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Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis var að kanna hvernig upplýsingagjöf við eftirlifandi er 

háttað. Verkefnið byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Rætt var við níu 

einstaklinga, annarsvegar þrjá sem höfðu misst maka sinn og hinsvegar fagaðila 

sem koma að upplýsingagjöf til eftirlifandi. Áhersla var lögð á að kanna hvernig 

þátttakendum gekk að nálgast upplýsingar er varða réttindi þeirra og skyldur, 

útför og stuðning. Þá var kannað hvaðan þeir fengu þessar upplýsingar. Þá voru 

viðmælendur beðnir um að koma með hugmyndir að úrbótum.  

Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendum gekk misjafnlega að nálgast 

þær upplýsingar sem þeir þurftu. Þá kom fram að töluvert er til af upplýsingum 

sem eru aðgengilegar almenningi, bæði á bæklingum og vefsíðum. Þátttakendur 

áttu fáa og/eða enga bæklinga og þeim fórst misvel úr hendi að finna það sem 

þeir leituðu að á vefsíðum. Ýmsar úrbætur voru nefndar og nokkur samhljómur 

var þar meðal þátttakenda sem töldu að best væri að senda, eða afhenda 

eftirlifandi bréf eða bækling þar sem allt það helsta væri útlistað, skýrt og 

skorinort. 

Þó finna megi margt sammerkt með syrgjendum er sorgarferli hvers 

einstakt, en margt hefur áhrif þar á. Rannsóknir benda til þess að algengt sé að 

það taki þá sem missa náinn aðstandenda um eitt til fjögur ár að komast á 

lokastig sorgarferlisins. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate how information is passed on to the 

family and friends of the deceased. The project is based on qualitative research 

methods. Three individuals that had lost their spouse and six professionals that 

pass on information to families were interviewed. Emphasis was placed on 

investigating how and where participants accessed the information about their 

rights and duties, funeral and support. Consequently, the participants were 

encouraged to make suggestions about possible improvements. 

Even though there exists considerable amounts of information that are 

accessible to the public, both on brochures and the world wide web, the results 

showed that participants had different stories on how easily they accessed the 

information they needed. The participants had few or none brochures and some 

had problems finding what they were looking for on the internet. Several 

improvements of the information flow were suggested. Most agreed that the 

best way to pass on information to the families was to send or deliver a letter or 

a brochure to the families where all the necessary information is enlisted, clear 

and concise. 

 Many similarities can be found between people who have lost a close 

one, nevertheless different factors influence each and every individual to grieve 

in his or her own way. Research suggests that a common period for grief is 

between one and four years. 
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Verkefni þetta er meistararitgerð í MA námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 
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Steinunnar Hrafnsdóttur, fyrir stuðning og leiðsögn. Gylfa Þorkelssyni vil ég þakka 
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vinum fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu meðan á vinnu við verkefnið 

stóð. 
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1 Inngangur 

Ófá verkefni bíða þeirra er missa nákominn. Það þarf að undirbúa jarðarför, 

sækja um réttindi, ganga frá og/eða gera upp dánarbú, nafnbreyta lánum, síma 

og öðru er kann að vera skráð á hinn látna. En hér er aðeins talið upp brot af því 

sem tekur við. Á meðan eftirlifandi maki glímir við missinn og sorgina er honum 

fylgir, kemur hvert verkefnið á fætur öðru inn á borð til hans. Aðstæður fólks eru 

misjafnar og ekki alltaf, og í raun sjaldnast, hægt að leiða þessi verkefni hjá sér, 

nema kannski skamma stund. Góð upplýsingagjöf getur létt töluvert undir með 

eftirlifandi er hann tekst á við margvísleg verkefni sem skyndilega liggja fyrir, 

aðlagast breyttum aðstæðum og „nýju lífi“. 

 Áhugi höfundar á efninu vaknaði þegar hann heyrði af einstaklingi sem 

hafði misst maka og gengið mjög illa að afla sér þeirra upplýsinga sem hann taldi 

sig þurfa og að enginn hafði boðið slíkar upplýsingar að fyrra bragði. Höfundur 

dró þó enga ályktun aðra en þá að það væri vert að kanna hvernig þessu væri 

háttað, hvernig aðrir syrgjendur upplifðu upplýsingaþörf og upplýsingagjöf og 

hvort þörf væri á úrbótum.  

 Hér er greint frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar á upplýsingagjöf til 

eftirlifandi við andlát maka. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á viðtölum við 

þrjá einstaklinga sem misst hafa maka, fimm fagaðila og einn fulltrúa samtakanna 

Nýrrar dögunar. Rannsóknin var unnin á haustönn árið 2009. 

 Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig upplýsingagjöf til 

eftirlifandi er háttað, hvernig aðstandendum gengur að nálgast bæði þarfar og 

hagnýtar upplýsingar um allt er viðkemur réttindum og skyldum, útför og 

stuðningi. Einnig var leitað eftir sjónarmiðum nokkurra fagaðila sem koma með 

einhverju móti að upplýsingagjöf til eftirlifandi.  

 Með niðurstöðum rannsóknarinnar mun skapast þekking, sem nýst getur 

félagsráðgjöfum og öðru fagfólki í vinnu með eftirlifandi. En sérstök áhersla er 

lögð á það sem snýr að réttindamálum og upplýsingagjöf í tengslum við þau. Þá 
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má nýta niðurstöður rannsóknarinnar til þess að bæta úr þjónustu við hópinn, 

þar sem þörf er á. Að bestu vitund rannsakanda hefur rannsókn um efnið ekki 

verið gerð áður hér á landi. 

 Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi og endurspegla markmið 

rannsóknarinnar: „Hvernig er upplýsingagjöf til eftirlifandi háttað í dag?“ „Er þörf 

á því að bæta upplýsingagjöf til eftirlifandi?“ „Hvað er hægt að gera til þess að 

bæta upplýsingagjöf til eftirlifandi?“ 

 Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Fyrsti kaflinn er fræðilegi hluti verkefnisins, 

þar er meðal annars fjallað um sorg og sorgarviðbrögð, réttindi og skyldur 

eftirlifandi og loks er farið stuttlega yfir þau verkefni sem nánustu aðstandendur 

þurfa að takast á við eftir missi. Í kaflanum um réttindi og skyldur er góð 

samantekt á hvoru tveggja og gæti sá hluti nýst bæði fagfólki og syrgjendum sem 

upplýsingarit. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, 

þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var og hvernig staðið var að rannsókninni 

sjálfri. Í þriðja kafla er fjallað um helstu niðurstöður, þeim skipt í þrjá kafla sem 

endurspegla þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram. Í lokin eru 

niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og fjallað um þann lærdóm sem 

draga má af þeim. 

 

Þrátt fyrir að töluvert sé til af upplýsingum, bæði í bæklingum og á vefsíðum, eru 

þær ekki nógu aðgengilegar almenningi. Leita þarf víða til að safna því saman 

sem við á í hverju tilviki og þátttakendum í rannsókninni gekk mjög misjafnlega 

að verða sér út um þær upplýsingar sem þeir þurftu. 
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2 Fræðilegur kafli 

2.1 Sorg og sorgarviðbrögð 

Meginefni ritgerðarinnar fjallar um upplýsingagjöf og upplýsingar er varða 

réttindamál og hagnýta þætti í tengslum við andlát og útför. En sorg og viðbrögð 

aðstandanda við missi hefur töluvert að segja um hversu tilbúinn hann er að 

meðtaka upplýsingar sem honum eru veittar og hæfni hans til að afla sér slíkra 

upplýsinga. Þá getur sorg haft þau áhrif að einstaklingur sé ekki í neinu ástandi til 

að hugsa út í slíka hluti og hvað þá að koma þeim í framkvæmd.  

Þessum kafla er skipt í tvo undirkafla, í þeim fyrri er stutt yfirlit yfir 

nokkrar kenningar um sorgarferli og sorgarúrvinnslu og fjallað um eðli sorgar og 

helstu einkenni. Í seinni hluta kaflans er stutt yfirlit yfir samtök, netsíður, 

stuðningshópa og annað sem gæti verið gagnlegt syrgjendum og gæti nýst þeim 

við að vinna úr sorg sinni. 

2.1.1 Kenningar og fræði 

Sorg er eðlileg viðbrögð við missi og birtist bæði sem tilfinningaleg og líkamleg 

einkenni. Til þess að hægt sé að átta sig á áhrifum missis á syrgjanda er 

nauðsynlegt að skilja merkingu tengsla. Fræðimenn hafa mikið fjallað um tengsl 

og tengslakenningar, hvernig þau verða til og þróast. Tengslakenning Bowlby 

útskýrir tilhneigingu mannsins til að mynda sterk ástúðleg tengsl við aðra og þau 

sterku tilfinningalegu viðbrögð sem verða þegar slíkum tengslum er ógnað eða 

þau brotin. Bowlby fullyrðir að þessi tengsl stafi af þörf fyrir öryggi og velferð, 

þau myndast snemma á lífsleiðinni og endast út stóran hluta lífsins (Worden, 

1991). 

 Mannfræðingar sem hafa rannsakað önnur samfélög, menningu þeirra og 

viðbrögð við ástvinamissi, segja að allt mannfólk syrgi missi á einn eða annan 
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hátt. Þá sé sama hvaða samfélag sé skoðað, hvar sem er í heiminum (Berk, 2007; 

Worden, 1991).  

 Hugtakið venjuleg eða eðlileg sorg (e. normal grief) felur í sér eðlileg 

viðbrögð við missi og felst í yfirgripsmiklum einkennum, bæði tilfinningalegum og 

líkamlegum. Eric Lindemann var einn þeirra fyrstu sem gerðu tilraun til þess að 

rannsaka venjulega sorg á kerfisbundinn hátt. Haustið 1942 dóu 500 manns í 

miklum eldsvoða á skemmtistað í Boston, mikið til ungt skólafólk. Í kjölfar 

atburðarins vann Lindemann, ásamt samstarfsmönnum sínum, með 

fjölskyldumeðlimum þeirra sem létust. Upp úr þeim gögnum, og öðrum, skrifaði 

hann klassísku ritgerðina „The symptomatology and management of acute grief“. 

Hann fann ákveðið mynstur í sorgarferli hópsins sem hann annaðist, alls 101 

sjúkling. Hann sagði eftirfarandi vera helstu „sjúkdómseinkenni“ (e. 

pathognomonic) sorgar: Einhverskonar líkamleg þjáning, vera upptekinn af ímynd 

þess látna, sektarkennd í tengslum við hinn látna eða kringumstæður andlátsins, 

fjandsamleg viðbrögð og vanhæfni til þess að takast á við lífið með sama hætti og 

áður. Þá segir hann frá því að margir sjúklinganna þróuðu með sér einhver 

einkenni eða eiginleika frá þeim látna í eigin hegðun. Margir annmarkar eru á 

rannsókn Lindemanns, hann setti til dæmis ekki fram skýringarmynd af tíðni 

þeirra einkenna sem hann lýsti. Þá vanrækti hann að taka fram hversu mörg 

viðtöl hann tók við sjúklingana og hversu langur tími leið frá atburðinum og þar 

til viðtölin fóru fram. Engu að síður er rannsóknin markverð og mikið vitnað í 

hana (Worden, 1991).  

2.1.2 Eðli sorgar og helstu einkenni 

Fólk upplifir sorg á mismunandi hátt og margir þættir hafa þar áhrif, svo sem 

aldur og kyn syrgjanda, hvernig persóna hinn látni var, eðli tengsla milli syrgjanda 

og þess látna og ástæða andláts. Einnig fyrri reynsla syrgjanda af sorg og 

sorgarúrvinnslu og jafnframt hvort hann hafi haft geðsjúkdóma. Persónuleiki 

syrgjanda hefur auðvitað sín áhrif, þ.e. hvernig hann bregst við erfiðum 

aðstæðum, tekst á við kvíða og streituvaldandi aðstæður, tengslamyndun 

syrgjanda, lífsviðhorf og fleira. Þá ber að líta á félagslega þætti eins og tiltækan 

stuðning, trúarskoðanir og fleira (Berk, 2007; Worden, 1991). Samkvæmt 
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rannsóknum upplifa einstaklingar sem hafa orðið fyrir óvæntum, skyndilegum 

missi mikið áfall og eiga erfitt með að trúa því sem gerst hefur. Þeir finna 

samstundis fyrir lamandi streituviðbrögðum. Þegar um er að ræða fyrirsjáanlegt 

andlát hafa aðstandendur aftur á móti haft tækifæri til að aðlagast tilhugsuninni 

um missinn og undirbúa sig undir hann (Berk, 2007). 

 Algengar tilfinningar einstaklinga í sorg eru reiði, sektarkennd og 

sjálfsásökun, kvíði, einmanaleiki, þreyta, hjálparleysi, áfall, þrá eftir þeim látna, 

lausn, léttir og dofi (Rannveig Björk Gylfadóttir, 2003; Worden, 1991). Sorgar-

viðbrögð barna eru mjög áþekk, svo sem kvíði, svefntruflanir, leiði og söknuður, 

reiði eða annað atferli sem kallar á athygli, sektarkennd og sjálfsásakanir 

(Sigurður Pálsson, 1998). 

Lindemann bar ekki aðeins kennsl á tilfinningaleg einkenni heldur 

jafnframt líkamleg. Þau spila stórt hlutverk í sorgarferlinu. Hér eru nefnd 

algengustu einkennin, en listinn er alls ekki tæmandi: tómleiki í maga, herpingur í 

brjósti og hálsi, óeðlileg viðkvæmni fyrir hávaða, óraunveruleikatilfinning, þung 

andvörp, eymsli í vöðvum, orkuleysi og munnþurkur (Worden, 1991). 

Það sem er einkennandi fyrir hugsun syrgjenda er til að mynda a) vantrú, 

að trúa ekki að missirinn sé raunverulegur, sérstaklega stuttu eftir að viðkomandi 

hefur heyrt um andlátið, b) ringulreið, margir syrgjendur verða mjög ringlaðir, 

eiga erfitt með að koma reiðu á hugsanir sínar og eiga erfitt með að einbeita sér, 

c) að verða niðursokkinn í hugsanir um þann látna, d) að syrgjendur upplifi 

nærveru hins látna, sérstaklega stuttu eftir andlát, e) ofskynjanir fyrstu vikurnar á 

eftir (Worden, 1991). Þegar andlátið á sér enga rökrétta skýringu, til dæmis 

vöggudauði eða er tilviljunarkennt, svo sem hryðjuverkaárás, eru þessi viðbrögð 

sérstaklega sterk (Berk, 2007). Ef barn missir foreldri gæti það upplifað að öryggi 

þess sé ógnað. Það gæti fyllst ótta um að ekki verði hugsað um það, en þá er 

mikilvægt að láta barnið vita, í verki og orðum, að það verði hugsað vel um það 

áfram. Þegar um systkinamissi er að ræða gæti barnið upplifað sterkt eigin 

dauðleika og orðið hrætt (Berk, 2007; Sigurður Pálsson, 1998). 

Ýmis hegðun er einnig tengd sorgarferlinu. Sem dæmi um það má nefna 

a) svefntruflanir, b) matarlyst getur verið ýmist óvenju lítil, sem er algengara, eða 

óvenju mikil, c) félagslegur flótti (e. social withdrawal), d) draumar um hinn látna, 
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e) að reyna að forðast hluti sem minna á hinn látna, f) að leita að og kalla á hinn 

látna og biðja hann að koma aftur, g) að andvarpa, h) eirðarleysi, i) grátur, j) að 

heimsækja staði eða halda í hluti sem minna á hinn látna, k) að varðveita hluti 

sem hinn látni átti (Worden, 1991). 

Ein leið til að skoða sorgarferlið er að skipta því upp í stig (e. stages). 

Margir sem hafa skrifað um efnið hafa listað allt upp í níu stig og að minnsta kosti 

einn þeirra hefur skipt sorgarferlinu í tólf stig. Einn ókostur þess að líta á 

sorgarferlið í stigum er að syrgjendur fara ekki í gegnum sorgarferlið lið fyrir lið. 

Einnig er tilhneiging hjá þeim sem ekki þekkja efnið nógu vel að taka þessum 

stigum of bókstaflega. Dæmi um þessa bókstafsstefnu er hvernig fólk brást við 

stigum sem Dr. Elisabet Kubler-Ross skrifaði um í fyrstu bók sinni „On death and 

dying“. Margir töldu að syrgjendur myndu bókstaflega fara eftir þessum stigum í 

einhverri „snyrtilegri“ (e. neat) röð. Annar þekktur kostur er að skoða þetta í 

áföngum (e. phases) (Worden, 1991). 

Í stað þess að skoða sorgarferlið í stigum eða áföngum hefur Worden 

kosið að líta á þetta sem verkefni (e. tasks). Hugtakið verkefni gefur til kynna að 

syrgjandinn þurfi að grípa til aðgerða og geti stjórnað. Hugtakið gefur jafnframt 

til kynna að hægt sé að hafa áhrif á sorgarferlið með utanaðkomandi íhlutun. 

Worden nefnir fjögur verkefni sem syrgjendur takast á við. Verkefni eitt er að 

sætta sig við raunveruleika missisins. Annað verkefnið er að vinna sig í gegnum 

sársaukann sem fylgir sorginni. Það þriðja er að aðlagast því að hinn látni er ekki 

lengur til staðar. Að lokum að kveðja (e. relocate) hinn látna og halda áfram með 

lífið (Worden, 1991). 

Eins og hér hefur verið greint frá er sorg ekki atburður, heldur ferli sem 

getur tekið langan tíma og breytir lífi syrgjanda. Þrátt fyrir að sorgin geti verið 

mjög sársaukafull, er hún mikilvægur liður í bataferli syrgjanda. Að spyrja hve 

langan tíma sorgarferli stendur yfir svipað og að spyrja: „Hversu hátt er upp?“. Að 

mati Worden líkur sorgarferlinu þegar verkefnunum hefur verið lokið. Einhverjir 

hafa þó gert tilraun til að setja þessu tímamörk og hafa niðurstöður þeirra 

rannsókna sýnt að það sé alls ekki óalgengt að það taki syrgjanda um eitt til tvö 

ár. Rannsókn Parkers sýndi að það gæti tekið konur sem yrðu ekkjur ungar um 

þrjú til fjögur ár að ná einhverskonar sátt (Worden, 1991). 
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2.1.3 Hvað er hjálplegt – hvert er hægt að leita 

Yfirleitt vinna syrgjendur úr sorginni án sérstakrar utanaðkomandi 

sérfræðihjálpar. En stundum er þörf fyrir hjálp. Hægt er að leita hjálpar víða, hjá 

fagfólki eins og læknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum 

eða prestum, sem styðja einstaklinga sem hafa orðið fyrir sárum missi. Fagfólk 

veitir stuðning bæði á einstaklingsgrundvelli og í hópi, svo kölluðum 

sorgarhópum. Þá er hægt að leita til sorgarsamtaka eins og Nýrrar dögunar. 

Töluvert er til af efni um bæði sorg og sorgarviðbrögð sem er aðgengilegt 

almenningi í bæklingum, bókum og á vefsíðum. Hér að neðan verður stiklað á 

stóru yfir þau úrræði sem í boði eru. Þá verða nefnd nokkur atriði sem gott er að 

hafa í huga, bæði fyrir syrgjanda og þá sem standa honum næstir (Worden, 

1991). 

 Til að fá upplýsingar um sorgarhópa er best að hafa samband við sinn 

sóknarprest eða samtökin Ný dögun. Ný dögun eru samtök um sorg og 

sorgarviðbrögð, sem hafa það að markmiði að styðja syrgjendur og eru þau öllum 

opin. Starfsemi félagsins lýtur fyrst og fremst að stuðningi, ráðgjöf, 

upplýsingaþjónustu og fræðslu. Félagið var stofnað af syrgjendum og er hugsað 

sem fræðsla á jafningjagrundvelli, starfsemin er unnin í sjálfboðavinnu. Samtökin 

standa fyrir fræðslufundum einu sinni í mánuði og eru þeir auglýstir í dagblöðum 

og á vef félagsins (Ný dögun, e.d.). 

Heilmikið efni má finna á netinu um sorg og sorgarviðbrögð, þar má nefna 

íslenskar vefsíður eins og missir.is, andlát.is, doktor.is og síða Nýrrar dögunar á 

sorg.is Þá geta leitarvefir gagnast vel við að finna viðeigandi efni. Bæklingar um 

efnið liggja víða, en þá má þó helst finna á sjúkrastofnunum og í kirkjum. 

Bæklinga má jafnframt finna hjá félagsþjónustu, í þjónustumiðstöðvum og hjá 

Tryggingastofnun ríkisins, en þar eru frekar bæklingar um réttindamál, sem 

tengjast þessu efni síður. Fjöldi bóka hefur verið gefinn út um efnið sem eru 

aðgengilegar á flestum bókasöfnum, og að sjálfsögðu einhverjar í bókabúðum og 

netverslunum. 

 Rannveig Björk Gylfadóttir, hjúkrunarfræðingur, hefur tekið saman nokkur 

góð ráð fyrir syrgjendur og aðstandendur þeirra. Syrgjanda bendir hún á að borða 
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hollan mat reglulega og drekka mikið af vatni, hvílast vel, hreyfa sig reglulega og 

margt fleira sem gott er að vera meðvitaður um. Hún bendir aðstandendum á að 

vera til staðar fyrir syrgjandann, hafa frumkvæði að því að hafa samband, vera 

tilbúnir að hlusta og tala við hann í einlægni og ekki vera of hræddur við að segja 

eitthvað rangt. Mikilvægt er að bjóða fram aðstoð við einfalda hluti, eins og að 

elda eða passa börnin. Hún bendir á að snerting sé mikilvæg en telur að varast 

skuli að gefa ráð og hefur margar fleiri gagnlegar ábendingar (Rannveig Björk 

Gylfadóttir, 2003). 

2.2 Réttindi og skyldur eftirlifandi 

Hér verður fjallað um réttindi og skyldur þeirra sem missa nákominn. Flest 

réttindi snúa að maka hins látna en börn hans eiga einnig sín réttindi. Í 

einhverjum tilfellum eiga foreldrar sem hafa misst barn eða fóstur réttindi. Þær 

skyldur sem aðstandendur þurfa að gangast undir eru til að mynda tilkynning 

andláts og meðferð dánarbús. Réttindi eftirlifandi eru sjaldnast eins en margir 

þættir hafa þar áhrif á, svo sem aldur, barnafjöldi, uppsöfnuð réttindi hins látna 

og fleira. Í kaflanum er ítarleg samantekt á réttindum og skyldum eftirlifandi sem 

gæti nýst fagaðilum sem og öðrum til að átta sig á réttindum eftirlifandi og vinna 

útfrá. Auk helstu réttinda er vert að kanna félagsaðild hins látna, en mörg félög 

veita eftirlifandi einhverskonar aðstoð eða styrk, svo sem útfararstyrk og fleira. 

2.2.1 Tilkynning andláts 

Lögerfingjum ber að tilkynna andlát til sýslumanns þess umdæmis sem hinn látni 

átti lögheimili í þegar hann lést. Þeir þurfa að hafa meðferðis dánarvottorð, sem 

er yfirleitt gefið út af lækni eða annars konar embættisvottorð sem er gefið út 

hér á landi af þeim sem er bær vegna opinberra starfa sinna um að votta 

andlátið, s.s. lögregluskýrslu sem staðfestir andlátið. Þegar tilkynnt hefur verið 

um andlát gefur sýslumaður út vottorð þess efnis. Vottorðið er síðan afhent þeim 

aðila sem sér um útförina, oftast prestur, en útför má ekki fara fram fyrr en 

sýslumaður hefur gefið út slíkt vottorð (Lög um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 

20/1991). 
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2.2.2 Dánarbú 

Við andlát manns tekur dánarbú hans við öllum fjárhagslegum réttindum sem 

hann naut, sem og þeim fjárhagslegu skyldum sem hvíldu á honum þegar hann 

lést. Þó með þeim fyrirvara að aðrar réttarreglur eða löggerningar kveði ekki á 

um annað. Ekki er hægt að ráðstafa eignum þess látna nema með leyfi frá 

sýslumanni (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.). 

Skipti dánarbúa eiga að fara fram í því umdæmi sem sá látni átti lögheimili 

á dánardegi. Hafi hann ekki átt lögheimili á Íslandi skulu skiptin fara fram í því 

umdæmi sem hann átti fastan dvalarstað á dánardegi. Hafi hann ekki átt slíkan 

dvalarstað, fara skipti fram í því umdæmi sem hann lést (Lög um skipti á 

dánarbúum o.fl.). 

 Erfingjar dánarbús eiga að hafa samband við sýslumann innan fjögurra 

mánaða frá andlátinu vegna skipta. Hafi þeir ekki gert það sendir sýslumaður bréf 

þar sem hann skorar á erfingja að gangast í skipti innan tiltekins frests ella mun 

hann krefjast opinberrra skipta á búinu (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.). Hér á 

eftir er fjallað stuttlega um þær leiðir sem færar eru við skipti dánarbúa, þ.e. setu 

í óskiptu búi, eignalaus bú, einkaskipti og opinber skipti.  

2.2.2.1 Seta í óskiptu búi 

Ef hinn látni hefur verið í hjónabandi getur eftirlifandi maki óskað eftir leyfi til 

setu í óskiptu búi. Ef óskað er eftir setu í óskiptu búi skal það gert sem fyrst eftir 

andlát maka. Sótt er um setu í óskiptu búi hjá sýslumanni þess umdæmis sem 

búskipti eftir hinn látna fara fram. Ef hinn látni og eftirlifandi maki áttu saman 

börn á eftirlifandi maki rétt á setu í óskiptu búi með sameiginlegum börnum 

þeirra. Ef hinn látni átti börn sem ekki eru börn eftirlifandi maka en hann hefur 

forsjá eða lögráð ófjárráða stjúpbarna eða niðja sinna á hann rétt til setu í 

óskiptu búi. Jafnframt á hann rétt til setu í óskiptu búi ef hinn látni lætur eftir sig 

erfðaskrá þar sem fram kemur að eftirlifandi maki eigi rétt á að sitja í óskiptu búi 

með fjárráða og ófjárráða börnum hans. Ef hinn látni átti börn sem ekki eru börn 

eftirlifandi maka og ekki liggur fyrir erfðaskrá þarf eftirlifandi að fá undirritað 

samþykki þeirra barna ef þau eru fjárráða annars frá forsjáraðila þeirra, til setu í 

óskiptu búi. Ef sýslumaður telur að skilyrði séu fyrir leyfi til setu í óskiptu búi 
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veitir hann leyfið og lætur umsækjandann hafa skilríki sem staðfestir þann rétt 

(Erfðalög nr. 8/1962). 

Eign í óskiptu búi felur í sér að eftirlifandi maki ræður einn yfir eignum 

sínum og hins látna. Hann þarf ekki að fá leyfi eða samþykki annarra erfingja til 

þess að ráðstafa eignum. Hann má þó ekki rýra eignir hins látna umfram það sem 

hann þarf til framfærslu. Sá sem fær leyfi til setu í óskiptu búi tekur einn á sig 

allar fjárhagslegar skuldbindingar dánarbúsins (Erfðalög). 

2.2.2.2 Eignalaus dánarbú 

Ef eignir dánarbús eru ekki meiri en kostnaður við útför hins látna getur 

sýslumaður lokið skiptum strax og heimilað erfingjum að ráðstafa eignum hins 

látna gegn því að greiða þann kostnað sem hlýst af útför hans. Tilkynning um 

eignalaust eða eignalítið dánarbú kemur fram á tilkynningu um andlát, sem 

fjallað var um hér að ofan (Sýslumannafélag Íslands, e.d.).  

 Ef andvirði dánarbús er 1.000.000 kr. eða minna er ekki greiddur 

erfðafjárskattur og njóta erfendur skattfrelsis í hlutfalli við arf sinn (Lög um 

erfðafjárskatt nr. 14/2004). 

2.2.2.3 Einkaskipti 

Heimilt er að skipta dánarbúi einkaskiptum ef allir erfingjar eru sammála um að 

svo skuli vera og ljóst liggur fyrir hverjir eru erfingjar. Þeir þurfa jafnframt allir að 

vera sammála um hvernig eignum og eftir atvikum skuldum dánarbúsins skuli 

skipt. Ef ekki er einróma samþykki til að sækja um leyfi til einkaskipta þurfa að 

fara fram opinber skipti, um þau verður fjallað hér á eftir (Lög um skipti á 

dánarbúum o.fl.).  

Eftir að sýslumaður hefur gefið út leyfi til einkaskipta bera erfingjar 

sameiginlega fulla ábyrgð á skuldum hins látna, bæði þeim sem þeim er kunnugt 

um og eins skuldum sem þeim er ekki kunnugt um. Sótt er um einkaskipti á 

þartilgerðu eyðublaði hjá viðkomandi sýslumanni innan fjögurra mánaða frá 

andláti. Sýslumaður veitir leyfi til einkaskipta ef hann telur skilyrðum fullnægt og 

veitir erfingjum um leið frest til að ljúka skiptum. Frestur til einkaskipta er oftast 

ár frá andláti. Þegar leyfi hefur verið veitt til einkaskipta geta erfingjar ráðstafað 
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eignum dánarbúsins, s.s. selt eignir og tekið út af bankareikningum. Þetta verða 

þeir að gera í sameiningu og sátt (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.).  

Þegar skiptum er lokið afhenda erfingjar sýslumanni einkaskiptagerð og 

erfðafjárskýrslu sem hann áritar með staðfestingu. Einkaskiptagerð er skriflegur 

samningur undirritaður af erfingjum um frágang mála. Ef skiptin eru einföld og 

eignir dánarbúsins óverulegar getur sýslumaður ákveðið að ekki sé nauðsynlegt 

að gera einkaskiptagerð ef nægar upplýsingar koma fram í erfðafjárskýrslu (Lög 

um skipti á dánarbúum o.fl.). Sérstaklega verður farið í erfðafjárskatt og 

erfðafjárskýrslu hér á eftir. 

2.2.2.4 Opinber skipti 

Hægt er að fara fram á það í erfðaskrá að fram skuli fara opinber skipti á 

dánarbúinu og skal þá svo vera. Ástæður opinberra skipta geta þó verið ýmsar. 

Sýslumaður getur farið fram á skipti ef erfingjar hafa ekki hafist handa við skipti 

innan fjögurra mánaða og þrátt fyrir áskoranir hans. Erfingjar geta sjálfir krafist 

opinberra skipta og nægir að einn þeirra óski eftir því. Einnig er hvenær sem er 

hægt að afturkalla leyfi um einkaskipti ef kröfuhafi í dánarbúi telur að framferði 

erfingja og ráðstafanir þeirra á hagsmunum búsins séu með því móti að hætta sé 

á að krafan verði ekki greidd. Jafnframt þarf að vera ljóst að erfingjar hafa ekki 

greitt kröfuna þrátt fyrir að þeim hafi verið veittur sanngjarn frestur í ljósi 

aðstæðna (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.). 

 Skrifleg beiðni um opinber skipti er send héraðsdómstóli sem hefur 

lögsögu í því umdæmi sem sýslumaðurinn sem sér um skiptin heyrir undir. Eftir 

að héraðsdómi hefur borist beiðni um opinber skipti er hún tekin fyrir í sérstöku 

réttarhaldi og í framhaldi er kveðinn upp úrskurður um hana. Þegar ljóst er að 

opinber skipti skuli fara fram skipar héraðsdómari sérstakan skiptastjóra til að 

framkvæma skiptin. Kostnaður við störf hans er greiddur úr dánarbúinu. Ef ljóst 

er að eignir dánarbús dugi ekki fyrir skiptunum þarf sá sem óskar eftir skiptunum 

að greiða kostnaðinn sem af þeim hlýst (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.).  

Lýsi erfingjar því yfir að þeir taki ekki ábyrgð á skuldbindingum búsins 

gefur skiptastjóri út innköllun þar sem skorað er á þá sem telja sig eiga kröfur á 

hendur búinu að lýsa kröfum sínum fyrir skiptastjóra innan tveggja mánaða frá 
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því að innköllunin birtist í fyrra skiptið. Innköllun skal birta tvisvar sinnum í 

Lögbirtingablaði (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.). 

Ef eignir duga ekki fyrir skuldum og ef erfingjar hafa ekki lýst ábyrgð á 

skuldbindingum þess er farið með kröfur í dánarbúið eins og ef um þrotabú væri 

að ræða. Eftir að lokið hefur verið við að greiða allar kröfur á hendur dánarbúsins 

og ljóst er að eignir eru umfram skuldir lýkur skiptastjóri opinberum skiptum með 

úthlutun arfs (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.). 

2.2.2.5 Erfðafjárskattur 

Af öllum fjárverðmætum sem erfingjar fá við skipti á dánarbúum á að greiða 

fimm prósent skatt. Þó skal ekki greiddur erfðafjárskattur af fyrstu 1.000.000 kr. í 

skattstofni dánarbúsins. Til frádráttar á stofni koma skuldir arfleifanda, þar með 

talin opinber gjöld, kostnaður vegna skipta og kostnaður vegna útfarar. 

Undanþegnir skyldu til greiðslu erfðafjárskatts eru maki arfleifanda og 

sambýlismaður eða kona, sem var í óvígðri sambúð eða staðfestri samvist með 

hinum látna eða hinni látnu, og tekur arf eftir hann/hana samkvæmt erfðaskrá 

(Lög um skipti á dánarbúum o.fl.).  

 Erfingjar þurfa að fylla út sérstakt eyðublað, erfðafjárskýrslu, með 

ýtarlegu yfirliti yfir eignir og skuldir búsins. Ef um einkaskipti er að ræða skila 

erfingjar jafnframt einkaskiptagerð þar sem tilgreindar eru eignir og skuldir 

búsins og hvernig þeim er skipt milli erfingja. Erfingjar skila skýrslunni til 

sýslumanns ásamt þremur síðustu skattframtölum arfleifanda. Ef og þá þegar 

sýslumaður hefur samþykkt erfðafjárskýrlsuna ákveður hann erfðafjárskatt hvers 

erfingja fyrir sig, undirritar skýrsluna og tilkynnir það hverjum erfingja fyrir sig. 

Gjalddagi erfðafjárskatts er tíu dögum eftir að sýslumaður hefur tilkynnt 

erfingjum um áritun skýrslunnar. Þegar erfðafjárskattur hefur verið greiddur geta 

erfingjar fengið áritun sýslumanns á skjöl sem þarf til að skrá eignir á þeirra nöfn, 

svo sem húsnæði eða bifreiðar. Ekki er heimilt að gefa erfingjum út yfirlýsingu 

um eignarheimild þeirra á tiltekinni eign fyrr en erfðafjárskattur hefur verið 

greiddur (Lög um skipti á dánarbúum o.fl.). 
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2.2.3 Tekjuskattur 

Eftirlifandi maka er heimilt samkvæmt 63. gr. laga um tekjuskatt að telja fram 

allar tekjur sínar og látins maka síns eins og hjón allt árið. Hann getur jafnframt 

nýtt persónuafslátt látins maka í allt að níu mánuði frá andlátsdegi hans. Erfingjar 

í dánarbúi bera ábyrgð á skattgreiðslum þess látna og eiga að skila skattframtali 

vegna dánarbúsins (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003).  

2.2.4 Hagnýtar upplýsingar um dánarbætur, barnalífeyri og aðra 

aðstoð  

Í þessum kafla verður fjallað um réttindi sem koma til er fullorðinn einstaklingur 

deyr. Sér kafli er ætlaður undir réttindi foreldra vegna fósturmissis eða andláts 

barns. 

2.2.4.1 Tryggingastofnun  

Hér verður farið í þau réttindi sem eftirlifandi, maki og/eða barn/börn þess látna, 

geta sótt um hjá Tryggingastofnun ríkisins (TR). Þegar sótt er um dánarbætur, 

barnalífeyri, barnalífeyri vegna náms og starfsþjálfunar og mæðra- og feðralaun 

þarf að skila inn eyðublaði til Tryggingastofnunar ríkisins (TR) sem kallast Umsókn 

B. Hægt er að nálgast Umsókn B á vef TR og prenta hana út. 

2.2.4.1.1 Dánarbætur 

Samkvæmt 1. og 6. gr. laga um félagslega aðstoð eiga ekkjur og ekklar, sem eiga 

lögheimili á Íslandi og hafa ekki náð 67 ára aldri, rétt á dánarbótum í 6 mánuði 

eftir lát maka. Ef hluteigandi er með barn á framfæri eða við aðrar sérstakar 

aðstæður eru bæturnar greiddar í að minnsta kosti 12 mánuði til viðbótar við 

hina 6 en aldrei þó lengur en í 48 mánuði (Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007). 

Dánarbætur eru 32.257 kr. á mánuði séu þær greiddar í 6 mánuði, en 24.165 kr. 

ef greitt er í 12 mánuði eða lengur. Þessar tölur miðast við árið 2009 

(Tryggingarstofnun ríkisins, e.d.a).  

2.2.4.1.2 Dánarbætur vegna slyss 

Ef slys veldur dauða innan tveggja ára eru greiddar dánarbætur. Ef viðkomandi 

lætur eftir sig maka eru honum greiddar dánarbætur í átta ár frá dánardegi hins 
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látna. Bæturnar falla ekki niður þó ekkja eða ekkill stofni til hjúskapar á ný. Ef 

ekkja eða ekkill deyr, sem hefur fengið þessar bætur, áður en átta árin eru liðin 

eru eftirstöðvar bótanna greiddar með sama hætti börnum hinna látnu ef þeim 

er að skipta, að öðrum kosti renna þær til dánarbúsins en svo segir í 30. gr. laga 

um almannatryggingar nr. 117/1993. Árið 2009 var upphæð dánarbóta vegna 

slyss 32.332 kr. á mánuði (Tryggingastofnun ríkisins, 2009a). 

2.2.4.1.3 Barnalífeyrir 

Í 30 gr. laga um almannatryggingar segir að barnalífeyrir skuli greiddur með 

börnum yngri en 18 ára, ef annað eða báðir foreldrar þess eru látnir. Ef báðir 

foreldrar barns eru látnir er greiddur tvöfaldur barnalífeyrir. Barnalífeyrir er 

greiddur eftirlifandi foreldri eða öðrum sem sér alfarið um framfærslu barnsins 

(Lög um almannatryggingar nr. 129/1997). Árlegur barnalífeyrir með hverju barni 

árið 2009 var 259.884 kr. eða 21.657 kr. á mánuði (Tryggingastofnun ríkisins, 

2009a). 

2.2.4.1.4 Bætur til barna 16 ára og eldri sem eru öryrkjar 

Samkvæmt 30. gr. laga um almannatryggingar á barn sem er eldra en 16 ára, er 

33% öryrki eða meira og var á framfæri hins látna þegar slysið varð rétt á 

eingreiðslu. Sú upphæð fer eftir því að hve miklu leyti barnið naut stuðnings hins 

látna við fráfall hans (Lög um almannatryggingar). Árið 2009 var upphæð 

eingreiðslunnar að lágmarki 403.547 kr. en að hámarki 1.211.080 kr. 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2009a). 

2.2.4.1.5 Barnalífeyrir vegna skólanáms eða starfsþjálfunar 

Ef ungmenni á aldrinum 18-20 ára hefur misst annað eða báða foreldra sína, er í 

námi eða starfsþjálfun, gæti það átt rétt á barnalífeyri. Námið skal vera minnst 

sex mánuðir í heildina, hvert ár. Ef námið er ekki samfellt samsvara 624 

kennslustundir sex mánaða námi. Ungmennið sækir sjálft um barnalífeyri 

samkvæmt þessari grein (3. gr.). Tryggingarstofnun ríkisins getur frestað greiðslu 

þessa lífeyris þar til sex mánaða námstíma hefur verið náð (Lög um félagslega 

aðstoð). Skilyrði er að námið sé sótt í viðurkenndum framhaldsskóla, að um sé að 

ræða fullt nám og að það sé aðalstarf umsækjanda. Fullt nám telst vera 17 
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einingar. Ef umsækjandi er jafnframt í launuðu starfi eða launuðu iðnnámi fellur 

réttur til þessara greiðslna niður ef mánaðartekjur nema sjöföldum barnalífeyri. 

Ef umsækjandi er í launaðri vinnu þarf hann að færa sönnur fyrir því að hún sé 

utan venjulegs skólatíma, þó er hægt að sækja um undanþágu vegna einstakra 

tilfella ef staðfesting frá námsráðgjafa eða annarra starfsmanna skóla er til 

staðar. Þá er aðeins greitt samkvæmt greininni til þeirra sem hafa lögheimili á 

Íslandi. Með umsókn um barnalífeyri vegna skólanáms eða starfsþjálfunar þarf að 

fylgja vottorð um skólavist, staðfest afrit af skattframtali og dánarvottorð, þetta 

getur þó verið eitthvað breytilegt eftir aðstæðum umsækjenda. Frekari útlistun á 

fylgiskjölum má finna á vef TR (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.b; e.d.e). 

2.2.4.1.6 Mæðra- og feðralaun 

Samkvæmt 2 gr. laga um félagslega aðstoð er heimilt að greiða einstæðum 

foreldrum sem hafa börn undir 18 ára á framfæri sínu mæðra- og feðralaun. 

Mæðra- og feðralaun skiptast í tvo greiðsluflokka sem miðast við fjölda barna, 

ekki er greitt með einu barni. Mæðra- og feðralaun falla niður einu ári eftir að 

viðtakandi þeirra skráir sig í óvígða sambúð með öðrum en foreldri barnanna. 

Árið 2009 er greitt 6.269 kr. á mánuði eða 75.228 kr. á ári með tveimur börnum. 

Með þremur börnum eða fleiri er greitt 16.300 kr. á mánuði eða 195.600 kr. á ári 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2009c). 

2.2.4.1.7 Ellilífeyrir 

Ef maki ellilífeyrisþega fellur frá breytast forsendur á útreikningi ellilífeyris og því 

mikilvægt að tilkynna breyttar aðstæður og senda inn nýja tekjuáætlun. 

Tekjuáætlun er aðgengileg á vef TR og hægt að prenta hana þar út 

(Tryggingarstofnun ríkisins, e.d.f). Einnig getur skapast réttur til heimilisuppbótar 

sem ætluð er einstæðingum ásamt fleiru. Óskert heimilisuppbót er kr. 27.242, en 

hún er tekjutengd (Tryggingarstofnun ríkisins, e.d.c). Lágmarksfjárhæð til 

framfærslu árið 2009 er 180.000 kr. á mánuði fyrir þá sem búa einir 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2009b). 
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2.2.4.1.8 Sálfræðiaðstoð fyrir börn 

Í vissum tilfellum tekur TR þátt í greiðslum vegna kostnaðar sjúkratryggðra barna, 

yngri en 18 ára, við þjónustu sjálfstætt starfandi sálfræðinga, sem starfa 

samkvæmt samningi við heilbriðgðisráðherra. Þátttaka TR getur tekið til allt að 

tíu skipta (Reglugerð um greiðsluþátttöku Tryggingastofnunar ríkisins vegna 

kostnaðar sjúkaratryggðra barna yngri en 18 ára við þjónustu sjálfstætt starfandi 

sálfræðinga nr. 1266/2007). 

2.2.4.2 Réttindi eftirlifandi hjá lífeyrissjóði/lífeyrissjóðum maka 

2.2.4.2.1 Makalífeyrir 

Hafi sjóðsfélagi greitt í lífeyrissjóð í 24 mánuði af síðustu 36 mánuðum ævi sinnar 

öðlast maki hans rétt til makalífeyris við andlát hans, úr þeim lífeyrissjóði eða 

sjóðum sem hann hefur greitt í um ævina. Maki sjóðfélaga telst vera sá eða sú 

sem var í hjúskap, staðfestri sambúð eða óvígðri sambúð sem jafna má til 

hjúskapar, enda hafi fjárfélagi ekki verið slitið fyrir andlát. Fullur makalífeyrir er 

greiddur í 36 mánuði hið minnsta og 50% makalífeyrir er greiddur í 24 mánuði til 

viðbótar. Hafi makinn barn/börn undir 18 ára á framfæri sínu sem sjóðsfélaginn 

hafði áður á framfæri sínu er greiddur fullur makalífeyrir þar til barnið/börnin 

hafa náð 18 ára aldri. Sé maki sjóðfélaga 50% öryrki eða meira, fær hann 

greiddan makalífeyri meðan sú örorka varir, þó ekki lengur en til 67 ára aldurs. 

Fullur makalífeyrir er í það minnsta 50% af elli- eða örorkulífeyrisréttindum 

sjóðfélagans miðað við 100% örorku. Auk áunninna réttinda er hugsanlegt að 

maki eigi rétt á framreikningi. Framreikningsreglur fyrir makalífeyri eru þær sömu 

og í örorkulífeyri (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129/1997). Framreikningur tekur mið af þeim lífeyri sem 

sjóðsfélagi hefði áunnið sér miðað við að hann hefði greitt til sjóðsins til 65 ára 

aldurs (Landsbankinn, 2009). 

2.2.4.2.2 Barnalífeyrir 

Andist sjóðsfélagi sem hefur greitt iðgjöld í lífeyrissjóð í að minnsta kosti 24 

mánuði af síðustu 36 mánuðum, eða notið elli- eða örorkulífeyris þegar hann 

lést, eiga börn hans og kjörbörn rétt á lífeyri til 18 ára aldurs. Fullur barnalífeyrir 
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örorkulífeyrisþega er minnst 5.500 kr. með hverju barni en 7.500 kr. með hverju 

barni sjóðsfélaga. Upphæðirnar breytast árlega í hlutfalli við vísitölu neysluverðs, 

miðað við grunnvísitölu 173,5 stig. Lífeyririnn er greiddur til framfæranda 

barnsins/barnanna. Fósturbörn og stjúpbörn sem sjóðsfélagi hefur framfært að 

mestu eða öllu leyti eiga sama rétt til barnalífeyris (Lög um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða). 

2.2.4.2.3 Séreignarsparnaður 

Við andlát sjóðsfélaga er bundin og frjáls séreign vegna skyldulífeyrissparnaðar 

og viðbótarlífeyrissparnaður laus til útgreiðslu og skiptist milli erfingja eftir 

reglum erfðalaga. Við útgreiðslu greiðist 2/3 af heildareign til maka og 1/3 til 

barna hins látna. Hægt er að óska eftir mánaðarlegum eða árlegum greiðslum 

auk eingreiðslu. Maki og börn greiða tekjuskatt af lífeyrissparnaðinum og geta 

nýtt ónýttan persónuafslátt til lækkunar á þeim tekjuskatti sem greiddur er af 

útborgaðri inneign. Leyfi maka til setu í óskiptu búi hefur ekki áhrif á hvort eða 

hvenær lífeyrissparnaðurinn er greiddur út. Láti sjóðsfélagi ekki eftir sig maka eða 

börn rennur lífeyrissparnaðurinn til dánarbús hans. Sé lífeyrissparnaður greiddur 

úr dánarbúi sjóðsfélaga er erfingjum skylt að greiða af honum erfðafjárskatt (Lög 

um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða; Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

2.2.4.2.4 Lífeyrisréttindi milli landa 

Hafi hinn látni búið eða starfað erlendis gæti hann hafa áunnið sér réttindi í 

viðkomandi landi. Mismunandi er hvort og hvernig hægt er að fá greitt úr þeim 

sjóðum sem viðkomandi á rétt í, en það fer meðal annars eftir því hvort gerðir 

hafa verið gagnkvæmir samningar milli ríkjanna sem taka til lífeyrisgreiðslna. Í 

mörgum tilvikum er Tryggingastofnun samskiptastofnun sem annast móttöku 

umsókna og almenna milligöngu. Séu áunnin lífeyrisréttindi innan EES ríkis er fyllt 

út sérstakt eyðublað hjá Tryggingastofnun sem hún sér um að senda til 

viðkomandi ríkis. Umsóknin gildir bæði sem umsókn um greiðslu lífeyris 

almannatrygginga og um greiðslur úr lífeyrissjóðum (Tryggingarstofnun ríkisins, 

e.d.d). 
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 Sé einstaklingur sem á rétt á lífeyrisgreiðslum hérlendis, eftir maka eða 

foreldri, búsettur erlendis er viðkomandi að sama skapi bent á að snúa sér til 

tryggingastofnunar í viðkomandi landi, sem sér síðan um að senda þær til Íslands 

(Tryggingarstofnun ríkisins, e.d.d). 

 Greiðslur úr lífeyrissjóðum erlendis frá hafa áhrif á lífeyrisgreiðslur hér 

heima að sama skapi og um væri að ræða íslenskan lífeyrissjóð 

(Tryggingarstofnun ríkisins, e.d.d). 

2.2.4.3 Réttindi eftirlifandi hjá stéttarfélagi  

Réttindi eftirlifandi hjá stéttarfélagi eru misjöfn milli stéttarfélaga og eins hefur 

áhrif hversu lengi makinn hefur greitt í stéttarfélag sitt. Hér að neðan eru tekin 

dæmi um dánarbætur og útfararstyrki. Eins og áður sagði eru réttindin ólík og því 

vert að taka eftirfarandi dæmum með fyrirvara. 

2.2.4.3.1 Dánarbætur og eða útfararstyrkur 

BHS (Bandalag háskólamanna) greiðir 250.000 kr. til þess aðila er annast útför 

greiðandi sjóðsfélaga. Þá er sama upphæð greidd sjóðsfélaga sem andast innan 

árs frá því hann lætur af störfum, þá vegna aldurs. Að jafnaði greiðir BHS ekki 

dánarbætur en þó er hægt að sækja um styrk til sjóðsstjórnar vegna sérstakra 

aðstæðna (Bandalag háskólamanna, 2009). 

Á vefsíðu Verkalýðsfélagsins Hlífar kemur fram að hámarksstyrkur 

dánarbóta er 180.000 kr. fyrir félagsmann sem var fullgildur félagsmaður og hafði 

verið í félaginu í fimm ár fyrir andlátið. Styrkurinn lækkar þegar 24 mánuðir eru 

liðnir frá andlátinu og fyrnist svo smá saman eftir því sem lengra líður frá 

andlátinu (Verkalýðsfélagið Hlíf, 2009). 

 Á vef VSFK (Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis) 

stendur að eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðsfélaga skuli 

vera 180.000 kr. sem þó miðast við starfshlutfall sjóðsfélagans. Réttahafar 

dánarbóta eru maki sjóðsfélaga og börn hans undir 18 ára aldri. Þeir miða 

bótafjárhæð við launavísitölu og tekur sömu breytingum og hún. Þessi upphæð 

tekur mið af launavísitölu 1. júlí 2006 (VSFK, 2009).  

 Styrktarsjóður BSRB greiðir 100.000 kr. styrk vegna útfarar, hafi hinn látni 

verið sjóðsfélagi í sex mánuði fyrir andlát, hið minnsta. Félagið greiðir jafnframt 
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útfararstyrk vegna þeirra sem látið hafa af störfum og farið á ellilífeyri eftir 

stofnun sjóðsins og voru sjóðfélagar síðustu sex mánuðina fyrir starfslok. Þá 

greiða þeir jafnframt styrk til sjóðsfélaga vegna útfarar barna þeirra 18 ára og 

yngri. Styrkurinn er greiddur til þess sem annast útförina (Styrktarsjóður BSRB, 

e.d.).  

2.2.4.4 Félagsþjónusta sveitarfélaga 

Við andlát maka, foreldris/foreldra eða barns geta orðið talsverðar breytingar á 

högum eftirlifandi, fjárhagslega og/eða andlega. Hjá félagsþjónustu 

sveitarfélagana eru ýmis úrræði sem gætu nýst eftirlifandi meðan komist er yfir 

erfiðasta hjallann. Eftirfarandi eru dæmi um slík úrræði, en sækja þarf skriflega 

um hvert úræði fyrir sig.  

2.2.4.4.1 Félagsleg ráðgjöf og áfallaaðstoð 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitafélaga er félagsmálanefndum ætlað 

að bjóða uppá félagslega ráðgjöf. Markmið félagslegrar ráðgjafar er að veita 

upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og stuðning vegna 

félagslegs og persónulegs vanda (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). 

Frekari útfærsla er í höndum hvers sveitarfélags fyrir sig. Til að mynda 

kemur fram í reglum bæði Reykjavíkurborgar og Hafnarfjarðarbæjar um 

fjárhagsaðstoð að heimilt sé að veita einstaklingum sem orðið hafa fyrir 

alvarlegum áföllum eins og skyndilegum ástvinamissi fjárhagsaðstoð til greiðslu 

viðtala hjá félagsráðgjöfum, sálfræðingum og geðlæknum. Ef fyrirsjáanlegt er að 

þörf sé á umfangsmeiri félagslegri aðstoð en hægt er að veita innan 

þjónustumiðstöðvar/félagsþjónustunnar eða á vegum heilbrigðisstofnana. 

Viðmiðunarmörk aðstoðar hjá Reykjavíkurborg eru 55.000 kr. á ári en 

Hafnarfjarðarbær miðar við að greiða 7.000 kr. fyrir skiptið í allt að 10 skipti 

(Reykjavíkurborg, 2003; Hafnarfjarðarbær, 2003).  

2.2.4.4.2 Félagsleg heimaþjónusta 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni aldraðra 

eiga þeir rétt á félagslegri heimaþjónustu sem búa í heimahúsum og geta ekki 
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vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða 

fötlunar sinnt heimilishaldi eða öðru hjálparlaust. Réttur til heimaþjónustu er 

bundinn því skilyrði að fyrir liggi einstaklingsbundið mat á þörf fyrir þjónustu. 

Með félagslegri heimaþjónustu er átt við hvers konar aðstoð við heimilishald, 

persónulega umhirðu, félagslegan stuðning, gæslu og umönnun barna og 

unglinga (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga; Lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999).  

2.2.4.4.3 Fjárhagsaðstoð 

Við andlát maka geta orðið verulegar breytingar á fjárhagsstöðu heimilisins og 

hugsanlegt að leita þurfi eftir fjárhagsaðstoð. Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð er 

meðal annars að viðkomandi sé fjárráða og hafi lögheimili í því sveitarfélagi sem 

sótt er um aðstoð frá. Fjárhagsaðstoð er veitt í tengslum við önnur úrræði, til 

dæmis ráðgjöf og leiðbeiningar (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga). 

2.2.4.4.4 Útfararstyrkur 

Sum sveitarfélög veita tekjulágum einstaklingum útfararstyrk eða lán. 

Reykjavíkurborg veitir í einhverjum tilfellum aðstoð til greiðslu útfararkostnaðar, 

ef dánarbú getur ekki staðið undir kostnaði útfarar hins látna. 

Viðmiðunarupphæð Reykjavíkurborgar til útfararstyrks er 160.000 kr. Skilyrði 

fyrir styrk er til að mynda að eftirlifandi maki hafi litlar tekjur og eigi ekki aðrar 

eignir en íbúðarhúsnæði sem hann býr í. Þá er heimilt samkvæmt sömu reglum 

að veita foreldri eða foreldrum sem hafa tekjur á eða undir grunnfjárhæð 

fjárhagsaðstoð vegna útfararkostnaðar barns (Reykjavíkurborg, 2003). 

Hafnarfjarðarbær hefur svipaðar reglur og er viðmiðunarupphæð þar 200.000 kr. 

(Hafnarfjarðarbær, 2003). Samskonar eða svipaðar reglur má finna í fleiri 

sveitarfélögum þó ekki sé fjallað sérstaklega um það hér. 

2.2.4.4.5 Fasteignagjöld og útsvar 

Einhver sveitarfélög hafa veitt íbúum sínum afslátt eða niðurfellingu á fasteigna-

gjöldum og/eða útsvari í vissan tíma eftir andlát maka. Sveitarstjórn Húnaþings 

vestra hefur til að mynda styrkt eftirlifandi um sömu upphæð og nemur álögðum 
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fasteignaskatti í eitt ár af eignarhúsnæði í sveitarfélaginu, sem viðkomandi býr í 

(Sveitarstjórn Húnaþings vestra, 2003). 

2.2.4.5 Líftryggingar 

Vert er að kanna hvort hinn látni hafi verið með líftryggingu. Maki 

vátryggingartaka erfir líftryggingu sé henni að skipta, hvort sem viðkomandi var í 

hjúskap eða staðfestri samvist. Ef hinn látni lætur ekki eftir sig maka fellur 

tryggingin til erfingja samkvæmt erfðalögum. Vátryggingartaki getur tilnefnt 

rétthafa að líftryggingunni og fellur hún þá til hans/þeirra við andlát hans. Þó er 

það svo að ef vátryggingartaki á maka getur hann ekki tilnefnt annan en makann 

sem rétthafa (Lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004). 

2.2.5 Fæðingarorlof, umönnunar- og foreldragreiðslur í tengslum við 

andlát 

Réttindi foreldra vegna fósturmissis eða andláts barns felst fyrst og fremst í 

fæðingarorlofi. Foreldrar sem missa fóstur á 18.-22. viku eiga sameiginlega rétt á 

fæðingarorlofi í tvo mánuði. Fæðist barn andvana eftir 22 vikna meðgöngu eiga 

foreldrar sameiginlega rétt á þriggja mánaða fæðingarorlofi. Fæðist barn hins 

vegar lifandi og deyr svo, eiga foreldrar rétt á fullu fæðingarorlofi sem í dag eru 

samtals níu mánuðir, þrír mánuðir eru ætlaðir hvoru foreldri og þremur 

mánuðum geta þau ráðstafað að vild. Fæðingarorlof þarf að taka áður en barnið 

nær 18 mánaða aldri (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). 

 Andist annað foreldri á meðgöngu barns og barnið fæðist lifandi öðlast 

foreldrið sem eftir lifir rétt til fæðingarorlofs í allt að níu mánuði. Andist annað 

foreldrið eftir að barnið fæðist og áður en það nær 18 mánaða aldri færist réttur 

til fæðingarstyrks til eftirlifandi foreldris (Lög um fæðingar- og foreldraorlof). 

 Greiðslur til foreldra langveikra og fatlaðra barna eru tvennskonar, annars 

vegar umönnunargreiðslur og hins vegar foreldragreiðslur og jafnframt ekki sömu 

lög sem liggja til grundvallar greiðslum. Í greinum 8 og 14 í lögum um greiðslur til 

foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006 er heimild til þess að 

halda sömu greiðslum áfram í einn mánuð frá andláti barns, ef foreldrar njóta 

launatengdra foreldragreiðslna eða hafa gert hlé á námi til að sinna langveiku 

eða alvarlega fötluðu barni og njóta þess vegna foreldragreiðslna. Svo framarlega 
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sem tímabilinu sem áður hefur verið ákveðið sé ekki lokið. Í 19. gr. sömu laga er 

heimild til að greiða foreldragreiðslur áfram í allt að þrjá mánuði, frá andláti 

barns, þeim foreldrar sem eiga rétt á grunngreiðslum.  

Afgreiðsla umönnunargreiðslna byggist hins vegar á lögum um félagslega 

aðstoð. Í Reglugerð nr. 504/1997 með áorðnum breytingum kemur fram heimild 

til að framlengja umönnunargreiðslur í allt að 6 mánuði eftir andlát langveiks eða 

fatlaðs barns sem notið hefur umönnunargreiðslna.  

2.3 Fyrstu skrefin 

Eftir andlát nákomins er að mörgu að hyggja, skipuleggja kistulagningu, útför og 

erfidrykkju. Það þarf að sækja um margskonar réttindi, sækja ýmis plögg til 

sýslumanns, ákveða hvernig skipting dánarbús skuli fara fram og koma því í 

framkvæmd. Ganga frá jarðneskum eigum hins látna og svo framvegis. Þetta eru 

hvorki létt né lítilfjörleg verkefni, en með góðri upplýsingagjöf er hægt að stytta 

töluvert þann tíma sem verkefnin myndu annars taka þann sem eftir lifir. Hvað 

þarf að gera og á hverju er best að byrja? 

Í þessum kafla verður stiklað á stóru og farið yfir helstu verkefnin sem 

takast þarf á við fyrstu vikurnar eftir andlát nákomins. Margt af því sem hér 

kemur fram er rætt ítarlegar í öðrum köflum, hér er aðeins um að ræða stutt 

yfirlit yfir helstu verkefnin. 

Ef aðstandendur eru fjarstaddir þegar andlát ber að er haft samband við 

þá eins fljótt og hægt er. Ef um slys er að ræða annast prestur eða til þess 

kvaddur lögreglumaður tilkynninguna og fréttamenn leita eftir samvinnu við 

lögreglumenn eða prest. Meginreglan í slíkum tilfellum er sú að birta ekki nafn 

hins látna fyrr en nánustu aðstandendur hafa verið látnir vita. Yfirleitt er 

viðkomandi sóknarprestur fenginn til að tilkynna fjarstöddum ættingjum 

andlátið. Lögreglan ber ábyrgð á að hinn látni sé fluttur í líkhús. Oft er 

líkflutningurinn falinn útfaraþjónustu (Forsætisráðuneytið, e.d.a). Nánustu 

aðstandendur sjá yfirleitt sjálfir um að tilkynna vinum og öðrum ættingjum 

andlátið (Jóna Hrönn Bolladóttir munnleg heimild, 10. nóvember 2009). Þá getur 

verið gott að gera lista yfir þá sem hafa þarf samband við og þeir sem treysta sér 

til geta skipt með sér verkum. 
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Eftir andlátið hafa aðstandendur samband við prest, forstöðumann 

trúfélags eða útfararstjóra sem leiðbeina varðandi næstu skref 

(Forsætisráðuneytið, e.d.a).  

Alla jafna gefur læknir út dánarvottorð. Dánarvottorðið þarf síðan að fara 

með til sýslumanns sem gefur þá út vottorð um tilkynningu andláts. Vottorðið frá 

sýslumanni þarf síðan að afhenda presti til að útför megi fara fram. Sýslumaður 

sér um að senda frumrit af dánarvottorði til Þjóðskrár og Tryggingarstofnunar 

ríkisins. Sumir gætu kosið að nýta ferðina til sýslumanns og óska um leið eftir 

vottorði um leyfi til að ráðstafa eignum og setu í óskiptu búi, en vottorði um setu 

í óskiptu búi þarf að þinglýsa. Ef hinn látni lætur eftir sig maka getur eftirlifandi 

maki óskað eftir setu í óskiptu búi eins og áður hefur komið fram. Annars er hægt 

að óska eftir einkaskiptum, opinberum skiptum, eða óska eftir því að búið sé lýst 

eignalaust. Fjallað er nánar um réttindi og skyldur eftirlifandi í kafla hér að 

framan (Sýslumannafélag Íslands, e.d.b). 

2.3.1 Skipulagning útfarar 

Þegar útför er skipulögð þarf fyrst af öllu að kanna hvort hinn látni hafi haft 

einhverjar sérsakar óskir varðandi útför og meðferð við dauða. Ef svo er ber 

aðstandendum að virða þær, sérstaklega ef þær byggja á trúarskilningi þess látna 

og eins ef hinn látni hefur óskir um bálför (Forsætisráðuneytið, e.d.a). Að mörgu 

er að hyggja þegar skipuleggja þarf útför. Prestar og útfararstofur eru fólki innan 

handar í öllu því ferli, fólk getur séð um eins mikið eða lítið og það sjálft vill. Það 

fyrsta sem þarf að gera er að ákveða stað og stund. Kanna þarf hvort hinn látni 

tilheyri sérstöku trúfélagi og þá hvaða, hvort athöfnin á að fara fram í kirkju, 

kapellu, heimahúsi eða annarstaðar (Forsætisráðuneytið, e.d.c).  

Sumir óska eftir borgaralegri útför, en slík útför fer fram án prests, eða 

annars fulltrúa trúfélags, og án trúarlegra tákna. Hún getur til að mynda farið 

fram í kirkjum eða kapellum, að fengnu samþykki sóknarprests, en jafnframt frá 

heimilum og samkomuhúsum (Forsætisráðuneytið, e.d.d).  

 Hvern/hverja á að fá til að sjá um útförina? Samkvæmt venju kristinna fer 

kistulagning yfirleitt fram tveimur til fimm dögum eftir andlát og útför fimm til tíu 

dögum eftir andlát. Þetta er þó aðeins viðmiðun því finna þarf tíma sem hentar 
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öllum sem þátt taka í athöfninni, nánustu aðstandendum, presti og útfararstjóra. 

Einhverjir gætu verið staddir erlendis og þurft tíma til að koma til landsins. Þá 

getur verið að presturinn, eða sá sem fjölskyldan óskar eftir að sjái um útförina, 

sé í fríi og hún því kosið að bíða með útför þar til viðkomandi kemur aftur til 

starfa. Fjölmargar ástæður geta legið að baki því að ein dagsetning er valin fram 

yfir aðra og allir dagar vikunnar koma til greina (Forsætisráðuneytið, e.d.c).  

Ákveða þarf hvort drekka eigi erfi eftir athöfnina. Sé það niðurstaðan þarf 

að finna því stað, ákveða hverjir sjá um veitingar og annan undirbúning. Þarf að 

kaupa veitingar eða er fjölskyldan, vinir og kunningjar, tilbúin að sjá um þær? 

Einnig þarf að ákveða hvort athöfnin eigi að fara fram í kyrrþey eða hvort það eigi 

að auglýsa hana. Fari hún fram í kyrrþey eru aðeins nánustu vinir og ættingjar 

viðstaddir og tilkynning um andlát ekki send fyrr en eftir útför. Þá er hefð fyrir því 

á Íslandi að senda dánartilkynningu og auglýsa útför í blöðum og útvarpi. Það er 

hægt að gera á þremur stöðum, í Ríkisútvarpinu, Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu. Nauðsynlegt er að hafa samband við fjölmiðla með góðum 

fyrirvara. Yfirleitt birtist andlátstilkynning nokkrum dögum eftir andlát, en 

tilkynning um útför nokkrum dögum fyrir útförina, nema þegar útför fer fram í 

kyrrþey eins og nefnt var hér að ofan. 

2.3.1.1 Útfararþjónusta 

Fjölmargar útfararstofur/útafararþjónustur eru starfræktar út um allt land sem 

bjóða aðstandendum upp á viðamikla þjónustu. Í útafararþjónustu felst meðal 

annars: að flytja hinn látna í líkhús, aðstoða við val á kistu eða keri, panta 

tónlistaratriði, aðstoða við val á sálmum og útbúa sálmaskrá. Þá útvega 

útfararstofur legstað í kirkjugarði, panta kistuskreytingar, útvega kapellu til 

kistulagningar, útvega kirkju, aðstoða við öflun líkbrennsluheimildar, útvega 

krossa á leiði og hafa umsjón með uppsetningu, stjórna útför og fleira 

(Forsætisráðuneytið, e.d.b; Útfararstofa kirkjugarðanna, e.d.; Útfararþjónustan, 

e.d.). 

2.3.1.2 Kostnaður við útför og útfararstyrkur 

Kostnaður við útför getur verið ansi hár og reynst mörgum þungbær. Mörg 

stéttarfélög greiða útfararstyrk til þeirra er sjá um útför sjóðsfélaga þeirra, því er 
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mikilvægt að kanna rétt á útfararstyrk hjá stéttarfélagi hins látna. Þá er mikilvægt 

að gera kostnaðaráætlun fyrir útförina og fá upplýsingar frá sóknarpresti og/eða 

útfararþjónustu um ýmsa kostnaðarliði. 

Kostnaður við útför er misjafn eftir því hvaða leiðir eru valdar. Þá hafa 

flestar útfararstofur sett upp verðdæmi yfir þá þjónustu sem þær veita og 

útvega. Þá er hægt að óska sérstaklega eftir því að útfararstjóri aðstoði 

aðstandendur við að velja þjónustu og vörur sem samræmast þeirri 

kostnaðaráætlun sem þeir hafa lagt upp með. Ef dánarbú stendur ekki undir 

kostnaði við útför er hægt að óska eftir útfararstyrk frá sveitarfélagi þess látna 

(Forsætisráðuneytið, e.d.c). 

2.3.2 Sækja um réttindi 

Eins og fjallað var nokkuð ítarlega um í kaflanum á undan, um réttindi og skyldur, 

er að mörgu að huga. Það þarf að kanna réttindi hjá lífeyrissjóðum, 

Tryggingastofnun ríkisins, stéttarfélagi hins látna og hjá sveitarfélagi. Réttindi 

fólks geta verið mjög ólík, en þau fara eftir hjúskaparstöðu, fjölda og aldri barna, 

ef einhver eru, aldri bótaþega/rétthafa, réttindastöðu hinns látna, svo sem hvort 

og hvaða stéttarfélag eða lífeyrissjóð hann greiddi í, hversu mikið og hversu lengi. 

Þetta er bara brot af þeim þáttum sem spila inn í réttarstöðu hvers og eins. Það 

er erfitt að meta möguleg réttindi út frá reynslu annarra. Hver og einn þarf að 

kanna sinn rétt og sækja um það sem honum stendur til boða. Þá er oftast betra 

að gera það fyrr en seinna, en þó eru ýmis réttindi sem eru greidd eitthvað aftur í 

tímann (Tryggingarstofnun ríkisins, e.d.e).  

Flestir fullorðnir einstaklingar eru skráðir fyrir einhverjum eignum, til 

dæmis síma, farsíma, interneti, rafmagni, hita, húsaleigu, áskrift að fjölmiðlum og 

tímaritum o.m.fl. Við andlát þarf aðstandandi að breyta skráningu rétthafa á slíku 

og þarf til þess að sýna fram á með réttum pappírum að hann sé í fullum rétti, 

svo sem eins og dánarvottorði, vottorði um rétt til að ráðstafa eignum og rétt til 

að sitja í óskiptu búi. 
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3 Aðferðir og gögn 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar. Hvaða aðferðir 

notast var við, hvernig úrtak var valið og þátttakendur kynntir. Fjallað verður um 

siðferðilega þætti er snúa að rannsókninni. Þá verður sagt frá því hvernig gagna 

var aflað, umfangi þeirra og úrvinnslu. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðirnar sem notast var við í þessari rannsókn nefnast eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru húmanískar og henta vel 

í rannsóknum sem miða að því að öðlast þekkingu á því hvaða skilning og 

merkingu fólk leggur í líf sitt og athafnir. Þær eiga vel við þegar markmið 

rannsóknar er ekki að fá tölfræðilegt yfirlit yfir einstaklinga heldur að öðlast 

skilning á og fá innsýn í líf fárra einstaklinga. Þegar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar gefst gott færi á að kynnast viðfangsefninu vel. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru heildrænar og er fólk, aðstæður og hópar ekki 

minnkuð niður í breytur heldur skoðað í heild. Eigindlegir rannsakendur rannsaka 

fólk í samhengi við fortíð þeirra og þær aðstæður sem það býr við (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

 Eigindlegu rannsóknaraðferðirnar eru nokkrar en í þessri rannsókn var 

ákveðið að notast við opin óstöðluð viðtöl. Opin viðtöl eru hugsuð sem 

samræður á milli tveggja eða fleiri einstaklinga og hafa þá kosti að auðvelt er að 

átta sig á hegðun þátttakandans, skoðunum og aðstæðum. Í opnum viðtölum fær 

viðmælandi að nota sín eigin orð til að tjá sig. Rannsakandinn reynir að horfa 

framhjá eigin skoðunum og upplifun til þess að skilja sjónarmið viðmælenda 

sinna sem best. Þó rannsakandinn hafi ákveðnar hugmyndir um uppbyggingu 

viðtalsins og hverju hann vill ná fram, mótast viðtalið af svörum viðmælandans 

(Esterberg, 2002). Aðrar aðferðir innan eigindlegra rannsóknaraðferða eru m.a. 
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þátttökuathuganir, lífssögur og fleira. Ekki er lögð áhersla á fjölda þátttakenda, 

líkt og gert er í megindlegum rannsóknaraðferðum, heldur er áhersla lögð á það 

að rannsaka nánar færri einstaklinga til þess að unnt sé að öðlast sem dýpstan 

skilning á athöfnum þeirra. Þá er megindlegum rannsóknaraðferðum beitt þegar 

ætlunin er að alhæfa niðurstöður yfir á þýði og alla jafna er reynt að hafa 

tiltölulega stórt úrtak. Yfirleitt er talið að þúsund manna úrtak sé nægjanlegt þó 

þýðið sé mjög stórt. Lögð er rík áhersla á að svarhlutfall sé sem hæst, en hátt 

svarhlutfall eykur áreiðanleika rannsóknarinnar og þar með að líkur á að hægt sé 

að alhæfa niðurstöður yfir á þýði. Nokkrar mismunandi gerðir megindlegra 

rannsókna er hægt að nefna en dæmi um slíka aðferð eru til dæmis staðlaðir 

spurningarlistar sem lagðir eru fyrir hóp fólks, ýmist á pappírsformi eða rafrænu 

formi (Taylor og Bogdan, 1998).  

 Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er gagnagreining leið til að átta sig á 

merkingu þeirra gagna sem aflað er. Ferlið er skapandi og geta rannsakendur sem 

hafa undir höndum sömu gögn greint þau á mjög ólíkan hátt. Rannsakendur búa 

yfir ólíkri fagþekkingu, áherslur þeirra geta verið misjafnar og mismunandi 

kenningaleg stefnumörkun hefur áhrif á það hvernig rannsakandi greinir gögnin. 

Það er því mikilvægt að eigindlegir rannsakendur séu sérstaklega meðvitaðir um 

eigin tilfinningar og skoðanir (Esterberg, 2002).  

 Annmarkar eigindlegra rannsóknaraðferða eru þeir að aðferðirnar eru 

tímafrekar og kostnaðarsamar sem gerir rannsakendum erfitt um vik að skoða 

stóra hópa. Ekki er reynt að alhæfa þar sem einungis er fjallað um skoðanir og 

reynslu fárra einstaklinga en ekki stórra hópa (Taylor og Bogdan, 1998).  

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru valdar vegna þess hve vel þær nýtast 

við að fá sjónarmið og upplifun annarra, en tilgangur þessarar rannsóknar var 

einmitt að fá sjónarmið og upplifun eftirlifandi á því hvort þeim hafi fundist vanta 

hagnýtar upplýsingar við andlát nákomins ættingja. Þá var ætlunin að kanna 

hvaða upplýsingar þeim fannst vanta og hvernig þeir telja að best megi bæta úr 

því.  
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3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fór fram haustið 2009. Þátttakendur í rannsókninni voru níu talsins. 

Fimm viðtalanna voru við sex fagaðila og fóru fram á skrifstofu viðkomandi. Þrjú 

viðtalanna voru við aðstandendur og fóru þau öll fram á heimili viðmælanda. 

Yfirleitt skapaðist mjög þægilegt andrúmsloft meðan á viðtölum stóð. Viðtölin 

voru öll hljóðrituð og gögnin afrituð og greind samhliða rannsókn. Nánar er 

fjallað um gögnin og greiningu þeirra í sérstökum kafla. Þeir aðstandendur sem 

rætt var við eru allt einstaklingar sem misst hafa maka sinn. Aðstandendur voru 

valdir markvisst með hentugleikaúrtaki. Hentugleikaúrtak er úrtaksaðferð sem 

felur í sér að rannsakandi getur nálgast viðmælendur á auðveldan hátt og 

ákveðnir aðilar eru því mun líklegri til að verða valdir en aðrir. Úrtak sem fengið 

er með því að ganga upp að fólki í verslunarmiðstöð flokkast til dæmis undir 

þessa úrtaksaðferð. Úrtak af þessu tagi kemur niður á áreiðanleika rannsókna og 

er erfitt að alhæfa eða yfirfæra niðurstöður yfir á þýði. Niðurstöður rannsókna 

sem byggja á hentugleikaúrtaki geta fyrst og fremst átt við þann tiltekna hóp sem 

rannsóknin nær til (Yegidis og Weinbach, 2009). Rætt var við fimm fagaðila auk 

fulltrúa Nýrrar dögunar. Fagaðilar voru valdir með aðstoð Steinunnar 

Hrafnsdóttur, dósents við félagsráðgjafarskor HÍ, en auk þess komu ábendingar 

frá þeim aðilum sem rætt var við. Haft var samband við þessa aðila í gegnum 

síma og/eða tölvupóst og gekk hnökralaust að fá viðmælendur til þátttöku. Í 

þessum hluta verður gerð grein fyrir því hvernig öflun gagna fór fram.  

 Gagnasöfnun rannsóknarinnar var í formi opinna viðtala og var gagnanna 

aflað á tímabilinu frá 7. nóvember 2009 til 2. janúar 2010. Tekin voru átta viðtöl, 

en í einu viðtalinu var rætt við tvo viðmælendur í einu. Farið var af stað með 

viðtalsvísa sem hafðir voru til hliðsjónar, en ekki notaðir eins og um 

spurningalista væri að ræða, og líktust viðtölin því helst venjulegum samtölum. 

Viðtalsvísarnir voru þróaðir meðal annars út frá fræðilegum hluta ritgerðarinnar, 

þar sem lögð var áhersla á að kanna hversu vel aðstandendur þekktu réttindi sín, 

hversu vel þeim gekk að afla sér upplýsinga um þau og eins hvaða upplýsingar 

fagaðilar veita. Viðtalsvísarnir eru fimm, einn sem stuðst var við þegar rætt var 

við aðstandendur og fjórir ólíkir viðtalsvísar voru notaðir í viðtölunum við 
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fagaðilana, en það skýrist af því hversu ólík aðkoma þeirra er að upplýsingagjöf til 

eftirlifandi.  

3.3 Þátttakendur 

3.3.1 Siðferðilegir þættir 

Rannsókn þessi var tilkynnt til perónuverndar. Nefndin óskaði eftir frekari 

upplýsingum um úrtaksaðferð en gerði ekki aðrar athugasemdir eftir að því hafði 

verið betur lýst. Þátttakendur veittu upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni, eftir að þeim hafði verið vandlega kynnt efni hennar, réttur til að 

hætta þátttöku hvenær sem var og sleppa því að svara einstaka spurningum ef 

þeir óskuðu. Þá var þeim vandlega kynnt hvernig meðferð gagna væri háttað og 

jafnframt útskýrt fyrir þeim aðstandendum sem rætt var við að 

persónuupplýsingum yrði breytt svo ekki væri hægt að bera kennsl á þá í 

ritgerðinni. Sérstaklega var óskað eftir því að fagaðilar kæmu fram undir nafni og 

samþykktu það allir. Öðrum þátttakendum var heitið fyllsta trúnaði og nafnleynd. 

Þess var sérstaklega gætt við afritun og vinnslu gagna að ekki væri hægt að bera 

kennsl á viðkomandi einstaklinga. Það var meðal annars gert með því að breyta 

nöfnum, hylja götunöfn, nöfn bæjarfélaga og ýmsar aðrar upplýsingar sem hefðu 

getað gefið til kynna hver viðkomandi væri. Þátttakendur höfðu allir undir 

höndunum upplýsingar um hvernig hægt væri að ná í rannsakanda hefðu þeir 

einhverjar spurningar eða óskuðu eftir að hætta þátttöku.  

3.3.2 Fagaðilar 

Hér verða kynntir þeir þátttakendur í rannsókninni sem koma að upplýsingagjöf 

til eftirlifandi með einhverjum hætti. Einn viðmælandanna var fenginn til að svara 

spurningum sem fulltrúi Nýrrar dögunar, en sá einstaklingur er jafnframt 

aðstandandi þó hann komi ekki fram sem slíkur í þessari rannsókn. Hinir fimm 

eru fagaðilar sem sinna meðal annars upplýsingagjöf til aðstandenda látinna í 

sínu starfi. Þeir fagaðilar sem valdir voru eru félagsráðgjafi hjá Landspítalanum 

(LSH), félagsráðgjafi hjá Krabbameinsfélaginu, tveir fulltrúar frá 

Tryggingarstofnun og prestur. Hér að neðan verða þeir stuttlega kynntir en 

aðallega verður fjallað um þau hlutverk viðmælendanna sem snúa sérstaklega að 
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efni rannsóknarinnar. Fagaðilar verða einkenndir með (fag.), þar sem ástæða 

þykir til, í niðurstöðum til þess að auðvelda aðgreiningu milli fagaðila og 

aðstandenda. 

Sigurlaug Eyjólfsdóttir félagsráðgjafi starfar á Krabbameinsdeild/Lyfjasviði 

LSH. Hún er hluti af líknarráðgjafateymi LSH en markmið þess er að meðal annars 

að aðstoða við að sinna félagslegum þörfum, til að mynda almennum 

félagslegum réttindum og samskiptum innan fjölskyldunnar. Sigurlaug hefur 

unnið sem félagsráðgjafi hjá LSH í tæp sjö ár. Fyrst á kvennadeildinni í um það bil 

þrjú ár, síðan á barnaspítalanum í um þrjú ár. Hún hóf síðan störf á 

krabbameinsdeildinni í ágúst á þessu ári. Sigurlaug starfar jafnframt á 

líknardeildinni í Kópavogi en fer aðeins þangað þegar óskað er eftir 

félagsráðgjafa. Hún sinnir fyrst og fremst inniliggjandi einstaklingum og 

fjölskyldum þeirra. Hún er þó er einnig í sambandi við einhverjar ekkjur og ekkla. 

Hún leiðbeinir þeim um réttindi þeirra og veitir þeim stuðning. Oftast er um að 

ræða eitt til þrjú viðtöl. Sigurlaug vísar eftirlifendum síðan áfram á sálfræðinga, 

stuðningshópa og/eða annað sem gæti nýst þeim, en hún metur þörfina hjá 

hverjum og einum. 

Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, félagsráðgjafi, starfar á Ráðgjafar-

þjónustu Krabbameinsfélagsins. Markmið Ráðgjafarþjónustunnar er að aðstoða 

einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein að ná aftur tökum á lífi sínu, eftir 

þær breytingar sem greining krabbameins hefur í för með sér. Í 

Ráðgjafarþjónustunni getur fólk meðal annars fengið viðtal hjá félagsráðgjafa. 

Gunnjóna Una sinnir fyrst og fremst einstaklingum sem greinst hafa með 

krabbamein og aðstandendum þeirra. Þá er hún aðallega að veita þeim 

upplýsingar um réttindi þeirra í tengslum við veikindin og algengast er að hún 

hitti fólk bara einu sinni. Þannig leggur hún ríka áherslu á að hitta frekar fleiri en 

hvern oftar. Hún bendir fólki síðan gjarnan á að tala við sálfræðing hjá LSH þurfi 

það frekari viðtöl. Öðru hvoru leita til hennar ekkjur og ekklar, en 

Krabbameinsfélagið er fyrst og fremst að vinna í forvörnum og með þeim sem 

eru að berjast við krabbamein. Hún hefur þó hitt ekkjur og ekkla sem þess óska. 

Gunnjóna hefur tekið saman upplýsingar um réttindi eftirlifandi sem hún fer yfir 

með þeim. Einnig hefur hún bent einhverjum á starfsemi Rauðakrossins og 
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Rauðakrosshússins og þá bendir hún fólki jafnframt á að hitta prest og/eða 

sorgarhóp. Starfsmenn Krabbameinsfélagsins hafa fundið fyrir þörf á stuðningi 

við þennan hóp, eftirlifendur, og hafa reynt að koma til móts við hann til dæmis 

með samverustund einu sinni í mánuði sem séra Bragi Skúlason, prestur á LSH, 

heldur utan um ásamt hjúkrunarfræðingi frá Krabbameinsfélaginu. Síðasta sumar 

var ekkjum og ekklum boðið í 5 daga orlofsdvöl á Löngumýri. Hún taldi að þó að 

upphaflega hafi ekki verið hugmyndin að sinna þessum hópi, þá finni þeir þörfina 

og séu í auknum mæli að reyna að sinna henni. 

Jóna Hrönn Bolladóttir er sóknarprestur í Garðaprestkalli. Hún hefur 

gegnt því embætti frá 1. desember 2005. Hún útskrifaðist sem guðfræðingur frá 

Háskóla Íslands 1991 og var vígð sem prestur í Vestmannaeyjum sama ár. 

Hlutverk prests við útför og sálgæslu fyrir og eftir andlát er óneitanlega 

gríðarlega yfirgripsmikið. Sem prestur sinnir Jóna Hrönn eftirlifendum töluvert. 

Hún tilkynnir nánustu aðstandendum andlát þegar um það er beðið, hún ræðir 

við fólk á dánarbeðum, hún stendur fjölskyldum nærri fyrstu stundirnar eftir 

andlát og aðstoðar þær náið við skipulagningu útfarar. Hún framkvæmir fjölda 

athafna og fylgir fólki til grafar. Hún veitir fólki andlegan stuðning meðan á öllu 

ferlinu stendur og veitir því eftirfylgd, stundum hittir hún einstaklinga einu sinni 

eftir andlát nákomins en stundum eru stundirnar á eftir bæði tíðar og reglulega í 

nokkurn tíma. Það fer allt eftir einstaklingnum sem á í hlut, hvernig honum líður 

og hvernig öryggisneti hann býr að, en eftirfylgnin er yfirleitt meiri þegar ungt 

fólk deyr. Hún kemur einnig að minningarathöfnum og talar við nemendur og 

starfsfólk þegar einhver úr þeirra hópi deyr eða missir nákominn. Hér hefur verið 

stiklað á stóru, en eins og Jóna Hrönn sagði þá er hvert dauðsfall einstakt, „þetta 

verður aldrei færibandavinna“. 

Ásdís Eggertsdóttir er deildarstjóri þjónustumiðstöðvar hjá TR. Eygló 

Óskarsdóttir starfar á Réttindasviði TR og sér um andlátsmál þar. Ásdís og Eygló 

voru fengnar til að upplýsa rannsakanda um hvernig upplýsingagjöf TR til 

eftirlifandi er háttað. Fram kom að sýslumaður sendir ávallt dánartilkynningu til 

TR um leið og hann sendir hana á Hagstofuna. Hafi sá látni skilið eftir sig maka er 

honum sent bréf frá stofnuninni þar sem hann er upplýstur um möguleg réttindi 

og bent á að sækja um. Um er að ræða tvö stöðluð upplýsingabréf, annað er sent 
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til þeirra sem missa maka fyrir 67 ára aldur en hitt til þeirra sem eldri eru. Hjá TR 

starfar fjöldi ráðgjafa sem upplýsir og aðstoðar fólk um réttindi sín, bæði þá sem 

koma og eins símleiðis. 

Lára Arnardóttir (dulnefni) var fengin til að fræða rannsakanda um 

samtökin Ný dögun. Lára hefur sjálf misst nákominn eins og allir þeir sem sitja í 

stjórn og/eða starfa fyrir samtökin. Hún kemur aðeins fram sem fulltrúi Nýrrar 

dögunar í þessari rannsókn. Það var þó ákveðið í samráði við Láru að hún kæmi 

fram undir dulnefni og að persónueinkennum væri eytt. Samkvæmt Láru er Ný 

dögun leikmannasamtök, samtök eftirlifandi eða einstaklinga sem hafa misst 

nákominn. Einstaklingar sem áttu það sammerkt að hafa misst, tóku sig saman og 

mynduðu þetta félag. Hjá félaginu starfa engir fagaðilar heldur er lögð áhersla á 

að syrgjandi tali við syrgjanda, að rætt sé saman á jafningjagrundvelli. Í 

fræðilegum hluta rannsóknarinnar var fjallað nánar um markmið og hlutverk 

Nýrrar dögunar. Lára hefur starfað með samtökunum um nokkurt skeið og þekkir 

vel til félagsins og starfsemi þess. 

3.3.3 Aðstandendur 

Lagt var upp með að fá til þátttöku þrjá viðmælendur sem misst hafa maka. Þá 

var lögð áhersla á að aðstæður þessara einstaklinga væru nokkuð ólíkar. Þannig 

var valið að einn viðmælandinn væri með ung börn á framfæri, einn væri undir 

67 ára og ætti uppkomin börn og að einn viðmælandinn væri ellilífeyrisþegi, eldri 

en 67 ára. Einnig var leitast við að viðmælendur væru af báðum kynjum. Ástæðan 

fyrir því að ákveðið var að ræða við þrjá maka er sú að flest réttindamál snúa að 

einstaklingum sem missa maka. Vegna ólíkra aðstæðna og aldurs þessara þriggja 

viðmælenda eru réttindi þeirra ólík. Þá er vert að nefna að allir einstaklingarnir 

búa og eiga lögheimili hver í sínu sveitarfélagi. Nokkuð greiðlega gekk að fá 

viðmælendur úr röðum aðstandenda. Hér að neðan verða aðstandendur kynntir 

stuttlega. Þeir koma allir fram undir dulnefni eins og áður er getið. Aldri, 

barnafjölda, kyni barna, tíma frá andláti og öðrum upplýsingum sem auðkenna 

viðmælendur er breytt lítillega til að gæta nafnleyndar. 

 Svavar Pálsson var fyrsti viðmælandi minn, hann er karlmaður á 

fimmtugsaldri. Hann missti konuna sína fyrir um tveimur árum eftir langa og 
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erfiða baráttu við illvígan sjúkdóm. Þau eignuðust saman tvö börn sem nú eru 

uppkomin, fyrir átti Svavar einn son. Svavar vissi lengi í hvað stefndi og þrátt fyrir 

mikið áfall var hann að einhverju leyti undir það búinn þegar andlátið bar að. Þau 

hjónin höfðu rætt dauðann sín í milli og undirbjuggu útförina í sameiningu. 

Svavar situr í óskiptu búi. 

 Anna Baldursdóttir, tæplega fertug ekkja, missti manninn sinn fyrir um 

ári. Andlát hans bar skjótt að og algerlega fyrirvaralaust. Anna og maðurinn 

hennar heitinn áttu saman fjögur börn. Það yngsta var nýfætt en það elsta var 19 

ára. Anna býr nú ein með öll börnin og reynir að ná endum saman. Maður hennar 

var með sjálfstæðan rekstur og gerir það fjármál dánarbúsins töluvert flókin. Hún 

óskar ekki eftir að sitja í óskiptu búi og vinnur með hjálp lögfræðings við að semja 

við ýmsa aðila um skuldir er tilheyrðu rekstri eiginmanns hennar sem hún var í 

ábyrgð fyrir eða voru með veð í sameiginlegum eignum þeirra.  

 Guðrún Jónsdóttir missti manninn sinn fyrir nokkrum árum. Eiginmaður 

hennar var töluvert eldri en hún sjálf, en hún er rúmlega sjötug í dag. Síðustu 

mánuðina dvaldi hann á stofnunum, þá kominn með bæði parkinson og 

alzheimer. Þau áttu saman nokkur börn sem öll eru uppkomin. Guðrún situr í 

óskiptu búi. 

3.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru öll hljóðrituð og gögnin afrituð og greind samhliða rannsókn. 

Viðtölin voru mis löng en það stysta varði í um tuttugu og tvær mínútur en það 

lengsta í um eina og hálfa klukkustund. Samtals stóðu viðtölin í um fimm og hálfa 

klukkustund og töldu 117 síður. 

Eftir öflun og skráningu hófst frekari greining gagnanna. Gögnin voru 

greind eftir aðferðum grundaðrar kenningar. Í grundaðri kenningu eru dregnir út 

úr gögnunum flokkar, þemu og rauðir þræðir. Grundvallarskilyrði grundaðrar 

kenningar er að niðurstöðurnar séu túlkaðar út frá röddum þátttakenda (Strauss 

og Corbin, 1998). Gögnin voru öll lesin yfir nokkrum sinnum og dregin fram þau 

meginþemu sem þar var að finna. Við kóðun voru meginþemu táknuð með 

tölustaf og undirþemu með bókstaf. Þá voru mismunandi litir notaðir til þess að 

auðkenna þemun enn frekar og auðvelda úrvinnslu. Valin voru þrjú meginþemu, 
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þau eru: „Upplýsingar og aðgengi að þeim“, „Upplifun þátttakenda" og 

„Úrbætur" Þemun tengjast þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram og 

leitast verður við að svara. Helstu niðurstöður verða kynntar í sér kafla. 
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4 Niðurstöður 

Í gagnagreiningu voru gögnin greind í þrjú meginþemu og nokkur undirþemu í 

takt við þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með. Rannsóknar-

spurningarnar eru: „Hvernig er upplýsingagjöf til eftirlifandi háttað í dag?“, „Er 

þörf á því að bæta upplýsingagjöf til eftirlifandi?“ og „ hvað er hægt að gera til 

þess að bæta upplýsingagjöf til eftirlifandi?“. 

 Fyrsta þemað ber yfirskriftina: „Hvað svo?“. Undir því þema var gerð grein 

fyrir þeim verkefnum sem takast þarf á við fyrstu mánuðina eftir makamissi og 

upplifun þátttakenda á því ferli. Annað þemað heitir: „Upplýsingar og aðgengi að 

þeim“. Þar var fjallað um það hvernig upplýsingagjöf til eftirlifandi er háttað í 

dag, hvar upplýsingarnar er að finna og á hvaða formi. Í þessum kafla var 

jafnframt gerð nokkur grein fyrir þeirri upplýsingagjöf og þjónustu sem þeir 

fagaðilar sem rætt var við veita skjólstæðingum sínum. Þriðja og jafnframt 

síðasta þemað, „Úrbætur“, fjallaði um tillögur þátttakenda og rannsakanda að 

úrbótum á upplýsingagjöf til eftirlifandi. 

4.1 Hvað svo? 

Andlát ástvinar er sjaldnast léttvægt, hvert andlát er einstakt og aðstæður 

eftirlifandi án efa jafn ólíkar og þeir eru margir. Þegar maki deyr verður eftir ein 

fyrirvinna, eitt foreldri. Hvað svo? Hvað tekur við? Í þessum kafla er fjallað um 

fyrstu verkefnin sem eftirlifandi maki þarf að takast á við. Hvaða pappíra þarf að 

fá, hvernig á útförin að vera, hver sér um það? Hver eru réttindi eftirlifandi maka, 

hvað með nafnabreytingar? Síðast en ekki síst, hvert leituðu þátttakendur eftir 

stuðningi? Þessi kafli gefur lesanda einhverja hugmynd um hversu vel 

þátttakendur þekkja réttindi sín, eða skjólstæðinga sinna. Sigurlaug (fag.) taldi að 

fólk þekkti þau ekki vel og sagði:  
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Ekki neitt, ekkert, alveg hissa sko, vita voða lítið. Jú þeir vita 
alveg, að þeir… það er eins og það hafi frestað því að hugsa 
um þetta og hafa áhyggjur af þessu. Praktískir hlutir, vita 
kannski hvert er að stefna með makann og svo deyr hann og 
þá er bara allt í einu tímabært að fara að hugsa „hvað svo?“ 
„hvað gerist núna?“. Þeir vita til dæmis ekkert um að það sé 
hægt að sækja um til Tryggingarstofnunarinnar ef þú ert yngri 
en 67 ára og ert með börn á framfæri og þeir vita ekki um að 
þeir geta nýtt sér skattkortið, skattkort makans, sko, og það er 
hægt að sækja um ívilnun frá skatti og svo stundum, alveg 
eins og þegar maður er að vinna með fólki í krísu sem hefur 
verið að greinast með krabbamein, eða barnið þeirra hefur 
verið að greinast eða það er í þessu sem við köllum kreppu, 
maður er með kreppuvinnu, þá er maður að segja þeim, gefa 
þeim þessar upplýsingar og þau heyra sko, það er svo erfitt. 
Maður þarf að hitta viðkomandi oft og af því að það er svo 
erfitt að taka á móti svona upplýsingum.  

Eygló Óskarsdóttir (fag.) sló á sama streng og sagði að það væri mjög misjafnt:  

Sumir eru mjög vakandi yfir því, aðrir vita ekki hvað við séum 
að meina. Það er oft hringt út af þessu, hvað við séum að 
meina. Svo er mikið af fullorðnu fólki sem ruglar 
lífeyrisgreiðslum frá lífeyrissjóði og ellilífeyrisgreiðslum héðan, 
það ruglar því saman. Það heldur að það sé allt hér. Að við 
séum að taka af lífeyrissjóðnum, að við séum að þessu, en 
þetta er bara tvennt ólíkt, annað er lífeyrisréttindi sem þú ert 
búin að ávinna þér réttindi til og hitt er bara ellilífeyrir héðan 
frá ríkinu. 

Hún taldi þó að aðstandendur ættu yfirleitt gott með að meðtaka upplýsingar um 

réttindi sín og þá sérstaklega: „Þessum upplýsingabréfum“.  

 Hér að neðan er greint frá sjónarmiðum aðstandenda, hvernig þeim þótti 

þetta allt saman ganga. Hvað vissu þau? 

Hér er vert að byrja á stuttri tilvitnun í Guðrúnu: „Þetta gekk bara eins og 

lífið er sko, bara allt svona þokkalega fyrir sig“. 

4.1.1 Dánarvottorð og aðrir pappírar 

Þegar einstaklingur hefur verið úrskurðaður látinn gefur læknir (í flestum 

tilfellum) út dánarvottorð. Dánarvottorðið þarf síðan að fara með til sýslumanns 

sem gefur þá út vottorð um tilkynningu andláts. Það þarf síðan að berast presti 
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eða útfararstjóra áður en útför getur farið fram. Þá þurfa aðstandendur jafnframt 

að nálgast fleiri plögg frá sýslumanni, svo sem leyfi til að ráðstafa eignum, leyfi til 

setu í óskiptu búi eða leyfi til skipta hvort sem um er að ræða einkaskipti eða 

opinber skipti. 

 Hér verður fjallað um hvernig þessu var háttað hjá þeim aðstandendum 

sem rætt var við og hvernig þeim þótti þetta ganga fyrir sig. 

Guðrúnu (aðst) þótti þetta ekkert tiltöku mál og komst svo að orði: „…við 

gerðum þetta bara í sameiningu ég og einn sonur minn. Fórum með, fengum 

vottorð frá sýslumanninum og þetta gekk bara svona fyrir sig“. Anna fékk aðstoð 

við þetta, en lögin um skipti vöfðust aðeins fyrir henni, hún sagði meðal annars:  

Já sko, já ég man nú að þegar þetta gerist þá fór einn úr 
fjölskyldunni til sýslumanns og náði í plögg í sambandi við 
setu í óskiptu búi og fékk eitthvað hvað var það, tilkynningu 
um andlát sem hann þurfti svo að láta nefnilega fá, það var 
eitthvað þannig… Hann náði í það fyrir mig og þá fékk ég 
eimitt plöggin um setu í óskiptu búi. En þá einmitt byrjaði ég 
með plaggið og svo ætlaði ég bara að fara að fylla þetta út, þú 
veist hafði ekkert vit á þessu sko, en sem betur fer var ég ekki 
búin að skila því, því ég er ekkert að fara að sitja í óskiptu búi. 
Því að ég þarf að taka við skuldum [nafn maka]. Því ég 
náttúrulega, það eru náttúrulega bara misjafnar aðstæður hjá 
fólki. Ég svo sem bara fékk þessi plögg og svo átti bara að fylla 
þetta út en ég var sem betur fer ekki búin að fylla þetta út, því 
ég fór svo eitthvað að hugsa betur um þetta og þú veist ég er 
búin að vera með lögfræðing núna, ég var núna hjá honum 
bara, í morgun var ég hjá sýslumanni með lögfræðingnum 
mínum. Því við erum að fara að láta gera sem sagt, líklega 
einhverskonar opinber skipti, þar sem við lýsum bara 
dánarbúið, eða sem sagt hann eignalausan og ég ætla ekki að 
taka við skuldunum hans. 

Svavar stóð einn í þessu og fannst að hann hefði getað fengið betri upplýsingar 

og þjónustu frá sýslumanni, en það sem hefði getað tekið hann eina ferð tók 

hann nokkrar. Hann lýsti þessu þannig: 

Fá þessi þrjú vottorð strax og þess vegna þinglýsa því… Til að 
þurfa ekki að fara margar ferðir bara í það. En svo verður 
maður bara að hafa þessa möppu á sér með öllum plöggum… 
ég vissi það bara ekki og þeir segja manni bara ekkert af því og 
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því síður að segja manni að það þurfi að þinglýsa þessu og 
þannig að þetta er bara léleg, það er alveg fáránlega légleg 
upplýsingagjöf hjá sýslumanni, þetta er allt hjá sömu 
manneskjunni, þetta er sérstök deild. Ég varð að fá þetta 
plagg um að ég mætti ráðstafa eignum og dánarvottorðið, 
það voru þessi plögg sem ég þurfti… því annars hefðu lán og 
annað komist í vanskil, af því ég varð að breyta þessu öllu yfir 
á mitt nafn. Af því þetta var í greiðsluþjónustu. 

4.1.2 Útför og aðkoma prests 

Viðmælendum rannsóknarinnar fannst upplýsingagjöf og þjónusta í kringum 

útför almennt góð og voru aðstandendur ekki í neinum vandræðum þar. Þeir 

fengu allir útfararþjónustu til að sjá um flest það er snéri að útförinni. Guðrún átti 

fallega stund með sínum nánustu og lýsti þessu þannig: 

Í sambandi við jarðarförina og svoleiðis þá fór ég bara til 
[útfararstofa] sem var með jarðarfararþjónustu og þeir sáu 
um allt, ganga frá og panta tíma og pöntuðu blóma-
skreytingar, ég sagði bara hvernig ég vildi fá blóm og kistuna 
og svo sat ég hérna heima og pældi svoldið í sálmum eða 
svona einhverju sem að ég vildi láta syngja og það var 
eiginlega ekkert annað. Þegar hann deyr þá voru tveir synir 
mínir ekki á landinu, hefðu farið í ferð og þess vegna er það 
beðið með það, að hann er kistulagður og jarðaður sama 
daginn skiluru… Þá var bara kistulagt og þá var bara þetta 
nánasta. Þegar það var búið þá var bara jarðað og þá komu 
þeir sem af fjölskyldunni sem ekki voru alveg svona í 
hringnum skiluru, það var enginn rosalegur hópur af því að 
þetta var í kyrrþey. Svoleiðis vildi hann hafa það og þannig 
höfðum við það… *Það+ var svoldið erfitt í sambandi við það af 
því að hann var utan safnaðar og það var svoldið að velja 
svoldið það sem var ekki alltof hátíðlegt skiluru en það gekk 
ágætlega… svona einfalt og látlaust, mér fannst þetta nú bara 
ósköp notalega stund úr því sem komið var… Það var engin 
erfisdrykkja öðruvísi en það að ég hafði, þetta fólk sem fylgdi 
honum það kom hérna hingað heim af því að ég vildi líka 
gjarnan að það kveddi heimilið hans, ég vildi gjarnan að hann 
væri kvaddur þar, af því að hann var mikill heimilismaður og 
kunni vel við sig heima hjá sér og þá fannst mér það notalegra 
og það var gert og það var kannski smá vegis þröngt en ekkert 
alvarlegt, ég er nú með fullt af herbergjum uppá lofti svo það 
gat dreift úr sér. 
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Svavar hafði svipaða sögu að segja, allt gekk þetta nokkuð vandræðalaust fyrir 

sig. Þegar hann var spurður hvort það hafi verið mikil vinna í kringum útförina 

sagði hann:  

Nei ekki ef maður á góða að, nei presturinn sá um allt og 
útfararstofan. Og svo náttúrulega erfðakaffi og annað, það 
voru bara stelpurnar sem maður þekkir, [nafn] og ættin, sem 
sáu um það. En presturinn og útfarastofan sjá um allt, maður 
þarf bara að velja kistuna og svona.  

[Það þarf síðan að senda] dánartilkynningu, liggur við 
daginn eftir … Ég fékk náttúrulega aðstoð, maður þurfti að 
hafa smá ættartölu með og ég og [systir hennar] sáum um 
þetta. [Systir hennar] skannaði inn myndir, hún hjálpaði mikið 
í því, en svo sá ég sjálfur um að skrifa og senda inn sko. Og svo 
senda tilkynningu í útvarp… Ég sendi bara eina tilkynningu, af 
því hún var í kyrrþey. Þá sendi ég bara eina tilkynningu um að 
hún væri dáin og að jarðarförin hefði farið fram… það var 
sama dag og jarðarförin var til þess að fá minningargreinar 
birtar, maður þarf að gera það. Svo mánuði seinna senda 
aftur í blöðin, þakka þeim sem veittu stuðning, það kemur 
alltaf mánuði seinna eða tveimur, ég man það ekki, það 
kemur alltaf löngu seinna. Seinni tilkynningin, má segja svona 
þakkarkveðja. Það var mjög mikið sem var keypt hjá 
[minningarkort hjá félagi]. 

Lára (fag.) frá Nýrri dögun benti á að sum félög koma gjarna að útför með 

einhverju móti. Hún komst svo að orði: 

[Ef] viðkomandi hefur til dæmis bara svona til að segja verið 
frímúrari skiluru eða skáti eða eitthvað svona þá er oft sko, 
þessi félög koma að útförinni með einhverjum hætti sumir 
veita fjárhagsstyrk, sumir veita svona þjónustu eins og 
heiðursvörð eða eitthvað svona. Til dæmis ef það er skáti og 
eitthvað svona, þannig að það fer alveg, náttúrulega eftir 
hverju einu einstöku andláti, sumir hafa verið virkir í einhverju 
svona félagsstarfi skiluru þá er alveg eðlilegt að sá hópur sem 
þekkti hinn látna þar komi einhvernvegin að útförinni ef þeir 
vilja það. Sum félög, eins og ég veit til dæmis að frímúrarar og 
ég held líka Oddfellow og Lions sko að þeir eru bara með 
eitthvað svona staðlað sem að þeir, þeir hafa held ég fánann 
við útförina, halda heiðursvörð og svoleiðis og veita oft 
aðstandendum einhverja fjárhagsaðstoð varðandi útförina. 
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Hlutverk presta er að jafnaði mjög umfangsmikið í kringum andlát. Hér lýsir séra 

Jóna Hrönn nokkrum af þeim verkefnum sem hún aðstoðar aðstandendur með í 

undirbúningi útfarar:  

Þetta er líka sko mjög praktísk vinna. Þetta er ekki bara andleg 
vinna þegar dauðsfall kemur. Það er kannski vegna þess, eins 
og þú spyrð „hvað svo?“ og þess vegna, og maður veit að fólk 
spyr svoleiðis, þess vegna finnst manni mjög mikilvægt að búa 
til bara hreinlega gátlista fyrir fólk og fara yfir þetta allt og svo 
þegar þetta er búið, maður er kannski búin að gera þetta þá 
hittir maður aðstandendur og setur niður athöfnina… Það er 
allavega mjög mikilvægt að búa til strax ramma utan um 
næstu daga. Heyra svo í fólki daginn eftir og þá bara hitti ég 
það til þess að ræða við viðkomandi, ræða um síðustu 
dagana, veikindin og svona þeirra líðan að vera við 
dánarbeðið. Og svo set ég niður með þeim, ákveð með þeim 
hvaða útfararþjónustu þau vilja hafa og svona gef fólki rými til 
að hugsa það. Sumir vilja versla við útfararstofu 
kirkjugarðanna, aðrir vilja versla við smærri fyrirtæki og svo 
set ég niður með þeim hvenær við myndum hafa 
kistulagningu og hvenær við myndum hafa útför… Yfirleitt tek 
ég líka þátt í umræðum um erfidrykkju, með hvaða 
fyrirkomulagi, hver sé tilgangur og eðli hennar og ég er líka að 
gefa fólki hugmyndir um hvernig er hægt að hafa hana… Og 
náttúrulega þegar það er rosalega mikil skelfing þá er mjög 
mikilvægt að þú sért inní öllum ákvarðanatökum. 

Af reynslu hefur Jóna Hrönn komist að því að fólk fer strax í að undirbúa útförina, 

áður taldi hún að það væri gott að gefa aðstandendum smá rými til að jafna sig, 

hvílast og vera bara saman fjölskyldan, en það gekk ekki. Það þýðir ekkert að ætla 

að koma aftur eftir til dæmis tvo daga, því þá er fólk farið á fullt og jafnvel búið 

að ákveða tímasetningu og annað sem ekki er hægt að verða við. Það sé því best 

að setja þetta niður með fólki mjög fljótt, það henti fólki betur. Aðspurð um hvort 

hún benti aðstandendum á réttindi sem það gæti átt hjá Tryggingastofnun, 

sagðist hún hafa sett sig mjög lítið inn í það og bætti við: „…ég hef bara hvatt 

fólk, sagt því að það séu ýmisleg réttindi og svona sem það hafi og annað hvort ef 

það er lögfræðingur eða einhver flinkur á tölvu að styðja þau í því. Það er, fólk er 

aldrei neitt, það er mjög sjaldan sem ég er beðin um eitthvað svoleiðis, einhverjar 

slíkar upplýsingar“. Hún lætur fólk fá bæklinga ef það hefur ekki fengið þá 
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annarstaðar og eins gefur hún ávallt bókina Til þín sem átt um sárt að binda: 

Leiðsögn á vegi sorgarinnar, eftir Karl Sigurbjörnsson. 

4.1.3 Réttindamál og annar fjárhagsstuðningur 

Stór liður í þessu verkefni var að kanna upplýsingagjöf í tengslum við réttindi 

eftirlifandi. Hér að neðan verður greint frá því hversu vel þátttakendur voru að 

sér í réttindum sínum og hvernig þeir báru sig að við að sækja þau. Kaflanum er 

skipt í nokkra undirkafla og athyglinni þannig beint að einni stofnun eða stað fyrir 

sig. 

Rannsakandi velti því fyrir sér hvort Svavar og eiginkona hans hefðu rætt 

„réttinda málin“ eitthvað fyrir andlát hennar og fékk þetta svar: „Nei við sko, 

þetta var bara „pínöts“, sko sem við vorum ekkert að pæla í þessu, þó við höfum 

talað um dauðann og vissum í hvað stefndi þá var þetta bara „pínöts“, þá var 

þetta bara verkefni hjá mér“. 

 Þegar Anna var spurð hvort hún hefði farið fljótt að leita eftir réttindum, 

sagði hún: „Já mjög fljótlega, ég fór bara strax, ég er náttúrulega með svo mikið 

af börnum, að ég fór bara strax í þennan gír að bara þú veist, bara, halda öllu 

gangandi og fólk er í raun og veru mjög hissa á mér sko, hvaða auka styrk ég fékk 

þarna“. 

4.1.3.1 Réttindi hjá Tryggingarstofnun ríkisins 

Rannsakanda þótti forvitnilegt að vita hvernig þær Ásdís og Eygló frá 

Tryggingarstofnun upplifðu upplýsingaþörf eftirlifandi. Hvort þær teldu að fólk 

þekkti almennt réttindi sín og hvort fólk væri yfirleitt að sækja um það sem það 

ætti rétt á. Ásdís (fag.) taldi að það væri nú yfirleitt svo og sagði:  

Jájá, flestir gera það nú, flestir láta þetta nú ekki hjá sér fara. 
Það er náttúrulega þeir sem eru elstir og eiga rétt á þessum 
sex mánuðum það eru kannski helst þeir sem að sleppa þessu 
en flestir koma… Það hefur svo sem ekkert verið skoðað, 
hvort allir sæki um, en þeir náttúrulega sem eiga eftirlifandi 
maka sem er lífeyrisþegi þeir náttúrulega fá réttar greiðslur 
þó þeir sæki, þeir reyndar þurfa að sækja um heimilis-
uppbótina… Mér sýnist sko minnsta kosti þeir sem eiga börn, 
þeir sækja fljótt um, það er kannski þegar það fer að eldast 
fólkið, það eru kannski einhverjir sem sækja ekki um sem eiga 
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bara rétt á þessum sex mánaða bótum, engu öðru, en þetta er 
bara tilfinning, við vitum það ekki, þetta hefur ekkert verið 
skoðað 

Þá sagði Eygló (fag.) þegar hún var spurð hvort þær bentu fólki sem leitaði til 

þeirra á réttindi sem það gæti átt annarstaðar, hún svaraði því svo:  

Oft ef það hringir, allavega ef það er að hringja og fær 
samband við mig allavegana þá bendir maður því á að athuga 
hvort það eigi rétt hjá lífeyrissjóðum, því sumir eru bara alveg 
frosnir og vita ekkert í hvorn fótinn þeir eiga að stíga... og 
stéttarfélögin sín upp á að fá, hvort það eigi rétt á 
útfararstyrk. Maður reynir að veita fólki allar þær upplýsingar 
sem maður getur.  

Að sögn Ásdísar (fag.) og Eyglóar (fag.) þarf ekki að hafa dánarvottorð eða önnur 

vottorð meðferðis, þegar sótt er um bætur frá Tryggingastofnun ríkisins. 

Starfsmenn TR sjá í tölvukerfinu að maki er látinn og hvort og hve mörg börn 

hann hafi átt. Aðeins þarf að skila inn umsókn, sem hægt er að sækja á netinu. 

Svo framarlega sem umsóknin hefur verið fyllt út og undirskrift bóta-/lífeyrisþega 

sé á sínum stað, gildir einu hvort umsóknin berist með pósti, eða hvort 

umsækjandi eða einhver annar komi henni til skila. Greiðslur hefjast svo fljótlega 

eftir að umsókn hefur borist. Ásdís útskýrði þetta þannig: „Það er ekki greiddur 

andlátsmánuðurinn heldur mánuðurinn á eftir og við greiðum fyrir fram. Þannig 

að ef einhver deyr 20. nóvember þá fær hann greitt 1. desember, fyrir desember… 

sá látni fær alltaf greiðslur hjá okkur andláts mánuðinn“. Eygló (fag.) bætti við: 

„við greiðum allar bætur alveg tvö ár aftur í tímann. Það held ég að sé nú bara í 

mjög fáum tilfellum sem það er“. 

Þá ræddu þær stöllur um mikilvægi þess að lífeyrisþegar skiluðu nýrri 

tekjuáætlun sem fyrst svo greiðslur væru sem réttastar. Til þess þarf viðkomandi 

fyrst að fara í viðeigandi lífeyrissjóði og óska eftir að fá þar upp gefið hvað hann 

fær í makalífeyri. Þá að fylla út nýja tekjuáætlun og skila inn til TR. En reglur 

lífeyrissjóðanna og réttindi sjóðfélaganna eru mjög misjöfn og engin leið fyrir TR 

að áætla hverjar tekjur viðkomandi verða eftir breytinguna. Eins og fram kemur í 
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útskýringu Eyglóar (fag.) eru meiri líkur á því að fólki fái minna en það á rétt á, 

skili það ekki inn nýrri tekjuáætlun: 

Allar lífeyrisgreiðslur flytjast yfir á eftirlifandi og við vitum að 
það er rangt en, þá erum við ekki að ofgreiða fólki, við viljum 
frekar vangreiða því og það eigi þá frekar inneign heldur en að 
þurfa að vera alltaf eilíft að rukka fólk... Lífeyrissjóður þess 
látna hann flyst 100% yfir á eftirlifandi, fjármagnstekjur eru 
alltaf sameiginlegar tekjur þannig að þær flytjast þá allar 
náttúrulega yfir á eftirlifandi, ekkert hægt að deila þar á milli, 
út af því þurfum við nýja tekjuáætlun, eiginlega útaf 
lífeyrissjóðnum eða launagreiðslum. Það er mjög misjafnt hjá 
lífeyrissjóðum hvort þú ert að fá 50% eða 80% Í fæstum 
tilfellum fær það 100% en það er samt til og það fær líka 
stundum yfir 100%, [oftast er það] svona 60, 65. 

Hér að neðan má lesa hvernig Anna, Guðrún og Svavar upplifðu upplýsingagjöf 

frá Tryggingastofnun, hvernig þeim gekk að sækja sín réttindi/bætur og hvaða 

bætur þau sóttu um/fengu. Guðrún mundi þetta nú ekki alveg en sagði: 

Frá Tryggingastofnun fékk ég ekkjubætur í, ég held í tvö ár, 
þori ekki alveg að, það er nú bara sjálfsagt í lögunum skiluru… 
getur vel verið að mig misminni, en einhverjar bætur fékk ég 
þarna…  

Ef maður býr einn þá á maður rétt á heimilisuppbót og 
ég fór nú þarna, þegar ég fór í TR og hitti þarna einhverja, bað 
nú um þjónustufulltrúa en þá var það svo mikill biðtími svo 
ég, hún talaði við þarna einhverja stúlku, en hún sem sagt, en 
hún gat ekki frætt mig um þetta… svo bara löngu seinna þá 
fer ég þarna niður eftir út af einhverju öðru þá segir konan við 
mig „Hvað ertu ekki með heimilisuppbót?“ Nei, ég sagðist ekki 
vera með hana. „Þú átt að vera með heimilisuppbót.“ Þá fékk 
ég borgað aftur en ekki allan tímann skiluru því það var þá 
fyrnt. Þannig að mig hefur alla tíð fundist vanta dáldið á 
upplýsingar þarna hjá Tryggingastofnun og ekki verið nógu 
gott fyrirkomulag á þeirrri stofnun, svona ég er bara að 
gagnrýna hana í leiðinni. 

Anna er háskólamenntuð kona með stóran hóp af börnum. Hún fór mjög fljótt í 

að leita réttinda sinna til að halda öllu gangandi og eiga fyrir mat og öðru handa 

börnunum. Hún notaði mest netið til að verða sér út um upplýsingar og lýsti því 

svo: 
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Ég var eiginlega mundi ég segja búin að, já, ég var eiginlega 
búin að finna út úr öllu sjálf sko, öllu þessu sem ég var að 
segja áðan, dánarbætur, barnalífeyri og mæðralaun já, hvort 
það var eitthvað meira, jú svo var ég meira að segja búin að 
finna út úr því að, … sonur okkar er 19 ára og er í skóla, þannig 
að hann átti líka rétt á svona barnalífeyri vegna skólagöngu, 
eða eitthvað svoleiðis, þannig að ég var í rauninni búin að 
finna út úr því líka. 

Svavar átti aðeins rétt á dánarbótum frá Tryggingarstofnun. Hann þurfti þó 

jafnframt að vera í samskiptum við stofnunina vegna lífeyrisgreiðslna erlendis frá, 

það kemur betur fram í kaflanum um greiðslur frá lífeyrissjóðum. Honum þóttu 

þetta nú ekki háar fjárhæðir og sagði meðal annars: 

En svo náttúrulega af því [nafn yngsta barns] var orðinn 18 þá 
fékk ég engan lífeyri frá ríkinu eða neitt. Jú ég fékk í 6 mánuði 
makalífeyri af því ég er ekki það gamall. Ég fékk, ég man ekki 
hvort ég hafi fengið 18.000 kall í sex mánuði… Það kemur 
náttúrulega sjálfkrafa, þessi lífeyrisréttindi, þetta hálfa ár sem 
ég átti. Ég þurfti ekki að sækja um þessar dánarbætur, þær 
koma sjálfkrafa… ég hafði ekki hugmynd um hvað ég fengi 
lengi frá Tryggingastofnun. Ég hélt að það væri það sama og 
lífeyrissjóðirnir en svo á sjöunda mánuði þá fékk ég ekkert, þá 
þurfti ég að hringja og þá var mér sagt „nei þú færð bara í sex 
mánuði“ ég vissi ekkert hvað ég fengi í langan tíma… 

4.1.3.2 Réttindi hjá stéttarfélagi 

Flest ef ekki öll stéttarfélög greiða útfararstyrk til aðstandenda látinna 

sjóðsfélaga. Tveir viðmælendanna fengu slíkan styrk, þau Guðrún og Svavar, en 

Anna átti ekki slíkan rétt. En ástæða þess var af eðlilegum toga eins og sjá má á 

frásögn Önnu hér að neðan. Það má þó skjóta því hér að, að hún fékk útfararstyrk 

frá vinnunni sinni, en það kemur betur fram í kaflanum um annan 

fjárhagsstuðning: 

[Hann] nefnilega hafði ekki borgað í [stéttarfélag] hann var að 
vinna hjá sjálfum sér og svo náttúrulega er ýmislegt, og svo er 
ég í fæðingarorlofi þegar þetta gerist og, ég sko ég er að vinna 
hjá [fyrirtæki] og hef verið að borga í [stéttarfélag] nema 
hvað, ég geri þau mistök þegar ég fer í fæðingarorlof að ég 
gleymi að haka í að ég vilji borga í stéttarfélag, ég hefði átt 
rétt á einhverjum styrk þar held ég, ég veit það náttúrulega 
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ekki, því þetta er náttúrulega aðallega að þú færð styrk frá því 
stéttarfélagi sem þú sjálf, skiluru ef ég dey þá geta 
aðstandendur mínir fengið styrk frá mínu stéttarfélagi, ég 
held ég hefði átt rétt á einhverjum styrk þarna. Sko 
dánarbótum eða eitthvað, en ég klúðraði því. 

Svavar fékk útfararstyrk frá [stéttarfélag] sem kona hans hafði greitt í, hann fékk 

þó ekki fullan styrk af því hún hafði ekki verið í fullri vinnu í einhvern tíma. Hann 

minnti að styrkurinn sem hann fékk hafi verið um 100.000 krónur. Guðrún þekkti 

ekki alveg rétt sinn og var mjög ánægð með stéttarfélag síns maka, þeir höfðu 

samband við hana af fyrra bragði, hún sagði meðal annars: 

Já, sko félagið hans [stéttarfélag] það borgaði í útförinni, það 
borgar í útförinni fyrir sína menn… það var bara hringt í mig, 
ég var svoldið hissa, það var hringt í mig, ég vissi ekki, eða 
hafði ekki kynnt mér þetta, það var hringt í mig frá 
[stéttarfélag] og sagt að þeir borguðu upp í útförina, þetta 
kom mér mjög á óvart, bara af því að ég var ekki í þessu 
stéttarfélagi og ég hafði heldur ekkert verið að spegúlera í því 
eða kynnt mér þetta og, þannig að já þetta kom svona 
þægilega á óvart. Fólk hafði svona einhverjar tryggingar.  

4.1.3.3 Réttindi hjá lífeyrissjóðum 

Viðmælendurnir eiga mjög ólíkan rétt til makalífeyris, en hér að neðan er því 

stuttlega lýst hvernig þessu var háttað hjá þeim þremur sem rætt var við.  

Hjá Guðrúnu gekk þetta nokkuð hnökralaust fyrir sig, en hún átti ósköp 

lítinn rétt til makalífeyris. Eiginmaður hennar hóf seint að greiða í lífeyrissjóð og 

fékk hún því ósköp lítið þaðan. Þetta gekk allt nokkuð smurt hjá Önnu, hún þurfti 

aðeins að sækja um á einum stað, en hér kemur hennar saga: 

Ég sótti um það, já ég fór bara sjálf niður í, hérna, hvað heitir 
það, Frjálsi lífeyrissjóðurinn í KB banka, ég fór bara þangað 
með umsókn og þá reyndar fór það sjálfkrafa í eitthvað kerfi 
þannig að af því hann var kannski búin að borga í fleiri 
lífeyrissjóði, skiluru, þá gegnum, réttinda, eitthvað, þar sem 
þeir tóku sig, þar sem þeir eru búnir að taka sig saman 
lífeyrissjóðirnir, það var bara farið í gegnum allt, alla 
lífeyrissjóðina. Ég þurfti bara að sækja um á einum stað, en 
þetta var eitthvað svona sem ég bara sá í raun og veru bara 
sjálf á netinu… svo sá ég það meira að segja þegar ég var að 
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sækja um hjá lífeyrissjóðnum, ég fór kannski frekar seinna 
með það af stað, en þá var það bara reiknað aftur í tímann og 
borgað bara, þannig að það var allt í lagi sko. Ég var frekar í 
fyrra fallinu ég fór bara eins og ég segi, strax í þennann pakka. 
Manni finnst maður þurfa að vera sko kletturinn og þú veist 
og standa undir öllu, þannig að maður fór nánast strax í þetta 
allt saman. 

Svavar hafði töluvert aðra reynslu af þessu og lýsir hér nokkuð vel hvernig þetta 

gekk allt saman fyrir sig: 

Það voru vissir lífeyrissparnaðarreikningar sem hún átti og 
það fór, [nöfn barnanna] hlutur fóru beint inn á þeirra 
reikninga. Ég mátti ekki fá að vita, bankinn lagði beint inn á 
*þau+… Það var séreignasparnaður, nei bæði, nei það var, 
þetta var [lífeyrissjóður] því við vorum ekkert í þessu 
venjulega verkalýðssjóðum, við vorum í lífeyrissjóð sem erfist. 
(M: já alveg, 100%?). Já, þá fóru [nöfn barna] hlutur beint inn 
á, [þau] urðu að koma með og skrifa uppá. Það var gert upp. 
Þó það hafi ekki verið nema þúsund kall eða, það var alveg 
sama. Ég vildi að þessi upphæð færi inn á lán sem hún var 
skrifuð fyrir en það mátti ekki. Það verður að skiptast bara. Þú 
sérð að ég fæ fyrst 50% af því ég er giftur henni, svo skiptist 
50% í einn þriðja mig, einn þriðja *nafn+ og einn þriðja *nafn+… 
Svo er það misjafnt eftir lífeyrissjóðunum sko, hvað þú færð, 
þú færð eitthvað fullt í 2 ár frá lífeyrissjóð og svo einn þriðja 
af því í 1 ár. Þannig að, ég held ég sé að fá núna einhvern 
6.000 kall á mánuði. Þetta er á tveim stöðum sem ég fæ. En 
það er bara sem sagt, ég held að það séu einhverjar 3.000 
krónur á hvorum stað. Þetta er, maður verður moldríkur af 
þessu... 

En ég lenti bara í veseni, eða veseni, ég þurfti 
náttúrulega að sækja út líka lífeyri, sem að hún, það tók rúmt 
ár að fá það. Ég hringdi út, þá komst ég að því, með því að tala 
við sérstaka manneskju í [land] að þá þurfti ég að fara í 
Tryggingastofnun og fylla út sérstakt eyðublað þar. Það var 
eitthvað eyðublað fyrir útlandslífeyrissjóð. Og það var sent út, 
þetta þarf að gera allt innan viss tíma svo það fyrnist ekki 
réttindin. Ég var alveg á síðasta degi, þá hefði ég misst af 
einhverjum, einn mánuð sko, þetta var bara, ég held þú verðir 
að gera þetta innan hálfs árs… til þess að tapa ekki mánuði. Ég 
var alveg á síðustu stundu, [nafn á einstakling hjá TR] hjálpaði 
mér með þetta, náði að dagsstimpla þetta á síðasta degi, áður 
en það var sent út. Svo tók það hátt í ár þar… einu og hálfu ári 
seinna þá fékk ég greiðslurnar. 
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4.1.3.4 Fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi 

Anna fékk þó nokkra aðstoð frá sínu sveitarfélagi en þeir vildu þó ekki gefa neitt 

eftir með fasteignagjöldin:  

[Svo] átti ég líka rétt á, af því að ég er með lítið barn sko, 
heimgreiðslurnar, þetta heitir, hvað heitir þetta, 
þjónustugreiðslur, sem sagt fæ borgað, í staðinn fyrir 
niðurgreiðslu hjá dagmömmu, þá hérna færðu 35.000 kr. á 
mánuði frá því að barnið er 9 mánaða. Þjónustutrygging heitir 
þetta í Reykjavík, en og ég var í rauninni búin að finna út úr 
því líka, en ég gat fengið það frá sex mánaða út af því að 
náttúrulega ég var orðin einstæð… Og svo seinna sko þá talaði 
ég nú við hérna, þá hvað heitir það, það eru svoldið flókin 
fjármálin hjá mér, þú veist, maðurinn minn var í rekstri og 
svona sko þannig að ég er með lögfræðing og hann sótti um 
hjá [bæjarfélag] niðurfellingu á fasteignagjöldum og hérna og 
svo var ég boðuð í viðtal og það var ekki samþykkt semsagt, 
en þá í staðinn buðu þeir mér uppá hérna, það sem kallast, 
fjárhagsaðstoð, þannig að þeir greinilega svona vilja greinilega 
meira styrkja mig sem við kemur börnunum þannig að þeir 
ákváðu að borga *íþrótt+ hjá *…+ sem er *…+ ára og borga 
skólamatinn í skólanum fyrir *…+ ára krakkana í 3 mánuði og 
borga hérna dægradvölina hjá *…+ í 3 mánuði, þannig að þetta 
er það sem ég fékk frá [bæjarfélag]. 

Svavar fékk hins vegar niðurfellingu á fasteignaskatti, að hluta til. Hann frétti af 

þeim möguleika fyrir tilviljun, hann orðaði þetta þannig: „Svo var maður 

náttúrulega að finna út að maður gat fengið niðurfellingu á fasteignagjöldum, 

einhvernvegin komst ég að því, fyrsta árið… það voru felld niður fasteignagjöld 

að hluta… það ár sem makinn fellur frá“. 

4.1.3.5 Líftryggingar 

Svavar og Anna voru bæði rétthafar líftrygginga. Anna var alls ekki viss um að hún 

fengi neitt, hún hafði ekki mikið álit á tryggingafélögunum og átti allt eins von á 

því að þeir myndu synja henni um bætur af einhverri sök. Hún reyndist ekki 

sannspá eins og fram kemur í frásögn hennar: 

Svo er reyndar líftrygging, hann var með smá líftryggingu sem 
betur fer, reyndar ekkert háa sko þannig að, svo hafði hann 
borgað í einhverja söfnun hjá SunLife sem ég gat fengið, 
svilkona mín reyndar gekk í það fyrir mig, sem var reyndar 
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heilmikið maður þurfti náttúrulega að útvega allskonar gögn. 
Dánarvottorð og hjúskaparvottorð og svona það var sem 
betur fer, gekk allt saman. 

4.1.3.6 Annar fjárhagsstuðningur 

Saga Önnu er jafn sérstök og staða hennar, en maðurinn hennar dó skyndilega og 

frá mörgum og ungum börnum. Hún situr ein eftir í stóru húsi með langan 

skuldahala á eftir sér. Vinir hennar efndu til söfnunar fyrir hana og börnin þeirra 

og var hún þeim ákaflega þakklát fyrir það, en þar safnaðist góð summa sem hún 

skipti jafnt á milli þeirra allra. Þá studdi vinnuveitandi hennar hana ákaflega vel, 

eins og lesa má úr frásögn hennar hér að neðan: 

Í mínu tilfelli þá kom mín vinna bara rosalega vel á móts við 
mig. Ég náttúrulega er í fæðingarorlofi þegar þetta gerist og er 
búin að biðja þarna um að fá að vera í fæðingarorlofi í eitt ár 
og ég er búin að vinna þarna sko alveg frá upphafi, næstum 
því frá því að fyrirtækið var stofnað eða svona eins árs frá því 
það var stofnað. Og þeir borguðu mér útfararstyrk upp á 
500.000 krónur, sem var bara frábært, ég átti ekki von á 
þessu, sem bara dekkaði útförina, svona útför kostar alveg 
hálfa miljón, og það var mjög vel gert, mér bara mér var svo 
um þegar mér var tilkynnt þetta, ég var bara, ég var eiginlega 
bara klökk, fór eiginlega bara að væla sko. Og eins annað sem 
þeir gerðu að þeir hérna settu mig á launaskrá þegar ég var 
búin að vera sex mánuði í fæðingarorlofi, settu mig á 
launaskrá, þannig að ég er á launum núna hjá [fyrirtæki]. Ég er 
á 60% launum, ég var í 60% vinnu þegar ég fór og ég má bara 
vera á 60% launum þangað til að ég kem að vinna aftur núna 
bara um, í, já þegar hún er eins árs hún fæddist [dags.]. 

4.1.4 Nafnabreytingar og fleira 

Það er að mörgu að huga við andlát, þegar fullorðinn einstaklingur deyr þarf 

oftast að gera einhverjar nafnabreytingar. Flest erum við skráð fyrir einhverju, 

hvort sem það er lán, sími og/eða annað. Svavari fannst að þetta hefði getað 

gengið mun betur og kennir þar um lélegri upplýsingagjöf. Hann þurfti meðal 

annars að færa áskrift að Morgunblaðinu á sitt nafn, lánum og fleira. Upplifun 

Svavars á nafnabreytingunum voru eins og hann lýsir svo vel hér að neðan:  
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Það er náttúrulega, fyrst þarf maður að byrja á því að fara til 
sýslumanns og fá dánarvottorðið og hérna… ég gat ekki byrjað 
á einu eða neinu fyrr en ég var kominn með það í hendurnar. 
Það er alveg númer eitt tvö og þrjú að fá það, ég varð að sýna 
það í öllu, símanum og annað… maður þarf að hafa þetta bara 
á sér alla daga fyrst þegar maður er að breyta, síma og maður 
þarf að fara og fá sérstaka heimild til þess að geta notað 
bankareikningana hennar… sem maður þarf að sýna í 
bönkunum til að taka út vissa upphæð… Það var, það er 
einhver stöðluð upphæð sem að, eitthvað hlutfall, ég man 
ekki alveg… Maður þurfti alltaf að vera með dánarvottorðið 
upp á vasanum og þessa heimild um að fá að fara í 
reikningana hennar. Svo ef maður tók eitthvað út þá var 
skrifað inn á það, nú væri búið að taka þetta mikið. Sem sagt, 
og svo varð maður að hafa, hérna, svo varð maður að sýna á 
vissum stöðum að maður mætti sitja í óskiptu búi. Ég vissi 
ekkert af því strax sko, og því síður að það þyrfti að þinglýsa 
því sem ég komst að löngu seinna… *Þegar+ ég setti á sölu, þá 
komst ég að því að ég varð að þinglýsa skjalinu sem að sýndi 
að ég mætti sitja í óskiptu búi. Ég hafði ekki hugmynd um það. 
Maður hefði átt að gera það strax. En maður var alltaf með 
þetta á sér í öllum stofnunum og allt, nema ef það voru 
sameiginlegir reikningar hjá okkur, þá mátti ég alveg ráðstafa 
því… Þetta til dæmis þurfti ég að hafa með þegar ég var að 
færa punkta á safnkortinu, þá varð ég að sýna fram á að ég 
mætti sitja í óskiptu búi. Af því það hafa komið upp svo mikil 
dómsmál út af því, sögðu þau. 

Svavar og kona hans voru með sameiginlegan bankareikning, hún var rétthafi en 

hafði fullan rétt til að ráðstafa innistæðu hans. Aðra reikninga mátti hann ekki 

snerta og þeir lokuðust að hans sögn alveg um leið ásamt aðgang að heimabanka 

sem var á hennar nafni en þau notuðu sameiginlega. Svavar svaraði svo, er hann 

var spurður hvort hann hefði viljað fá aðstoð við nafnabreytingarnar: 

Hvað á maður að segja, þar sem maður var í „fríi“, auðvitað er 
leiðinlegt að standa í þessu, það er sárt að færa allt og þurrka 
hana út allstaðar. En ég veit að það hefði örugglega verið 
erfiðara hjá mörgum heldur en mér af því að maður, það var 
búið að vera langur aðdragandi að dauðanum. Þannig að það 
er allt öðruvísi, mundi ég halda hjá skyndilegu dauðsfalli, 
heldur en, hvað á að segja, undirbúnu 
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Hann þurfti að fara oft á sama staðinn og hefði viljað að þetta hefði allt tekið 

styttri tíma. Ef hann hefði haft eitthvað í höndunum, einhverjar leiðbeiningar, 

eða ef starfsfólkið hefði verið athugulla þá hefði þetta allt getað tekið mun styttri 

tíma en það gerði og auðveldað þetta mjög: 

…maður fór oft á sömu staðina. Það var eitt, það var síminn, 
og svo internetið af því að ég gerði þetta ekki í sömu ferðinni 
og þannig að þetta var bara… það var líka bara athugunarleysi 
hjá mér. Og starfsfólkið á mörgum stöðum er engan veginn 
hæft, þannig að, maður er bara í einhverri leiðslu, maður man 
eftir að gera símann, svo fattar maður seinna að netið er á 
sama stað. Það sem sagt, að starfsfólkið það ætti að vera 
upplýstara líka, það sér það að hún er skráð fyrir öllu þessu, í 
tölvunni þegar þeir breyta símanum, hún er dáin, þá eru þeir 
ekkert að spá í hinu, að segja ekki… hún er skráð fyrir 
símanum, hún er skráð fyrir netinu, hún er skráð fyrir gsm 
síma, þetta er kannski blokkering hjá þeim líka… maður þurfti 
að fara oft á sömu staðina. Ef maður vissi allt sem maður gæti 
gert þarna á þessum stað og eins það, þegar ég fór og ætlaði 
að breyta punktunum þá var ég með dánarvottorðið en þá 
kom í ljós að þá þurfti að ég vera með vottorðið upp á að sitja 
í óskiptu búi, þá fór ég fyrst og náði í það, löngu seinna… Þetta 
var bara full time job fyrst… Ég fór náttúrulega ekkert í 
nafnabreytingar fyrr en eftir útförina. Það var náttúrulega nóg 
að gera fram á jarðaför. 

Upplifun Önnu og Guðrúnar var talsvert ólík reynslu Svavars á þessu ferli. Önnu 

reynsla var einhvern veginn svona: „[Ég] hringdi einmitt og lokaði símanum hans, 

og já, nei ég held ég hafi bara hringt, nei hvernig var þetta, nei ég þurfti ekki að 

sýna nein plögg, rafmagnið það þurfti að lesa af því og eitthvað svoleiðis, það var 

ekkert vesen, bílarnir voru á mínu nafni og já, ég þurfti ekki að sýna neitt við 

það“. Hjá Guðrúnu gekk þetta ósköp svipað: 

[Þegar] maður er búin að fá, fara til sýslumanns þá er þetta, 
eiginlega liggur þetta alveg fyrir, þá breytir maður bara 
nafninu á bankabókum og svona. Þannig þetta er svona 
einfalt. Það er kannski öðruvísi þegar fólk er með meira, 
skiluru, meiri „business“, svo er þetta kannski öðruvísi ef að 
fólk á kannski einhverja aðra aðkomendur það getur spilað 
inn í en þegar þetta er svona einfalt allt saman þá er þetta 
mjög einfalt. Ekkert erfitt. 
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Það er eins með þetta og svo margt annað, þetta er svo einstaklingsbundið og 

aðstæður fólks geta verið mjög ólíkar. Það á ekki síst við á stundum sem þessum, 

þegar fólk hefur misst, oft ekki aðeins maka sinn, heldur jafnframt sinn besta vin. 

4.1.5 Andlegur stuðningur 

Það var nokkuð misjafnt hvort viðmælendur hefðu leitað sér stuðnings og þá 

hvar. Þá virtist þörfin líka mjög misjöfn. Það vakti athygli hér að viðmælendur 

höfðu lítið sótt í, eða fengið, eftirfylgni af hálfu prests. Ljóst var að þeir 

viðmælendur sem rætt var við áttu góða að og nutu stuðnings vina og ættingja. 

Þá töluðu tveir viðmælendanna við geðlækni eftir missinn.  

Þegar Guðrún var spurð hvort hún hefði leitað eitthvað til prests eftir 

útförina sagði hún: „Nei nei, nei ég hef ekkert hitt hann. Ég hef ekki farið í nein 

svona samtök eða eitthvað svona á eftir. Þetta var eðlilegt hann var það mikið 

eldri en ég og þetta var kannski skiluru bara gangur lífssins, en svoleiðis að þetta 

var bara notalegt, notaleg stund þarna í Fossvogskirkjunni og svona, fór vel fram í 

alla staði fannst mér, og eiginlega ábyggilega svoldið í hans stíl, skiluru“. Anna 

hefði viljað meira frumkvæði af hálfu prestsins, hún taldi að það gæti verið vegna 

þess að presturinn sem jarðaði eiginmann hennar var úr annarri sókn, hún komst 

svo að orði: 

Já sko, umm, mér fannst til dæmis presturinn sem sá um, sem 
jarðaði [nafn maka] mér fannst hann ekkert veita neitt rosa 
mikinn stuðning sko, mér fannst hann svoldið upptekinn 
þannig að mér fannst, jú við náttúrulega hittum hann bara 
fyrir útförina nokkrum sinnum sko meira fannst mér bara til 
að undirbúa og plana útförina. Svo eftir jarðarförina, þá 
eiginlega hittum við hann einu sinni og það var meira svona út 
af því að hann ætlaði að koma upp í bústað til tengdaforeldra 
minna og krakkarnir, hann vissi að krakkarnir yrðu þar og 
svona fyrir tilviljun þá ákvað ég að koma. [Svo] í raun og veru 
hafði hann ekkert samband fyrr en svona mánuði eftir 
jarðaförina, þannig að mér fannst vanta þar í. En ég veit það 
ekki, ég kannski, [að hann ætti að] hafa meira frumkvæði af 
þessu eða eitthvað svoleiðis. 

En það sem gerðist svo hjá mér, var það að [fyrirtæki] 
vinnan mín, þau hérna buðu mér uppá sem sagt að tala við 
geðlækni, sem ég gerði og borguðu fyrir mig einhver sex skipti 
eða eitthvað svoleiðis. En það var bara eitthvað svona sem 
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þau ákváðu að gera fyrir mig. Þau hafa nefnilega reynst mér 
alveg ótrúlega vel og ég þáði það. Og svo, ég veit ekki hvort 
það hefur með það að gera sko [Nafn maka] náttúrulega deyr, 
hann deyr *…+ í sumarbústað þar þannig að við fengum 
prestinn held ég [nafn] ósköp fínn kall og allt það, til að sjá um 
útförina sko, en svo náttúrulega er ég hérna og hann er ekkert 
í sömu sókn, eða þannig, ég veit ekkert hvort það hefur 
eitthvað með það að gera. En hérna en mér fannst hann 
ekkert, svona, ekkert. Hann hefði kannski mátt vera kannski 
aðeins meira svona, kanski meiri stuðningur og svona…  

Ég ætla aðeins að segja þér í framhaldi af þessu að, svo 
einhvernvegin var ég, mér fannst hann presturinn, ekkert 
sýna neitt frumkvæði að því að hafa samband og tala við 
krakkana eða neitt sko, mér fannst það bara algjörlega vanta 
og hérna, svo komu náttúrulega vinkonur mínar í heimsókn 
hérna, úr vinnunni og ég var eitthvað að tala um þetta við þær 
og þá fóru þær að spyrja um sóknarprestinn hérna, hvort 
hann hefði ekki talað við mig, ég sagði nei hann náttúrulega 
veit ekkert um þetta og eitthvað svona, nema það að einhver 
af þeim greinilega hringir í sóknarprestinn hérna, [nafn á 
prest] og bara um leið og þær eru búnar að hringja þá 
greinilega hringir hann í mig, þá var hann náttúrulega alveg 
miður sín, þá vissi hann ekkert af þessu, þá er það ekkert 
þannig að þó að einhver deyi hérna og hann sér ekki um 
athöfnina þá kemur þetta ekkert inn á borð til þeirra eða neitt 
þannig, hann vissi ekki neitt, og hann hafði ekkert, þetta 
gerðist náttúrulega bara að sumri til [dags] og hann var bara 
einhverstaðar í Vatnaskógi eða eitthvað og sá engin blöð. Því 
hann náttúrulega þekkir okkur samt ágætlega því hann 
náttúrulega skírði hérna eitt af börnunum okkar og fermdi 
einn strákinn svo hann veit alveg hver við erum. Og þá því 
bauð hann okkur svona aðstoð og krakkarnir mínir, þessir litlu 
fóru og töluðu við hann. Fóru niður í kirkju og hann talaði 
svoldið við þau. En þá var ég búin að vera að fara til 
geðlæknisins þannig að ég svo sem þáði ekkert þar.  

Spurð hvort hún hefði eitthvað kynnt sér starfsemi samtakanna Nýrrar dögunar 

sagði Anna: „Nei, ég veit ekki, ég hef ekki einu sinn heyrt þetta, Ný dögun…“. Eins 

og áður hefur komið fram á Anna nokkur börn á skólaaldri. Það þótti því 

áhugavert að kanna hvort eitthvað ferli hefði farið af stað í skólum barnanna, 

þegar þau sneru til baka eftir sumarfrí. Anna hafði þetta um það að segja: 

Sko, svo er það náttúrulega eitt að, af því að hann deyr 
náttúrulega [dags.] þá kemur skólinn í raun og veru kannski 
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ekki mikið inn á þetta en samt sem áður þá náttúrulega 
fréttist þetta strax og svoleiðis og það var náttúrulega bara, 
þegar þau byrjuðu í skólanum, þá náttúrulega fengum við að 
vita það að það væri bara, ef á þyrfti að halda þá hefðum við 
aðgang að skólasálfræðing og eitthvað svoleiðis sko… En eins 
og ég segi það var kannski ekki gert neitt svona sérstakt í 
skólanum nema við fengum að vita það að við fengjum aðstoð 
ef við myndum sækjast eftir því og við höfum svo sem ekki 
verið með sálfræðing eða neitt. 

Svavar taldi sig einstaklega heppinn. Hann á tvær frænkur sem hafa lært til 

djákna og hann gat leitað til. Þegar hann var spurður hvort hann hefði eitthvað 

leitað til prests sagði hann:  

Nei, sjálfsagt hefði ég getað reynt að sækja meira í prestinn, 
hann var boðinn og búin að aðstoða mig, hann bauð mér að 
ég mætti leita til hans, það er sjálfsagt meira andlegt, eitthvað 
svoleiðis… Við vorum hjá geðlækni og ég hélt áfram þar 
einhver tvö skipti. En svo var ég, fékk ég hérna, ég leitaði til 
[A-frænku] og [B-frænku] og [A-frænka] er náttúrlega djákni 
og [B-frænka] líka. Til dæmis áður en [sonur] gifti sig fór [B-
frænka] með mér í kirkju, það var í fyrsta sinn sem ég kom í 
kirkju eftir jarðaförina, þannig að hún vildi að ég væri með 
henni í kirkjunni smá tíma áður en [sonur] gifti sig, hvernig ég 
tæki því að koma inn í kirkjuna… það náttúrulega eiga ekki 
allir svona góða að, það hefði kannski ekki hvarflað að öllum 
að gera þetta, ekki af fyrra bragði, mér fannst allavega mjög 
gott að vera búinn að fara í kirkjuna þarna áður og vera smá 
tíma með [B-frænku] þar.  

En svo náttúrulega talaði maður oft við [A- frænku]. [A- 
frænka] hringdi oft, hún er djákni á [staður] hún hafði alltaf 
stöðugt samband við mig hringdi oft, maður fékk sem sagt 
hvað á ég að segja, hughreystingu eða… Já líka af því *A- 
frænka] er náttúlega að koma, hvað á að segja, þekkir svo vel 
til, búin að ganga með okkur í gegnum þetta, hún var sú fyrsta 
sem kom þegar hún dó, hún er bara þannig gerð að, hjálpar 
öllum, þannig að, það er náttúrulega mjög gott því við erum 
náttúrulega nátengd. Það er frábært að eiga svona að, og [B-
frænka+ var djákni í *staður+… Það náttúrulega lán í óláni að 
eiga svona að, í svona aðstæðum, ef maður sko… Ég hugsa að 
það séu margir sem eiga engan svona að sem þurfa að létta af 
sér en geta það ekki, þora það ekki við presta, þannig að ég 
fer vel út úr þessu þannig, með aðstoð. Nema náttúrulega, 
maður var í pappírsveseninu alltaf einn sko. 
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Þrátt fyrir að vera með opið læknisvottorð fór Svavar mjög fljótt til vinnu aftur. 

Þegar hann var spurður hvers vegna hann hafi kosið að gera það sagði hann 

þetta: 

Nei bara, manni fannst manni bara leiðast heima, maður hafði 
ekkert við að vera. Það var svo tómt. Það var búið að snúast 
svo mikið, síðustu þrjú árin voru búin að snúast svo mikið í 
kringum veikindin þannig að, svo var klippt á allt svoleiðis. Þá 
fannst manni maður bara betur settur með að fara í vinnuna. 
Komast innan um fólk, allir aðrir að vinna. 

Að eigin sögn þóttu viðmælendum mínum þeir vera í nokkuð góðu jafnvægi. Þeir 

tóku virkan þátt í lífinu og það virtist nokkuð létt yfir þeim, þrátt fyrir allt.  

 

„Þetta verður aldrei færibandavinna“, sagði séra Jóna Hrönn Bolladóttir um 

stuðning við aðstandendur í tengslum við andlát, og bætti við: 

Hvert dauðsfall, það er alveg sérstakt, þannig að maður man 
eftir, ég man eftir öllu fólki sem ég hef þjónað í kringum 
dauðann, þú tengist fólki mjög sterkt… maður þarf 
einhvernveginn að láta hugvitið ráða í hvert skipti, maður þarf 
svo mikið að lesa í fólk og fjölskyldur. Og eitt sem hentar fólki 
hentar ekki öðrum og svona. Þú veist það hentar sumu fólki 
að hafa mig, það hentar sumu fólki að hafa mig ekki.  

Jóna Hrönn reynir eftir fremsta megni að fylgja eftir stuðningi við fólk sem hún 

hefur þjónað í kringum dauðann en bendir á að eftirfylgd sé mjög erfið í stóru 

prestakalli eins og Garðasókn er. Hún hefur reynt að hafa það fyrir reglu að hitta 

eldra fólk sem missir maka að minnsta kosti einu sinni eftir útför, það fari mikið 

eftir stuðningsneti viðkomandi og fer heldur oftar ef fólk er mikið eitt og í miklum 

sárum. Það sé heldur meira þegar ungt fólk deyr og getur eftirfylgd varað í marga 

mánuði, stundum mjög oft og reglulega í langan tíma. En þetta fari alveg eftir eðli 

dauðsfallsins. Hún benti jafnframt á að hún veiti oft eftirfylgd þó hún jarði ekki, 

það komi til dæmis til þegar nánustu aðstandendur búa í mikilli fjarlægð frá þeim 

presti sem annaðist útförina. Þá sagði hún eftirfylgd með unglingum vera mjög 

vandasama: 



63 
 

Þegar unglingar eru þá fer svo ofsalega margt í gang og það er 
alveg gríðarleg vinna þegar unglingur deyr. Af því að unglingar 
þurfa bara svo ofboðslegt utanumhald við svona tímapunkt, 
það þýðir bara margar samverustundir oft og svona 
ofboðslega mikil eftirfylgd. Það er eiginlega erfiðast þegar 
manneskja svona á framhaldsskólaaldri deyr, eða svona 13-20 
ára, mér finnst það vera svona erfiðast. Svo eru þau bara svo 
ofboðslega tengd vinum sínum, það er ekki fjölskyldan, hún er 
ekki í fyrsta sæti, þetta er mjög flókið og erfitt, þú þarft að 
vera mjög fókuseraður, það getur misst heilsuna, andlega 
heilsu, á þessum aldri sem verður fyrir svona miklu áfalli, 
þannig að ef ekki er vel haldið utan um það þá er það mjög 
slæmt. En ef það er vel haldið utan um það og góð samvinna 
skóla og kirkju og fjölskyldu og allt þetta, þá hérna geta verið 
miklar blessanir í því. Þrátt fyrir þessa hræðilegu sorg. 

Jóna Hrönn á gott samstarf við alla leik- og grunnskólastjóra í prestkallinu og 

veitir bæði starfsfólki og nemendum stuðning þegar einhver úr þeirra röðum 

deyr eða missir nákominn. Þá er misjafnt hvernig þessu er farið en algengt er, til 

dæmis þegar barn missir foreldri, að kennari eða námsráðgjafi tilkynni bekknum 

tíðindin og hún komi svo inn í bekkinn og ræði við börnin um sorgina og er til 

staðar til að svara þeim spurningum sem vakna hjá þeim. 

 Þegar einstaklingur andast í slysi er Jóna Hrönn stundum fengin til að 

tilkynna nánustu aðstandendum tíðindin, hún lýsti því þannig:  

…og svo er það líka oft þannig að það kannski deyr einhver 
maður á Ólafsvík og hann á móður hérna og þá hringir kannski 
presturinn á Ólafsvík og segir „þessi maður dó, ert þú tilbúin 
að fara í Garðabæinn, móðir hans býr á Strandveginum, og 
tilkynna henni andlátið?“, þannig að það getur gerst í því 
formi að ...eða lögreglan á Akureyri hringir og segir: „heyrðu 
það var maður sem tók líf sitt í nótt, sko hérna, hann á konu í 
Garðabæ“, þá verð ég að fara inn í Garðabæ og tilkynna það, 
þannig að það er gert þannig. 

 Hún sagði jafnframt: 

…svo er það stundum þannig að maður kemur kannski inn í 
sorgarhús og þar sem hefur orðið mikið áfall og það eru allir 
lamaðir, að þá hefur presturinn það soldið að búa til strúktúr 
eða ramma eins og ég var að segja með athafnirnar, að þá til 
dæmis kemur maður kannski þar inn og segir sko, hérna það 
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er mjög mikilvægt að allir viti þetta, hverjir eru nánustu 
aðstandendur og maður hjálpar fólki að muna, fólk er svo 
dofið, hjálpa því að muna hverjir þurfa að vita þetta áður en 
þetta fer í fréttirnar og þá sem sagt hérna fer maður svoldið 
yfir tengslin, ef þetta er kannski ungt fólk og eitthvað svona 
þá býðst maður kannski til að hringja í prestinn á viðkomandi 
stað og fara og segja frá því til þess að viðkomandi sé ekki 
einn eða fái þetta í gegnum síma, segjum til dæmis einhver 
sem er mjög viðkvæmur andlega að hann sé ekki að fá svona 
upplýsingar í gegnum síma.  

4.2 Upplýsingar og aðgengi að þeim 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig þátttakendur upplifðu upplýsingagjöf til 

eftirlifandi. Önnu fannst vanta þar í og sagði: 

Mér fannst allavega ekki, mér fannst vanta frekar mikið í 
svona upplýsingagjöf. Allt sem að ég fann eða sem sagt gerði í 
rauninni, fann ég bara út sjálf með því að fara í tölvuna og 
„googla“, fór bara inn á Tryggingarstofnun og hérna, fann út 
úr því sjálf, hvernig ég ætti að sækja um barnalífeyri og 
makalífeyri og mæðralaun, já og dánarbætur. Þetta er sem 
sagt það sem er hjá Tryggingastofnun. Mér fannst svona, það 
var enginn svona sem benti mér á þetta að fyrra bragði, eins 
og ég, ég var kannski alveg í standi til þess að standa í svona 
og er líka svoldið mikið í tölvum og svona, þú veist, þannig að 
ég var oft að hugsa um fólk sem var kannski ekkert í standi til 
að sjá um svona, kannski kann ekkert mikið á tölvur og svona 
þannig að, já ég í raun og veru bara fann út úr þessu sjálf og 
fór og sótti bara um þetta. Fór og náði í eyðublöð minnir mig, 
já, og fyllti út, nei ég gat prentað út á netinu held ég og fór 
með sjálf bara og sótti um. 

4.2.1 Heimsendar upplýsingar 

Í viðtali við Ásdísi og Eygló frá Tryggingarstofnun ríkisins (TR) kom fram að allir 

sem missa maka sinn eiga að fá sent með pósti upplýsingabréf frá stofnuninni. 

Það séu verklagsreglur hjá TR. TR fær tilkynningu frá Sýslumanni um andlát, um 

leið og það er sent á Hagstofuna. Í kjölfarið er sent bréf frá TR á eftirlifandi maka, 

sé honum að skipta, þar sem honum er bent á möguleg réttindi. Eygló (fag.) 

sagði:  
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Þeir leita nú sjaldnast til okkar að fyrra bragði myndi ég segja, 
en ef það er undir 67 ára, við fáum alltaf frá sýslumanni um þá 
sem látast, ef það er undir 67 ára og á eftirlifandi maka þá 
sendum við þeim bréf og bendum þeim á að það geti átt rétt 
á dánarbótum, barnalífeyri og þess háttar, og það geti þá 
komið og sótt um… Mér finnst hafa orðið breyting á ferlinu, af 
því við erum alltaf að reyna að fara milliveginn, að vera ekki 
að senda fólkinu of snemma bréf og reyna að draga það ekki, 
því sumir segja „maður var nú bara að fá bréf frá ykkur þegar 
ég var að fara í kistulagningu eða jarðaförna“ og maður er að 
reyna að finna þennan vendipunkt sem er mjög erfitt. Þá er 
bara mjög og oft sem maður sér að þá er fólkið búið að koma 
hérna þegar maður ætlar að fara að senda því bréfið og búið 
að sækja um. Þessi punktur er ofsalega erfiður að finna. Við 
[sendum bréfið] svona viku, tíu dögum eftir andlát, og þá 
finnst manni, sérstaklega finnst manni fara, eða það er búið 
að fara finnst mér allavega mikið af ungu fólki, undir 
ellilífeyrisaldri sem er búið að deyja núna á þessu ári 
allavegana og mér finnst eiginlega, að ef maður þarf að senda 
eins og þetta bréf að maður þurfi að gera það um leið og 
maður fær andlátið, upplýsingar um andlátið. Annars er þetta 
búið að koma og þá finnst manni leiðinlegt að það skuli sjást 
alltaf í ferlinu að bréf hafi ekki verið sent, frá okkur… En mér 
finnst, þessu upplýsingabréfi, ég var eimitt að tala um það 
bara núna um daginn á fundi að ég ætla bara um leið og ég fæ 
andlátið og það er þetta ungt fólk þá ætla ég bara að senda 
bréfið út. Þetta eru upplýsingar, þetta er ekki krafa eða neitt 
þess háttar sem við erum að senda fólki, við erum að reyna að 
upplýsa það og ég sé enga ástæðu til þess að, frekar en að 
fólkið fái símareikning og rafmagnsreikning, þá finnst mér 
þetta nú bara mjög saklaust upplýsingabréf… já þá er 
eiginlega okkar, bara, upplýsinga, sem okkur ber að gera 
samkvæmt okkar stjórnsýslulögum, upplýsa eftirlifandi maka 
hvaða hugsanlega rétt hann gæti átt…  

Hvorki Anna né Svavar könnuðust við að hafa fengið sent slíkt bréf. Rannsakanda 

ljáðist að spyrja Guðrúnu hvort hún hefði fengið slíkt bréf. Þegar Anna var spurð 

hvort hún hefði fengið upplýsingabréf frá Tryggingastofnun sent heim í pósti 

sagði hún:  

Nei, sem að kom, ertu að meina eitthvað sem kom sjálfkrafa? 
Nei, ekki man ég eftir því, nei. Ekki svo ég muni allavega,… nei 
ég er nokkuð viss um það. Kannski vegna þess að, kannski var 
ég bara fljótari að gera þetta, ég veit það ekki. Það hefði 
kannski hvort eð er komið ef að, ekki man ég eftir því, er það 
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eitthvað sem að… þetta bréf kom ekki, ég er alveg nokkuð viss 
um það sko. 

Einhverjar gloppur virðast vera í vinnuferlinu hjá TR, en hvert umboð sér um að 

senda á aðstandendur í sínu umdæmi. Hér ber að geta þess að hvorki Anna né 

Svavar eiga lögheimili í Reykjavík. Hugsanlegt er að þessum verklagsreglum sé 

ekki fylgt jafnvel í öllum umdæmum. En það var ekki skoðað sérstaklega. 

4.2.2 Rafrænar upplýsingar 

Svavar reyndi að afla sér upplýsinga á netinu en fannst það ekki bera mikinn 

árangur og sagði: „Það var ekkert, það er ekkert hjá þessum stofnunum og annað 

það stendur ekkert um svona. Hvernig þú átt að bera þig að. Ég athugaði reyndar 

ekki hjá sýslumanni en svo var maður að athuga á öðrum stöðum en það stendur 

ekkert um svona“. Anna fann hins vegar töluvert af upplýsingum á netinu og vann 

út frá því. 

 Á hinum ýmsu vefsíðum hefur rannsakandi rekist á ógrynni uppýsinga um 

allt það er aðstandendur gætu þurft að vita við andlát ástvinar. Það liggur 

misdjúpt á upplýsingunum og ekki er allt jafn auðfundið. Þá spilar inn í að til þess 

að leita að einhverju á netinu þarf maður oftast að hafa einhverja hugmynd um 

hvers maður leitar. Sú síða sem rannsakanda þótti bera af, og vera góður 

byrjunarreitur fyrir eftirlifandi í leit að upplýsingum, var vefsíða 

Forsætisráðuneytisins á island.is. Það kallar þó á nokkuð góða leitarfærni og 

heppni, ef svo má að orði komast, að finna þessar upplýsingar á síðu 

ráðuneytisins. 

4.2.3 Bæklingar 

Viðmælendur rannsóknarinnar könnuðust ekki við að hafa fengið bæklinga um 

réttindi sín eða annað sem snéri að andláti makans. Nema hvað Anna var nýbúin 

að fá bækling um fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu. 

Þrátt fyrir þetta er til ógrynni bæklinga sem rannsakandi sankaði að sér 

meðan á vinnu við rannsóknina stóð, og er það nú eflaust ekki allt sem til er um 

efnið. Bæklingarnir eru ýmist gefnir út af ríkisstofnunum, félagasamtökum, 

kirkjunnni eða einkafyrirtækjum (útfararstofum). Þeir eru jafn misjafnir og þeir 
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eru margir, flestir fjölluðu þeir þó aðeins um eitt af þeim efnum er snerta 

missinn. Þá var það ýmist um sorg og sorgarúrvinnslu, útför eða réttindamál. Sá 

bæklingur sem kemst einna næst því að fjalla um öll þessi atriði er Við andlát 

ástvinar sem Landspítalinn gaf út árið 2002. Þar er stiklað á stóru um réttindi 

eftirlifandi, en hæglega mætti bæta þar úr. 

4.2.4 Upplýsingagjöf? 

Spurningarnar: „Til hverra leituðu aðstandendur eftir upplýsingum?“ og „Hvernig 

koma félagsráðgjafarnir, Sigurlaug og Gunnjóna Una, að upplýsingagjöf 

eftirlifandi?“ er efni þessa kafla. 

 Anna leitaði til félagsráðgjafa hjá sveitarfélaginu og taldi sig ekki hafa 

grætt mikið á því. Hún lýsti þeirri reynslu þannig: 

Alveg töluvert seinna, eftir að ég var búin að sækja um þetta, 
þá kemur svilkona mín [nafn], systir [nafn], og segir við mig að 
það væri voða sniðugt fyrir mig að panta tíma hjá [bæjarfélag] 
hjá félagagsráðgjafa, það var bara hún sem að benti mér á 
þetta og hringdi og pantaði fyrir mig tíma. Og þá náttúrulega 
þegar ég kom þangað, þá náttúrulega fór sú kona að segja 
mér hvað ég ætti rétt á, en ég var náttúrulega búin þá að 
sækja um þetta allt… Þannig að í raun og veru kom ekkert 
meira út úr því, en svo fór hún bara að tala um fjárhagsaðstoð 
og svona sem að ég fór ekkert út í alveg strax sko, en hérna, já 
og, þannig að í raun og veru, já þannig að það kom ekkert 
meira út úr því af því að ég var svona sjálf búin að finna út úr 
því. En ég hefði alveg viljað þarna í upphafi fá eitthvað. Eins og 
bréf frá bænum sko … Heyrðu, jú það var eitt sem ég gleymdi 
að segja sem hún gerði félagsráðgjafinn, sem kom sér vel, ég 
er reyndar ekki búin að skoða, það var í sambandi við, af því 
ég er að sækja um leikskólapláss fyrir stelpuna á 
ungbarnadeild … hún sótti um forgang fyrir mig og ég, svo 
þegar ég kom til hennar núna, sem sagt í annað skipti af því ég 
var að sækja um fjárhagsstuðninginn eða það, þá spurði ég 
hana eitthvað út í þetta, en þá hafði hún ekkert heyrt og hún 
ætlaði eitthvað að ýta á eftir þessu. En ég hef sem sagt ekkert 
svona ýtt á þetta eða hringt neitt og spurt um þetta. Þannig 
að hún skrifaði bréf til þess að fá forgang fyrir stelpuna. 

Svavar og eiginkona hans töluðu við félagsráðgjafa á Landspítalanum þegar hún 

veiktist fyrst. Hann sagði að þau hefðu verið eitt stórt spurningamerki þegar þau 
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komu út, hann lét það því vera að leita þangað aftur. En reynslu sinni lýsti hann 

þannig:  

Þegar [nafn maka] veiktist þá fengum við sko, var okkur 
ráðlagt að tala við félagsráðgjafa inn á spítala en það var bara 
djók, einn sem ég þekki mjög vel núna og er með krabbamein 
hann fór í þetta sama og hann sagði „ ég hefði alveg getað 
sleppt því að vera að eyða tímanum í þetta“. Þeir vita ekkert 
og þeir vilja helst að maður standi í öllu sjálfur.  

…Við fórum þarna til þessa félagsráðgjafa inn á 
Landspítala og ekkert, sem er alveg fáránlegt. Við vildum bara 
fá haldbær svör, nú greindist hún með [sjúkdóm], hvaða 
réttindi hefur hún, getur hún verið þetta lengi á launum, hvað 
færðu út úr tryggingunum og eða TR þá eða eitthvað bara, er 
eitthvað annað, einhver önnur aðstoð sem hún gæti fengið? 
Heimilishjálp eða? Þetta voru alveg svakalega légleg svör sem 
við fengum. 

Þegar hann var spurður hvort einhver hafi getað miðlað honum af reynslu sinni 

sagði hann: „Nei, það náttúrulega eina, mamma hafði verið í þessu nokkrum 

árum áður en hún vissi ekki meira, hún vissi minna en ég… Ég held hún hafi ekki 

fengið niðurfellingu af fasteignagjöldum, hún hafði ekki hugmynd um það. Það er 

eitthvað 80-100.000 kall á þessu ári… einhverstaðar frétti ég það að ég gat notað 

í 9 mánuði skattkortið hennar“. 

  

Eins og er kostar ekkert að fá viðtal hjá félagsráðgjafa á Landspítalanum. Þá bíður 

Krabbameinsfélagið þeim sem þangað leita að tala við félagsráðgjafa sér að 

kostnaðarlausu. Eins og áður hefur komið fram var rætt við þær Sigurlaugu, 

félagsráðgjafa á krabbameinsdeild LSH, og Gunnjónu Unu, félagsráðgjafa hjá 

Krabbameinsfélaginu. En tilgangur þess var að kanna hvort þjónusta þeirra væri 

aðgengileg mökum og þá með hvað hætti.  

Sigurlaug hefur jafnframt unnið á barnaspítalanum og kvennadeild LSH og 

gat því lýst hvernig upplýsingagjöf hún, sem félagsráðgjafi, hefur veitt 

eftirlifendum á þeim þremur deildum sem hún hefur starfað á, og jafnframt 

varpað ljósi á það hvernig upplýsingagjöf hefur verið háttað á LSH. Sigurlaug hafði 

margt til málsins að leggja og sagði meðal annars:  
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Sko ég get alveg sagt þér frá því að ég hérna er bara búin að 
vinna á krabbameinsdeildinni í sko síðan í ágúst á þessu ári og 
áður var ég að vinna á barnaspítalanum og vann þar í 3 ár þar 
áður var ég á kvennadeildinni og vann þar í 3 ár þannig að á 
öllum þessum stöðum hefur maður verið að fylgja eftir fólki 
sem hefur misst. Aðstandendum, og eiginlega er þetta svolítið 
svipað vegna þess að þetta er ekkert í neinum föstum 
skorðum það er ekkert svona eitthvert kerfi sem að 
viðkomandi fer inn í sem að er boðið upp á heldur eru þetta 
mínir skjólstæðingar áður en viðkomandi deyr og maður fylgir 
bara eftir. Maður verður að meta það sjálfur hvað lengi og 
hvernig. 

Spurð um verklagið sagði hún: 

[Ég hef] bara haft það fyrir reglu að hringja í þennan sem ég er 
búin að kynnast, makann, til þess að bara að votta samúð og 
bjóða upp á viðtal ef að hérna, þetta hafa verið ekkjur svo 
mikið sko, ég er reyndar að fara að hitta einn ekkil á 
mánudaginn sem að hringdi nú sjálfur, ég hafði ekki hitt 
konuna hans, þá er þetta svoldið svona, þau þurfa að fara 
svoldið í gegnum sín réttindamál en það fylgir því alltaf að það 
þarf að fara í gegnum hvað var að gerast og hvort viðkomandi 
upplifi þetta, að þetta hafi gerst, eða að makinn hafi dáið 
snögglega, átti von á meiri tíma. Svo þegar jarðarförin er búin 
þá er mjög mikil þörf á að tala um jarðarförina og hvernig hún 
gekk og svo framhaldið, en um leið og ég fer að benda á, ég 
hef kannski hitt, þetta eru ekki nema kannski tvö, þrjú skipti, 
en svo fer ég að benda á að það eru til, hjá krabbameins-
félaginu og hjá kirkjunum stuðningshópar, þá er það kannski 
ég sem er að velja það svoldið en þá hætta þær að koma, hafa 
þær hætt að koma, að maður vísar áfram, hvert er hægt að 
sækja um stuðning. Nema í einu og einu tilfelli sem það sækir 
að koma í viðtöl í stuðning en það er aldrei lengi. Sumum 
finnst gott að koma hingað, sérstaklega hef ég tekið eftir því 
sko, þessar ekkjur.  

Á barnaspítalanum virðist verklagið vera töluvert ólíkt verklaginu á krabbameins-

deild: 

En sko þetta er svoldið, þegar ég var að hugsa sko, á 
barnaspítalanum þá var maður búin að vera að vinna í málum 
í mörg ár stundum þegar barn dó, og þá hafði maður bara það 
fyrir reglu að hringja, oft beið maður eftir, þetta er svo mikið 
álag náttúrulega, ég hringdi kannski viku eftir andlát, ef ég 
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hafði ekki hitt þau inn á spítalanum, og þá hringdi ég bara í 
foreldrana og vottaði samúð, maður þekkti þessa foreldra, 
þetta voru orðnir svona lang, langur tími sem maður var að 
vinna með fjölskylduna þar og svo, þar var kannski minna um 
að maður hitti þau formlega, það sem maður gekk frá var það 
að sækja um, það var hægt að sækja um umönnunarbætur í 6 
mánuði eftir andlát, sem ég gerði bara og oft ræddi ég það í 
síma, en þar var það form haft á að foreldrum sem höfðu 
misst var boðið einhverntíma í kringum jólin upp á 
barnaspítala þá hitti maður foreldrana og maður hitti þá líka, 
það eru svona vorsamkomur þar inn á barnaspítala, það er 
grillað á vorin og öllum foreldrum sem höfðu verið með veik 
börn og höfðu misst var alltaf boðið, maður var alltaf að hitta 
þau þá bara var maður svona að spjalla og heyra hvernig 
gengi… Þau höfðu svoldið þörf, sá maður, að koma, þetta var 
fólk sem var búið að vera kannski í nokkur ár meira og minna 
inn á barnaspítala, það var voðalega erfitt að hérna, hætta því 
allt í einu. Nema hjá sumum, þetta er svo einstaklingsbundið. 
En oftar fannst manni þau, þeim fannst gott að koma, 
heimsækja deildina…  

Upplýsingagjöf og stuðningur við eftirlifandi virðist nokkuð ábótavant á 

krabbameinsdeildinni. Sigurlaug taldi að þessum hóp væri betur sinnt hjá 

Krabbameinsfélaginu. Það kom þó fram í viðtali við Gunnjónu Unu, 

félagsráðgjafa, hjá Krabbameinsfélaginu að því væri síst betur farið þar. Sigurlaug 

sagði þetta: 

Eins og ég segi þá er ekkert svona, ekkert formlegt í gangi 
hérna á krabbameinsdeildunum hjá okkur félagsráðgjöfunum 
til þess að fylgja eftir, af því að það er svoldið mikið um það 
úti í, hjá Krabbameinsfélaginu, þar sem eru fundir fyrir ekkla 
og ekkjur og í kirkjunum líka þannig að þá höfum við verið 
með, eða ég haft bara, ég hef hitt í viðtölum eftir þörfum. 
[Það er ekki oft kallað á félagsráðgjafa þegar einhver deyr 
hérna inni, alls ekki, ég veit það er mikið kallað á prest, þá er 
presturinn með stund og þeir eru og það er mikið að gera hjá 
þeim í því sko, og þeir koma að flestum dánarbeðum hérna, 
en félagsráðgjafi gerir það ekki, ekki nema í undantekningar-
tilfellum sko, ef maður er í einhverju sérstöku meðferðar-
sambandi við viðkomandi, eða eitthvað svoleiðis, eða það 
hefur verið samið sérstaklega um það… oft leita þeir þá sjálfir 
eftir aðstoð…  
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Á kvennadeildinni er foreldrum sem missa alltaf kynnt réttindi sín að sögn 

Sigurlaugar. Þar virðist utanumhaldið vera betra og verklagsreglurnar skýrari 

hvað varðar upplýsingagjöf til þeirra sem missa: 

En það sem er alltaf haft, til dæmis, samband við 
félagsráðgjafa það er til dæmis þegar það eru andvana-
fæðingar, þegar ég var að vinna á kvennadeildinni, þá var 
alltaf, eða við beðnar um að tala við foreldrana sem voru að 
missa, fæddu andvana eða fæddu barn sem að dó strax, þá 
hittum við foreldrana eða móðurina, bara áður en hún 
útskrifaðist heim og ákváðum þá með henni hvenær við 
myndum hittast, af því að þetta er svo mikið áfall, að það er 
voða lítið hægt að ræða um þær upplýsingar sem þær þurfa 
að fá, en svo höfðum við það oft þannig inn á kvennadeild að 
við fórum heim til viðkomandi og, af því að þær treystu sér oft 
ekki til að koma strax aftur niður á, það var einhvernveginn, 
þetta var bara svo mikið áfall að þær voru ekki komnar það 
langt með sína sorgarúrvinnslu að treysta sér að koma viku 
seinna niður á spítala, þannig að við fórum heim til þeirra, og 
það var voða mikið, þetta er voða mikið að þurfa að tala um 
hvað gerðist, aðdragandann og útaf hverju og það þurfti, og 
svo oft að sýna myndir af barninu og líka að tala um 
jarðarförina og hvernig hún gekk. Og síðan þarf hún líka þessi 
praktísku atriði sem við vorum að koma að sko. Það var hérna 
að sækja um, að leiðbeina með fæðingarorlof, hvernig það 
var…  

Þegar Sigurlaug var spurð hvaða upplýsingar hún væri svona helst að veita og 

hvort hún væri að veita stuðning og/eða fjölskyldu ráðgjöf, svaraði hún þannig: 

Aðgöngumiðinn er alltaf þessi réttindamál og hann er það 
svoldið mikið hérna hjá félagsráðgjöfum hérna vefræna 
megin, það er einhvernveginn aðgangsmiðinn á okkur, það 
eru þessi réttindamál, en svo verður, en svo hefur maður oft á 
tilfinningunni ef að viðtalið er kannski klukkutími, þá kemur 
maður því að einhvernveginn því að það þarf að ræða svo 
mikið, þetta sem þú nefndir, það er sorgin og það er 
fjölskyldan og framtíðin og hvað gerðist og það er, það er 
bara, og síðan kemur maður þessu að, það kemur svona, 
maður sest niður og byrjar að tala og svo: „Æ jú, ætluðum við 
ekki að hérna fylla út einhverja umsókn, eða átti ég ekki, 
ætlaðir þú ekki að segja mér frá einhverju, þessu og hinu sko“. 
Þannig að, þær hringja til þess að fá upplýsingar, eða þegar ég 
hringi þá býð ég þeim að koma í viðtal til þess að ræða um 
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hvort þær vilji fá fræðslu um sín réttindi af því ég á eftir að 
hitta ekkla líka og hérna, síðan er, viðtölin eru alltaf þannig, 
það er stuðningur og ráðgjöf og fræðsla og svo er maður að 
benda á það sem er, ef að viðkomandi, hvað er hjá 
krabbameinsfélaginu og hvað er í boði þar.  

Þegar Sigurlaug (fag.) var spurð hvað hún teldi mikilvægast að upplýsa eftirlifandi 

um sagði hún:  

Sko ég held að það sé mjög gott að fá þessar upplýsingar og 
að fá einhvern sem getur hlustað á þig og ég held að, veistu 
það er svo einstaklingsbundið, hvað er mikilvægast fyrir hvern 
og einn og maður finnur það bara í viðtölum og stýrir svoldið 
stuðningnum út frá einstaklingnum af því að maður er að 
hitta, þetta eru viðtöl þetta er ekki sko hópur eða neitt 
svoleiðis. Það er til dæmis, inná kvennadeild er hópur fyrir 
aðstandendur sem hafa misst eða fætt andvana barn, það er 
ljósmóðir og djákni sem eru með þann hóp, það er þá 
stuðningshópur til að vinna úr sorginni, það er mjög 
nauðsynlegt að vera með svona stuðningshópa, fyrir þá sem 
það hentar. En þegar maður er að bjóða upp á þessi 
einstaklingsviðtöl þá náttúrulega metur maður það í hvert 
skipti, maður finnur inná, hvernig er þörfin á stuðningi, hvað 
er viðkomandi tilbúinn að ræða, það er voðalega einstaklings-
bundið. 

Starf Gunnjónu Unu, eins og reyndar Sigurlaugar, felst fyrst og fremst í að fræða 

sjúklinga um réttindi sín. Hún hittir þó af og til ekkjur og einn og einn ekkil. Hún 

hefur tekið saman upplýsingar um réttindi eftirlifandi sem hún lætur 

aðstandendur, sem leita til hennar, fá. Hún sagði meðal annars: 

Ég hef líka tekið saman einhverjar upplýsingar fyrir fólk við 
andlát eða þannig, varðandi ekkjulífeyri eða svoleiðis og það 
er bæði, og ég var með það hérna fast við þennan bækling 
sem að ég hef látið fólk fá og fara með en ég tók það frá, af 
því að það er, það leggst ekki vel í fólk að blanda saman að 
vera lifandi og vera látinn. En svo er hérna bæklingur sem við 
höfum gefið út og ég er ekki mikið að láta fólk hafa, af því að 
ég bara kann ekki við það, alls ekki, en það þá hvernig á að 
gera erfðaskrá. Og þetta er samvinnuverkefni hjálparstarfs 
kirkjunnar og rauðakrossins og krabbameinsfélagsins. 

Ég veit ekki um neinn félagsráðgjafa sem er að vinna með 
aðstandendum látinna, eða ekkjum eða ekklum. Ég veit að 
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prestarnir eru svoldið í sálgæslunni og í flestum kirkjum, eða 
það eru sorgarhópar í sumum kirkjum, en ég veit ekki um 
neinn félagsráðgjafa, og það væri nú bara gaman að vita af því 
ef það væri. Af því að við fáum sko, hvert við vísum. Af því að 
við höfum engin úrræði, það er bara að vísa þeim í kirkjurnar, 
til presta. Og það vantar þarna held ég… af því að þetta fólk á 
ofboðslega erfitt, sem er búið að missa einhvern og er í 
sorginni og hvað á það að vera lengi í sorginni, hvað tekur 
lengi að, eða, oft dettur fólk ofan í þunglyndi, það þarf 
eiginlega að passa að það geri það ekki, fari ekki að loka sig af. 

Gunnjóna Una sagði að Krabbameinsfélagið væri aðallega að vinna í forvörnum. 

Hún sagðist þó hafa fundið þörf á aukinni þjónustu við eftirlifandi og að 

Krabbameinsfélagið hafi í auknum mæli verið að sinna þeim hópi, þó að það hafi 

kannski ekki verið upphaflega hugmyndin. Krabbameinsfélagið hefur verið með 

einhver námskeið í boði síðustu tvö árin, þar er til að mynda sjálfsstyrkingar-

námskeið og djúpslökun, sem ekkjur hafa sótt í, og kannski einstaka ekkill. Einnig 

hafa ekklar verið í viðtölum hjá hjúkrunarfræðingi sem starfar einnig hjá félaginu. 

Þá bauð félagið ekkjum og ekklum upp á fimm daga orlofsdvöl á Löngumýri 

síðasta sumar, Gunnjóna bjóst við að það yrði gert áfram. 

Aðspurð hvernig hún myndi bregðast við ef eftirlifandi myndi óska eftir 

því að fá viðtal hjá henni, svaraði hún svo: 

Ég mundi bjóða honum kannski í eitt viðtal og svona fara í 
gegnum þetta með honum, hvað hérna, hvert væri, hvar hann 
gæti fengið aðstoð. En ég gæti ekkert aðstoðað hann þannig 
nema, þá bara gefa honum upplýsingar og hlusta á hann, en 
ég reyndar hef verið að hitta eina ekkju nokkrum sinnum en 
það er bara útaf því að hún er bara svo ein. Þá er ég að finna, 
ég er að hafa samband við rauðakrossinn og það hafa reyndar 
verið nokkrar ekkjur á undan henni svona öðru hvoru alltaf 
eitthvað, og þá eimitt að benda á rauðakrossinn og rauða-
krosshúsið og kannski að segja henni að fara þangað og síðan 
að koma og láta mig vita, hvernig hefur gengið, hvernig henni 
hafi líkað.  

Gunnjóna var byrjuð að vísa fólki á samtökin Ný dögun, en gafst upp á því. En 

hvorki hún né skjólstæðingar hennar virtust geta náð sambandi við samtökin.  
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4.3 Úrbætur 

Ljóst er að töluvert er nú þegar til af upplýsingum af ýmsu tagi sem sérstaklega 

eru ætlaðar eftirlifandi. Ef dæma má af vitnisburðunum hér að ofan berast þessar 

upplýsingar ekki öllum sem þurfa þeirra með. Anna og Svavar höfðu svipaðar 

hugmyndir um það hvernig bæta mætti úr þessu. Anna lagði þetta til:  

[Mér] fannst það alveg vanta, það var enginn sem bauð mér 
neitt svona af fyrra bragði. Ég minnist þess ekki að hafa 
fengið, nei, það var ekkert, kannski það væri ekki nema, þetta 
er ekki beint hlutverk prestanna, en kannski ef þeir væru með 
eitthvað, blað þú veist bara, það sem þú getur leitað, hjá 
tryggingastofnuninni og svoleiðis, þetta er kannski orðið svo 
flókið og þegar maður er með svona mikið af börnum… mér 
finnst, það vantaði eitthvað svona í byrjun, eins og ég segi 
sko, eins og þú segir, þessi bæklingur sem þú varst að tala um 
að ætti að koma heim til manns sjálfkrafa sem ég vil nú meina 
að hafi alls ekki komið, eða eitthvað svoleiðis, já eða bara 
eitthvað svona frá prestinum eitthvað þú veist, þó það væri 
ekki nema bara svona stikkorð, alveg bara, stéttarfélag 
viðkomandi, lífeyrissjóður viðkomandi og svo trygginga-
stofnun, eitthvað svona sko, … já mér fannst vanta þarna í 
byrjun á ferlinu.  

Eins og fram kom hér að ofan hafði Svavar eitthvað svipað í huga og sagði meðal 

annars: 

Það ætti að vera til einhver bæklingur bara með allskonar 
upplýsingum, ef þú hefur verið þarna þá áttu rétt á þessu og 
svona, sem sagt, bara eins og þetta með fasteignagjöldin, ég 
man ekkert hvar ég frétti það. Það eru ekki allir sem þekkja 
það. Það sótti ég um bara á bæjarskrifstofunni… Það þarf ekki 
að standa mikið í svona pésa, ef þú þarft að sækja um þetta 
þá þarftu að fylla út þetta eyðublað á tryggingastofnun, og ef 
þú þarft að skipta um síma þá þarftu að hafa þessi gögn með 
þér. Eins og hjá símanum, ætluðu þau ekki að leyfa mér að 
breyta því, því núverandi rétthafi verður að skrifa undir. Ég 
sagði að ég væri með dánarvottorð, hún er dáin, ég get ekki 
látið hana skrifa undir. Svo ætlaði ég að taka netfangið og 
annað, þetta voru nokkrar ferðir… Það væri náttúrulega 
þægilegt að fá bara hjá tryggingastofnun. Þeir eru náttúrulega 
kannski ekki með bækling yfir allt sko, hvað er mögulega, 
þetta eru náttúrulega voðalega misjafnar aðstæður. Margir 
sem eru fullorðnir standa í þessu og eru þá varla á bíl og geta, 
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þurfa að fara margar ferðir á sama staðinn, þetta er alveg… 
[Um hvar best væri að nálgast slíkan bækling], þú þarft að fá, 
þú byrjar á dánarvottorði hjá sýslumanni og þá ætti hann að 
vera þar. En kannski TR að taka saman bækling. Eða frá 
prestinum, það er líka. Ég fékk frá prestinum bara bækling 
um, leiðarvísi eða eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega 
bara andlegur stuðningur og svoleiðis, þá gæti maður alveg 
eins fengið þennan bækling um hvernig maður eigi að snúa 
sér. Það getur þess vegna verið betra, presturinn kemur alltaf 
inn til fólks, með líkræðu og annað, það væri eiginleg… 
Prestsembættið ætti að geta gert þetta. Hver svo sem útbýr 
það.  

Í umræðu um hversu ólíka þjónustu sjúklingar fá á LSH og hvernig kæmi til að 

sumir hittu félagsráðgjafa en aðrir ekki benti Sigurlaug (fag.) á úrbætur sem 

þegar væru í pípunum og ættu að koma til framkvæmda innan skamms: 

Þess vegna erum við að reyna að finna út, með þessum lista 
sem ég var að tala um, „destress“ matslistanum, þegar það 
verður lagt fyrir að þeir sem eru í þörfinni fái viðtal af því að 
við getum aldrei hitt alla. Maður hefur oft hugsað, afhverju er 
verið að biðja um félagsráðgjafa fyrir þennan en ekki næsta 
mann? Hvernig metur, það er þá bara hver og einn læknir sem 
að metur það. Eða hjúkrunarfræðingar, en þetta á að verða 
markvissara með þessu matstæki. Meta vanlíðan… Ef að þú 
skorar eitthvað í matinu hátt, þá er kallað á félagsráðgjafa. 
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5 Samantekt og umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig upplýsingagjöf til eftirlifandi 

er háttað. Hvernig þeim gekk að komast að ýmsum hagnýtum og jafnframt 

nauðsynlegum upplýsingum er varða réttindi þeirra og skyldur, hvaðan þeir fá 

þessar upplýsingar og hvað hægt er að gera til þess að bæta upplýsingagjöf til 

eftirlifandi. Í upphafi voru settar fram ákveðnar rannsóknarspurningar og verður 

þeim svarað að einhverju leyti hér að neðan.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru byggðar á viðhorfi fárra einstaklinga 

og hafa því ekki alhæfingargildi. Þær gefa engu að síður innsýn í upplifun þriggja 

einstaklinga sem misst hafa maka. Þær varpa ljósi á viðhorf þeirra um aðgengi 

upplýsinga og geta gefið vísbendingu um hvað hægt væri að gera til að bæta 

upplýsingagjöf við eftirlifandi. Niðurstöðurnar eru einnig byggðar á viðhorfi og 

upplifun sex fagmanna (að meðtöldum fulltrúa samtakanna „Nýrrar dögunar“) en 

þeir voru fengnir til að lýsa því hvernig þeir meti núverandi stöðu á upplýsingagjöf 

til þess hóps er rannsóknin nær til. 

 Að mati fagaðila þekkja margir eftirlifandi réttindi sín ekki vel, en það var 

þó eitthvað misjafnt. Einum fagaðila fannst að fólk væri dofið og ætti oft erfitt 

með að meðtaka upplýsingar. Það samræmist þeim rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á tilfinningalegri líðan og atferli syrgjenda, en algengt er að þeir eigi erfiðara 

með að „fúnkera“ en áður, þeir séu þreyttir og dofnir, ringlaðir og eigi erfitt með 

að koma reiðu á hugsanir sínar og einbeita sér. Þá er algengt að þeir dragi sig um 

tíma til hlés og forðist félagslegar aðstæður (Worden, 1991). 

 Aðstandendur þurfa að verða sér út um ýmsa pappíra, svo sem 

dánarvottorð og fleira sem þeir sækja til sýslumans. Einum viðmælandanna þótti 

þetta ekkert tiltökumál og einn þeirra fékk aðstandanda til þess að gera þetta 

fyrir sig. Það kom fram að einn viðmælandi fékk frá sýslumanni umsókn um setu í 

óskiptu búi og án þess að vita hvað það væri var hann næstum búin að fylla það 
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út. Hann áttaði sig rétt tímanlega að það væri ekki í hans hag að óska eftir því, 

heldur hentaði honum betur að óska eftir opinberum skiptum. Annar viðmælandi 

fór um það bil eina ferð fyrir hvern pappír og var mjög ósáttur að hafa ekki fengið 

betri aðstoð og að honum hafi ekki verið bent á það hjá sýslumanni að það væru 

fleiri pappírar sem hann gæti þurft, en alla pappírana fékk hann hjá sömu 

manneskjunni. Tveir viðmælendanna sitja í óskiptu búi og gekk það allt 

vandræðalaust fyrir sig þar sem þau voru bæði í hjónabandi með hinum látna og 

þeir látnu áttu engin börn önnur en þau sem þau áttu saman. 

 Það sem gekk einna best, og í raun vel, hjá öllum viðmælendum var 

útförin og allt sem henni tengdist. Þeir nutu stuðnings og þjónustu presta og 

útfararþjónustu við alla þætti útfararinnar. Tíminn sem leið frá andláti og fram yfir 

kirstulagningu og jarðarför fór þó að miklu leyti í að undirbúa athafnirnar.  

 Séra Jóna Hrönn hittir marga syrgjendur vegna starfs síns. Tímann fyrir 

útför styður hún fjölskylduna, aðstoðar hana með praktísk atriði er snúa að 

flestum þáttum tengdum útförinni og veitir jafnvel stuðning við ákvarðanatöku og 

framkvæmd þar sem skelfing er mikil. Eftir útförina leitast hún við að veita 

eftirfylgd en nær ekki að anna því eins og hún helst vildi og telur fulla þörf á. Hún 

reynir að koma því við að hitta maka eldri borgara minnst einu sinni eftir útför. 

Hún leggur ríkari áherslu á að veita eftirfylgd þegar um er að ræða ungt fólk sem 

deyr og þá getur eftirfylgd varað lengi og mjög reglulega, jafnvel vikulega í 

einhverja mánuði.  

Í starfi sínu hefur Jóna Hrönn komist að því að syrgjendur fara strax í allan 

undirbúning fyrir útförina, áður hafi hún reynt að gefa fólki svigrúm til að jafna sig 

á mesta áfallinu, hvíla sig í tvo daga eða svo, en það var ekki það sem fólk 

þarfnaðist. Þá var það oftar en ekki komið á kaf í skipulagningu, sem síðan var 

kannski ekki hægt að koma til móts við, dagsetningar hentuðu til dæmis ekki 

prestinum, eða að kirkjan sem átti að jarða frá var fullbókuð þann dag. Hún hefur 

því lagt það í vana sinn að leggja þetta strax niður með fólki og látið það hafa 

verkefnalista sem það getur stuðst við. Jóna Hrönn hefur lítið sem ekkert verið að 

sinna upplýsingagjöf um réttindamál og er mjög sjaldan spurð út í þau. Hún á nóg 

með að sinna því sem fellur að hennar starfssviði. 
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 Reynsla þátttakenda af undirbúningi fyrir útför samræmist mjög frásögn 

Jónu Hrannar af umfangi stuðnings sem hún veitir sínum sóknarbörnum. Fólk fær 

góðar leiðbeiningar um hvað þarf að gera og stuðning við framkvæmdina ef á þarf 

að halda. Sá stuðningur nær hinsvegar aðeins til útfararinnar og andlegs 

stuðnings fyrstu dagana en ekki til þess sem tekur við eftir það, svo sem að sækja 

um réttindi og fleira. 

 Þeir aðstandendur sem rætt var við áttu mjög ólík réttindi eftir makann 

vegna andláts hans og gekk nokkuð misjafnlega að nálgast upplýsingar um þau 

réttindi sem þeir áttu. Guðrún taldi þetta nú allt hafa gengið nokkuð áfallalaust 

fyrir sig, en nefndi svo að hún hafi ekki verið með heimilisuppbót í mörg ár á eftir 

þó hún hafi svo sannarlega átt rétt á því. Hún kvaðst hafa farið í Tryggingastofnun 

og talað þar við stúlku sem hún sagði að hafi ekki verið þjónustufulltrúi, en langur 

biðtími var eftir þjónustufulltrúa. Hún sagði að henni hafi láðst að benda henni á 

heimilisuppbótina, en sjálf hafði hún ekki hugmynd um hvað það var eða að hún 

hefði rétt á því. Mörgum árum seinna kom hún svo aftur í Tryggingastofnun út af 

örðu og fékk þá tíma hjá þjónustufulltrúa. Sá var alveg hissa að hún væri ekki með 

heimilisuppbót og benti henni á að hún ætti þennan rétt og greiddi henni 

eitthvað aftur í tímann. En mikið var þegar fyrnt. 

 Svavar átti rétt á dánarbótum sem hann fékk, en hafði ekki hugmynd um 

hversu lengi hann ætti að fá þær, þegar þær hættu að koma hringdi hann niður í 

Tryggingastofnun til þess að kanna ástæðu þess en þá voru sjö mánuðir liðnir og 

hann átti aðeins rétt á sex. 

 Starfsmenn Tryggingastofnunar, sem rætt var við, töldu að flestir fengju nú 

sín réttindi, en það hafi ekki verið kannað. Þeir töldu að það væru einna helst þeir 

sem væru eldri og ættu aðeins rétt á dánarbótum í sex mánuði sem létu það vera 

að koma. Þá má velta því fyrir sér hvort þeir sleppi því eða viti einfaldlega ekki af 

því?  

 Anna er með stóran barnahóp og lagðist strax í að finna út hvaða réttindi 

hún gæti átt og þá hvar. Henni þótti fátt um svör hjá þeim sem hún leitaði til eða 

litla viðbót að fá við það sem hún var þegar búin að finna út sjálf. Bæði Anna og 

Svavar hittu félagsráðgjafa (Svavar reyndar fyrr vegna réttinda konu hans vegna 

veikinda) en báðum þótti þeim þau fá mjög lítið út úr því. 
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 Tveir viðmælendanna áttu rétt á útfararstyrk frá stéttarfélagi maka, en 

einn þeirra átti þar engan rétt þar sem maki starfaði sjálfstætt og hafði kosið að 

greiða ekki í slíkan sjóð. Upphæðir útfararstyrks eru mjög breytilegar milli 

stéttarfélaga, þau stéttarfélög sem skoðuð voru fyrir fræðilega hluta verkefnisins 

greiða allt frá 100.000 kr. upp í 250.000 kr. sem er meira en helmingsmunur. 

 Allir viðmælendurnir áttu rétt á greiðslum úr lífeyrissjóði maka, en þóttu 

greiðslurnar heldur rýrar. Misjafnt var hvort lífeyrissjóðir sem viðkomandi hafði 

greitt í voru samtengdir eða ekki. Þá þurftu tveir aðeins að sækja um á einum 

stað til að fá úr öllum sjóðum, en sá þriðji þurfti að fara á tvo staði til að fá sín 

réttindi. Þá þurfti hann jafnframt að sækja um að fá greitt úr lífeyrissjóði erlendis 

frá. Það gekk mjög hægt fyrir sig, hann hafði ekki hugmynd um hvernig hann ætti 

að bera sig að, en komst að því með því að hringja út að hann þyrfti að sækja um í 

gegnum Tryggingastofnun ríkisins. Hann fékk fyrstu greiðslur úr sjóðnum einu og 

hálfu ári eftir andlát konu sinnar. 

 Reglur sveitarfélaganna um fjárhagsaðstoð eru mjög breytilegar, þannig 

fékk Svavar niðurfelld fasteignagjöld en Anna ekki. Sveitarfélag Önnu kaus að 

veita henni heldur fjárhagsaðstoð í tengslum við börnin hennar. Sveitarfélagið 

greiddi til að mynda niður íþróttir hjá einu barninu, dægradvöl fyrir annað og 

skólamat fyrir tvö barnanna í þrjá mánuði. 

 Tveir viðmælendanna voru rétthafar líftrygginga og gekk þrautalaust að fá 

þær greiddar. Annar þeirra vissi vel af tryggingunni en hinn fékk svilkonu sína til 

að kanna það fyrir sig, en var eitthvað efins um að fá nokkuð. 

 Anna var virkilega sátt við þann stuðning sem vinnuveitandi hennar veitti 

henni. Hún var nýbúin að eignast barn og hafði hugsað sér að vera í 

fæðingarorlofi í eitt ár. Þegar hún hafði verið í sex mánuði setti vinnuveitandi 

hennar hana á launaskrá og greiddi henni laun þá sex mánuði sem hún átti eftir af 

orlofinu. Þá borgaði vinnuveitandinn henni 500.000 kr. útfararstyrk og sex tíma 

hjá geðlækni. Það þekkist vel að vinnustaðir syrgjenda veiti aðstoð af einhverju 

tagi en þetta hlýtur að teljast einstakt og ákaflega rausnarlegt hjá viðkomandi 

fyrirtæki. 

 Nafnabreytingar eru eitt af þeim verkefnum sem eftirlifandi þurfa að 

gangast í fljótlega eftir missi. Þetta gekk eins og margt annað misvel hjá 
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viðmælendum en tveir þeirra lentu þó ekki í neinum vandræðum. Hinum þriðja 

þótti upplýsingagjöf varðandi þetta sárlega vanta. Hann fór fram og til baka milli 

fyrirtækja og stofnana og virtist alltaf vera að gleyma einhverju, svo sem þegar 

hann fór að breyta nafninu á símanum en hugsaði ekki út í að breyta 

nettengingunni í leiðinni, og var ekki bent á að gera það. Eins og fram kom að 

ofan er ekki óalgengt að fólk í sorg sé utan við sig, dofið og hálf ringlað. Hann 

hefði viljað vera með upplýsingar um það helsta sem hann þyrfti að gera og hvaða 

pappíra hann þyrfti að hafa meðferðis. Þá fannst honum að starfsfólkið sem veitti 

honum þjónustu hefði mátt vera meira vakandi yfir því sem það var að gera og 

benda syrgjanda af fyrrabragði á ef það væri eitthvað fleira sem þyrfti að gera eða 

fá hjá þeim vegna andlátsins. 

 Það var misjafnt hvort og hvar viðmælendurnir hefðu leitað sér andlegs 

stuðnings. Tveir þeirra fóru til geðlæknis, annar í tvö skipti og hinn í sex. Annar 

þeirra naut jafnframt góðs stuðnings frá tveimur frænkum sínum sem lært hafa til 

djákna. Einn viðmælanda leitaði sér ekki stuðnings og taldi sig ekki hafa þurft á 

því að halda, maki hennar hafi verið orðinn gamall og þetta væri nú bara gangur 

lífsins. Í kaflanum um sorg og sorgarviðbrögð kemur eimitt fram að flestir ná sér 

upp úr sorginni án utan að komandi aðstoðar, en það eru þeir sem missa ungir 

sem þurfa frekar stuðning (Worden, 1991). Svo reyndist einmitt vera hjá 

þátttakendum í rannsókninni. Það vakti undrun rannsakanda að enginn 

viðmælandanna hafði fengið eftirfylgd frá þeim presti sem jarðaði maka þeirra. 

 Rannsakandi varð sér út um töluvert af bæklingum meðan á rannsókninni 

stóð en ekkert af þeim virtist skila sér til eftirlifandi. Þá kom fram í viðtali við tvo 

starfsmenn hjá Tryggingastofnun að upplýsingablað væri ávallt sent til þeirra sem 

missa maka, en aðspurðir könnuðust viðmælendur ekkert við að hafa fengið slíkt 

upplýsingablað. Starfsmennirnir störfuðu í Reykjavík en viðmælendurnir voru úr 

öðrum sveitarfélögum. Þó svo að þetta eigi að vera verklagsreglur hjá öllum 

umboðum í landinu er óvíst hvort staðið sé nægjanlega vel að þessu.  

Tveir yngri viðmælendanna voru spurðir hvort þeir hefðu leitað sér 

upplýsinga á netinu. Þeir kváðust báðir hafa gert það en með misgóðum árangri, 

öðrum gekk mun betur en hinum. Mikið magn af upplýsingum er á netinu en 
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djúpt liggur á mörgum þeirra, sérstaklega þegar maður veit ekki að hverju eða 

hvar á að leita. 

 Svo virðist sem enginn ákveðinn aðili sinni upplýsingagjöf til syrgjenda 

almennilega, eða veiti alhliða félagslega ráðgjöf. Þeir félagsráðgjafar sem rætt var 

við hitta mjög fáa syrgjendur í viðtölum og hafa lítinn tíma til að veita þeim þann 

stuðning sem þeir þurfa. Þá gátu þeir ekki bent á neinn sem sinnti þessum hóp 

sérstaklega. Í viðtali við fulltrúa Nýrrar dögunar fékk rannsakandi á tilfinninguna 

að stuðningur þaðan væri af mjög skornum skammti og væri þar fyrst og fremst 

um að ræða fræðslufundi sem haldnir eru einu sinni í mánuði. Þá virðist að sögn 

Gunnjónu Unu vera mjög erfitt að ná í félagið, en það var reynsla bæði hennar og 

skjólstæðinga hennar. Að mati rannsakanda gæti félagið staðið umtalsvert betur 

að verki og sett mun fleiri og ítarlegri upplýsingar á vefsíðu sína. 

 

Í viðtölum við eftirlifandi maka kom fram að þeir gengu allir á einhverja veggi. 

Einn viðmælanda hafði mikla tölvufærni og var vanur að leita á netinu. Þessum 

aðila gekk best að átta sig á því hvað gera þyrfti, hvaða réttindi voru til staðar og 

hvernig bæri að nálgast þau. Annar kvartaði yfir því að þurfa að fara mörgum 

sinnum á sömu staðina til að leysa úr málum. Augljóst er af reynslu þeirra þriggja 

að margskonar og flóknar upplýsingar, en nauðsynlegar, liggja víða hjá 

stofnunum, en á það skortir að þessar upplýsingar séu teknar saman á einn 

aðgengilegan stað. 

 Þeir fagaðilar sem við var rætt eru allir af vilja gerðir að hjálpa 

eftirlifendum í erfiðri stöðu þeirra. Ábyrgð þeirra, hvers og eins, er þó takmörkuð, 

hvers við sitt „sérsvið“ og þeir eru hikandi við að fara út fyrir sinn ramma og yfir á 

ábyrgðarsvið annarra. Hér virðist skorta samræmdari vinnubrögð, að skapaður sé 

farvegur fyrir þá aðila sem sinna tilfinningalegum þáttum annars vegar (prestar, 

félagsráðgjafar) og hagnýtum þáttum hinsvegar (starfsfólk Tryggingastofnunar til 

dæmis) að vinna betur saman, svo syrgjandi einstaklingur þurfi ekki að ráfa milli 

staða í leit að upplýsingum og svörum og jafnvel glata réttindum vegna 

vankunnáttu eða sinnuleysis.   

Rannsakandi telur að bæta megi verulega úr þessu með lítilli fyrirhöfn og 

án umtalsverðs kostnaðar. Það mætti til dæmis gera með því bæta við 
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upplýsingarnar sem Tryggingarstofnun ríkisins sendir (eða á að senda) á alla 

eftirlifandi, jafnvel gæti gagnast svo einföld lausn sem vefslóð á frekari 

upplýsingar. Tryggja þyrfti að þær upplýsingar berist öllum. Einnig gætu 

félagsráðgjafar, prestar, útfararstjórar og aðrir sem sinna eftirlifandi aukið 

aðgengi að bæklingum og öðru efni sem þegar er til og tekur á þeim verkefnum 

sem sérstaklega er ætlað að upplýsa eftirlifandi. Þá telur rannsakandi að það gæti 

verið til mikilla bóta ef félagsráðgjafi, til dæmis, myndi sinna þessum hópi 

sérstaklega og standa vörð um aðgengi upplýsinga, stuðning og fræðslu fyrir 

hann. Þá væri til mikilla bóta ef sorgarsamtök eins og til að mynda Ný dögun 

fengju fjármagn til að geta sinnt þessum hópi betur. Gagnlegt væri ef samtökin 

(eða önnur sambærileg samtök) myndu bæta til muna upplýsingar á heimasíðu 

sinni, ráða starfsmann, til dæmis félagsráðgjafa í hluta- eða fullt starf (eftir þörf), 

sem gæti sinnt upplýsingagjöf og alhliða félagslegri ráðgjöf. Gott væri ef hægt 

væri að hringja í samtökin á skrifstofutíma og eins að koma þar við. Þá væri gott 

ef samtökin myndu halda utan um bæklinga sem gefnir eru út um efnið, koma 

upp litlu lesbókasafni þar sem fólk getur sest og gluggað í bækur um efnið og eins 

að gefa út eigið efni, sem byggt er á reynslu af upplýsingaþörf og upplýsingagjöf. 

Æskilegt væri að félagið væri að einhverju eða öllu leyti styrkt af hinu opinbera, 

ríki, sveitarfélögum og lífeyrissjóðum. En jafnframt væri hægt að leita styrkja hjá 

einkaaðilum og að rukka eitthvað fyrir þjónustuna, þannig að hún væri sjálfbær 

að einhverju eða öllu leyti. 

Helstu takmarkanir í þessari rannsókn er að talað var við fáa einstaklinga 

og því ekki unnt að alhæfa fyrir allan hópinn. Í framhaldi af þessari rannsókn væri 

áhugavert að skoða hvernig upplýsingagjöf til eftirlifandi er háttað í öðrum 

löndum. Þá væri jákvætt ef frekari gagna yrði aflað svo betur mætti meta 

upplýsingaþörf, sem og þá þjónustu og upplýsingagjöf sem þegar er aðgengileg 

hópnum. Áhugavert væri ef gerð yrði stærri rannsókn um efnið og væri þá mikill 

fengur í því ef notuð yrði blönduð aðferð, það er að gagna yrði aflað með bæði 

eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. 

 

Allir verða einhverntíma fyrir missi svo ætla má að þörfin fyrir frekari rannsóknir 

sé rík og aðkallandi. Þó ekki megi vanmeta gildi óformlegs stuðnings, til dæmis 
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frá vinum og vandamönnum, er góð upplýsingagjöf vandmeðfarin og ekki á allra 

færi. Eins og fram hefur komið eru réttindi fólks ólík og geta leynst víða. Best er 

ef einstaklingur sem missir til dæmis maka fái aðstoð einhvers sem þekkir vel til 

eða í það minnsta góðan bækling sem getur komið viðkomandi af stað og 

auðveldað honum að kanna stöðu sína. Efnisyfirlit þessarar ritgerðar gæti til að 

mynda verið grunnur að hjálplegum atriðalista. Rannsakandi vonar að ritgerðin 

verði til þess að vekja áhuga fagaðila á mikilvægi efnisins. Að ritgerðin geti nýst til 

upplýsinga fyrir eftirlifandi og að í framhaldinu verði gerðar fleiri rannsóknir á 

efninu. Þá er von rannsakanda að umbætur séu innan seilingar og að í nánustu 

framtíð þurfi syrgjendur ekki að fara nema á einn stað til að leita sér bæði 

upplýsinga og stuðnings. 
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Viðtalsvísir - aðstandendur 

Viðmælandi lýsi reynslu sinni 

Hvernig gekk að fá þær upplýsingar sem þurfti? 

Hvert leitaðir þú? 

 Var einhver sem þú gast leitað til sem gat leitt þig áfram? 

 Getur þú lýst ferli þínu fyrir mér, hvert þú fórst fyrst, og hvert svo? 

 Rakst þú á einhverjar hindranir og þá hverjar? 

 Notaðir þú netið til að afla þér upplýsinga? 

 Talaðir þú við félagsráðgjafa hjá TR eða annarstaðar, (var það gagnlegt og fékkstu allt 

sem þú þurftir að vita)? 

 Fékkstu einhvern bækling? 

Var eitthvað sem þú hefðir viljað að væri öðruvísi? 

Hversu löngu eftir andlát fórst þú að leita eftir réttindum? 

 Var það nóg? Hefðiru þurft að fara fyrr? 

 Hvað tók langan tíma að fá bætur greiddar frá því þú sóttir um? 

 Gastu fengið dánarbætur og önnur réttindi greidd aftur í tímann, eða miðast það við 

daginn sem þú sóttir um? 

 Hvaða réttindi/bætur sóttir þú um? 

o Dánarbætur – TR 

o Barnalífeyrir – TR 

o Mæðra/feðralaun - TR 

o Dánarbætur / útfarastyrkur – stéttarfélag (hvaða stéttarfélag) 

o Makalífeyrir - Lífeyrissjóðir 

o Barnalífeyrir - Lífeyrissjóðir 

o Séreignasparnaður – Lífeyrissjóðir 

o Líftrygging – Tryggingafélag – kredidkort 

o Annað 

Var einhver sem veitti þér þessar upplýsingar við andlátið? 

Fékkstu einhvern stuðning við andlátið? 

Hefur þú leitað eftir stuðningi utanaðkomandi vegna missisins (prests, sálfræðings, 

félagsráðgjafa, sorgarhóps)? 

 Ný dögun á sorg.is 

 Kirkja 

 annað 

 

  



89 
 

Viðtalsvísar - fagfólk 

Félagsráðgjafi á krabbameinsdeild LSH 

 

Er félagsráðgjafi alltaf kallaður til þegar sjúklingur deyr? 

Hvernig er vinnuferli ykkar í tengslum við aðstandendur? 

Hvaða upplýsingar eruð þið helst að veita? 

 Sorgarhjálp, hvernig? 

 Fjölskylduráðgjöf, hvernig fjölskyldan tekst á við andlátið og breytingar 

sem fylgja því? 

 Réttindamál, hvað? 

 Útför? 

Hvaða upplýsingum eru aðstandendur helst að leita eftir? 

Hversu oft geta aðstandendur leitað til ykkar? 

Hversu löngu eftir andlát, geta aðstandendur leitað til ykkar? 

Hvernig finnst þér aðstandendur meðtaka þær upplýsingar sem þið veitið? 

Eruð þið með einhverja bæklinga sem þið látið aðstandendur fá þegar það missir 

nákominn? 
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 Þjónustufulltrúi hjá Tryggingastofnun ríkisins 

Hvernig er ykkar vinnuferli þegar aðstandandi leitar til ykkar eftir andlát nákomins? 

Hvaða upplýsingar eruð þið helst að veita? 

 Réttindamál, hvaða? 

Bendið þið fólki á réttindi sem það gæti átt annarstaðar? 

 Hvaða? 

Hvaða upplýsingum leita aðstandendur helst eftir? 

 Dánarbætur 

 Barnalífeyrir 

 Mæðra- og feðralaun 

 Ellilífeyrir 

 Sálfræðiaðstoð fyrir börn 

Hversu fljótt eftir andlátið þurfa aðstandendur að leita réttar síns? 

Hvaða fylgiskjöl þarf þegar sótt er um: 

 Dánarbætur? 

 Barnalífeyri? 

 Bætur til barna 16 ára og eldri sem eru öryrkjar? 

 Mæðra- og feðralaun? 

 Ellilífeyri? 

 Sálfræðiaðstoð fyrir börn? 

Eru bætur greiddar aftur í tímann? 

 Dánarbætur 

 Barnalífeyrir 

 Bætur til barna 16 ára og eldri sem eru öryrkjar 

 Mæðra- og feðralaun 

 Ellilífeyrir 

 Sálfræðiaðstoð fyrir börn 

Hvernig finnst þér aðstandendur meðtaka þær upplýsingar sem þið veitið? 

Eruð þið með einhverja bæklinga sem þið látið aðstandendur fá þegar það missir 

nákominn? 
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Prestur 

Hvernig er þitt vinnuferli þegar aðstandandi leitar til þín eftir andlát nákomins? 

 Sérð þú um að tilkynna aðstandendum andlát? 

 Tekur þú að þér að tilkynna fjarskyldum aðstandendum andlátið? 

Hvernig eru samskiptin við fjölskylduna í kjölfarið? 

Hvernig eru samskiptin við aðstandendur eftir útför? 

 Er algengt að þú hittir aðstandendur eftir útför? 

 Leita aðstandendur til þín eftir útför? 

 Hittirðu fólk oft sem leitar eftir stuðningi vegna missis? 

Bendir þú aðstandendum á réttindi sem það gæti átt hjá Tryggingastofnun eða 

annarstaðar? 

Hverju eru aðstandendur helst að leita eftir og spyrja um? 

 Spyr fólk þig útí réttindamál? 

Ertu með einhverja bæklinga sem þú lætur aðstandendur hafa? 

Gefa prestar úr dánarvottorð? 

 Í hvaða tilfellum? 
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Ný dögun 

Hvað er ný dögun? 

Hversu margir leita til ykkar? 

Hvernig stuðning veitið þið? 

Hvernig ráðgjöf veitið þið? 

Hvaða upplýsingar veitið þið eftirlifandi? 

Hvernig fræðslu bjóðið þið upp á og hvar? 

 

 

 


