldri. 167 þátttakendur (92,3%) höfðu veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað 

og af þeim n=167 höfðu 68 þátttakendur (40,7%) veitt fjarviðtöl fyrir samkomutakmarkanirnar 

sem settar voru á árið 2020, sjá mynd 3. 

Mynd 3 

Hlutfall sálfræðinga sem veita viðtöl 

 

Af þeim 167 sálfræðingum sem höfðu veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað höfðu 

flestir þátttakenda (n=66) notast við samskiptaforritið Kara Connect eða 39,5%. 50 þátttakendur 
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merktu við valmöguleikann annað eða 29,9% og 26 þátttakendur sögðust hafa notast mest við 

Teams eða 15,6%. Sjá nánari dreifingu á notkun fjarsamskiptaforrita eftir sálfræðingum í mynd 

4. 

Mynd 4 

Notkun sálfræðinga á fjarsamskiptaforrit 

 

Af þeim 181 þátttakendum sem tóku þátt voru 78 sálfræðingar (56,1%) sem veittu 

einungis fullorðnum viðtöl, 13 sálfræðingar (9,4%) sem veittu einungis börnum viðtöl og 48 

sálfræðingar (34,5%) sem veittu báðum hópum viðtöl, sjá mynd 5. 
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Mynd 5 

Hvaða hópum veittu sálfræðingar viðtöl 

 

Tekið var mið af starfsaldri þátttakenda með starfsaldursbili sem var þrískipt, 0-5 ár (n= 

60), 5-10 ár (n=35) og 11 ár eða meira (n=86). Tæplega helmingur þátttakenda (47,5%) höfðu 

starfað sem sálfræðingar í 11 ár eða lengur, sjá mynd 6. 

Mynd 6 

Starfsaldur þátttakenda 
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Það voru 68 sálfræðingar (37,5%) sem störfuðu í einkageiranum, 70 sálfræðingar 

(38,7%) störfuðu hjá hinu opinbera og 43 sálfræðingar (23,8%) störfuðu á báðum sviðum, sjá 

mynd 7.  

Mynd 7 

Starfsgeiri þátttakenda 

 

Þátttakendur búsettir á landsbyggðinni voru n=30 (16,6%) og þátttakendur búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu n=151 (83,4%). Þátttakendur sem ólust upp að mesta á landsbyggðinni 

voru n=71 (39,2%) og þátttakendur sem ólust upp að mestu á höfuðborgarsvæðinu voru n=110 

(60,8%). Sjá dreifingu á mynd 8.  
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Mynd 8 

Núverandi búseta sálfræðinga og uppeldisbúseta 

 

Sálfræðingar sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu eða ólust þar upp að mestu voru í 

meirihluta samanborið við sálfræðinga sem búsettir eru á landsbyggðinni eða ólust þar upp að 

mestu. 

Þegar lýsandi tölfræði fyrir fylgibreytu rannsóknarinnar, viðhorf sálfræðinga á Íslandi 

til fjarviðtala var skoðuð mátti sjá að fleiri svör voru hægra megin við miðju það er fylgibreytan 

var neikvætt skekkt. Ferilris (e. kurtosis) rannsóknarinnar segir okkur að svörin á breytunni 

dreifast því lítið, sjá töflu 4. 

Tafla 4: Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala 

 Fjöldi 

(n) 

Spönn Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ferilris 

Viðhorf 

sálfræðinga 

á Íslandi til 

fjarviðtala 

181 3 1 4 2,76 0,53 -0,48 0,45 
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Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir núverandi 

búsetu   

Til að svara rannsóknarspurningu rannsóknarinnar var ákveðið að skoða hvort það væri munur 

á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala og núverandi búsetu með t-prófi. Núlltilgátan 

sem lögð var fram var H0:µ1=µ2  sem segir að það sé ekki munur á viðhorfi sálfræðinga á Íslandi 

til fjarviðtala eftir núverandi búsetu. Rannsóknartilgátan var því H1:µ1≠µ2 sem segir að það sé 

munur á viðhorfi sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir núverandi búsetu. Niðurstöður t-

prófsins gáfu tilkynna að það væri meðaltalsmunur á milli þeirra sem búa á landsbyggðinni (M 

= 2,34, SD = 0,63) og þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu (M = 2,84, SD = 0,47), t(35,77) = 

-4,12; p< 0,05 (p-gildi = <0,001). Meðaltalsmunurinn milli þessa hópa sýna að sálfræðingar 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu eru með jákvæðara viðhorf til fjarviðtala en sálfræðingar búsettir 

á landsbyggðinni. 

Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir því hvar þeir ólust 

upp að mestu 

Rannsakendum fannst áhugavert að skoða hvort viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir 

því hvar þeir ólust upp að mestu gæti haft áhrif á viðhorf viðkomandi til fjarviðtala. Til þess 

var einnig notað t-próf. Ekki fannst marktækur munur á milli meðaltala hópanna hvort sem þeir 

ólust upp að mestu á landsbyggðinni (M = 2,66, SD = 0,62) eða á höfuðborgarsvæðinu (M = 

2,83, SD = 0,47), t(121) = -1,89; p > 0,05 (p-gildi = 0,06) og því ekki hægt að álykta að það sé 

munur á viðhorfi sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir því hvar þeir ólust upp að mestu. 

Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir kyni  

Þegar meðaltöl kvenna (M = 2,76, SD = 0,53) og karla (M = 2,77, SD = 0,58) voru borin saman 

með t-prófi fékkst ekki marktækur munur á milli kynjanna þegar viðhorf þeirra til fjarviðtala 

voru borin saman, t(179) = -0,10; p > 0,05 (p-gildi = 0,92) og því ekki hægt að álykta um mun 

á viðhorfi sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala milli kynja. 

Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir því hvort þeir hafi 

veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað 

Ekki fékkst marktækur munur með t-prófi þegar viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala var 

skoðað eftir því hvort þeir höfðu veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað eða ekki. Þegar meðaltöl 

hópanna voru borin saman mátti sjá að lítill sem enginn munur er á milli þeirra þátttakenda sem 

svöruðu nei (M = 2,86, SD = 0,77) og já (M = 2,75, SD = 0,51), t(13,98) = 0,52; p > 0,05 (p-
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gildi = 0,61). Því er ekki hægt að álykta að það sé munur á viðhorfi sálfræðinga á Íslandi til 

fjarviðtala eftir því hvort þeir hafi veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað eða ekki. 

Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir starfsgeira 

Niðurstöður dreifigreiningar fyrir starfsgeira gáfu til að kynna að marktækur munur væri á 

viðhorfi sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir starfsgeira, það er að segja hvort þeir starfi í 

einkageiranum, hjá hinu opinbera eða á báðum sviðum (F(180) = 4,78; p < 0,05) (p-gildi = 0,01). 

Til þess að sjá á milli hvaða hópa væri munur var notað Tukey eftirá próf, sjá töflu 5. 

Niðurstöður sýndu að það er marktækur munur á milli sálfræðinga sem starfa í einkageiranum 

og hjá hinu opinbera p < 0,05 (p-gildi = 0,01). Ekki fannst marktækur munur á milli þeirra sem 

starfa í einkageira og þeirra sem starfa á báðum sviðum p > 0,05 (p-gildi = 0,15). Ekki fannst 

heldur munur á milli þeirra sem starfa hjá hinu opinbera og þeirra sem starfa á báðum sviðum 

p > 0,05 (p-gildi = 0,71). Það er því hægt að álykta að munur sé á milli viðhorfs sálfræðinga á 

Íslandi til fjarviðtala og starfsgeira þeirra eftir því hvort þeir starfi í einkageiranum eða hjá hinu 

opinbera. Viðhorf sálfræðinga til fjarviðtala sem starfa hjá hinu opinbera (M=2,88) er 

jákvæðara heldur en viðhorf sálfræðinga sem starfa í einkageiranum (M=2,61). 

Tafla 5: Niðurstöður eftirá prófs Tukey, á milli hvaða hópa er munur? 

 

 

Fylgibreyta (I) Starfar  

þú í ? 

(J) Starfar  

þú í ? 

Meðaltals

munur 

(I-J) 

Staðal 

villa 

p-

gildi 

Lægri 

mörk 

Efri  

mörk 

Viðhorf 

sálfræðinga 

til 

fjarviðtala 

Einka 

geiranum 

Opinbera 

geiranum 

-0,27 0,09 0,01 -0,48 -0,06 

  Bæði -0,19 0,10 0,15 -0,43 0,05 

Viðhorf 

sálfræðinga 

til 

fjarviðtala 

Opinbera 

geiranum 

Einka 

geiranum 

0,27 0,09 0,01 0,06 0,48 

  Bæði 0,08 0,10 0,71 -0,16 0,32 

Viðhorf 

sálfræðinga 

til 

fjarviðtala 

Bæði Einka 

geiranum 

0,19 0,10 0,15 -0,05 0,43 

  Opinbera 

geiranum 

-0,08 0,10 0,71 -0,32 0,16 
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Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir aldri 

Niðurstöður dreifigreiningar fyrir aldur gáfu til kynna að marktækur munur er á viðhorfi 

sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir aldri sálfræðinga (F(180) = 3,59; p < 0,05) (p-gildi = 

0,03). Til þess að sjá á milli hvaða hópa væri munur var notað Tukey eftirá próf sjá, töflu 6. 

Niðurstöður sýndu að það er marktækur munur á milli yngsta aldurshóps (yngri en 30 ára) og 

elsta aldurshóps (51 árs eða eldri) p < 0,05 (p-gildi = 0,02). Ekki fannst marktækur munur á 

milli annara aldurshópa. Það er því hægt að álykta að viðhorf sálfræðinga á Íslandi yngri en 30 

ára sé jákvæðara en viðhorf sálfræðinga 51 árs eða eldri.  

Tafla 6: Niðurstöður eftirá prófs Tukey, á milli hvaða hópa er munur? 

 

Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir starfsaldri 

Af meðaltölunum úr dreifigreiningu að dæma má segja að sálfræðingar sem hafa starfað í 0 til 

10 ár virðast hafa örlítið jákvæðara viðhorf til fjarviðtala heldur en þeir sem starfað hafa lengur, 

en munurinn er þó ekki marktækur á milli hópanna þriggja. Því er ekki hægt að álykta um mun 

á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala og starfsaldurs (F(180) = 0,12; p > 0,05) (p-

gildi = 0,89). 

Fylgibreyta (I) Aldur (J) Aldur Meðaltals 

munur  

(I-J) 

Staðalvilla p-

gildi 

Lægri 

mörk 

Efri  

mörk 

Viðhorf 

sálfræðinga 

til 

fjarviðtala 

Yngri en 

30 ára 

31 – 50 

ára 

0,36 0,16 0,07 -0,02 0,74 

  51 árs eða 

eldri 

0,45 0,17 0,02 0,05 0,84 

Viðhorf 

sálfræðinga 

til 

fjarviðtala 

31 – 50 

ára 

Yngri en 

30 ára 

-0,36 0,16 0,07 -0,74 0,02 

  51 árs eða 

eldri 

0,09 0,09 0,56 -0,11 0,29 

Viðhorf 

sálfræðinga 

til 

fjarviðtala 

51 árs 

eða eldri 

Yngri en 

30 ára 

-0,45 0,17 0,02 -0,84 -0,05 

  31 – 50 

ára 

-0,09 0,09 0,56 -0,29 0,11 



24 
 

 

 

Viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir því hvaða hópum 

þeir sinna 

Dreifigreining var gerð á viðhorfi sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala og eftir því hvaða hópum 

þeir sinna, fullorðnum, börnum eða báðum hópum. Ekki fannst marktækur munur á milli eða 

innan hópa og því ekki hægt að álykta um að munur sé á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi 

eftir því hvaða hópum þeir sinna (F(138) = 1,75; p > 0,05) (p-gildi = 0,18). 

Samantekt úr niðurstöðum opnu spurninganna í rannsókninni 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu veitt sálfræðiviðtöl í gegnum fjarfundarbúnað, í 

kjölfarið fengu þeir þátttakendur sem svöruðu því játandi spurninguna hvort þeir höfðu veitt 

fjarviðtöl fyrir samkomutakmarkanirnar 2020. Þeir þátttakendur sem svöruðu þeirri spurningu 

játandi fengu þá opna spurningu um hvað hefði orðið til þess að þeir byrjuðu að veita fjarviðtöl. 

Helstu ástæðurnar voru að skjólstæðingar hefðu sjálfir óskaði eftir fjarviðtali vegna breyttrar 

búsetu og til að auka aðgengi landsbyggðarinnar að sálfræðiþjónustu. 

Í lok rannsóknarinnar fengu þátttakendur tækifæri til að koma skoðun sinni á framfæri 

ef þeir vildu bæta einhverju við sem ekki hafði komið fram. Flestir höfðu orð á því að best væri 

að hitta skjólstæðing sinn í fyrsta tímanum augliti til auglits til að mynda betra 

meðferðarsamband, í framhaldinu væri hægt að halda meðferð áfram með fjarviðtali. Einnig 

var mikið minnst á að fjarviðtöl væru góður kostur til að auka aðgengi fólks að sálfræðiþjónustu, 

hvort sem fólk væri búsett á landsbyggðinni eða erlendis. Nokkrir höfðu orð á því að fjarviðtöl 

væru ekki heppilegur valkostur fyrir börn en kæmu sér vel þegar að það þyrfti að eiga í 

samskiptum við foreldra eða forráðamenn þeirra. Nokkuð var minnst á að fjarviðtöl væru ekki 

fyrir alla, það þyrfti að taka tillit til hvernig meðferð skjólstæðingurinn þyrfti á að halda þegar 

ákvörðun væri tekin um hvort að veita ætti fjarviðtal eða ekki. Það var nokkur samhljómur um 

þær skoðanir sem búið er að taka saman hér að ofan. Annað sem kom fram og vert er að nefna 

er að einn þátttakandinn nefndi að fjarviðtöl færu betur með orku viðkomandi og annar nefndi 

að fjarviðtöl væru ágætur kostur ef ekkert annað býðst en kæmu aldrei í stað mannlegrar 

nærveru. 
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Umræður 

Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvort munur sé á viðhorfum sálfræðinga á 

Íslandi gagnvart fjarviðtölum eftir því hvort þeir eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða á 

landsbyggðinni, ásamt því að afla gagna til að fræðast meira um notkun og viðhorf sálfræðinga 

á Íslandi á fjarviðtölum. Niðurstöður lýsandi tölfræði fyrir kyn sýndu að konur voru í áberandi 

miklum meirihluta í þessari könnun miðað við karla, 148 konur (81,8%) og 33 karlar (18,2%). 

Á heimasíðu Sálfræðingafélags Íslands má sjá fjölda félagsmanna fyrir árið 2018, þá voru 

skráðir félagsmenn 656, þar af voru 491 konur (75%) og 165 karlar (25%). Sem sýnir að 

svarhlutfall kynjanna í þessari könnun er í samræmi við kynjahlutfall skráðra félagsmanna í 

Sálfræðingafélagi Íslands árið 2018 (Sálfræðingafélag Ísland, e.d.). Ekki fengust marktækar 

niðurstöður með t-prófi um hvort munur væru á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi til 

fjarviðtala eftir kyni. Sú niðurstaða bendir til þess að ekki sé munur milli  kyns og viðhorfs 

sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala. Langflestir þátttakenda spönnuðu aldursbilið 31-50 ára. 

Niðurstöður dreifigreiningar sýndu marktækan mun á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi til 

fjarviðtala eftir aldri. Munurinn var á milli yngsta og elsta aldurshóps, því er hægt að segja að 

munur séu á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala og aldurs. Ásamt því er hægt að 

segja að sálfræðingar 30 ára og yngri eru með jákvæðara viðhorf gagnvart fjarviðtölum heldur 

en sálfræðingar sem eru 31 árs eða eldri. Flestir þátttakendanna höfðu veitt viðtöl í gegnum 

fjarfundarbúnað þegar þeir svöruðu könnuninni, þó fjölmargir byrjuðu ekki að veita fjarviðtöl 

fyrr en eftir að samkomutakmarkanirnar 2020 voru settar á í kjölfar COVID-19 

heimsfaraldursins. Sú niðurstaða styrkir þá staðreynd að eftirspurn sálfræðinga á Íslandi 

varðandi upplýsingar um fjarviðtöl jókst í kjölfar greiningu COVID-19 á Íslandi (Tryggvi 

Guðjón Ingason, munnleg heimild, 2. mars 2022). Mikilvægt er þó að líta ekki fram hjá þeim 

möguleika að þau sem ekki hafa veitt fjarviðtöl kusu mögulega mörg hver að taka ekki þátt í 

þessari könnun þar sem hún höfðaði ekki til þeirra og/eða þeirra starfsmarkmiða. Ekki fékkst 

þó marktækur munur með t-prófi um hvort munur væri á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi til 

fjarviðtala eftir því hvort þeir hefðu veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað eða ekki. Því er ekki 

hægt að álykta út frá þeim niðurstöðum að það sé munur á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi 

til fjarviðtala eftir því hvort viðkomandi hafi veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað eða ekki. 

Flestir þátttakendana nýttu sér samskiptaforritið Kara Connect til að veita fjarviðtöl. Setja má 

þó spurningarmerki við að sú niðurstaða endurspegli réttar niðurstöðum þar sem fjölmargir 

þátttakendur, n=50 (29,9%), völdu svarmöguleikann „annað“ sem samskiptaforrit og því ekki 
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hægt að ganga út frá því að niðurstöður um samskiptaforrit hefðu verið eins með öðrum 

svarmöguleikum, þar sem þátttakendur voru ekki beðnir um að skilgreina hvað „annað“ væri. 

Annað sem gerir erfitt fyrir að taka mark á niðurstöðunum um að flestir sálfræðingar nýta sér 

Kara Connect til að veita fjarviðtöl er að þátttakendur gátu einungis valið einn svarmöguleika í 

þessari könnun og ekki hægt að útiloka að einhverjir sálfræðingar notist við tvö eða fleiri 

fjarsamskiptaforrit í vinnu sinni á jafnan eða mjög svipaðan hátt. Hvorki fékkst marktækur 

munur milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala og starfsaldurs eða hvaða hópum, þeir 

sinna með dreifigreiningu. Flestir þátttakendana höfðu sinnt starfi sínu í 11 ár eða lengur og var 

því mikið um reynslumikla sálfræðinga í könnuninni. Flestir þátttakendana veittu fullorðnum 

skjólstæðingum viðtöl samanborið við börn og báða hópa, fullorðna og börn. Ekki er því hægt 

að álykta að munur sé á milli starfsaldurs sálfræðinga eða hvaða hópum sálfræðingar sinni og 

viðhorfs þeirra til fjarviðtala. Svipaður fjöldi þátttakenda starfaði í einkageiranum n=68 

(37,5%) og hjá hinu opinbera n=70 (38,7%). Niðurstöður dreifigreiningar sýndu marktækan 

mun um viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala eftir starfsgeira, bæði hjá þeim sem starfa 

hjá hinu opinbera og í einkageiranum. Sálfræðingar sem starfa hjá hinu opinbera eru með 

jákvæðara viðhorf til fjarviðtala heldur en þeir sálfræðingar sem starfa í einkageiranum eða á 

báðum sviðum. Sálfræðingar búsettir á landsbyggðinni voru í miklum minnihluta í könnuninni 

sem gefur skekkta mynd á niðurstöður rannsóknarspurningarinnar og var því lítil dreifni í 

úrtakinu til að skýra niðurstöður. Niðurstöður t-prófs gáfu til kynna að sálfræðingar búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu væru með jákvæðara viðhorf til fjarviðtala heldur en sálfræðingar búsettir 

á landsbyggðinni. Það er þó erfitt að segja til um hvort að þær niðurstöður séu áreiðanlegar þar 

sem munur á milli stærð hópana búsettir á höfuðborgarsvæði og landsbyggð var töluverður. 

Hópurinn sem endurspeglaði sálfræðinga á landsbyggðinni var minni (n=30), með lægra 

meðaltal en hærra staðalfrávik heldur en hópurinn á höfuðborgarsvæðinu (n=151). Þar sem 

hópurinn á landsbyggðinni var lítill þá gætu ýktari viðhorf þar haft meiri áhrif á meðaltalið en 

í stærri hópnum. Það er því mikilvægt að rannsaka viðhorf sálfræðinga á Íslandi til fjarviðtala 

eftir búsetu enn frekar. Ekki fengust marktækar niðurstöður með t-prófi um hvort munur væri 

á milli viðhorfs sálfræðinga á Íslandi og hvar þeir ólust upp að mestu. Það er því mikilvægt að 

halda áfram rannsóknum á þessu sviði fyrir frekari framfarir og gæði þar sem fjarviðtöl virðast 

aðlagast vel að nútíma samfélagi og virðast frekar vera að aukast heldur en að fjara út. 

Framtíðar rannsakendur á sama eða svipuðu viðfangsefni ættu því að íhuga að rannsaka 

hópana með stærra úrtaki til dæmis með uppfærðum póstlista, og bera saman niðurstöður 
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þessara hópa til að skoða hver munurinn sé eða hvort hann sé yfirhöfuð til staðar. Einnig væri 

áhugavert að gera eigindlega rannsókn á sama viðfangsefni til að fá aukna innsýn á störf 

sálfræðinga sem sinna fjarviðtölum. 

Annmarkar  

 Rannsóknin var ekki hnökralaus og því ýmsar takmarkanir sem liggja fyrir. Fyrst má nefna 

úrtakið, það var lítið, einnig vantaði þarfan svarmöguleika, Heilsuvera, í könnunina þegar spurt 

var um notkun forrita til að veita fjarviðtöl. Ástæða þess var þekkingarleysi höfunda sem varð 

til þess að þeim yfirsást þessi möguleiki áður en könnunin var send út. Í spurningunni „Ef já, 

hvaða forrit notaðir þú í viðtölin?“ tóku rannsakendur ákvörðun um að einungis væri hægt að 

velja um einn svarmöguleika. Í endurteknum rannsóknum væri gott að þátttakandi hefði val um 

að geta valið fleiri en einn svarmöguleika ásamt því að merkja svarmöguleikana sem 

viðkomandi velur eftir númerum í þeirri röð eftir því hvaða forrit viðkomandi notar mest yfir í 

hvað viðkomandi notar minnst. Eftir á að hyggja hefði verið hægt að koma í veg fyrir ýmsa 

hnökra spurningarlistans með því að aðgerðabinda (e. operationalization) hugtakið viðhorf til 

fjarviðtala betur það er að segja skilgreina hugtakið viðhorf betur ásamt því að ákveða hvernig 

skyldi mæla það. Rannsakendum láðist meðal annars að fá sálfræðinga sem að notast við 

fjarviðtöl á Íslandi til að lesa spurningarlistann yfir og koma með ábendingar um hvað betur 

mætti fara áður en könnunin var send út. 

Það er viðbúið að margir komi til með nýta sér fjarviðtöl sem samskiptaform í sinni 

vinnu í komandi framtíð. Rannsakendur vonast því eftir að fleiri rannsóknir í tengslum við 

fjarviðtöl sálfræðinga á Íslandi verði gerðar til þess að afla frekari upplýsinga og þekkingu um 

slík viðtöl ásamt því að styðja eða hafna fyrri rannsóknum. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti. 

Kæri þátttakandi, 

Takk fyrir þína þátttöku í rannsókn okkar!   

Markmið okkar með þessari rannsókn er að kanna viðhorf sálfræðinga til viðtala í gegnum 

fjarfundarbúnað eftir búsetu.  

Það tekur að jafnaði 3 mínútur að svara könnuninni. 

Með því að taka þátt í rannsókninni gefst þér kostur á að skrá þig í pott og eiga möguleika á 

að vinna 25 þúsund króna gjafabréf hjá Reiðhjólaverzluninni Berlin 

https://www.reidhjolaverzlunin.is/ 

 

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni okkar í sálfræði við Háskólann á Akureyri. Ekki verður 

hægt að rekja svör til þátttakenda og farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál. 

Könnunin verður opin frá 14.febrúar til 7.mars.  

Takk fyrir hjálpina! 

Ef þú hefur spurningar um þessa könnun eða rannsóknina í heild er þér velkomið að hafa 

samband við okkur. 

Kristín Ingimarsdóttir ha190346@unak.is eða Salóme Sigurmonsdóttir ha190488@unak.is 

Leiðbeinandi, 

Auðbjörg Björnsdóttir forstöðumaður Kennslumiðstöðvar auðbjorg@unak.is 

 

1. Hefur þú veitt fjarviðtöl í gegnum fjarfundarbúnað? 

 Já  

 Nei 

2. Hvaða forrit notast þú mest við? 

 Messenger 

 Zoom 

 Teams 

 Kara Connect 

 Heilsuvera 

 Google Meet 

https://www.reidhjolaverzlunin.is/
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 Annað 

3. Hafðir þú veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað fyrir samkomutakmaranirnar 2020? 

 Já  

 Nei 

4. Hvað varð til þess að þú byrjaðir að nota fjarfundarbúnað? 

 

 

 

5. Hver er ástæða þess að þú hefur ekki veitt viðtöl í gegnum fjarfundarbúnað? 

 Vinnustaðurinn býður ekki upp á það 

 Öruggur tækjabúnaður ekki til staðar 

 Lítil sem engin tæknikunnátta til staðar 

 Vantraust á tæknina 

 Áhugaleysi 

 Annað 

6. Veitir þú viðtöl að staðaldri? 

 Já  

 Nei 

7. Hverjum veitir þú viðtöl? 

 Fullorðnum 

 Börnum 

 Bæði 

Hér koma 20 fullyrðingar um viðhorf þín til fjarviðtala. 

Með fjarviðtali er átt við sálfræðilegt viðtal í gegnum fjarfundarbúnað. 

Viðhorf var mælt á fimm punkta Likert-stiku (mjög sammála, sammála, hlutlaus, ósammála, 

mjög ósammála) 

Hver er þín skoðun? 

Fjarviðtöl henta öllum tegundum af gagnreyndum sálfræðimeðferðum 

Fjarviðtöl henta betur fyrir börn 

Fjarviðtöl á ekki að nota nema við sérstakar aðstæður 
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Fjarviðtöl ættu að hafa staðlaðar leiðbeiningar 

Fjarviðtöl henta betur fyrir karla 

Fjarviðtöl eru góð viðbót við núverandi sálfræðiþjónustu 

Til að fjarviðtöl skili árangri þarf frekar tækniþróun að eiga sér stað 

Stafræn sálfræðiþjónusta er komin til að vera 

Fjarviðtöl henta betur þeim sem búa á dreifbýli 

Sálfræðingar þurfa sérstaka þjálfun til að geta veitt fjarviðtöl 

  Hver er þín skoðun? 

Fjarviðtöl eru slæmur valkostur fyrir viðtöl 

Covid 19 hefur haft áhrif á afstöðu mína til fjarviðtala 

Fjarviðtöl eiga að kosta það sama og viðtöl á stofu 

Tæknibúnaðurinn þarf að vera öruggur 

Fjarviðtöl henta öllum 

Mig skortir þekkingu til að veita fjarviðtöl 

Fjarviðtöl eru umhverfisvæn 

Fjarviðtöl henta betur fyrir konur 

Fjarviðtöl henta betur fyrir fullorðna 

Fjarviðtöl henta ekki þeim sem eru að byrja í sinni fyrstu sálfræðimeðferð 

10. Vilt þú bæta einhverju við? 

 

Nú koma nokkrar spurningar sem notaðar eru við úrlausn rannsóknarinnar 

11. Kyn 

 Kona  

 Karl 

 Annað 

12. Aldur 

 Yngri en 30 ára 

 31 – 50 ára 

 51 árs eða eldri 

13. Hver er starfsaldurinn þinn? 

 0 – 5 ár 

 6 – 10 ár 
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 11 – eða meira 

14. Starfar þú í? 

 Einkageiranum 

 Opinbera geiranum 

 Bæði 

15. Núverandi búseta 

 Höfuðborgarsvæðinu 

 Vesturland 

 Norðurland 

 Vestfirðir 

 Austurland 

 Suðurland 

 Erlendis 

16. Hvar ólstu upp að mestu? 

 Höfuðborgarsvæðinu 

 Vesturlandi 

 Vestfjörðum 

 Norðurlandi 

 Austurlandi 

 Suðurlandi 

 Erlendis 

 

 


