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   Útdráttur 

Áföll og sorg gera sjaldnast boð á undan sér. Þegar fólk upplifir sorg getur það upplifað  

ýmsar tilfinningar bæði andlega og líkamlega. Þegar börn eiga í hlut skiptir miklu máli að 

bregðast rétt við svo þau komist heil í gegnum áfallið. Þessi ritgerð fjallar um sorg vegna 

dauðsfalls. Hér verður hugtakið sorg skilgreint og tvær rannsóknarspurningar eru hafðar 

að leiðarljósi, en þær eru: Er munur á sorg vegna skyndilegs dauðdaga eða þegar um 

langan aðdraganda er að ræða? og Hvaða aðstoð er hægt að fá hér á landi og hvernig 

nýtist starf félagsráðgjafans í svona málum? Leitast verður við að svara þessum 

spurningum eins vel og auðið er. Farið verður yfir sorgarferli, kenningar tengdar sorginni 

og líkamleg einkenni. Farið verður sérstaklega vel yfir sorg barna og upplifun þeirra af 

dauðanum. Skoðað verður hvernig viðbrögð fólks eru þegar dauðsfall er af völdum 

sjálfsvígs, slyss eða vegna langvarandi veikinda og hvort fólk geti byrjað að syrgja áður en 

að dauðsfallinu kemur þegar um veikindi er að ræða. Einnig er fjallað um hvaða stuðning 

fólk getur fengið þegar veikindi sem leiða til dauða eru til staðar, sálgæslu, bataferli og 

hvernig félagsráðgjafinn getur tekið á svona málum. Að lokum vil ég ræða hvaða aðstoð 

vantar fyrir fólk sem gengur í gegnum sorgarferli og hvað megi gera til að bæta úr því. 

  



Abstract 

Trauma and grief often come unexpectedly.  When people encounter grief, they might 

experience it both mentally and physically.  When children are involved it is very important 

to react properly, in order for them to get through the ordeal in the best possible way.  This 

essay examines grief caused by death.  Here the term grief will be defined and two research 

questions will be our guide, and they are:   Is there a difference between grief caused by a 

sudden death or by an expected death?  And, what kind of help is available here in Iceland, 

and how is the social worker’s aid utilized in such cases?  Answers to these questions will be 

sought out by all means.  Covering grief processes, theories on grief, physical symptoms, 

children’s grief and their experience of death.  Also looking at people’s reactions to death by 

suicide, accident or due to chronic illnesses and weither people can start grieving before the 

death when it is has been expected due to a long chronic illness.  Also talking about what 

kind support people can get during illnesses, chronic and other, pastoral care,  the healing 

process and how the social worker can handle these cases, will be covered.  Lastly I would 

like to discuss what kind of asisstance missing for grieving people, and what can be done 

about it. 

  



Þakkarorð 

Mig langar til að þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig á einhvern hátt við gerð þessarar 

ritgerðar. Ég vil byrja á að nefna Gunnjónu Unu Guðmundsdóttur leiðbeinanda minn og 

Sigurveigu H. Sigurðardóttur umsjónarmanns þessa verkefnis fyrir góðar ábendingar um 

uppsetningu og frágang ritgerðarinnar. Einnig vil ég sérstaklega þakka Sr. Braga Skúlasyni 

fyrir ábendingarnar um heimildir og þær hagnýtu upplýsingar sem hann veitti mér. Síðast en 

ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir frábæran stuðning, þolinmæði og hvatningu svo 

verkið gæti orðið að veruleika hjá mér. 



1 
 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur .............................................................................................................................. 2 

2. Sorg........................................................................................................................................ 4 

2.1 Hvað er sorg?................................................................................................................. 4 

2.2 Sorgarferli ...................................................................................................................... 5 

2.3 Líkamleg einkenni .......................................................................................................... 7 

2.4 Kenningar ...................................................................................................................... 7 

2.5 Að takast á við sorgina ................................................................................................ 10 

3. Börn og sorg ........................................................................................................................ 12 

3.1 Vitneskja barna á sorg og dauða ................................................................................. 12 

3.2 Þátttaka barna í sorginni ............................................................................................. 13 

3.3 Sorgarviðbrögð barna .................................................................................................. 14 

3.4 Skilningur barna á sorg ................................................................................................ 15 

3.5 Foreldramissir .............................................................................................................. 17 

3.6 Systkinamissir .............................................................................................................. 17 

4. Skyndilegt dauðsfall ............................................................................................................ 19 

4.1 Skyndidauði ................................................................................................................. 19 

4.2 Andlát vegna slyss ....................................................................................................... 19 

4.3 Sjálfsvíg ........................................................................................................................ 20 

5. Dauðsfall í kjölfar veikinda .................................................................................................. 23 

5.1 Getur sorgarferlið hafist fyrir dauðann ....................................................................... 23 

5.2 Forsorg......................................................................................................................... 23 

5.3 Eftir andlát ................................................................................................................... 24 

6. Stuðningur ........................................................................................................................... 25 

6.1 Stuðningur fyrir andlát ................................................................................................ 25 

6.2 Að horfa fram á við ...................................................................................................... 25 

6.3 Sálgæsla ....................................................................................................................... 26 

6.4 Félagsráðgjafinn .......................................................................................................... 29 

7. Aðferð .................................................................................................................................. 30 

8. Niðurstöður ......................................................................................................................... 31 

9. Lokaorð ................................................................................................................................ 35 

Heimildaskrá ................................................................................................................................ 38 

 



2 
 

1. Inngangur 

Sorg er tilfinning sem bærist innra með okkur öllum. Þegar fólk lendir í áföllum 

gengur það í gegnum sorgarferli þar sem ýmis andleg og líkamleg einkenni geta 

brotist fram.  Það tekur misjafnlega langan tíma eftir hverjum einstakling fyrir sig að 

vinna sig úr sorginni. Að gleyma missinum er erfitt, en hægt er að sætta sig við hann 

og læra að lifa með honum. Sorgin kemur til af ýmsum ástæðum en sennilega er 

dauðsfall ástvinar það sem veldur mesta sársaukanum. En er einhver munur á þegar 

dauðsfallið verður skyndilega eða þegar aðdragandinn er langur til dæmis vegna 

veikinda? Hér verður leitast við að svara þeirri spurningu, ásamt því hvernig 

félagsráðgjafinn og aðrir sálgæsluaðilar geta komið til hjálpar þegar sorg ber að. 

Þegar um langvarandi veikindi er að ræða þá hefur fólk oft fengið tíma til að búa sig 

fyrir andlátið, það getur dregið úr mesta skellinum þegar að andlátinu kemur. Aftur 

á móti getur skyndilegt dauðsfall kippt fótunum undan fólki og það er jafnvel lengi 

að átta sig á því að viðkomandi sé látinn.  

Sérstaklega verður fjallað um sorg barna, ástæðan er sú að ég vildi kynna mér betur 

hvernig börn bregðast við sorgaratburðum og hvort einhver munur væri á 

viðbrögðum barna eða fullorðinna sem lenda í sorg. Börn sem upplifa missi og mikla 

sorg geta brugðist misjafnlega við og eiga sum þeirra það til að fela sorgina til að 

hlífa foreldrum sínum, því er nauðsynlegt að hlúa vel að þeim og gæta þess að þau 

gleymist ekki.  Slys og sjálfsvíg gera sjaldnast boð á undan sér svo fólk er algjörlega 

óviðbúið þegar slík tilfelli koma upp. Flestir fræðimenn eru sammála um það, að 

sorg vegna sjálfsvígs er ein sú erfiðasta sem fólk þarf að takast á við. Einstaklingar 

sem upplifa áfall og sorg vegna fráfalls náins ástvinar geta átt erfitt með að vinna sig 

í gegnum sorgina. Þegar slíkt gerist er nauðsynlegt að fá utanaðkomandi aðstoð svo 

fólk komist heilt á líkama og sál í gegnum sorgarferlið og geti horft fram á betri tíma 

í lífinu á ný. Þeir sem helst sinna sálgæslustörfum eru prestar, læknar, hjúkrunarfólk, 

sálfræðingar og félagsráðgjafar. 

Í þessari heimildaritgerð ætla ég að skilgreina hugtakið sorg og svo mun ég hafa 

tvær rannsóknarspurningar til hliðsjónar sem ég reyni að svara eftir bestu getu, þær 

eru: Er munur á sorg vegna skyndilegs dauðdaga eða þegar um langan aðdraganda 

er að ræða? og Hvaða aðstoð er hægt að fá hér á landi og hvernig nýtist starf 



3 
 

félagsráðgjafans í svona málum? Til að geta svarað þessum spurningum hef ég 

viðað að mér upplýsingar úr bókum og hinum ýmsu fræðigreinum. Fræðilegi 

bakgrunnurinn skiptist í fimm hluta og í þeim fyrsta fjalla ég um skilgreiningu á sorg, 

sorgarferli, líkamleg einkenni sorgarinnar, kenningar og hvernig hægt er að lifa við 

missinn. Annar hluti er um sorg barna, þar kemur meðal annars fram þátttaka barna 

í sorg, sorgarviðbröð, skilningur barna á sorg og foreldra- eða systkinamissir. Í þriðja 

hluta er fjallað um skyndilegt dauðsfall eins og af völdum sjálfsvígs eða slyss. Í þeim 

fjórða er rætt um dauðsfall í kjölfar veikinda og skoðað hvort sorgarferli geti hafist 

fyrir dauðann og hvað gerist eftir andlátið. Að lokum er það fimmti hlutinn sem 

fjallar um stuðning og hvað hægt er að gera fyrir fólk í sorg og hvernig starf 

félagsráðgjafans getur nýst við svona aðstæður og skoðað hvað hefur reynst vel til 

að hjálpa fólki í sorg. Í þeim kafla ætlað ég einnig að skoða hvaða sorgarsamtök eru 

starfandi. 
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2. Sorg 

Sorg er flókið hugtak og misjafnt er hvernig einstaklingar upplifa hana og hvernig 

þeim tekst að takast á við þá erfiðleika sem henni fylgja. Í þessum kafla verður 

fjallað um sorgina og þær tilfinningar sem koma upp í sorgarferlinu. Farið verður yfir 

líkamleg einkenni, kenningar nokkurra fræðimanna skoðaðar og að lokum verður 

fjallað um hvernig hægt er að lifa við missinn. 

Alla ævi erum við að ganga í gegnum aðstæður, sem vekja með 
okkur gleði og sorg. Við getum afneitað þessum tilfinningum, eða 
haldið utan um þær, fundið þær og uppgötvað, að vegna þeirra 
höfum við færst nær því að skilja, hvað það er, að vera manneskja 
(Bragi Skúlason, 2001, bls. 5). 

 

2.1 Hvað er sorg? 

Því hefur oft verið haldið fram að sorg sé köllun á kærleika. Hver og einn verður að 

bera hana sjálfur því ekki er hægt að koma henni yfir á aðra. Þegar einstaklingur 

upplifir sorg myndast tómarúm innra með honum sem ekki hverfur (Kofod-

Svendsen, 2008). Sagt er að sorgin gleymi engum og að hún komi við sögu fyrr eða 

síðar í lífi okkar allra, það er sama hvað við reynum að forðast hana og vísa henni 

frá, hún verður ekki flúin. Svo virðist sem okkur sé kennt að eignast og gleðjast alla 

ævi en ekki að missa og syrgja (Karl Sigurbjörnsson, 1990). Sorg er ekki sjúkdómur. 

Missir getur skollið á okkur af miklum þunga og eru afleiðingarnar af því 

margvíslegar en með tímanum jöfnum við okkur og í sumum tilvikum verða áföll til 

þess að styrkja okkur enn frekar (Bragi Skúlason, 2001). 

Sorg er sársauki sem hefur áhrif á allar okkar kenndir. Harmur, örvilnan, söknuður, 

einsemd, reiði, grátur og depurð eru mjög algengar tilfinningar þeirra sem upplifa 

missir einhvers. En sorgin er eðlilegt ferli og með hverjum missi sem við verðum fyrir 

á lífsleiðinni aðlögumst við sorginni á heilbrigðan hátt, aftur á móti er hætta á 

heilsuleysi af ýmsum toga ef hún fær ekki að vinna sitt verk (Karl Sigurbjörnsson, 

1990). 

Margskonar tilfinningar geta komið upp þegar einhver nákominn deyr og koma 

sumar þeirra á óvart þó búist hafi verið við einhverjum þeirra. Mikil sorg kemur 
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oftast upp í kjölfar dauðsfalls en þegar um mikla vanlíðan og þjáningu hefur verið að 

ræða hjá þeim sem deyr getur komið upp léttir við andlát hans því þá er hann 

hættur að þjást (Markham, 1997). Að syrgja af og til alla ævi er eðlilegt fyrir þá sem 

hafa misst einhvern nákominn og erfitt er að segja til um hvenær sorgin kemur upp. 

Missir er ekki eitthvað sem fer og ekki er hægt að gera hann upp eins og 

reikningsuppgjör frá síðasta ári (Högni Óskarsson, 1988). Hver missir um sig er 

einstakur og veldur sérstökum sársauka. Mismunandi er hvernig einstaklingar 

upplifa hann og viðbrögð þeirra eru ólík. Það sem gerir missi svo þungbæran er 

hversu átakanlegur hann er og að ekki er hægt að breyta afleiðingum hans      

(Kofod-Svendsen, 2008).  

2.2 Sorgarferli 

„Einhver mesta og erfiðasta reynsla, sem nokkur manneskja getur glímt við á 

lífsleiðinni er ástvinamissir. Sumir komast heilir í gegnum þá þungu raun, jafnvel 

sterkari og þroskaðri, á meðan aðrir kunna að skaðast á líkama, sálu og anda“ 

(Sigfinnur Þorleifsson, 2001 bls. 63).  Þegar fólk syrgir eftir missi verður það oft 

eirðarlaust og dofið, í mörgum tilvikum missir það líka áhuga á að hugsa um útlit sitt 

og sinna mikilvægum þáttum í lífi sínu. Margir trúa ekki að þessi atburður hafi átt 

sér stað og líður eins og hinn látni sé nærri (Bragi Skúlason, 2001). Ástæðan getur 

verið sú að hinir og þessir persónulegu munir eru á heimilinu eins og myndir, lykt og 

eitthvað sem tengist fortíðinni. Þetta getur orsakast af afneitun á því að ástvinurinn 

sé raunverulega dáinn. Helstu einkenni sorgarinnar eru: 

 Áfall 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að fyrstu viðbrögð fólks við missi er áfall. Mörgum 

einstaklingum sem syrgja líður eins og þeir séu frosnir eða fastir. Þegar fólki líður 

svona má búast við doðatilfinningu.  

 Doðatilfinning 

Einkenni hennar geta meðal annars verið þau að syrgjandinn heyrir ekki það sem 

aðrir segja, skilur ekki og nær ekki samhengi. Doðatímabilið getur varað í allt að þrjá 

til fjóra mánuði hjá þeim sem fara á það, en ekki eru þó allir sem fara í gegnum það. 

Oft er talað um þá sem verða dofnir, að þeir séu svo duglegir og að þeir standi sig 

svo vel, en fólk er ekki að átta sig á að ástæðan fyrir því er doði. 
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 Afneitun 

Að fara í gegnum afneitunarstig er algengt hjá syrgjendum, það þýðir að þeir neita 

að horfast í augu við missinn. Syrgjandinn fær svigrúm til að átta sig og taka við 

minni sársauka í einu vegna afneitunarinnar, en hætta er á að hann festist í henni og 

taki ekki á missinum. 

 Reiði 

Reiði kemur oft í kjölfar doðatilfinningarinnar og getur hún valdið mörgum 

erfiðleikum. Í fyrstu stefnir reiðin ekki endilega að einhverju sérstöku, en svo getur 

hún beinst að syrgjandanum sjálfum eða jafnvel þeim sem færði honum fréttirnar 

af andlátinu. Sektarkennd og ásökun tengist oft reiðinni og hugsanir á borð við: „Af 

hverju hlustaði ég ekki á hann og fór með hann til læknis fyrr“ eða „Af hverju dó 

hún þessi góða kona“. 

 Þunglyndi 

Það kemur í kjölfar reiðinnar og tengist oft einsemd, vonleysi og söknuði. Það 

tímabil getur varað lengi eftir missinn. Hætta er á sjálfsvígshugsunum á þessu stigi 

og lífið virðist tilgangslaust og gleðisnautt hjá syrjandanum. Hver nýr dagur verður 

honum erfiður og ekki er tilhlökkun yfir neinu (Bragi Skúlason, 1992). 

Fleiri tilfinningar sem geta komið upp eru kvíði t.d. fyrir næsta degi, hjálparleysi, 

léttir eftir að dauðastríðinu líkur, þreyta, slen, vondir draumar, einbeitingarleysi og 

mikill grátur. Allt eru þetta einkenni eðlilegra sorgarviðbragða (Bragi Skúlason, 

1992). Einnig er  algengt að syrgjandinn reynir að forðast sársaukann með því að 

hugsa ekki um einstaklinginn sem féll frá eða vera í aðstæðum sem minna á hann 

(Bragi Skúlason, 2001). Dauði barna eða foreldra sem eiga mjög ung börn er 

óhugsandi. Slíkt veldur eftirlifendum mun átakanlegri sorg heldur en þegar  mjög 

aldraðir einstaklingar falla frá (Yeagly, 1994). Allar þær tilfinningar sem taldar hafa 

verið upp hér að ofan eiga einnig við þegar foreldrar missa börn sín. Að vera 

einmana og finnast sem þeir hafi verið sviknir eru einnig algeng viðbrögð. Þessar 

tilfinningar eiga líka við þegar eldri börn deyja. En þar bætist við að tíminn sem 

foreldrarnir höfðu með barninu er orðinn lengri og því fleiri sameiginlegar minningar 

og samverustundir sem kemur inn í sorgarferlið. Þó barnið sé komið á miðjan aldur 
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og foreldrarnir aldraðir þá er missirinn alltaf sár. Þau eru alltaf börnin okkar og ættu 

því ekki að deyja á undan okkur (Bragi Skúlason, 1992).  

Þegar einstaklingur deyr er eðlilegt að ástvinir hans vilji deila með öðrum hversu 

mikils virði hann var þeim. Ef þeir fá ekki tækifæri til þess er hætta á að innra með 

þeim myndist tómleiki. Það getur orðið til þess að syrgjandanum finnst hann vera að 

kafna og erfiðara verður fyrir hann að segja frá tilfinningum sínum síðar (Yeagly, 

1994). 

2.3 Líkamleg einkenni 

Sorg getur kollsteypt öllu í lífi fólks og það getur nánast lamast vegna spennunar 

sem skapast af álaginu og streitunni. Fólk sem er undir miklu álagi á það til að 

andvarpa mikið og draga andann mjög grunnt. Vegna álagsins þrengist um 

brjóstholið sem leiðir til þess að handleggir og fótleggir verða stífir og þreyttir. 

Líkaminn virðist síga og það hægist á líkamshreyfingum. Sumir syrgjendur tala um að 

þá verkjar í allan líkamann og líður eins og ekið hafi verið yfir þá á stórum bíl 

(Yeagly, 1994). 

En þó sorg sé ekki sjúkdómur þá svipar líkamlegu einkennum hennar til ýmissa 

einkenna líkamlegra sjúkdóma. Dæmi um ýmis líkamleg einkenni sem syrgjendur 

hafa fengið, eru hjartsláttarköst, meltingartruflanir, höfuðkvillar, herpingur í brjósti, 

svimaköst, sjóntruflanir, andarteppa, þróttleysi, svitaaukning, munnþurrkur og 

vöðvaslappleiki. Listi þessi er engan veginn tæmandi. Vert er að leita læknis ef 

einkennin verða langvarandi því ekki er hægt að vita með vissu að ekki er um 

raunverulega sjúkdóma að ræða (Bragi Skúlason, 1992). 

2.4 Kenningar 

Sálfræðingurinn Úrsúla Markham er frá Bretlandi og hefur unnið mikið með 

syrgjendum þar í landi. Hún setti sorgarferlið fram í sjö þrepum, sem eru: 

 Vantrú eða afneitun: Fólk neitar að trúa því að ástvinur þess sé fallinn frá. Það 

getur sérstaklega átt við þegar dauðsfallið er skyndilegt. Það jafnvel afneitar því sem 

gerðist. 
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 Hryggð: Eðlilegt er að vera sorgmæddur vegna andláts ástvinar. 

 Reiði: það getur komið fólki á óvart að finna til reiði því það býst alltaf fyrst og 

fremst við að finna til sorgar. Orsök reiðinnar getur breyst dag frá degi. Einstaklingar 

reiðast ýmist þeim sem deyr, sjálfum sér eða öðrum sem ekki þurfa að ganga í 

gegnum það sama og þeir. 

 Sektarkennd: Hún er algeng í kjölfar dauðsfalls. Eitthvað sem sagt var eða gert í 

fortíðinni og ekki er hægt að draga til baka vekur oft upp sektarkennd. Þetta getur 

sérstaklega átt við ef fólk hefur á einhvern hátt orsakað dauðsfallið, t.d. í 

umferðarslysi eða þess háttar. 

 Ótti:  þegar einhver nákominn deyr er fólk oft minnt á að það getur líka dáið 

hvenær sem er. Ekki er óalgengt að fólk hugsi ekki um dauðann yfirhöfuð fyrr en að 

honum kemur í nærumhverfinu. 

 Viðurkenning staðreyndar 

 Friður 

Mikilvægt er að viðurkenna þessar tilfinningar til að auka líkurnar á betri líðan og 

farsæld í framtíðinni. Dauðsfall veldur mikilli sorg en misjafnt er hversu lengi hún 

staldrar við og hversu djúpt hún ristir. Sumir einstaklingar eiga auðvelt með að sýna 

tilfinningar sínar sem getur verið gott en svo eru aðrir sem bera harm sinn í hljóði. 

(Markham, 1997). 

Misjafnt er hvernig hinir ýmsu fræðimenn hafa skýrt sorgina, hér má sjá nokkrar 

skilgreiningar sem Brunelli (2005) hefur tekið saman. 

Geðlæknirinn Elisabet Kübler-Ross skilgreindi sorgina hjá deyjandi sjúklingum í  þessi 

fimm stig: 

 Afneitun og einangrun: þar eru fyrstu viðbrögð fólks að neita að trúa því að 

illvígur sjúkdómur sé að hrjá það. 

 Reiði: hún kemur upp þegar fólk hefur áttað sig á því að ekki er um misskilning 

að ræða og sjúkdómurinn er til staðar. Reiðinni fylgir oft öfund, heift og vansæld og 

hugsanir á borð við „Af hverju ég?“ eru mjög algengar. 
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 Samningarstigið: þótt það vari í stuttan tíma þá getur það reynst sjúklingnum 

vel. Þrátt fyrir vantrúnna á fyrsta stigi og reiðina á því öðru þá má láta á það reyna 

að semja við almættið um að fresta því sem koma skal. 

 Þunglyndi: kemur oft fram þegar sjúklingurinn getur ekki lengur afneitað 

sjúkdómi sínum. Erfitt er að láta eins og ekkert sé þegar fleiri einkenni sjúkdómsins 

koma fram, sjúklingurinn horast hratt og verður þreklaus, þetta ásamt fleiri 

sjúkrahúsvistum og aðgerðum valda mikilli vanlíðan hjá þeim sem sjúkur er. 

 Jafnaðargeð: ef sjúklingur hefur fengið hjálp við að komast í gegnum fyrstu 

fjögur stig sorgarferlisins þá er auðveldara fyrir hann að ná þessu stigi þar sem hann 

er ekki lengur reiður eða dapur yfir örlögum sínum. Hann er einnig orðinn mjög 

þreyttur og máttfarinn og er oftast búinn að fá útrás fyrir reiðina og öfundina 

gagnvart þeim sem ekki eru að ganga í gegnum það sama og hann sjálfur. Þetta stig 

er síður en svo ánægjulegt því þar eru nánast engar tilfinningar eftir, sársaukinn 

virðist horfinn, stríðinu lokið og kominn tími til að kveðja. Einnig þarf að hafa í huga 

að aðstandendur sjúklingsins þurfa meiri stuðning og skilning á þessu stigi en sjálfur 

sjúklingurinn (Brunelli, 2005).  

Reese telur að hvernig einstaklingur sættir sig við eigin tilfinningar varðandi missi sé 

sorgarferli og hvernig honum tekst að finna frið með sjálfum sér og nær að horfa 

fram á við í lífinu er einnig hluti af því ferli. 

Pessagno skilgreindi sorgina í fjögur stig sem eru: 

 að sætta sig við að missirinn er raunverulegur 

 að upplifa sársaukann vegna missisins 

 aðlögun að því að hinn látni er ekki lengur hluti af raunveruleikanum 

 að í stað þess að nota orkuna í tilfinningasamband við látinn ástvin þá eigi að 
mynda tilfinningasambönd við nýja aðila. 

Þarna má sjá að Pessagno leggur áherslu á að syrgjendur vinni sig úr sorginni og 

horfi fram á við með heilbrigðum hætti. 

Hins vegar kom Stephenson með sorgarferlið í þremur stigum sem eru: 

 Viðbrögð eins og doði, áfall og reiði. 
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 Endurskipulag og skipulagsbreytingar eins og að taka út gamlar venjur og koma 
nýjum inn í staðinn. 

 Endurskipulag og bati, á því stigi sorgarferlisins verða sterku tilfinningarnar sem 
voru í upphafi sorgarinnar daufari. 

Glöggt má sjá að allar þessar skilgreiningar á sorgarferli snúast um hvernig 

einstaklingum líður vegna sorgar við missi og hvernig eigi að vinna sig úr sorginni á 

heilbrigðan hátt. Þessi vinna er miðuð við stig sem geta verið breytileg eftir 

einstaklingnum, en markmiðið er eins og áður sagði að gera þetta á heilbrigðan hátt 

svo manneskjan geti haldið áfram í lífinu (Brunelli, 2005). 

Allar breytingar á lífi fólks geta valdið streitu hvort sem þær eru góðar eða slæmar. 

Misjafnt er þó eftir eðli atvikanna hversu mikil streitan verður. Birt hefur verið tafla 

á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þar sem fram koma aðstæður sem 

að þeirra mati valda sorg og streitu. Tekið er fram hver mörg áfallastreitustig verða 

af völdum hvers atviks fyrir sig og getur hvert atvik valdið mest 100 stigum. Þar kom 

fram að fráfall maka gefur 100 stig og skilnaður 73 stig, svo gaf fráfall náins ættingja 

63 stig á meðan fráfall náins vinar gaf 37 stig (Clinebell, 1984). 

2.5 Að takast á við sorgina 

Að lifa við missinn ásamt því að halda trúnað við hinn látna getur verið erfitt. 

Markmiðið í sorgarferlinu er að fólk nái að taka því hvernig staða þeirra er eftir 

missinn og að horfast í augu við hann svo hægt sé að horfa fram á við og halda 

áfram. Það skiptir miklu máli. Mörgum reynist erfitt að sætta sig við lífið og sjá fram 

á betri tíma samtímis því að minningin um hinn látna er í heiðri höfð. Að takast á við 

lífið á ný og rjúfa tengslin er hluti af sorgarferlinu. Sárin læknast ekki eingöngu með 

tímanum það þarf líka að hlúa að þeim (Karl Sigurbjörnsson, 1990). „Aðskilnaður frá 

ástvinum er okkur óeðlilegur. Að skera á sambandið getur reynst óhjákvæmilegt, en 

það þarf ekki að afneita ljómanum sem enn glóir. Að upplifa ylinn frá vináttunni er 

huggandi og stuðlar að lækningu“ (Yeagly, 1994, bls. 38). 

Ýmsir möguleikar opnast þrátt fyrir að tengslin við hið liðna rofna og margt nýtt 

tekur við. Eftir að hafa gengið í gegnum sorg hafa margir fengið aðra sýn á lífið og 

jafnvel endurmetið gildi þess og gæði. Einnig er vert að hafa í huga að sorg og áföll 

ævinnar eru ekki eingöngu endalok einhvers, heldur getur það líka verið upphaf að 
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einhverju öðru. Á meðan sorgarferli á sér stað er hætt við því að fólki finnist það 

vera að svíkja hinn látna með því að hlæja, halda veislur og fara í sumarfrí. En hægt 

er að gera nýjar áætlanir og hlakka til einhvers á ný. Stundum verður dauðsfall til 

þess að leiða sundraða fjölskyldu aftur saman og er þá tilvalið að sameina hana og 

gera eitthvað í minningu hins látna. Með þessu hjálpast fjölskyldan að, við sköpun 

nýrrar framtíðar og að lifa við missinn (Karl Sigurbjörnsson, 1990). Mikilvægt skref í 

bataferlinu er að taka þátt í hversdagslegum athöfnum og gott er að virkja fólk til að 

gera eitthvað jákvætt.  En mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að allt tekur þetta 

sinn tíma. Lífsfyllingin kemur smám saman með aukinni þátttöku (Yeagly, 1994). 

„Task of mourning“ eða Verkefni sorgarinnar var skrifað af sálfræðingnum William 

Worden. Hann skipti sorgarverkefnunum upp á eftirfarandi hátt: 

1. Að meðtaka raunveruleika sorgarinnar: syrgjendur hafa tilhneigingu til að 

afneita missinum og því hversu mikilvægur og endanlegur hann er. 

Samfélagið lítur oft neikvæðum augum á afneitunina. En hún getur verið leið 

syrgjandans til að fá svigrúm svo hann geti betur höndlað breyttar aðstæður sínar. 

2. Að vinna sig gegnum sársauka sorgarinnar: margir syrgjendur upplifa það að 

tilfinningar þeirra eru frosnar. Þeir forðast það sem minnir á hinn látna. Til 

að deyfa tilfinningar sínar þá nota þeir gjarnan lyf eða áfengi. En hjá 

sársaukanum er ekki komist meðan á sorgarferlinu stendur. 

 

3. Að aðlagast umhverfinu án ástvinarins: margvísleg hlutverk voru í höndum 

ástvinarins, til dæmis að vera maki, vinur, elskhugi, foreldri eða 

vinnuveitandi. Að taka upp nýjar venjur og ný verkefni felst í þessari aðlögun. 

4. Að færa hinn látna yfir á annað tilfinningasvið og halda áfram að lifa: 

syrgjandinn er hræddur um að saurga minningu hins látna. Hann óttast líka 

annan missi. Vegna sársaukans sem fylgir missinum er hætta á að 

syrgjandinn treysti sér ekki aftur í ástarsamband ef um makamissi hefur 

verið að ræða (Worden, 1991). 
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3. Börn og sorg 

Þessi kafli er um sorg barna, þar verður farið inn á hversu mikilvægt er að leyfa 

börnum að taka þátt í sorginni með fjölskyldu sinni þegar andlát ber að. Einnig 

verður fjallað um sorgarviðbrögð barna og mismunandi viðbrögð þeirra eftir aldri. 

Að lokum verður skoðað hvernig tilfinningar barna geta orðið eftir foreldra- og 

systkinamissi. 

3.1 Vitneskja barna á sorg og dauða 

Svo virðist sem börnum sé haldið í öruggri fjarlægð frá dauðanum í okkar samfélagi. 

Hér áður fyrr voru börn þátttakendur í því sem gerðist í lífinu allt frá vöggu til grafar. 

Þegar barn fæddist fengu þau að heyra fyrsta grátinn og ef dauðann bar að garði 

urðu þau vitni að síðasta andvarpinu og því ferli sem stóð fram að útför. Hér á landi 

og í þróuðum vestrænum samfélögum er þetta liðin tíð. Í flestum tilfellum eignast 

konur börn sín á fæðingardeildum og fólk deyr oftar á sjúkrastofnunum en heima 

fyrir og er þá börnum oftar en ekki haldið fjarri. Nú á dögum komast margir á 

fullorðinsár án þess að hafa komist í kynni við dauðann og nútímabókmenntir fyrir 

börn innihalda lítið sem ekkert um dauðann og sorgina eins og var í gömlum 

ævintýrum, þjóðsögum og biblíusögum þar sem lífið og dauðinn tókust á. En þrátt 

fyrir að börn hafi ekki dauðann fyrir augum í daglegu lífi þá upplifa þau hann á 

óraunverulegan hátt í kvikmyndum og tölvuleikjum þar sem hinir látnu birtast á 

skjánum stuttu síðar. Ekki er vitað hvaða áhrif dauðinn hefur á börn og unglinga af 

þessum sökum en bent hefur verið á að þau geti orðið ónæm fyrir allri þjáningu og 

ofbeldi (Sigurður Pálsson, 1998). Því er nauðsynlegt að upplýsa börn um dauðann og 

gera það á raunhæfan hátt. Það þarf að útskýra fyrir þeim að þegar einhver deyr 

hvort sem það er manneskja eða gæludýr þá er það endanlegt, líkaminn hættir að 

finna til, anda og ganga og að þetta sé ekki eins og að sofa (Kroen, 1996). 

Á síðustu áratugum hefur vitneskjan um viðbrögð barna við missi aukist mikið. Oft 

var talið að börn fyndu til depurðar um tíma en þau héldu svo áfram í lífinu glöð og 

sátt. Margar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að börn syrgja við missi og 

aðskilnað ekki síður en fullorðnir en algengara er þó að börn feli sorg sína frekar og 

þá jafnvel til að hlífa hinum fullorðnu í sorg sinni (Sigurður Pálsson, 1998). 
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3.2 Þátttaka barna í sorginni 

Þegar sorgin knýr dyra eru algeng viðbrögð þeirra sem eldri eru að vilja vernda 

börnin gegn henni. En það er ekki rétt því þau þurfa jafnt og fullorðnir að taka 

sorgina út á eðlilegan hátt. Það er þeirra réttur. Börn eru mjög ung jafnvel við eins 

árs aldur þegar þau sýna viðbrögð við missi og sorg, en erfitt er að segja til um hvort 

áhrifin vari lengi þegar þau eru ung að árum. Það að börn  fái að taka þátt í sorg 

fjölskyldu sinnar í einhverjum mæli er mikilvægt. Þeim sem ýtt er til hliðar og er ekki 

veitt leiðsögn eiga mun erfiðara en þau sem fá að  taka þátt í sorginni. Þegar um 

dauðsfall er að ræða er mikilvægt að aðili sem er kunnugur börnunum færi þeim 

tíðindin og þá helst einhver fjölskyldumeðlimur. Gæta þarf að því að þau börn sem 

virðast halda sínu striki hafa ekki endilega aðlagast missinum heldur gætu þau verið 

að hlífa sínum nánustu því þau vita hvernig þeim líður. Þau setja sig í annað sæti. 

Börn þurfa að fá tíma til að leika sér á meðan þau aðlagast sorginni, þess vegna 

þurfa þau lengri aðlögunartíma en þeir fullorðnu (Bragi Skúlason, 1994). 

Þegar sorgaratburður á sér stað er nauðsynlegt að tala um hann við börnin. Einnig 

skiptir miklu máli að leyfa þeim að taka þátt í sorgarferlinu svo þau læri að takast á 

við dauðann í framtíðinni. Börn ættu að vita hverjar tilfinningar hinna fullorðnu eru 

og ef þeir hafa þörf fyrir að gráta þá er í lagi að börnin sjái það og ef börnin fara líka 

að gráta er það í góðu lagi. Ástæðan er sú að gott er fyrir börn að kynnast öllum 

tilfinningum og viðurkenna þær svo þau læri að sýna tilfinningum annarra skilning, 

verði samúðarfyllri, umhyggjusamari og sterkari á lífsleiðinni. Það getur reynst 

skaðlegt bæði andlega og líkamlega að viðurkenna ekki sorgina (Markham, 1997).  

Þrátt fyrir að allir láti sér annt um börnin þá vilja þau oft gleymast þegar 

sorgaratburður á sér stað. Það eru ekki margir sem eiga auðvelt með að tala um 

dauðann við börn en taka verður tillit til þeirra og ræða málin því þau skilja dauðann 

á annan hátt þegar þau eru mjög ung. Stundum eru þau jafnvel send á brott til 

ættingja og þeim sögð tvíræð saga eins og t.d. „Mamma fór í langt ferðalag“ eða 

eitthvað annað sem hljómar jafn fjarstæðukennt (Kübler-Ross, 1974/1983). 
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Þegar börn fá að dveljast um kyrrt á heimili þar sem dauðsfall er í 
vændum og fá að taka þátt í samræðum, spjalli og kvíða 
heimafólks, vaknar sú tilfinning í huga þeirra að þau séu ekki ein í 
sorg sinni og þau njóta þess að fá að taka þátt í ábyrgðinni og 
syrgja hinn látna. Þetta verður þeim til góðs með tíð og tíma og 
fær þau til að líta á dauðann sem einn af þáttum lífsins, en slík 
reynsla getur stuðlað að vexti þeirra og þroska (Kübler-Ross, 
1974/1983). 

3.3 Sorgarviðbrögð barna 

Börn sem upplifa dauða náins ástvinar verða döpur og óhamingjusöm og einnig skal 

hafa í huga að umfram fullorðna verða þau mjög hrædd. Allt í einu er dauðinn sem 

þau hafa fram að þessu tengt við spennandi ævintýri eða bíómynd orðinn að 

veruleika í lífi barnsins og heimur þess sem það taldi vera öruggan stað í lífi sínu er 

ekki lengur til staðar. Þegar einhver deyr er sektarkennd algeng líðan hjá fólki og þá 

sérstaklega hjá börnum. Þau telja sig ekki hafa verið nógu góð við þann sem lést á 

meðan hann lifði eða að þau hafi verið óþekk og halda þau því oft að dauðinn sé 

refsing fyrir hegðun þeirra (Markham, 1997). Sorg barna getur ítrekað komið upp 

hjá börnum allt fram á fullorðinsár. Sem dæmi má nefna þá geta ýmsir hátíðsdagar, 

afmælisdagar og minningadagar vakið upp erfiðar tilfinningar (Sigurður Pálsson, 

1998). 

Erfitt er að segja til um hvernig börn bregðast við ástvinamissi eða hvernig eigi að 

koma fram við þau við slíkar aðstæður. Þetta getur allt farið eftir aldri, þroska og 

skapgerð barnanna ásamt fyrri reynslu þeirra af dauðanum. Tengsl barnsins við hinn 

látna og hvort dauðann hafi borið að með snöggum eða langvarandi hætti getur líka 

haft mikið að segja. Huga þarf vel að aðstæðum þegar segja á barni frá dauðsfalli 

einhvers nákomins og gera þarf það á einfaldan og skýran hátt. Nokkur algeng 

sorgarviðbrögð barna eru: 

 Svefntruflanir 

 Söknuður og leiði 

 Kvíði 

 Reiði  

 Erfiðleikar í skóla 

 Sjálfsásakanir og sektarkennd 
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Ýmis líkamleg einkenni geta einnig komið fram hjá börnum sem syrgja og má þar 

nefna magakveisu, höfuðverk, ógleði, stífa vöðva og svo framvegis. Þegar 

tilfinningalegt álag verður mikið þá er ekki óeðlilegt að þessi einkenni geri vart við 

sig. En börn geta líka verið að kalla eftir hjálp og athygli frá fólki með þessum 

einkennum. Ef aðgæsla og umhyggja er til staðar fyrir börnin þá ættu einkennin að 

hverfa smám saman (Sigurður Pálsson, 1998). 

3.4 Skilningur barna á sorg 

Skilningur barna á dauðanum er mismunandi og þrátt fyrir að hann sé flokkaður í 

tiltekin aldursstig þá hefur þroski þeirra, uppeldisaðstæður og viðhorf uppalenda 

mikið að segja líka. Ekki er auðvelt að segja til um hvernig börn upplifa sig upp að 

tveggja ára aldri og hvort þau finni til ótta við dauðann. Aftur á móti geta börn 

óttast aðskilnað við foreldra sína þegar þau eru á öðru ári og þau gera ekki 

greinamun á endanlegum eða tímabundum aðskilnaði (Sigurður Pálsson, 1998) 

 Börn 2-6 ára 

Skilningur barna á þessum aldri er á forstigi rökhugsunar sem þýðir að þau skilja 

hlutina á mjög einfaldan hátt. Þó börn séu enn á þessu stigi til sjö ára aldurs þá 

þroskast þessi hugsun smám saman (Shaffer, 2002). Tímaskyn barna á þessum aldri 

er mjög takmarkað og þau skilja ekki hugtak eins og „eilífðin“ eða það að einhver 

komi ekki aftur til baka (Willis, 2002). Þau eiga erfitt með að greina á milli 

ímyndunar og veruleika. Það getur valdið því að barn óttast að dauðinn sé eitthvert 

skrímsli sem kemur og tekur það burt. Þau skilja ekki hvað dauðinn er þó þau geti 

greint frá því að einhver sé dáinn (Di Ciacco, 2008). Börn eru yfirleitt ekki hrædd um 

eigin dauða á þessum aldri og halda þau oftast að aðrir geti dáið og þá sérstaklega 

gamalt fólk. Þegar þau heyra um dauðsfall einhvers er algengt að þau spyrji hvenær 

hann komi aftur og hvert hann fór (Sigurður Pálsson, 1998). Börn eru þó farin að 

gera greinarmun á orsök og afleiðingu þegar þau eru um sex ára. Þau fara að átta sig 

á því að dauðinn er varanlegur og hvað það er að vera lifandi eða dáinn (Di Ciacco, 

2008). 
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 Börn 8-12 ára 

Þau gera sér fulla grein fyrir að dauðinn er endanlegur og að sá látni komi ekki aftur. 

Þau fara einnig að átta sig á því að allir deyja og líka þau sjálf (Sigurður Pálsson, 

1998). Á þessum aldri vita þau að fólk sem deyr á sjúkrahúsi eftir að hafa lent í slysi, 

þá er það slysinu að kenna en ekki sjúkrahúsinu. Einnig átta þau sig nokkurn veginn 

á hvernig líffærin og líkamsstarfssemin virkar og hvaða afleiðingar það hefur ef 

eitthvað er ekki í lagi. Það leiðir til þess að þau gera sér frekar í hugarlund hvers 

vegna fólk deyr (Dyregrov, 2008). Viðbrögð barna á þessum aldri geta verið 

margvísleg. Má þar nefna mikla vanlíðan, algjört skynleysi, lyktarleysi, málleysi, 

heyrnarleysi, sjónleysi og hreyfingarleysi. Ýmis hegðunarvandamál geta líka komið 

upp og ótti við að aðrir nákomnir deyji líka ef sorgin er af völdum dauðsfalls (Black, 

1998). Námsárangur hjá sumum börnum getur orðið slakari og þau jafnvel 

einangrast frá vinum sínum á meðan önnur hella sér út í einhverskonar 

tómstundastarf eða íþróttir til að geta gleymt sér í einhverju öðru en sorg sinni (Di 

Ciacco, 2008). 

 Unglingar 

Unglingsárin er tími mikilla breytinga. Bernskunni er að ljúka og fullorðinsárin að 

taka við. Á þessum árum vakna ýmsar spurningar upp um tilgang lífsins og af hverju 

við lifum og deyjum.  Hugsanirnar um þetta geta tekið á sig margvíslegar myndir. 

Sumir unglingar fara til dæmis að neyta hættulegra efna eða aka glæfralega svo 

dæmi séu tekin og storka þar með lífinu og dauðanum. Önnur fara í þveröfuga átt 

og sækja í tónlist eða ljóðalestur þar sem dauði unglinga er oft gerður rómantískur. 

Svo eru enn aðrir sem sökkva sér í harkalegri tónlist á borð við þungarokk og 

dauðarokk þar sem dauðinn er dýrkaður. Unglingur sem fær stuðning, til að takast á 

við þessar tilfinningar og finna tilganginn með lífinu kemur sem þroskaður 

einstaklingur frá þessu tímabili lífs síns. Flestir hafa fengið einhverja reynslu af 

dauðanum þegar á unglingsár er komið og misjafnt er eftir aðstæðum hvaða 

tilfinningar hafa vaknað upp við þá reynslu. Það sem helst vekur upp ótta við eigin 

dauða hjá unglingum er dauðsfall jafnaldra þeirra. Sumir verða uppteknir af 

heilsufarinu og fara að hræðast ýmsa sjúkdóma eða slys (Sigurður Pálsson, 1998). 
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3.5 Foreldramissir 

Ekki er óeðlilegt að barn sem missir annað foreldrið sitt verði hrætt um að missa hitt 

foreldrið líka. Þessar hugdettur er ekki hægt að bæla niður með röksemdarfærslum 

og varast skal sérstaklega, að segja barninu að þetta séu heimskulegar hugsanir. 

Þess í stað þarf að veita barninu mikla ást og langar fortölur svo hægt sé að telja því 

hughvarf og það geti öðlast öryggi á ný. Önnur börn geta brugðist við með þeim 

hætti að þau slíta tengslin við hitt foreldrið sem eftir lifir vegna óttans við að missa 

það líka. Þá neita þau jafnvel að láta kyssa sig góða nótt eða fá aðstoð við ýmsa hluti 

til að sýna hversu sjálfstæð þau eru. Með þessu eru þau gjarnan að sýna fram á að 

þau geti án foreldranna verið og bjargað sér sjálf (Markham, 1997). 

Þegar öryggi barns er ógnað vegna fráfalls foreldris er eðlilegt að það verði 

kvíðafullt, því er áríðandi að sannfæra barnið strax um að öryggið og umhyggjan 

sem það hefur fengið verði áfram til staðar. Söknuður barnsins getur komið fram í 

ýmsum myndum. Hann getur tengst einhverju sem barnið og hinn látni gerðu saman 

eða faðmlögunum og örygginu sem það naut í daglegum samskiptum við foreldrið. 

Þegar barnið sér önnur börn gleðjast með foreldrum sínum eða við aðrar aðstæður 

verður söknuðurinn mun áleitari (Sigurður Pálsson, 1998). Rannsóknir hafa staðfest 

að á milli álagsþátta í lífi fjölskyldunnar og geðrænna erfiðleika barna séu náin 

tengsl. Fram hefur komið að samband getur verið á milli alvarlegs þunglyndis barna 

og dauða eða skilnaðar foreldra og á þetta sérstaklega við ef börn eru mjög ung 

þegar atburðurinn sem hafði viðvarandi neikvæð áhrif á þau átti sér stað (Kristján 

Már Magnússon, 2007). 

3.6 Systkinamissir 

Algengt er að foreldrar beri miklar vonir og væntingar um framtíð barna sinna. Því er 

djúp og óbærileg sorg sem fylgir því að barn deyr. Börn sem missa systkini sitt átta 

sig allt í einu á því að þau geta einnig dáið og getur það valdið þeim miklum ótta. Því 

er mikilvægt að gæta vel að orðalaginu þegar verið er að hugga þau og nota ekki 

setningar á borð við: „Þeir sem guðirnir elska deyja ungir“. Systkinamissir getur 

valdið þverstæðukenndum tilfinningum því þarna gæti einnig verið um vinamissir að 

ræða eða missir á leikfélaga og keppinaut. Minningarnar snúast ekki eingöngu um 

gleðistundir heldur geta þær einnig snúist um rifrildi, samkeppni og jafnvel áflog. 



18 
 

Sjálfsásökun og samviskubit vaknar gjarnan upp hjá barninu sem eftir lifir við þessar 

minningar (Sigurður Pálsson, 1998). 

Þegar foreldrar missa barn sitt verða þeir of svo yfirbugaðir af sorg að þeir gleyma 

að huga að sorg eftirlifandi barna sinna eða hafa ekki kraft til að sinna þeim sem 

skyldi. Þá er mikilvægt að aðrir nákomnir börnunum geti hlúð að þeim og hinum 

syrgjandi foreldrum. Stundum hafa börn reynt að líkja eftir systkini sínu sem lést til 

að bæta líðan foreldra sinna og foreldrarnir geta líka ómeðvitað ýtt undir þessa 

hegðun með því að segja hvað þau séu lík bróður sínum eða systur. Við þetta getur 

eðlileg sjálfsmynd barnsins skekkst, svo varast ætti að ýta undir þessa hegðun. Ekki 

er heldur gott að bera barnið sem lést saman við eftirlifandi systkini því þau þurfa að 

vita að þau eru elskuð fyrir að vera þau sjálf en ekki eins og látna barnið. Foreldrar 

sem missa barn sitt þurfa að gæta þess að ofvernda ekki þau börn sem eftir lifa svo 

þau geti lifað eðlilegu lífi áfram (Sigurður Pálsson, 1998). 
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4. Skyndilegt dauðsfall 

Í þessum kafla mun ég fjalla um skyndilegt dauðsfall og hvaða áhrif það hefur á fólk. 

Þegar fólk er ekki búið undir dauðsfallið verður skellurinn mikill. Þetta getur valdið 

viðbrögðum sem erfitt er að átta sig á nema hafa upplifað það sjálfur og má þar 

helst nefna afneitun, reiði og doða. Skyndidauði getur komið til af ýmsum orsökum 

en sjálfsvíg er sennilega það sem erfiðast er fyrir aðstandendur að takast á við. 

4.1 Skyndidauði 

Þegar einhver deyr snögglega eins og vegna slyss, sjálfsvígs eða veikinda er talað um 

skyndidauða. Það er munur á aðstæðum þegar um skyndilegt dauðsfalls er að ræða 

eða þegar langur aðdragandi er að dauðanum, til dæmis vegna veikinda. 

Aðstandendur sem ekki hafa getað búið sig undir dauða einhvers nákomins verða 

fyrir miklu höggi og áfallið skellur á þeim af miklum þunga (Bragi Skúlason, 1992). 

Enginn tími fæst til að kveðja og ekkert ráðrúm gefst til að syrgja með þeim sem 

deyr frá sorginni. Hætta er á að sektarkennd komi upp við slíkar aðstæður þar sem 

ýmislegt hefur verið sagt eða ekki sagt fyrir atburðinn og margt var gert eða ógert. 

Því er mikilvægt fyrir þá sem koma til aðstoðar í svona tilfellum að vera vakandi fyrir 

því að viðurkenna þær tilfinningar sem þarf að vinna úr (Sigfinnur Þorleifsson, 2001). 

Flestir þeir sem ræða um skyndidauða eru sammála því að erfiðara sé fyrir 

eftirlifandi aðstandendur að eiga við hann heldur en þegar  vitað er af yfirvofandi 

andláti þar sem hægt er að búa sig undir hið óumflýjanlega. Þegar um skyndidauða 

er að ræða eru fyrstu viðbrögðin oft þau að hugurinn myrkvast og tilveran virðist 

hrynja. Fólk getur ýmist frosið og dofnað eða orðið hamslaust við þessar aðstæður 

og búast má við harmkveinum og tárum eða kaldri yfirvegun sem eru fullkomlega 

eðlileg viðbrögð við sársauka sem þessum (Markham, 1997). 

4.2 Andlát vegna slyss 

Þegar einstaklingur lendir í slysi getur áfallið fyrir aðstandendur orðið snöggt og 

álagið á líkamann aukist, af því að þar er um skyndilegan atburð að ræða. Ef slysið 

leiðir viðkomandi til dauða, getur hann dáið strax eða eftir einhvern tíma og það 

veldur aðstandendum miklum kvíða yfir að þurfa að bíða í óvissu um afdrif ástvinar 

síns. Þetta veldur miklu álagi á fjölskylduna og hvað þá ef um barn er að ræða. 

Barnið sem var heilbrigt og hraust aðra stundina er skyndilega látið  hina stundina. 
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Mikil sektarkennd grípur fjölskylduna og ýmsar hugsanir koma upp á yfirborðið eins 

og til dæmis: „af hverju fylgdi ég ekki barninu í skólann“ eða „ég hefði ekki átt að 

leyfa honum að fara í útileguna“. Fólk á oft erfitt með að trúa því að barn þeirra hafi 

dáið vegna slyss ef það hefur ekki verið nálægt. Fyrir marga er það óhugnaleg 

tilhugsun að syrgjendur fari og kynni sér slysstað, en það getur orðið til þess að þeir 

átti sig betur á raunveruleikanum. Foreldrum barna sem látast af slysförum verður 

oft umhugað um að aðrir foreldrar lendi ekki í því sama. Þau berjast jafnvel fyrir 

umferðarmálum og vilja fá fleiri hraðahindranir og gangbrautarmerki eða þá að þau 

vilja hertari öryggisreglur í sumarbúðum fyrir börn og unglinga. Auðvitað færir þetta 

foreldrunum ekki börnin aftur en gott er þó fyrir þá að vita að dauði þeirra var ekki 

til einskis og að líf þeirra hafi öðlast góðan tilgang (Markham, 1997). 

4.3 Sjálfsvíg 

Missir er fólki nær alltaf erfiður sama hvernig hann kemur til, en þó eru viss tilvik 

sem valda óbærilegri þjáningu og má þar nefna missi vegna sjálfsvígs. Það að 

ástvinur skuli falla fyrir eigin hendi veldur miklum sársauka og sérstaklega þegar 

hugsað er til þess hversu illa honum leið og að hann hafi ekki séð aðra leið út úr 

vandanum (Markham, 1997). Í svona tilvikum verður sektarkenndin og 

sjálfsásökunin mun meiri hjá nánustu ættingjum og vinum heldur en þegar um 

náttúrulegan dauðdaga er að ræða. Þá skiptir engu hvort bréf eða önnur skilaboð 

hafa verið skilin eftir eða ekki. Reiðin verður oft meiri þegar hjá aðstandendum sem 

missa ástvin vegna sjálfsvígs, það veldur því að sektarkenndin verður miklu sterkari. 

Sjálfsvíg getur valdið því að aðstandendur sitja eftir með stórt sár í brjósti sér sem 

varir árum og jafnvel áratugum saman, ef ekki alla ævi. (Högni Óskarsson, 1988). 

Þegar sjálfsvíg á sér stað er um ofbeldi að ræða, bæði gagnvart gerandanum og 

aðstandendum en þó er ofbeldi  ekki haft í huga þegar það er framkvæmt. Það er 

mikil vanlíðan sem gerir það að verkum að fólk tekur líf sitt og viljinn til að særa aðra 

er yfirleitt ekki ein af ástæðunum. Sjálfsvíg má finna í öllum samfélagstegundum, 

það hefur þekkst frá upphafi mannkynsins og hefur bæði áhrif á einstaklinga og  

samfélagið (Guðrún Eggertsdóttir, 1997). 

Í flestum sorgaráföllum kemur fram sektarkennd hjá eftirlifandi ástvinum, en eins og 

fram hefur komið þá er hún sennilega aldrei eins mikil og þegar um sjálfsvíg er að 
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ræða. Algengt er að fólk ásaki sig fyrir að hafa ekki tekið eftir neinu í fari 

einstaklingsins sem fyrirfór sér og spyr sig hvort það hefði getað komið í veg fyrir 

atburðinn með einhverjum ráðum. En aðili sem vill ekki lifa lengur og bindur enda á 

líf sitt  hefur ekki verið í andlegu jafnvægi, hvort sem það hefur verið um tímabundið 

ástand að ræða eða ekki. Lífsviljinn er í eðli mannsins og má best sjá það á þeim sem 

hafa barist fyrir lífi sínu í fangabúðum nasista eða komist aftur á ról eftir lífshættuleg 

veikindi og slys. Þetta sýnir okkur að sá sem tekur líf sitt var ekki með eðlilega 

hugsun á þeirri stundu og þó að einhver hefði getað komið í veg fyrir atburðinn þá 

er mjög líklegt að hann hefði reynt aftur síðar (Markham, 1997). Mikill harmleikur 

fylgir sjálfsvígi og erfitt er að skilgreina ástæðurnar fyrir því á einn veg. En vert er að 

hafa í huga að sá sem fellur fyrir eigin hendi er oftast mjög þunglyndur eða þjáður 

einstaklingur og telur að þetta sé eina lausnin fyrir sig til að binda enda á vanlíðan 

sína. Stundum hefur fólki liðið illa í mjög langan tíma, jafnvel mörg ár, á meðan aðrir 

hafa átt við tímabundna vanlíðan að stríða (Bragi Skúlason, 2001). 

Hver einstaklingur hefur einhvern á bak við sig sem þykir vænt um hann og er jafnvel 

háður honum og allt það sem þessi einstaklingur gerir hefur áhrif á þá sem næstir 

honum standa. Sjálfsvíg er eitt af því sem kemur gífurlegum breytingum af stað hjá 

þeim aðstandendum sem eftir lifa (Guðrún Eggertsdóttir,1997). Þegar um sjálfsvíg er 

að ræða eru viðbrögð eftirlifenda margvísleg og má þar nefna vonbrigði, skömm og 

hjálparleysi. Vinir og kunningjar leita eftir skýringum sem gerir það að verkum að erfitt 

er að hitta þá og að gefa þeim einhver svör. Einnig er algengt að vinirnir viti ekki hvað 

þeir eigi að segja og óttast jafnvel að lenda í þessu sjálfir. Eftirlifendur þeirra sem 

fremja sjálfsvíg hafa oft þurft að mæta fordómum og þeir sagðir hafa brugðist í 

uppeldinu eða að þeir hafi ekki veitt viðkomandi nægjanlegan stuðning. Til að 

eftirlifendur geti náð styrk á ný og fengið útrás fyrir harm sinn  þurfa þeir oft að draga 

sig til hlés um tíma. Gott er að vita, að þrátt fyrir að slæmar minningar sæki á 

syrgjendur þá koma þær góðu fram með tímanum (Bragi Skúlason, 2001). 

Í mörgum samfélögum hefur sjálfsvíg verið litið hornauga. Af þeim sökum geta 

eftirlifendur þeirra sem taka sitt eigið líf þurft að takast á við öðruvísi sorg en þeir 

sem missa ástvini sína af eðlilegum orsökum. Gerð var rannsókn á einstaklingum 

sem misst höfðu foreldri sitt  vegna sjálfsvígs þegar þeir voru börn og leiddi hún í 
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ljós að þessi börn upplifðu mikinn harmleik í kjölfarið. Tekið var viðtal við tíu 

einstaklinga sem voru á aldrinum 18 mánaða til 20 ára þegar foreldri þeirra lést. Í 

flestum tilfellum var það faðirinn sem framdi sjálfsvíg. Hver einstaklingur hafði 

misjafna reynslu að baki en ákveðinn samhljómur var í svörum þeirra. Í mörgum 

tilfellum var mikil skömm og hatur sem þeir báru til eftirlifandi foreldris síns því þau 

töldu að það hefði átt einhverja sök á að hitt foreldrið tók líf sitt. Hjá sumum 

barnanna gat eftirlifandi foreldrið ekki tekist á við eðlilegt fjölskyldulíf á ný svo að 

þau voru send að heiman til vandalausra. Því var haldið leyndu fyrir einu barninu að 

faðir þess hefði framið sjálfsmorð og því sagt að hann hafi lent í slysi. En svo kom að 

því að það heyrði skólafélaga sína tala um atburðinn sem sjálfsmorð og barnið 

upplifði það sem stríðni og leið mjög illa yfir þessu. Því fannst eins og fjölskyldan 

hefði svikið sig með þessum lygum þegar sannleikurinn um föðurinn kom fram. 

Vegna þessa upplifði barnið að mikil skömm væri á því hvernig faðir þess dó og 

fannst eins og ekki mætti tala um það. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar upplifði 

sig einangruð og full af skömm. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að 

flestir þátttakendurnir höfðu ekki átt mjög hamingjuríkt líf á unglings- og 

fullorðinsárum sínum. Meðal þess sem þeir höfðu upplifað á þessum árum var 

skortur á sjálfsöryggi, eigin sjálfsvígstilraunir, óhamingjusöm hjónabönd, 

heimilisleysi og neysla bæði á ólöglegum og löglegum vímugjöfum (Ratnarajah og 

Schofield, 2008). Ekki hafa þó allar rannsóknir leitt til þeirrar niðurstöðu að syrgjandi 

börn þeirra foreldra sem fremja sjálfsvíg séu verr stödd en börn sem syrgja foreldra 

sem dáið hafa sambærilegum dauðdaga til dæmis vegna morðs eða slyss. Hins vegar 

mátti sjá mun á þeim sem misstu foreldri sitt vegna skyndilegs dauðdaga eða þegar 

um langvarandi veikindi var að ræða. Meira var um áfallastreituröskun hjá þeim 

börnum sem misstu foreldra sína skyndilega (Brown, Sandler, Tein, Liu og Haine, 

2007). 
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5. Dauðsfall í kjölfar veikinda 

Þessi kafli fjallar um það hvernig alvarleg veikindi sem leiða til dauða valda miklu 

álagi bæði fyrir aðilann sem á við veikindin að stríða og aðstandendur hans. Eðlilegt 

er að fólk hefji sorgarferlið fyrir dauðsfallið og þá skiptir miklu máli að hafa einhvern 

til að leiða sig áfram í gegnum það ferli. 

5.1 Getur sorgarferlið hafist fyrir dauðann 

Mikið álag hvílir á einstaklingum og fjölskyldum þegar langvarandi veikindi sem leiða 

til dauða eiga sér stað. Erfitt getur verið að átta sig á hvert stefnir og óvissan er 

viðloðandi. Vonin um að sá sem er veikur lifi og nái góðri heilsu eflist við 

tímabundinn bata og betri líðan. Áhyggjurnar og hræðslan við dauðann aukast hins 

vegar aftur þegar veikindin ágerast á ný. Fjölskyldur geta átt mjög erfitt með að ná 

stöðugleika þegar dauðinn vofir yfir og oftast eru fjölskyldumeðlimir yfirkomnir af 

andlegri og líkamlegri þreytu. Í baráttunni við dauðann verður vanmátturinn mikill 

og álagið eykst vegna erfiðleikanna sem því fylgir. Þegar fólk er komið á þetta stig og 

nær ekki að vinna sig úr erfiðleikunum þarf utanaðkomandi hjálp að berast þeim svo 

vandinn verði ekki dýpri og hægt verði að vinna sig úr honum. Mikilvægt er að opna 

umræðuna um þessi mál því reynslan hefur sýnt fram á að fólk hefur komist langt í 

sorgarferlinu ef það nær að syrgja saman áður en að dauðsfallinu kemur. Þrátt fyrir 

að aðstandendur séu aldrei reiðubúnir fyrir dauðann þá hafa þeir náð að undirbúa 

sig fyrir þessa óhjákvæmilegu kveðjustund. Ekki er óeðlilegt að þeir séu jafnvel farnir 

að óska þess að stundin nálgist eftir að hafa barist í langan tíma. En fæstir eru 

reiðubúnir að viðurkenna slíkar hugsanir þó þær séu eðlilegar (Sigfinnur Þorleifsson, 

2001). 

5.2 Forsorg 

Forsorg eru viðbrögð sem einstaklingar sýna þegar þeir eru í þeirri aðstöðu að sjá 

fram á að missir er yfirvofandi. Viðbrögðum þessum mætti einna helst líkja við 

þegar ökumaður sér fram á að lenda í árekstri en getur ekki komið í veg fyrir það, 

með því er hann viðbúinn högginu. Forsorg kemur fram í ýmsum myndum og á það 

jafnt við þá sem eru dauðvona og aðstandendur þeirra. Þeir meðferðaraðilar sem 

vinna með þessu fólki gefa af sjálfum sér til að reyna að mæta þessari sorg. 

Dauðvona sjúklingar hafa ekki endilega þörf fyrir að ræða mikið um dauðann. Oft 
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eru það sömu aðilarnir sem þeir ræða við um þessi mál og öðrum er jafnvel ekki 

hleypt að. Fyrir þá aðstandendur sem ekki fá aðgang að umræðunni er þetta mjög 

erfitt. En fyrir þann sem stendur frammi fyrir dauðanum er þetta mjög mikilvægt því 

þrekið er mjög lítið og erfitt er að mæta þörfum allra sem næstir honum eru. 

Mikilvægt er að hafa tíma til að byggja upp traust þegar mæta á fólki í forsorg. 

Stundum er mjög lítill tími til stefnu, jafnvel nokkrir klukkutímar. Eftir slys bíða 

aðstandendur oft í von og óvon eftir að fá fréttir af ástvinum sínum og spretta þá 

allar tilfinningar upp á yfirborðið, í þeim tilvikum er gott að hafa einhvern nærri sem 

hefur tíma (Bragi Skúlason, 1992). „Tími forsorgar er oft mjög skapandi tími í 

samskiptum aðstandenda og hins deyjandi annars vegar og samskiptum stuðnings- 

og meðferðaraðila og fjölskyldu hins vegar. Þessi vinna fær síðan aukið vægi, þegar 

dauðinn kveður dyra“ (Bragi Skúlason, 1992, bls. 14). 

5.3 Eftir andlát 

Í nútímanum hafa þær breytingar orðið að fólk deyr oftast á sjúkrahúsum og þá 

gjarnan á gjörgæsludeild innan um vélar og sérfræðinga. Streitan magnast upp hjá 

fjölskyldunni sem þarf að bíða inni á biðstofu eftir fréttum af veika ástvininum. Eftir 

andlátið er gengið frá líkinu og fjölskyldunni boðið að koma að sjá hann. Þegar 

aðstæður eru svona hafa margir aðstandendur upplifað sig gagnslausa og hjálpvana. 

Eftir jarðaförina taka sumir þátt í nærhópum og gráta það að hafa ekki getað gert 

eitthvað meira fyrir þann sem lést. Sektarkenndin veldur enn meiri sorg við 

aðskilnaðinn frá deyjandi ástvininum (Yeagley, 1994). 
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6. Stuðningur 

Í þessum kafla er fjallað um þann stuðning sem aðstandendur geta fengið þegar 

ástvinur deyr. Hvort sem það á við þegar alvarleg veikindi koma upp sem leiða til 

dauða eða þegar um skyndilegan dauða er að ræða, þá er mikilvægt að hlúa vel að 

nánustu aðstandendum. Þá skiptir miklu máli að góð sálgæsla sé fyrir hendi. Þeir 

sem einna helst sinna sálgæslu eru prestar, læknar, hjúkrunarfólk, sálfræðingar og 

félagsráðgjafar, einnig er stuðningur frá nánum vinum og ættingjum ómetanlegur. 

6.1 Stuðningur fyrir andlát 

Þegar langvarandi veikindi sem leiða til dauða eru til staðar, geta aðstandendur 

fengið einhvern undibúning fyrir sorg sína hjá presti eða öðrum sálgæsluaðilum. Í 

rauninni hefst sorg þeirra strax þegar þeim er sagt að ástvinur þeirra muni ekki ná 

sér af veikindunum og er þá hægt að byrja á sorgarvinnunni áður en viðkomandi 

fellur frá. Ástvinirnir geta náð skjótari bata á sorg sinni ef sáluhjálpin tekst vel og ef 

þeir hafa náð að tala um tilfinningar sínar á opinskáan hátt. Með þessu geta 

ástvinirnir fundið fyrir miklum létti þegar þeir upplifa skilning og viðurkenningu hjá 

sálgæsluaðilanum. Fyrir sálgæsluaðilann er þetta líka jákvætt, því hann getur þá 

betur áttað sig á hvernig viðbrögð fjölskyldunnar gætu orðið. Hann gæti verið búinn 

að sjá hvort fjölskyldan sé viðkvæm, hvernig persónuleg samskipti 

fjölskyldumeðlima eru og hvort þau samskipti geti leitt til biturleika, reiði eða 

afbrýðisemi. Samskipti prestsins eða annars sálgæsluaðila við fjölskylduna gefur 

honum færi á að átta sig á eiginleikum hennar eins og veikleikum og styrkleikum 

áður en að dauðsfallinu kemur (Autton, 1981). Þegar aðstandendur vita að dauðinn 

er yfirvofandi hjá veikum ástvini gefst þeim tími til að láta aðra ættingja og vini vita 

hvert stefnir. Það getur leitt til þess að sorg þeirra nái hámarki áður en viðkomandi 

deyr og bataferlið jafnvel farið af stað að einhverju leyti (Spiegel, 1978). 

6.2 Að horfa fram á við 

Eðlilegt er að vera sorgmæddur og upplifa allar tilfinningar sorgarferlisins við andlát 

ástvinar. Sá tími mun þó koma þar sem mesta vanlíðanin og kvölin líða hjá 

(Markham, 1997). Sorgin nær til alls mannkynsins og misjafnt er hvernig hver 

einstaklingur finnur fyrir missinum. Þegar þessi sára reynsla er til staðar er ekki hægt 

að koma sér undan henni. Til að ná sátt er eini möguleikinn sem við höfum að lifa 
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við atburðinn og því sem honum fylgir. Gæta verður þó að því að vanmátturinn valdi 

því ekki að okkur finnist engin leið út úr örðugleikunum. Af þessum ástæðum er oft 

talað um sorgarvinnu syrgjandans. Mikill tími og kraftur fer í verkefni þeirrar vinnu 

og reynir mun meira á en ætla mætti. Við getum fundið til alla ævina eftir 

ástvinamissi svo ekki er markmið sorgarvinnunar að gleyma. Tilgangur hennar er að 

fólk horfist í augu við raunveruleikann og upplifa þann sársauka sem honum fylgir 

ásamt því takast á við þær breytingar sem fylgja missinum. Mikilvægt er að gefa sér 

góðan tíma og taka engar fljótfærnislegar ákvarðanir í þeim tilgangi að forðast 

sársaukann sama hvar við erum eða hvert við förum. Mikill kraftur fer í sorgina og er 

tilgangur sorgarvinnunar að reyna að endurheimta styrkinn aftur til að nýta hann í 

lífinu. Með því móti náum við að rækta minninguna um þá látnu (Sigfinnur 

Þorleifsson, 2001). Ef fólk vinnur ekki í sorg sinni er hætta á að hún dragi frá því 

kraft og möguleika á að lifa hamingjusömu lífi. Talið er að margir burðist með 

óuppgerða sorg í gegnum lífið. Rannsóknir hafa verið gerðar á fullorðnu fólki með 

afbrigðilega hegðun og það skoðað hvort þessi hegðun tengist því að það missti 

einhvern nákominn í æsku. Sumar rannsóknirnar leiddu í ljós að tenging væri þarna 

á milli en aftur á móti sýndu þær ekki fram á af hverju sumir komast heilir í gegnum 

sorgina á meðan aðrir mynda með sér langtíma einkenni sem jafnvel þróast upp í 

sjúkdóma á fullorðinsárum (Clinebell, 1984; Worden, 1996). 

6.3 Sálgæsla 

Dauðsföll eru eitt það erfiðasta sem prestar þurfa að takast á við í starfi sínu og það 

reynir mikið á styrk þeirra, þolinmæði og þekkingu. Í slíkum tilfellum felst starf 

presta í að aðstoða eftirlifendur þeirra sem deyja við að komast yfir áfallið sem 

kemur í kjölfarið af dauðsfallinu. Geðhrifin eru misjöfn því fólk er misjafnlega á sig 

komið bæði andlega og líkamlega, en þó eru nokkrir sameiginlegir þættir alltaf til 

staðar (Tómas Guðmundsson, 1995). Þegar einstaklingur verður fyrir áfalli vegna 

dauðsfalls getur verið misjafnt eftir aðstæðum hvenær sálgæsluaðili kemur að 

málinu. Yfirleitt gerist það fljótlega eftir áfallið nema kannski í þeim tilfellum þegar 

viðkomandi hefur myndað tengsl við þann látna fyrir dauðsfallið, til dæmis þegar 

um langvarandi veikindi var að ræða. Sálgæsla er aðallega fólgin í nærveru fyrstu 

sólarhringana því sjálf ráðgjöfin getur ekki hafist fyrr en í fyrsta lagi sólarhring eftir 
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að áfallið verður. Ástæðan er sú að fólk er yfirleitt í áfalli eða of dofið fyrir 

utanaðkomandi áhrifum fyrst á eftir. Algengt er að sjálf ráðgjöfin hefjist ekki fyrr en 

eftir útför (Worden, 2002). Sálgæsluaðilar þurfa að byrja á því að virkja nánasta 

umhverfi þess sem syrgir svo hægt sé að hjálpa einstaklingnum að aðlagast í nýjum 

aðstæðum. Þegar einhver fellur frá þarf nánasti aðstandandi hans að taka margar og 

erfiðar ákvarðanir um þær breytingar sem orðið hafa í lífi hans. Þessar ákvarðanir 

eru ekki endilega stórar en þær geta skipt miklu máli fyrir þá sem eru í sorgarferlinu. 

Sem dæmi má taka ekkil sem aldrei hefur þurft að sinna almennum 

heimilisstörfum,ekkju sem hefur aldrei komið nálægt fjármálum heimilisins eða 

jafnvel einstakling með börn á framfæri sem allt í einu þarf að taka á öllum sínum 

málum og barnanna sjálfur. Gott er að virkja nánasta umhverfi einstaklings í þessum 

aðstæðum og getur þá stórfjölskyldan eða félagsskapur sem einstaklingurinn er í, 

komið þar inn í. Samfélagið verður að leyfa einstaklingnum að þiggja þá hjálp sem í 

boði er og stuðla að því að hjálpin berist, því allt kemur sér vel í svona aðstæðum 

(Clinebell, 1984). 

 Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að eigin reynsla og tilfinningar geti haft áhrif 

þegar unnið er með skjólstæðinga sem hafa lent í áfalli. En vinnan á fyrst og fremst 

að miðast við þarfir skjólstæðingsins en ekki þess sem vinnur með hann. Sem þýðir 

að sálgæsluaðili verður að gæta þess að blanda ekki saman eigin tilfinningum og 

þess sem syrgir. Því er þó ekki að neita að öll okkar reynsla og sjálfsþekking nýtist vel 

ef við höfum náð að flokka hana og sjá hvernig hún hefur mótað okkur sem 

manneskjur annars vegar og fagaðila hins vegar (Bragi Skúlason, 2001). Mikilvægt er 

fyrir þá sem standa stöðugt andspænis dauðanum í störfum sínum og veita um leið 

umhyggju fyrir öðrum, að átta sig á hvernig þeim gengur að vinna með eigin kvíða 

og vanmátt. Kannski er margt augljóst eða sjálfgefið sem hafa þarf í huga, en er 

samt vandmeðfarið eins og margt sem ekki verður leikið með látalátum (Sigfinnur 

Þorleifsson, 2001).  

Söknuður og breytingar vegna ástvinamissis er nokkuð sem allir verða að takast á 

við þegar að því kemur. Að geta rifjað upp minningar án sárinda og rofið tengslin við 

hinn látna er mjög erfitt. Í flestum tilfellum þarf fólk að fá utanaðkomandi aðstoð til 

að komast aftur í andlegt og líkamlegt jafnvægi. En hvernig á að hjálpa fólki við að 
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yfirstíga sorg sína? Þegar verið er að tala við syrgjandi einstakling þarf að varast að 

sýna honum tómlæti og áhugaleysi á vanda hans. Þegar tekið er á móti honum þarf 

að sýna honum einlægni og hlýju og ekki má gleyma sér í að gefa svo mörg ráð að 

syrgjandinn komi ekki orði að. Hann þarf að fá að létta á hjarta sínu, en stundum 

þarf sálgæsluaðili að beita lagni svo syrgjandinn fari að tala. Líkamleg þreyta leiðir 

oft til betri svefns, svo gott er að hvetja fólk til að finna sér eitthvað að gera. Sagan 

segir að á Breiðafjarðareyjum hafi sjóslys verið tíð á árum áður. Gerðir voru 

grjótgarðar í þeim tilgangi að fá heimilisfólk til að hamast þangað til það var 

uppgefið, ef heimilismeðlimur fórst út á sjó. Vitað var að fólkið kæmi örmagna heim 

og gæti því hvílst betur, þar með náði það meiri hugarró (Tómas Guðmundsson, 

1995). 

Þegar stefnt er að ákveðnu marki í sorgarvinnu er fagleg kunnátta höfð að leiðarljósi 

hjá þeim einstaklingum sem vinna að velferð annarra ásamt því að beita öðrum 

úrræðum sem gætu komið að gagni.  (Sigfinnur Þorleifsson, 2001). Ef syrgjendur 

hafa þörf fyrir að gráta, öskra eða tala á að leyfa þeim það. Þeir þurfa að blanda 

gleði og leyfa tilfinningum sínum að koma fram, en vera þó til taks. Þótt búið sé að 

afgreiða vandamál hins látna þá er langur sorgartími framundan fyrir aðstandendur. 

Þegar einhver greinist með íllvígan sjúkdóm þá þurfa ættingjar hans aðstoð allt frá 

því að sjúkdómurinn greinist og í nokkra mánuði eftir að sjúklingurinn deyr (Kübler-

Ross, 1974/1983). 

 

Sálgæslan byggir á heildstæðum mannskilningi. Samkvæmt 
þessum skilningi verður maðurinn sjálfur aldrei sundurgreindur. 
Hann er að sönnu líkami, sál og andi. Margvísleg áföll, sem 
manninum mæta, eru í raun og veru besta staðfestingin á því, að 
þessir þættir mennskunnar eru alltaf órjúfanlegir og mynda eina 
órofa heild. Þannig finnum við til líkamlega og tilfinningalega 
undan sáralögum lífsins og þau hin sömu sáralög hafa áhrif á 
hugsanir okkar og aterli allt (Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 12). 
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6.4 Félagsráðgjafinn 

Félagsráðgjafar sem starfa innan heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi vinna oftast á 

sjúkrahúsum. Þó hefur þróun félagsráðgjafar aukist innan grunnheilsugæslunnar og 

á einkastofum. Á íslenskum sjúkrahúsum er vinnuumhverfi félagsráðgjafa fjölbreytt 

og flókið, þar sinna þeir ýmsum sálfélagslegum þörfum sjúklinga og fjölskyldna 

ásamt þverfaglegri samvinnu. Mikilvægt er að þeir viðhaldi færni sinni í faglegri 

þjónustu þó það þurfi að vera innan þess vinnuramma sem stofnunin setur. Þarna er 

átt við að á meðvitaðan hátt þarf að skoða heildarumhverfi skjólstæðings svo hægt 

sé að veita bestu hugsanlegu þjónustuna í félagsráðgjöf, samskipti félagsráðgjafans 

og samstarfsaðila eru einnig þar með talin. Á sjúkrahúsum eru viðkvæmar og 

persónulegar aðstæður ríkjandi og er handleiðsla því mjög mikilvæg (Brynja 

Óskarsdóttir, 2006). „Handleiðsla er aðferð til þess að efla fagmennsku, vernda 

fagmanninn og tryggja gæði þjónustunnar“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2000, bls. 52). 

Sorgarráðgjöf er ákveðið form af almennri ráðgjöf þar sem markmiðið er að hjálpa 

einstaklingum að takast á við persónulegan missi á heilbrigðan hátt. Prestar, 

sálfræðingar og félagsráðgjafar eru meðal þeirra sem bjóða upp á ráðgjöf af þessu 

tagi. Kirkjan, ýmsir samfélagshópar og trúarhópar hafa boðið upp á hópmeðferð til 

að hjálpa einstaklingum sem hafa orðið fyrir missi og sjá þá fagaðilar um að stýra því 

starfi. Viðfangsefni  sorgarráðgjafarinnar er að fá fólk til að tjá tilfinningar sínar sem 

geta verið margvíslegar eftir missinn, eins og fram hefur komið hér áður. 

Tilgangurinn með sorgarvinnu er að hjálpa einstaklingum að vinna sig gegnum 

tilfinningar sínar, hugsanir og minningar tengdar dauða ástvinarins. Þó að fólk 

upplifi sorg við ýmsar tegundir af missi þá miðast sorgarráðgjöf við að hjálpa fólki að 

aðlagast lífinu eftir dauðsfall ástvinar. Sorgarráðgjöf hjálpar einstaklingum að 

viðurkenna eðlilegar hliðar sorgarinnar og sorgarferlisins og að ráða við sársaukann 

sem fylgir missinum. Þá er mikilvægt að fá stuðning og að takast á við kvíðann sem 

fylgir breyttum aðstæðum (Mental disorders, e.d.). 
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7. Aðferð 

Ritgerð þessi er heimildaritgerð sem unnin er undir leiðsögn Gunnjónu Unu 

Guðmundsdóttur leiðbeinanda og Sigurveigar H. Sigurðardóttur umsjónarmanns. Til 

að svara rannsóknarspurningunum leitaði ég heimilda á bókasafni Reykjanesbæjar, 

Þjóðarbókhlöðunni og á netinu. Þetta eru ýmsar bækur og greinar um sorg, 

sorgarferli og hvað það er sem veldur sorg. Ég skoðaði einnig nokkrar lokaritgerðir 

bæði úr guðfræði, hjúkrunarfræði og félagsrágjöf til að fá innsýn í það sem ég var að 

fara út í. Þegar ég var búin að ákveða efni í ritgerðina og kynna mér það, þá skipti ég 

ritgerðinni upp í kafla. Eftir að hafa lesið heimildirnar og merkt við það sem ég vildi 

nota, hóf ég að skrifa inn í kaflanna. Ýmislegt breyttist á þeim tíma sem ég var að 

skrifa og tel ég að það hafi verið breytingar til betri vegar. 
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8. Niðurstöður 

Þegar fólk lendir í áföllum vegna dauðsfall verður sorgin mikil. Tilgangur þessa 

verkefnis var að skoða hvernig áhrif hún hefði á fólk og hvort munur væri á þegar 

dauðsfall kemur skyndilega eða þegar langur aðdragandi er að því, til dæmis vegna 

veikinda. Einnig var sorg barna sérstaklega skoðuð til að sjá hvort munur væri á því 

þegar börn og fullorðnir syrgja. Jafnframt var leitað eftir því hvort einhvers konar 

aðstoð væri í boði hér á landi fyrir syrgjendur. 

Ástvinamissir hefur mikil áhrif á líðan þeirra sem eftir lifa og getur skilið eftir stórt 

tómarúm í hjarta þeirra. Sjá má að algengustu tilfinningarnar eftir missi eru 

örvænting, söknuður, reiði og mikill grátur, margir hafa líka tilhneigingu til að 

afneita missinum. Líkamleg einkenni eru einnig algeng hjá þeim sem syrgja og þau 

geta verið meltingatruflanir, höfuðkvillar, stífir vöðvar og svimaköst svo eitthvað sé 

nefnt. Kenningar um sorgina hafa komið frá ýmsum fræðimönnum og hafa þeir skipt 

sorgarferlinu upp í mismunandi stig. Þó mismunur sé á fjölda stiganna hjá hverjum 

og einum þá má glöggt sjá að markmið þeirra er það sama, það er að fólk nái að 

vinna í sorginni, horfa fram á við og taka þeim breytingum sem framundan eru. Allt 

eru þetta mikilvæg atriði svo fólk nái heilsu á ný bæði andlega og líkamlega. Þegar 

einstaklingar upplifa dauðsfall náins ástvinar getur tilhugsunin um að lifa við missinn 

reynst mörgum erfið, en þegar fram líða stundir má sjá að það sem tekur við þarf 

ekki að vera svo slæmt og í sumum tilvikum opnast nýjir möguleikar í lífinu. Þó erfitt 

getur verið að sjá fram á betri tíma fyrst eftir áfallið, þá er gott fyrir fólk að vita að 

betri tímar munu koma.  

Hér áður fyrr voru börn þáttakendur í því sem gerðist í lífinu og fengu þar með að 

upplifa bæði gleði- og sorgarstundir með fjölskyldunni. Í nútímaþjóðfélögum hafa 

tímarnir hins vegar breyst og flestir látast inn á sjúkrahúsum þar sem börnum er 

gjarnan haldið fjarri. Börn geta átt erfitt með að átta sig á dauðanum þegar slíkt er 

gert og þau vita jafnvel ekki hvernig þau eiga að bregðast við. Þess vegna er 

mikilvægt þegar dauðsfall á sér stað, að leyfa þeim að taka þátt í sorgarferlinu svo 

þau viti hvernig eigi að takast á við dauðann í framtíðinni. Skilningur barna á sorg og 

hvernig þau bregðast við henni fer allt eftir aldri þeirra, þroska, skapgerð og fyrri 

reynslu þeirra af dauðanum. Jafnframt getur uppeldið líka haft eitthvað um það að 
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segja. Sem dæmi má nefna þá er mikill munur á skilningi fjögurra ára barns og þess 

sem er tíu ára. Sjá má að algengustu sorgarviðbrögð barna eru kvíði, svefntruflanir, 

reiði, erfiðleikar í skóla og sektarkennd. Líkamlegu einkennin eru hins vegar svipuð 

og hjá þeim fullorðnu. Oft getur verið erfitt að átta sig á hvernig börnunum líður því 

þau vilja stundum halda sig fjarri og láta eins og ekkert sé. Sum börn sem missa 

annað foreldri sitt verða oft hrædd við að missa hitt foreldrið líka og bregðast sum 

þeirra við með því að verða andhverf foreldrinu sem eftir lifir til að sýna fram á að 

það geti án foreldranna verið. Þá skiptir miklu máli að bregðast rétt við og fá 

einhvern sem getur rætt við barnið um ótta þess og sagt því að hann sé óþarfur. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum sem hafa misst hafa foreldri sitt sýna að 

þau geta orðið alvarlega þunglynd vegna missisins, oft hafa fundist sterk tengsl þar á 

milli. Ekki er óalgengt að börn sem missa systkini sitt óttist að deyja líka. Mörg þeirra 

glíma oft við mikið samviskubit við að rifja upp þær stundir sem þau áttu með 

systkini sínu, hvort sem það voru góðar eða slæmar minningar. Því er mikilvægt 

þegar dauðsfall verður í fjölskyldum að hlúa vel að börnunum svo þau finni að þau 

séu vernduð og örugg. Mikilvægt er að segja þeim að þessi sársauki sé eðlilegur fyrst 

um sinn, en með tímanum muni hann dofna. 

Einstaklingar sem upplifa skyndilegt dauðsfall náins ástvinar verða fyrir miklu höggi 

og áfallið skellur á þá af miklum þunga. Þegar slíkt á sér stað er eins og fótunum sé 

kippt undan fólki og það getur átt erfitt með að átta sig almennilega á atstæðunum. 

Mikil reiði grípur oft syrgjendur og getur hún beinst að þeim sjálfum eða jafnvel 

þeim sem tilkynnir andlátið. Þar sem ekki gefst tími til að kveðja í svona tilfellum er 

hætta á að fólk fái samviskubit yfir því sem það sagði eða gerði á meðan viðkomandi 

var á lífi, eða þá að því finnst það ekki hafa sagt eða gert eitthvað sem betur hefði 

verið sagt eða gert. Þessar tilfinningar gera sorgina mun erfiðari svo gott er að fá 

aðstoð til að vinna sig úr þessum hugsunum. Slys eða sjálfsvíg eru algengar orsakir 

skyndilegs dauðsfalls, þó getur það líka komið til vegna skyndilegra veikinda. Þegar 

um slys er að ræða kemur oft upp vantrú og fólk trúir ekki að atburðurinn hafi átt 

sér stað, sérstaklega ef það hefur ekki verið á staðnum þegar slysið varð. Margar 

hugsanir þjóta í gegnum hugann og spurningarnar „af hverju þetta“ og „af hverju 

hitt“ gerast ágengar. Flestir eru sammála um það að sorgin er erfiðust þegar 
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ástvinur fellur fyrir eigin hendi. Margir syrgjendur telja að þeir hefðu getað komið í 

veg fyrir sjálfsvígið og að þeir hefðu átt að sjá að eitthvað væri að hrjá þann sem 

lést. Skömm og hjálparleysi er upplifun hjá mörgum í þessum aðstæðum og 

ástæðan gæti verið sú að sumir þeirra mæta miklum fordómum. Sýnt hefur verið 

fram á að einstaklingar sem misst höfðu foreldri sitt vegna sjálfsvígs þegar þeir voru 

börn hafa átt margt sameiginlegt á lífsleiðinni þrátt fyrir misjafna reynslu í æsku. 

Margir þeirra bera hatur til þess foreldris sem eftir lifði því þau töldu að það hefði 

átt sök á því sem gerðist. Flest þeirra höfðu ekki átt hamingjusamt líf og höfðu 

einhversstaðar á lífsleiðinni upplifað skort á sjálfsöryggi, eigin sjálfsvígstilraunir, 

óhamingjusöm hjónabönd, heimilisleysi og neyslu á ýmsum vímugjöfum. 

Alvarleg veikindi þar sem dauðinn er fyrirsjáanlegur valda gríðarlegu álagi, bæði á 

þann sem er veikur og aðstandendur hans. Ekki er óeðlilegt að sorgarferlið hefjist 

áður en að dauðsfallinu kemur, því fólk veit hvert stefnir og það er ekkrt sem getur 

komið í veg fyrir það. Þá gefst fólki tími til að vinna í sorg sinni áður en sjúklingurinn 

deyr og getur þar með dregið úr mesta áfallinu. Einnig gæti það hjálpað að 

aðstandendurnir hafa fengið góðan tíma til að segja öðrum ættingjum og vinum frá 

aðstæðunum og þar með tækifæri á að ræða um líðan sína. Dauðvona einstaklingar 

hafa ekki alltaf þörf fyrir að ræða sín mál við aðra. Þeir tala gjarnan við sömu aðilana 

og margir aðstandendur sem ekki eru í þeim hópi eiga erfitt með að vera ekki hleypt 

að. Eftir andlátið eru margir sorgmæddir yfir því að hafa ekki gert meira fyrir 

ástvinin áður en hann lést.  

Þeir sem missa ástvin þurfa að takast á við mikinn söknuð og í flestum tilvikum þarf 

fólk að fá utanaðkomandi aðstoð til að komast aftur í jafnvægi, bæði tilfinningalegt 

og líkamlegt. Þess vegna skiptir höfuðmáli að fá góðan stuðning þegar alvarleg 

veikindi eða dauðsfall kemur upp í fjölskyldunni eða hjá nánum vinum. Þeir sem 

helst sinna sálgæslu eru prestar, læknar, hjúkrunarfólk, sálfræðingar og 

félagsráðgjafar, eitt af því erfiðasta sem þeir þurfa að takast á við í starfi sínu eru 

dauðsföll. Öll reynsla og sjálfsþekking fagmanna kemur sér vel í sálgæslustarfinu en 

gæta verður þó að því að blanda ekki eigin reynslu saman við reynslu syrgjandans. 

Það eru tilfinningar syrgjandans sem verið er að vinna með. Þeir sem vinna að 

velferð annarra þurfa að hafa faglega kunnáttu að leiðarljósi til að ná því marki sem 
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stefnt er að.  Sorgarráðgjöf er ákveðið form af almennri ráðgjöf þar sem markmiðið 

er að hjálpa einstaklingum að takast á við persónulegan missi á sem heilbrigðastan 

hátt. Sorgarráðgjöf hjálpar einstaklingum að viðurkenna eðlilegar hliðar sorgarinnar 

og sorgarferlisins og að ráða við sársaukann sem fylgir missinum. 

Samkvæmt niðurstöðunum er einhver munur á sorg þegar dauðsfall er skyndilegt 

eða þegar um langan aðdraganda er að ræða. Skyndileg dauðsföll koma oft til af 

slysum eða sjálfsvígum. Fólk sem upplifir skyndilegt dauðsfall líkir því við mikið högg 

og það getur átt erfitt með að trúa því að ástvinur þess sé látinn. Það getur dofnað 

og hætt að skynja allt í kringum sig. Oft er talað um að sjálfsvíg ástvinar sé eitt það 

erfiðasta sem fólk upplifir, það veldur miklum harm og erfitt er að sætta sig við að 

ástvinur skuli velja sér þessa leið til að lina þjáningu sína. Sektarkennd gerir oft vart 

við sig í slíkum tilfellum. Enginn undirbúningur var til að kveðja viðkomandi, það 

getur valdið fólki miklu hugarangri. Aftur á móti hefur tími gefist til að undirbúa 

andlátið þegar langvarandi veikindi hafa verið til staðar. Í slíkum tilfellum er fólk oft 

búið  að ná hámarki sorgarferlisins þegar að dauðsfallinu kemur. Mikið álag fylgir 

langvarandi veikindum sem vitað er að leiða til dauða og stundum verður mikill léttir 

á aðstandendunum þegar þeir hætta að sjá ástvin sinn svona veikan og jafnvel þjást.  
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9. Lokaorð 

Sorg er afar víðtæk og erfitt er að segja nákvæmlega til um hvaða áhrif hún hefur á 

fólk, því það er mjög einstaklingsbundið. Þó eru alltaf viss atriði sem virðast 

sameiginleg hjá þeim sem syrgja. Ástæða þess að ég valdi að skrifa um sorg er að ég 

tel mikilvægt fyrir mig sem verðandi félagsráðgjafa að hafa einhverja þekkingu á 

sorginni og því sem henni fylgir. Margir félagsráðgjafar starfa á stofnunum á borð 

við sjúkrahús, elliheimili og aðrar sjúkrastofnanir þar sem dauðinn er nánast daglegt 

brauð. Þá er mikilvægt að kunna að bera sig að fyrir aðstandendur þeirra sem látast. 

Félagsþjónustur landsins eru einnig með marga skjólstæðinga á sínum snærum sem 

eiga um sárt að binda og hafa mætt miklu mótlæti í lífinu. Þá er gott að geta áttað 

sig á því hvernig sorgin hefur áhrif á fólk og hvernig hún getur brotist fram með 

mismunandi hætti eftir því hver á í hlut. Með því er sennilega hægt að mæta þörfum 

fólks með öðru hugarfari og meiri skilningi. Þegar fólk lendir í áfalli eða mikilli sorg 

hafa ýmsir fagaðilar komið til aðstoðar og má þar einna helst nefna presta, lækna, 

hjúkrunarfólk, sálfræðinga, lögreglumenn og sjúkraflutningamenn ásamt 

félagsráðgjöfum. Miklu máli skiptir að fagmennska sé höfð í fyrirrúmi í svona 

sorgarvinnu og að gagnkvæm virðing sé til staðar sama hver á í hlut. Ég tel að 

rannsaka mætti betur hér á landi hvernig langvarandi sorg getur haft áhrif á fólk ef 

það vinnur ekki í sínum málum. Ástæðan fyrir því er sú, að margt fólk og þá 

sérstaklega af eldri kynslóðinni hefur lent í áföllum sem börn og hafa ekki fengið að 

bera tilfinningar sínar á borð fyrir aðra. Hugsunin virtist vera sú að börn áttu ekki að 

íþyngja hinum fullorðnu með sorg sinni. Þau áttu að vera sterk og halda lífinu áfram 

eins og ekkert hafi í skorist. 

Þegar ég fór af stað til að afla mér gagna fyrir ritgerðina varð ég þess vör að mikið 

vantar af heimildum um sorg og sorgarviðbrögð. Bækurnar sem ég notaði voru 

virkilega góðar og hagnýtar en innihéldu svo til það sama um efnið. Ég rak mig 

einnig á það að litlar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar á sorg og þá 

sérstaklega ekki íslenskar rannsóknir. Gaman væri að sjá breytingu þar á, því eftir að 

hafa unnið með þær heimildir sem ég notaði í ritgerðina þá hefur áhugi minn á 

efninu aukist talsvert og vildi ég gjarnan sjá meira af rannsóknum tengdar sorg. 

Þegar ég fór af stað til að kynna mér starfssemi sorgarsamtaka kom í ljós að hún er í 
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algjöru lágmarki. Ný dögun eru samtök um sorg og sorgarviðbrögð, þau voru 

stofnuð í Reykjavík þann 8. desember 1987. Markmið þeirra er að styðja syrgjendur 

og þá sem vinna að velferð þeirra. Stuðningur, ráðgjöf, upplýsingaþjónusta og 

fræðsla er hluti af því sem fellur undir starfsemi félagsins. Fyrir félagið starfa ýmsir 

fagaðilar með mikla reynslu í sálgæslu, þeir geta einnig veitt stuðning og ráðgjöf. Ný 

dögun er áhugamannahópur sem sinnir félagsstarfinu í sjálfboðavinnu. Samkvæmt 

minni vitneskju eru þetta einu sorgarsamtökin sem starfrækt eru í dag. Fyrir þá sem 

búa á landsbyggðinni er þetta ekki jákvæð þróun. Ég fór og ræddi við Sr. Braga 

Skúlason um efnið fyrir ritgerðina mína og spurði hann einnig út í hvernig staðan 

væri á starfssemi sorgarsamtaka. Hann sagði mér að þau sorgarsamtök sem stofnuð 

hafa verið í gegnum tíðina, hafi yfirleitt verið stofnuð af einstaklingum sem eru 

sjálfir að ganga í gegnum sorg. Þegar þeir hafa svo unnið sig úr sorginni þá hætta 

þeir í samtökunum sem verður til þess að starfssemi þeirra leysist upp. Hann sagði 

jafnframt að einhver fagaðili sem ekki væri í sorg þyrfti að halda utan um 

starfssemina í svona samtökum svo þau héldust gangandi. Heildarsýn er hin 

hugmyndafræðilega nálgun félagsráðgjafa og störf þeirra spanna mjög breitt svið, 

þess vegna eru þeir vel í stakk búnir til að takast á við hin ýmsu mál og þar á meðal 

áföll og sorg.    

Krabbameinsfélag Íslands er með stuðningshópa og stuðningsfélög sem bjóða upp á 

ráðgjöf fyrir fólk með krabbamein og aðstandendur þeirra. Ein þeirra sem veitir 

ráðgjöf þar er Gunnjóna Una Guðmundsdóttir sem einnig er verkefnastjóri hjá 

félaginu. Frá stuðningfélögunum fær fólk tilfinningalegan stuðning, vináttu og 

ráðgjöf. Flestir stuðningshópar krabbameinsfélagsins bjóða upp á félagsfundi einu 

sinni í mánuði yfir vetrartímann. Kraftur er stuðningfélag fyrir fólk sem greinst hefur 

með krabbamein og þeirra aðstandendur. Starfssemin þar felst meðal annars í því 

að veita andlegan og félagslegan stuðning fyrir fólk á öllum aldri. Síðastliðna tvo 

vetur hefur krabbameinsfélagið einnig boðið upp á samveru fyrir ekkjur og ekkla 

einu sinni í mánuði. Umsjón með því höfðu þau Bragi Skúlason prestur og Ásdís 

Káradóttir hjúkrunarfræðingur.  

Líknardeild Landspítalans er ætluð fyrir fólk með lífshættulegan sjúkdóm. Til að 

reyna að gera líf þeirra sem eðlilegast er rík áhersla lögð á heimilislegt umhverfi þar 
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sem aðstandendur geta komið og varið tíma með ástvinum sínum. Á líknardeildinni 

er allt gert til að reyna að lina þjáningar sjúklinganna og sinna sálrænum og 

félagslegum þörfum þeirra. Á líknardeildinni starfa læknar, hjúkrunarfræðingar, 

prestur og félagsráðgjafi ásamt fleirum. Einnig er hægt að fá aðstoð hjá sálfræðingi 

og geðlækni. Líknardeildin býður upp á eftirfylgd fyrir aðstandendur þeirra sem 

látast þar. Líknardeildin er í samstarfi við lækna sjúklinganna, Heimahlynningu 

Krabbameinsfélagsins, hjúkrunarþjónustuna Karitas og heimahjúkrun.  
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