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Útdráttur 

Helstu markmið rannsóknarinnar voru að gefa yfirlit um störf sálfræðinga 

á Íslandi. Umfjöllunarefni eru starfsumhverfi, eftirlit, aðstoð, hlutverk, 

viðhorf, staða, rannsóknir, meðferð og greining. Erlendir spurningalistar 

voru hafðir til hliðsjónar við samningu spurninga þó flestar séu 

frumsamdar. Forprófun fór fram hjá klínískum barnasálfræðingi og 

klínískum fullorðinssálfræðingi. Að auki las stjórn Sálfræðingafélags 

Íslands yfir og gerði athugasemdir. Þá var listanum komið á rafrænt form 

og öllum skráðum sálfræðingum var sendur spurningalisti á 

veraldarvefnum í gegnum póstlista Sálfræðingafélags Íslands. Skráðir 

sálfræðingar hjá Sálfræðingafélagi Íslands eru 322 og voru þýði 

rannsóknarinnar. Þátttakendur sem byrjuðu að svara spurningalistanum 

voru 232 (72%) en 179 (56%) svöruðu listanum til enda. Meirihluti 

þátttakenda voru konur (68%). Meðalaldur þátttakenda var 44 ár og 

meðalstarfsreynsla var 11 ár. Allir þátttakendur höfðu háskólamenntun á 

framhaldsstigi og flestir voru með kandídats gráðu. Þátttakendur 

störfuðu að meðaltali á tveim vinnustöðum og um helmingur fékkst við 

fleiri en einn skjólstæðingahóp. Mestur tími þátttakenda fór í ráðgjöf, 

meðferð, greiningar og mat. Þeir sinntu að meðaltali 13 einstaklingum í 

viku og héldu þrjár kynningar í mánuði. Meirihluti þátttakenda telur 

vinnutíma sínum réttilega varið auk þess sem þeir starfa alltaf eða mikið 

í ákjósanlegu starfi. Meðferð, ráðgjöf og greining voru þeir þættir sem 

þátttakendur vildu helst sinna. Þeir töldu helst vanta að stunda 

rannsóknir í starfi sálfræðinga. Þátttakendur telja að endurmenntun sé 

ekki nógu vel sinnt. Vinnuálag var talið vera helsta áskorun sáfræðinga. 

Þátttakendur telja að vísindaleg vinnubrögð eigi að viðhafa innan 

sálfræði. Meirihluti þátttakenda taldi rannsóknir mikilvægar og vildi 

stunda rannsóknir en hafði ekki tækifæri á því. Flestir þátttakendur töldu 

fleiri en eina fræðilega nálgun eiga við sig og af þeim nálgunum voru 

flestir sem notuðu hugræna atferlisfræði. Þátttakendur töldu helst þörf á 

meiri kennslu og starfsreynslu í meðferð, ráðgjöf, greiningu og mati. 

Notkun upplýsinga var nokkuð breytileg en að meðaltali lásu 

þátttakendur 18,5 greinar á seinustu sex mánuðum . Mest notuðu 
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þátttakendur samstarfsmenn eða leiðbeinendur til að afla upplýsinga 

tengdar starfinu. Næstum allir eða 96% töldu að Sjúkratryggingar 

Íslands ættu að koma að niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu og að helstu 

ógnir stéttarinnar væri skortur á fjárveitingum í sálfræðistörf. Í meðferð 

sinntu flestir kvíðaröskunum eða 90%, á bilinu 71-83% sinntu 

sjálfsmynd, lyndisröskunum, athyglisbresti og ofvirkni. Flestir töldu 

greiningu og mat vera mikilvægasta hluta meðferðar þar á eftir 

meðferðaráætlun. Rúmlega helmingur taldi að forgangsraða ætti útfrá 

alvarleika vanda og að leita ætti ráða um lyfjagjöf ef möguleiki væri á 

því. Mælingar á árangri eru nokkuð algengar en flestir nota mælingar oft. 

Í greiningu var svipuð notkun á ICD og DSM greiningarkerfum um 25-

27%. Þátttakendur sögðust nota íslensk stöðluð mælitæki í 42% tilvika. 

Flestum fannst vanta mælitæki á Íslandi.  Algengustu próf sem 

þátttakendur notuðu voru mælikvarði Becks á geðlægð (BDI) og 

mælikvarði Becks á kvíða (BAI). Helstu ályktanir sem draga má eru að 

sálfræði á Íslandi er stunduð með svipuðum hætti og í öðrum löndum. 

Helstu þættir í starfi sálfræðinga á Íslandi eru þrír: Greining, meðferð og 

ráðgjöf. Sálfræði líður fyrir fjársvelti sem virðist auka vinnuálag, breidd 

starfsviðs og fjölda vinnustaða. Helsta markmið sálfræðinga á Íslandi 

samkvæmt könnuninni er vafalaust að komast inní hið almenna 

heilbrigðiskerfi með þátttöku Sjúkratrygginga Íslands.  

Inngangur 

Sálfræðingum á Íslandi hefur fjölgað mikið á undanförnum fjórum áratugum. Nú 

eru meðlimir í Sálfræðingafélagi Íslands 322 með fulla aðild og fagaðild 

(Sálfræðingafélag Íslands, 2010). Íslenskum nemendum hefur einnig fjölgað 

mikið og voru árið 2009 orðnir 724 talsins á öllum stigum námsins bæði hérlendis 

og erlendis (Hagstofa Íslands, 2010a). Þrátt fyrir það hefur lítið verið atugað með 

kerfisbundnum hætti hvernig starf sálfræðinga er uppbyggt á Íslandi. Erlendis 

hafa rannsakendur reynt að ná utan um störf sálfræðinga með könnunum þar 

sem sálfræðingar eru spurðir um innihald starfsins og viðhorf gagnvart því. Slíkar 

rannsóknir eru ekki margar. Cook, Biyanova, Elhai og Schnurr (2010) 

framkvæmdu könnun á sálfræðimeðferð í Bandaríkjunum og Kanada sem var 

eina slíka könnunin í nærri tvo áratugi. Einnig hafa nokkrar starfstéttir innan 
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sálfræði erlendis athugað uppbyggingu starfsins innan stéttarinnar. 

Skólasálfræðingar hafa sem dæmi gert nokkrar fjölþjóðlegar 

samanburðarkannanir (Jimerson og félagar, 2006; Jimerson og félagar, 2004; 

Oakland and Cunningham, 1992). Engar kannanir hafa beinst að störfum 

íslenskra sálfræðinga. Hér verður því lagt til fyrsta slíka yfirlitið á Íslandi. Helstu 

umfjöllunarefni eru starfsumhverfi, eftirlit, aðstoð, hlutverk, viðhorf, staða, 

rannsóknir, greining og meðferð hjá starfandi sálfræðingum á Íslandi. Gefið 

verður yfirlit  fyrrgreindra þátta og þeir tengdir við erlendar niðurstöður að 

einhverju leyti. Helstu markmið rannsóknarinnar eru gefa upplýsingar sem geta 

skýrt áhrifaþætti í störfum sálfræðinga, hvernig megi bæta störf sálfræðinga eða 

það umhverfi sem þeir hrærast í. 

Þróun sálfræði á Íslandi 

Saga sálfræði á Íslandi er stutt. Við stofnun Háskóla Íslands árið 1911 var 

sálfræði fyrst kennd. Frá 1924 var sálfræði einungis kennd í tengslum við 

uppeldisfræði og kennslufræði innan háskólans. Árið 1956 var fyrsta 

greindarprófið staðlað á Íslandi (Stanford-Binet) sem er eitt af fyrstu skrefunum í 

sálmælingum á Íslandi (Hannes Björnsson og Jörgen L. Pind, 2010). 

Sálfræðingafélags Íslands var stofnað árið 1954 og markar upphaf á afmörkun 

sálfræði sem fræðasviðs hérlendis. Skilyrði fyrir  inngöngu í félagið var 

framhaldsmenntun í sálfræði. 

Sálfræðingurinn Gylfi Ásmundsson var ráðinn til Kleppsspítala árið 1965. 

Hann var þá fyrsti sálfræðingurinn á Íslandi til að starfa við spítala (Óttar 

Guðmundsson, 2007). Á þeim árum sem Gylfi starfaði voru lyf þungamiðja 

geðlækninga (Óttar Guðmundsson, 2007). Þungamiðjan virðist lítið hafa breyst 

þar sem Ísland var sú þjóð sem notaði mest af þunglyndislyfjum af OECD 

löndunum árið 2007 (Landlæknisembættið, 2010).  

Árið 1971 var stofnuð sjálfstæð sálfræðieining við Háskóla Íslands. Sú þróun 

ásamt stofnun Sálfræðingafélags Íslands voru mikilvæg skref í framvindu 

sálfræði hérlendis sem flýttu fyrir setningu laga um sálfræðinga árið 1976. Þá var 

fyrst bundið í lög kröfur um nám sálfræðinga og lögvernd starfsheitisins (Lög um 

sálfræðinga nr. 40/1976). Staða sálfræðinga fyrir lögum hefur mikil áhrif á 

starfsöryggi og vinnu sálfræðinga. Sem dæmi eru ítalskir skólasálfræðingar enn 

að berjast fyrir viðkenningu starfsviðs síns og vegna þess hafa orðið litlar eða 
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engar framfarir á sviði rannsókna eða þróunar starfsins (Jimerson og félagar, 

2006). 

Þróun sálfræði á Íslandi komst á skrið eftir setningu laga um sálfræðinga. Frá 

þeim tíma fjölgaði sálfræðingum ört og voru 36 stöðugildi fyrir sálfræðinga við 

Landspítalan árið 20081 (Jón Friðrik Sigurðsson og Hlín Kristbergsdóttir, 2009).  

Framhaldsnám í klínískri fullorðins- og barnasálfræði og vinnusálfræði varð 

að veruleika árið 1999 eða svokölluð candidatus psychologiae (cand. psych.) 

gráða. Fyrstu nemendur útskrifuðust 2001. Auknir möguleikar í sálfræðinámi á 

Íslandi höfðu greinileg áhrif á fjölda sálfræðinga og gæði sálfræði á Íslandi. En á 

árunum 2003-2009 voru á milli 518-650 nemar í grunnnámi í sálfræði á Íslandi 

(Hagstofa Íslands, 2010a). Með tilkomu tímarits Sálfræðingafélags Íslands árið 

1990 myndaðist vettvangur fyrir birtingu greina um sálfræði á Íslandi. Í framhaldi 

hefur fjöldi birtra íslenskra greina fjölgað verulega bæði á Íslandi og erlendis. 

Viðhorf og störf sálfræðinga litast óneitanlega af námi og þeim 

samfélagsaðstæðum sem stéttin er í hverju sinni. 

Klínísk sálfræði á Íslandi stendur föstum fótum bæði innan spítalanna og í 

lögum því löggjöfin er miðuð að klínísku starfi (Lög um sálfræðinga nr. 40/1976). 

Skólasálfræði er einnig bundin í lög um grunnskóla þar sem segir að sveitafélög 

verði að tryggja sérfræðiþjónustu sem felst í því styðja við nemendur og 

fjölskyldur þeirra og grunnskóla og starfsfólk þeirra (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Það felst í því að skima og athuga nemendur og greina félagsleg eða 

sálfræðileg vandamál. Lög á Íslandi taka ekki tillit til annarra undirgreina sálfræði 

og stendur sálfræðingum einungis til boða löggilding sem sálfræðingar eða 

sérfræðileyfi samkvæmt fimmtu grein laga um sálfræðinga sem bættist við árið 

1988 (Lög um sálfræðinga nr. 40/1976).  Auk laga eru í gildi samnorrænar 

siðareglur sálfræðinga. Þar eru grundavallareglur sem snúa að virðingu gagnvart 

sjúklingum, hæfni, ábyrgð og heiðarleika. Um hæfni segir að sálfræðingum beri 

að starfa samkvæmt vísindalegum aðferðum og margprófaðri reynslu. Einnig ber 

sálfræðingum að viðhalda faglegri hæfni sinni og starfa eingöngu innan þeirra 

takmarkanna sem menntun, þjálfun og reynsla þeirra leyfa (Sálfræðingafélag 

Íslands, e.d). 

                                            
1 Árið 2010 störfuðu 54 sálfræðingar ásamt þrem aðstoðarmönnum (Jón Friðrik 
Sigurðsson [tölvupóstur], 28. desember 2010). 
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Erlendar spurningakannanir um störf skólasálfræðinga 

Jimerson (2004) gerði spurningalista í samstarfi við alþjóðlega 

skólasálfræðingafélagið (International School Psychology Assosiation, ISPA). 

Listinn fjallar að mestu um störf og reynslu tengda sálfræði og skólastörfum. 

Nokkrar greinar hafa verið birtar í tengslum við þennan lista (Jimerson og 

félagar, 2006; Jimerson og félagar, 2004). Helstu niðurstöður Jimerson eru birtar 

í fimm þáttum sem eru einkenni skólasálfræðinga, þjálfun og stjórnun innan 

stéttar, hlutverk, áskoranir og rannsóknir. Þátttakendur voru frá 10 löndum, flestir 

frá Evrópu en einnig frá Ástralíu og Kína. Fjöldi þátttakenda í hverju landi var 

mjög breytilegur allt frá 22 til 212. Helstu einkenni þátttakanda í rannsókn 

Jimerson og félaga voru að meirihluti skólasálfræðinga voru konur að 

undanskildu Þýskalandi þar sem hlutfall karla og kvenna var jafnt. Hlutfall 

sálfræðinga á hvert skólabarn var mjög breytilegt allt frá 1:580 í Albaníu að 

1:19.050 í Kína. Nám og kröfur sem gerðar voru til skólasálfræðinga voru 

breytilegar. Í sumum löndum var algengt að hafa einungis bakkalársgráðu en á 

öðrum stöðum var krafa um meistaragráðu og reynslu af kennslu. Handleiðsla 

eða starfsþjálfun var breytileg milli landa en á milli 60-70% þátttakenda sögðust 

hafa fengið handleiðslu í Rússlandi, Kína og Austurríki, 28% þátttakenda sögðust 

hafa fengið handleiðslu í Þýskalandi og 10% á Ítalíu. Starfssviðskólasálfræðinga, 

hlutverk og ákjósanleg verkefni voru mjög breytileg milli landa. Sem dæmi vildu 

skólasálfræðingar í Austurríki helst sinna nemendaráðgjöf en það var valið sem 

einna sísti kosturinn í Kína. Þrjú lönd af tíu vildu helst sinna rágjöf við nemendur. 

Þátttakendur allra landa töldu sig sinna ákjósanlegum störfum í meðallagi. 

Þátttakendur lögðu mat á helstu áhættuþætti innan skólasálfræði og töldu helst 

vera skort á stjórn innan greinarinnar að Rússlandi og Austurríki undanskildu þar 

sem brotfall úr starfi var talið helsti áhættuþáttur. Helstu áhættuþættir sem stóðu 

utan frá að skólasálfræði var talið vera takmarkað fé til skólasálfræði nema á 

Ítalíu þar sem staða stéttarinnar var talin helsti áhættuþáttur. Almennt virðast 

skólasálfræðingar ekki stunda rannsóknir að neinu marki. Þeir telja að 

námsörðugleikar, kennsluaðferðir og brotfall úr skóla vera mikilvæg 

rannsóknarefni einnig telja margir að sértækar raskanir, aðlögun í hóp (e. 

mainstreaming) og hvatning séu mikilvæg rannsóknarefni (Jimerson og félagar, 

2004; Jimerson og félagar, 2006). 
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Corkum, French og Dorey (2007) sendu út spurningalista og skoðuðu 

starfshætti skólasálfræðinga í Nova Scotia í Kanada. Harris og Joy (2010) sendu 

út sama spurningarlista með smávægilegum breytingum vegna yfirvofandi 

breytinga á störfum skólasálfræðinga á Nýfundnalandi og Labrador í Kanada. Í 

hvorugri rannsókninni var kyn þátttakenda tilgreint. Flestir þátttakendanna voru 

með meistaragráðu í skólasálfræði en nokkrir voru með doktorsgráðu. 

Tímafrekasta iðja þátttakenda voru sálfræðilegar eða námslegar greiningar. Þar 

á eftir eyddu þeir mestum tíma í ráðgjöf. Þátttakendur eyddu mjög litlum tíma í 

rannsóknir sem samræmist niðurstöðum Jimerson og félaga (2006). 

Þátttakendur fengust flestir við sorg, sjálfsálit, reiðistjórn og erfiðleika og töldu sig 

eyða milli 37-59% tíma síns með skjólstæðingum. Mikill meirihluti þátttakanda 

notuðu ávallt próf í greiningum á vanda nemenda eða á bilinu 89-100%, auk 

þess ráðfærðu flestir sig við aðra þegar mat eða greining fór fram. Aðgengi að 

prófum og nytsemi þeirra var metin. En þátttakendur töldu greindarpróf vera 

nokkuð nytsamleg meira en aðrar gerðir prófa þar stóð uppúr WIAS próf 

(Wechsler Individual Achievement Test). 

Curtis, Grier og Hunley (2004) athuguðu einkenni skólasálfræðinga í 

Bandaríkjunum. Þau notuðu gögn úr rannsóknum sem spanna meira en 30 ár til 

þess að sjá þróun í gegnum árin og spá fyrir um þróun í skólasálfræði. 

Kynjahlutfall skólasálfræðinga hefur breyst nokkuð í Bandaríkjunum en um 1970 

var hlutfall karla um 60% en var komið í um 30% árið 2000. Á sama tíma breytist 

mynstur í námi þannig að sífellt fleiri öðlast sérfræðigráðu (þriggja ára 

framhaldsnám með starfsþjálfun)  eða doktorsgráðu en hlutfall skólasálfræðinga 

með meistaragráðu minnkar úr 93% í 41%. Langflestir unnu innan skóla eða 

78%. Aldur skólasálfræðinga hækkaði á árunum 1980 til 2000 úr 38,8 árum í 

45,2 ár. Curtis og félagar spá því helst að kynjaskipting aukist ennfrekar og að 

nám skólasálfræðinga lengist. 

Lewis, Truscott og Volker (2008) athuguðu einkenni og störf 

skólasálfræðinga í Bandaríkjunum og báru sérstaklega saman skólasálfræðinga 

innan og utan félags skólasálfræðinga. Þátttakendur í könnun þeirra voru 71% 

konur og 29% karlar. Meðalaldur þátttakenda var 43 ár og starfsreynsla var um 

14 ár. Þátttakendur með sérfræðigráðu voru 71%, með meistaragráðu voru 16% 

og með doktorsgráðu 13%. Nokkuð mikil munur var á milli þátttakenda utan og 
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inna félags skólasálfræðinga bæði í einkennum og starfsháttum. Lewis og 

félagar athuguðu sérstaklega hversu mikið þátttakendur notuðu reglulegt 

námsmat við mat á nemendum. Þeir sem voru innan félagsins sögðust nota slíkt 

mat í meira mæli en þeir sem voru utan þess. 

Erlendar spurningakannanir um störf  klínískra sálfræðinga 

Í viðhorfskönnun Wade og Timothy (1977) kom í ljós að Bandarískir klínískir 

sálfræðingar nota flestir sálfræðileg próf í vinnu sinni óháð fræðilegri nálgun 

þeirra. Kazdin, Siegel og Bass (1990) athugðu bakgrunn og viðhorf bandarískra 

sálfræðinga til meðferða á börnum og unglingum. Ríflega helmingur þátttakenda 

voru karlar. Meðalaldur þeirra var 45 ár og starfsreynsla að meðaltali 13 ár. 

Flestir unnu á sálfræðistofu annars unnu þeir lítið á öðrum stöðum. 

Sálfræðingarnir sögðust eyða mestum tíma í meðferð þarnæst í greiningu og 

síðan ráðgjöf. Þátttakendur töldu oftast henta (72%) að nota margvíslega nálgun 

í sálfræði (samþættingar sálfræði, e. eclectism), rúmlega helmingur taldi 

atferlisfræðilega nálgun oftast nytsamlega. Beutler, Williams, Wakefield og 

Entwisle (1995) báru saman viðhorf rannsakenda og klínískra sálfræðinga. 

Meðalaldur þátttakenda var 44,5 ár og meirihluti þátttakenda voru karlar eða um 

75%. Helstu niðurstöður þeirra voru að klínískir sálfræðingar reyna að taka mið 

af niðurstöðum rannsókna en rannsakendur virðast ekki taka mikið tillit til þess 

vanda sem klínískir sálfræðingar fást við. 

Cook og félagar (2010) dreifðu spurningalista meðal meira en 2200 

meðferðaraðila (e. psychotherapist) í gegnum veraldarvefinn. Þátttakendur voru 

allir frá Bandaríkjunum og Kanada. Kvenkyns þátttakendur voru 77%, meðalaldur 

var 59 ár og meðalstarfsreynsla 15 ár. Þátttakendur komu úr ýmsum áttum en 

flestir voru félagsráðgjafar og sálfræðingar. Helstu áherslur í rannsókn Cook og 

félaga var að skoða klínísk störf, fræðilega nálgun, einkenni skjólstæðinga og 

notkun sértækra sálfræðimeðferða. Helstu niðurstöður voru að meðferðaraðilar 

nota margbreytilega nálgun í starfi sínu algengast var að þátttakendur sögðust 

nota fleiri en eina fræðilega nálgun. Hugræn atferlismeðferð var mest nefnd í 

samspili við aðrar kenningar. Orlinsky, Botherman og Ronnestad (2001) gerðu 

svipaða rannsókn en þátttakendur þeirra voru að meirihluta sálfræðingar auk 

þess var hún fjölþjóðleg með yfir 4000 þátttakendum. Nokkuð færri konur voru 

hjá Orlinsky og félögum eða 53% auk þess voru þátttakendur yngri eða 43 ára 
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að meðaltali. Helstu niðurstöður sýndu að í starfi sínu þróast þátttakendur helst í 

gegnum samskipti við sjúklinga og samstarfsmenn. Lestur bóka og greina virtist 

skipta minna máli.  

Almennt eru fáar erlendar rannsóknir sem gefa heildstæt yfirlit um störf 

sálfræðinga. Rannsakendur hafa skoðað ákveðnar starfsgreinar eða ákveðin 

starfsvið. Svo sem störf skólasálfræðinga eða meðferðarstarf. Ofangreindar 

rannsóknir sýna helstu niðurstöður og gefa færi á samanburði við niðurstöður 

þessarar könnunar. Þó svo að ekki sé hægt að bera saman niðurstður að öllu 

leyti gefur það sýn á stöðu Íslands í fjölþjóðlegum samanburði. Það verður í 

fyrsta sinn sem yfirlit fæst yfir störf sálfræðinga á Íslandi ásamt samanburði við 

sálfræði í öðrum löndum.  

Rannsóknarmarkmið 

Helstu rannóknarmarkið eru að veit innsýn og yfirlit í störf sálfræðinga á Íslandi. 

Einnig er leitast eftir því að setja niðurstöður sem oftast í fjölþjóðlegt samhengi 

en því verður ekki alltaf komið við. Nokkuð mikið af upplýsingum liggja fyrir um 

erlenda skólasálfræðing því verða íslenskir og erlendir skólasálfræðingar bornir 

saman. Helst er þá miðað við rannsóknir Corkum og félaga (2007) og Harris og 

Joy (2010). Auk þess verða niðurstöður úr meðferðastörfum bornar saman við 

niðurstöður Cook og félaga (2010) og Orlinsky og félaga (2001). Nokkur fjöldi 

annarra rannsókna er aðgengilegur og samanburðarhæfur því verða fleiri gögn 

borin saman en þau sem nefnd eru hér. Að lokum verðum vonandi hægt að 

hagnýta niðurstöður og bæta stöðu sálfræðinga á Íslandi. 
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Aðferð 

Framkvæmd 

Þátttakendur voru beðnir að taka þátt vegna mikilvægis könnunarinnar fyrir 

sálfræðinga og bent á að svör við spurningum listans gæfu mikilvægar 

upplýsingar um það hvernig bæta mætti sálfræðiþjónustu, þjálfun og rannsóknir 

á Íslandi. Þátttakendur fengu enga greiðslu fyrir þátttöku. 

Listinn var forprófaður í hópi starfandi sálfræðinga. Í fyrstu var starfandi 

fullorðinssálfræðingur spurður og beðinn um athugasemdir á meðan rannsakandi 

sat hjá honum. Listanum var síðan breytt í samræmi við athugasemdir hans og 

ferlið endurtekið með starfandi barnasálfræðingi. Eftir að samstarf við 

Sálfræðingafélag Íslands hófst fóru spurningarnar í yfirlestur hjá stjórn félagsins. 

Í stjórninni sitja sjö sálfræðingar. Að yfirferð lokinni var listinn lagfærður í 

samræmi við ábendingar. Síðan var listinn færður á rafrænt form og sendur út í 

gegnum póstlista Sálfræðingafélags Íslands. 

Þátttakendur 

Starfandi sálfræðingar á Íslandi voru þátttakendur í spurningakönnuninni. 

Tölvupóstur var sendur á póstlista Sálfræðingafélags Íslands, á listanum eru 

flestir starfandi sálfræðingar á Íslandi2. Skráðir sálfræðingar hjá Sálfræðinga-

félagi Íslands voru 322 þegar spurningakönnun var send þann 1. nóvember 2010 

(Sálfræðingafélag Íslands, 2010). Meðlimir með fulla aðild eða fagaðild voru 

einungis beðnir að taka þátt en stúdentar hafa aðgang að félaginu. Svörun var 

nokkuð góð en 232 (72%) byrjuðu að svara listanum. Þátttakendum var frjálst að 

svara spurningum og því var fjöldi svara við spurningum breytilegur. Auk þess 

voru spurningar háðar svörum fyrri spurninga því var enginn sem svaraði öllum 

spurningum listans. Þátttakendur sem kláruðu að svara listanum voru 179 (56%).  

Mun fleiri konur eru skráðar hjá Sálfræðingafélagi Íslands eða 245 konur og 

117 karlar (Sálfræðingafélag Íslands, 2010). Kynjahlutfall þátttakenda 

samsvaraði því hlutfalli en 153 konur svöruðu og 72 karlar. Meðalaldur 

                                            
2 Ekki liggja aðgengilegar upplýsingar fyrir um sálfræðinga sem starfa utan 
Sálfræðingafélags Íslands. 
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þátttakenda var 44 ár (staðalfrávik 11,4 ár). Elsti þátttakandinn var 66 ára og sá 

yngsti 26 ára. Starfsreynsla var að meðaltali 11,8 ár (staðalfrávik 9,9 ár). 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir samanstóð af 82 spurningum. 

Spurningunum var skipt í sjö flokka, þeir eru eftirfarandi: 

Tafla 1. Flokkar spurninga í spurningalista sem laður var fyrir íslenska sálfræðinga 
(N=322) 

Heiti flokka Fjöldi spurninga 

1. Almennar upplýsingar 20 

2. Starfsumhverfi, eftirlit og aðstoð 10 

3. Hlutverk, viðhorf og staða sálfræðinga 21 

4. Rannsóknir 8 

5. Meðferð  13 

6. Greining 7 

7. Réttmæti spurningalistans 2 

Samtals 82 

Svör við spurningunum höfðu áhrif á hvort spurningum sem á eftir komu var 

svarað. Því svaraði enginn þátttakandi öllum spurningum listans. Form 

spurninganna var margskonar. Algengast var að svör væru gefin á fimm punkta 

raðkvarða. Í nokkrum tilvikum voru talin saman svör þátttakenda. Þá var hverju 

svari úthlutað tölugildi og síðan var meðaltal tekið af gildum spurningarinnar. 

Sem dæmi gæti svarið mjög oft fengið úthlutað tölugildið fimm en svarið mjög 

sjaldan fengið úthlutað tölugildið núll. 

Opnar spurningar voru fáar eða þrjár. Innihaldsgreining var gerð á opnum 

spurningum. Í fyrstu var farið yfir svör þátttakenda sem síðan var lýst með 

nokkrum stikkorðum. Stikkorðin voru síðan notuð til að útbúa lýsandi flokka.  

Loks voru upphalegu svörin borin saman við lýsandi flokka og athugað hvort 

lýandi flokkur og stikkorð pössuðu. Einnig voru nokkrar spurningar þar sem reynt 

var að gefa tæmandi lista svarmöguleika en að auki hafður opinn svarmöguleiki. 

Opnir svarmöguleikar voru síðan notaðir sem svar við spurningu eða greindir í 

aðra flokka ef það átti við eða þeim sleppt ef í svari fólst athugasemd eða 

spurning en ekki eiginlegt svar.  
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Flestar spurningarnar voru frumsamdar en nokkrar spurningar voru mótaðar 

úr erlendum matslistum. Spurningalistar ætlaðir skólasálfræðingum voru mest 

notaðar en lítið af öðrum spurningalistum voru aðgengilegir. Helstu listar eru 

tilgreindir hér að neðan. 

Erlendir spurningalistar notaðir gerð spurninga 

Jimerson (2004) gerði spurningalista í samstarfi við alþjóðlega 

skólasálfræðingafélagið (International School Psychology Assosiation, ISPA). 

Jimerson lýsti einkennum skólasálfræðinga milli landa. Listinn fjallar að mestu 

um störf og reynslu tengda sálfræði og skólastörfum. Nokkrar spurningar af lista 

Jimerson voru notaðar sem fyrirmynd að spurningum:  

1. Fjöldi skjólstæðinga og fjöldi fyrirlestra eða kynninga sem sálfræðingar halda 

2. Skipting vinnutíma 

3. Mikilvægi rannsókna í störfum sálfræðinga 

4. Hvert er mikilvægasta málefni til rannsókna í sálfræði 

5. Hvaða fræðirit eru mest lesin eða mikilvægust í starfi sálfræðinga 

6. Hverjar eru helstu ógnir sálfræðistéttarinnar 

7. Tilgreindu hvaða starfi þú vilt helst sinna sem sálfræðingur og að hversu 

miklu leyti er starf þitt ákjósanlegt 

Corkum, French og Dorey (2007) sendu út spurningalista og skoðuðu 

starfshætti og þau störf sem skólasálfræðingar kjósa helst að sinna í Nova Scotia 

í Kanada. Harris og Joy (2010) sendu út sama spurningalista með 

smávægilegum breytingum á Nýfundnalandi og Labrador í Kanada. Þau vildu fá 

upplýsingar um störf, dæmigert mat, starfshætti, prófnotkun og gagnsemi prófa. 

Nokkrar spurningar eru fengnar af spurningalista þeirra og eru eftirfarandi: 

1. Hversu miklum tíma eyða sálfræðingar með skjólstæðingum 

2. Tímafrekasta iðja sálfræðinga 

3. Skipting vinnutíma 

4. Hverskonar próf, mæli- eða greiningartæki nota sálfræðingar 

5. Hvaða meðferðarúrræði bjóða sálfræðingar uppá 

6. Hverjir ættu að vera helstu þættir meðferða 
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Grein Sigurður Grétarssonar (2009) fjallar um samþættingu vísinda og 

hagnýtrar vinnu þar sem hann leggur til að sálfræði eigi að byggjast á 

rannsóknum. Nokkrar staðhæfingar voru fegnar með hliðsjón af grein Sigurðar 

og notaðar til að meta viðhorf þátttakenda til vísinda innan sálfræði. Þá var 

aðallega verið að athuga hvaða afstöðu þátttakendur höfðu gagnvart notkun 

rannsókna í starfi sálfræðinga.  
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Niðurstöður 

Niðurstöður úr könnuninni verða gerð skil í sex köflum og eru eftirfarandi: (1) 

Almennar upplýsingar, (2) Starfsumhverfi, eftirlit og afköst, (3) Hlutverk, viðhorf 

og staða sálfræðinga, (4) Rannsóknir, (5) Meðferð og (6) Greining. Nokkrir kaflar 

hafa undirkafla og eru þeir þá fyrst merktir með tölustaf kafla og síðan með 

tölustaf undirkafla. 

1. Almennar upplýsingar  

Menntun sálfræðinga er mikil eða sem nemur að minnsta kosti fimm ára 

framhaldsmenntun á háskólastigi. Þó er breytilegt hverskonar nám sálfræðingar hafa 

að baki. Dreifingu síðustu námsgráðu sem þátttakendur öðluðust má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Menntun allra þátttakenda eftir kyni bæði hérlendis og erlendis. 

Námsgráðu síðast lokið Konur Karlar Alls Hlutfall (%) 

Kandídatsgráða 105 42 147 67,7 

Meistaragráða 21 15 36 16,6 

Doktorsgráða 17 11 28 12,9 

Annað 4 2 6 2,8 

Samtals 147 70 217 100 

Flestir þátttakendur hafi lokið kandídatsgráðu (cand. psych.) bæði karlar og 

konur og óháð uppruna menntunar. Stærsti hluti þátttakenda fékk eingöngu 

grunnmenntun á Íslandi eða 185 (83,7%) þar á eftir lærðu flestir í Danmörku eða 

10 (4,5%), heildarfjöldi þeirra sem lærði að einhverju leyti erlendis var 36 

(16,3%). Flestir þátttakendur fengu framhaldsmenntun erlendis þar sem rúmlega 

þriðjungur lærði í Danmörku eða 75 þátttakendur. Þeir þátttakendur sem fengu 

eingöngu framhaldsmenntun á Íslandi voru 48 talsins. Nokkrir þátttakendur (8) 

lærðu í fleiru en einu landi og voru allir eldri en 51 árs. Eðlilegt er að benda á að 

framhaldsnám á Íslandi var ekki í boði fyrr en 1999, því er einungis einn 

þátttakandi eldri en 51 með framhaldsmenntun frá Íslandi. Algengara var að vera 

með framhaldsmenntun frá Íslandi í aldurshópnum 25-40 ára.  Dreifingu í 

framhaldsmenntun útfrá landi og aldri má sjá í töflu 3. 
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Tafla 3. Uppruni framhaldsmenntunar útfrá aldri þátttakenda. 

 

Land 

Fjöldi svara 

25-37 ára 38-50 ára 51+ ára Alls 

Danmörk 27 27 21 75 

Ísland 36 11 1 48 

Bandaríkin 2 10 10 22 

Svíþjóð 1 2 10 13 

Bretland 2 3 8 13 

Noregur 1 3 5 9 

Þýskaland 1 4 4 9 

Annað 0 0 1 1 

Fleiru en einu landi 0 0 8 8 

Samtals 70 61 68 199 

Langflestir þátttakendur starfa á höfuðborgarsvæðinu eða 182 (87%) en 28 

(13,5%) starfa á landsbyggðinni. Undir höfuðborgarsvæði falla Reykjavík, 

Kópavogur, Seltjarnarnes, Garðarbær, Hafnarfjörður, Álftanes og Mosfellsbær. 

Langflestir starfa í Reykjavík eða 142 (68%), næstflestir í Kópavogi eða 19 (9%). 

Starfsvið sálfræðinga var nokkuð fjölbreytt, 123 (42%) þátttakendur skráðu 

tvö eða fleiri starfsvið og 68 (23%) þrjú eða fleiri. Helstu starfssvið þátttakenda 

voru klínísk fullorðinssálfræði, skólasálfræði og klínísk barnasálfræði. Í töflu 4 má 

sjá níu algengustu starfssvið en hver þátttakandi getur skráð fleiri en eitt 

starfssvið. Þátttakendur skráðu að meðaltali tvö starfsvið (staðalfrávik 1,3).  

Tafla 4. Sýnir níu algengustu starfsvið þátttakenda. 

Starfssvið Fjöldi svara Hlutfall (%) 

Klínísk fullorðinssálfræði 104 46,4 

Skólasálfræði 93 41,5 

Klínísk barnasálfræði 90 40,2 

Fjölskyldu- eða hjónasálfræði 45 20,1 

Fötlunarsálfræði 24 10,7 

Vinnusálfræði 22 9,8 

Taugasálfræði 21 9,4 

Heilsusálfræði 16 7,1 

Réttarsálfræði 12 5,4 
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Skólasálfræðingar sem eru 93 hafa mjög svipuð almenn einkenni og aðrir 

þátttakendur. En þar voru 65 (74%) konur og 23 (26%) karlar. Sem er svipað kynja 

hlutfalli erlendis en hlutfall kvenna í stéttinni er iðulega nokkuð hærra en karla 

(Jimerson og félagar, 2006). Kynjahlutfall í klínískri sálfræði var svipað því sem var  í 

Bandaríkjunum eða um 70% konur og 30% karlar (Curtis og félagar 2004; Cook og 

félagar, 2010). Curtis og félagar sýndu þróun kynjahlutfalls frá 1970-2001 með þeim 

hætti að hlutfall kvenna jókst. Sama þróun hefur átt sér stað á íslandi ef litið er á þróun 

kynjahlutfalls eftir aldri þátttakenda eins og sjá má á mynd 1. 

Mynd 1. Kynjahlutfall þátttakenda á fjórum aldursbilum. 

Meðalstarfsreynsla var nokkuð breytileg milli landa, skólasálfræðingar í 

Þýskalandi höfðu að meðaltali 24 ára starfreynslu en í Albaníu voru það einungis tvö 

ár. Ef tölur um starfreynslu voru teknar saman voru flest lönd á bilinu 7-12 ár. Á Íslandi 

var hún 11 ár. Meðalaldur skólasálfræðinga var nokkuð svipaður milli landa eða á 

bilinu 31-47 ár. Albanía skar sig frá öðrum löndum þar sem meðalaldur var 24 ár auk 

Þýskalands þar sem meðalaldur var 53 ár. Aldur þátttakenda á Íslandi var svipaður og 

í flestum löndum eða 44 ár. Menntun skólasálfræðinga er nokkuð breytileg. Stærsti 

hluti erlendra skólasálfræðinga luku meistara námi en flestir á Íslandi luku kandídats 

námi (Jimerson og félagar, 2004, 2006). 
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Helmingur þátttakenda fæst við fleiri en einn skjólstæðingahóp. Af þeim 

skjólstæðingum sem þátttakendur sinna fást flestir að einhverju leyti við fullorðna 

62,6% en færri við unglinga 46,1%. Á mynd 2 kemur fram hvaða skjólstæðingum 

þátttakendur sinna.  

Mynd 2. Samanburður á fjölda þátttákenda eftir þeim skjólstæðingahóp sem þeir sinna. 

Þátttakendur hafa breytt starfssvið. Flestir starfa eingöngu með fullorðnum en 

einungis einn starfar alfarið með unglingum. Næstalgengast er að starfa með 

börn og unglinga. Margir starfa með öllum hópum eða 39 þátttakendur (17,8%) 

sem er breiður skjólstæðingahópur. Nokkuð fleiri karlar (49, 70%) störfuðu að 

einhverju leyti með fullorðnum en konur störfuðu frekar (90, 61%) með börnum. 

Rúmlega þriðjungur þátttakenda (80, 37%) unnu á fleiri en einum stað. Þeir 

sem unnu að einhverju leyti á sálfræðistofu voru oftar með tvo eða fleiri 

vinnustaði (p<0,001), að meðatali unnu þeir á 1,9 vinnustað (staðalfrávik 0,7) en 

almennt unnu þátttakendur á einum og hálfum vinnustað (staðalfrávik 0,7). 

Dreifingu þátttakenda á vinnustaði má sjá í töflu 5. 
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Tafla 5. Vinnustaðir með flesta þátttakendur. 

Vinnustaður Fjöldi 

Sálfræðistofur 76 

Innan heilbrigðisgeira 73 

Hjá sveitafélögum 69 

Stofnun rekinn af almanna fé 30 

Háskóla 24 

Störf tengd barnavernd 22 

Fyrirtæki annað en minnst er á hér að ofan 6 

Annað 20 

Samtals 320 

Þátttakendur með sérfræðileyfi voru 43 (19,2%) flestir þeirra voru með 

klínískt sérfæðileyfi eða 24 (66,7%). 

Þátttakendur sem voru skráðir í önnur félög tengd sálfræði en 

Sálfræðingafélags Íslands voru 156 (71%) og af þeim voru meirihluti (53%) 

skráðir í fleiri en tvö félög. Þetta bendir til þess að þátttakendur séu áhugasamir 

um svið sitt. Flestir þátttakendur voru skráðir í Félag um hugræna atfersmeðferð 

(89, 40%) næstflestir voru skráðir í Félag sálfræðinga við skóla (54, 25%). 

Flestir þátttakendur voru skráðir í þjóðkirkjuna eða 126 (68%) þar á eftir voru 

flestir skráðir utan trúfélags eða 47 (25%), þátttakendur skráðir í önnur trúfélög 

voru 11 (6%). En það er nokkuð ólíkt hlutfalli allra Íslendinga þar sem 3,5% voru 

skráð utan trúfélaga og 79% í þjóðkirkjuna árið 2009 (Hagstofa Íslands, 2010b). 

2. Starfsumhverfi, eftirlit og aðstoð 

2.1 Skipting vinnutíma og ákjósanleg störf 

Mestur tími þátttakenda3 fór í greiningu og mat, ráðgjöf og einstaklingsmeðferð. 

Miðlungs mikill tími fór í gerð áætlana, eftirfylgni, fræðslu og kennslu, samráðsfundi 

með vinnufélögum, stjórn eða leiðbeiningu og fyrirlagningu og úrvinnslu prófa eða 

mælitækja. Frekar lítill tími fór í eigin starfsþjálfun, endurmenntun annarra, 

leiðbeiningu annarra með meðferð, mælingar á framgangi meðferðar, skrifstofustörf 

                                            
3 Þátttakendur mátu sjálfir hversu miklum tíma þeir eyddu í ákveðna þætti starfsins. 
Svarmöguleikarnir voru mjög mikill tími, frekar mikill tími, miðlungs mikil tími, frekar lítill 
tími, mjög lítill tími og ekki sinnt. 
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og meðferðarleit. Minni tími fór í rannsóknir og leit að æskilegri meðferð. Hópmeðferð 

er sinnt af fæstum þátttakendum. Para- eða hjónameðferð og endurhæfing sjúklinga 

og stjórnun stofnanna eða starfsmanna á við fæsta þátttakendur eða því var ekki 

sinnt. Skiptingu vinnutíma má sjá í töflu 6. Vinnutími fer að miklu leyti eftir starfsviði 

þátttakenda. En almennt fer minni tími í meðferð hjá skólasálfræðingum en þeim sem 

vinna í klínísku starfi flestir klínískir sálfræðingar sögðu að mjög mikill tími færi í 

meðferð (38%) en flestir skólasálfræðingar (28%) sögðu miðlungs mikill tími. 

Tafla 6. Skipting vinnutíma. 

Svið 
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Greining eða mat á skjólstæðingum 2,44 1,26 9 5 

Ráðgjöf 2,45 1,06 6 8 

Einstaklingsmeðferð 2,66 1,55 24 8 

Fyrirlagning og úrvinnsla prófa eða mælitækja 2,90 1,41 7 5 

Samráðsfundir með vinnufélögum, stjórn eða 
leiðbeinendum 

3,17 1,07 5 7 

Eftirfylgni 3,36 1,23 20 15 

Fræðsla eða kennsla 3,39 1,23 4 6 

Meðferðaráætlanagerð 3,47 1,15 18 15 

Leiðbeina öðrum með meðferð 3,85 1,22 27 18 

Eigin starfsþjálfun og endurmenntun 3,92 1,00 9 10 

Mælingar á framgangi meðferðar 3,92 1,22 25 14 

Meðferðarleit (leit að æskilegri meðferð) 3,95 1,19 19 21 

Starfsþjálfun annarra 4,01 1,21 39 12 

Skrifstofustörf (fundagerðir, nefndastörf, 
umsóknir, launamál eða mál ótengd 
skjólstæðingum) 

4,05 1,26 32 16 

Endurhæfing sjúklinga 4,33 1,67 76 21 

Stjórnun stofnana eða starfsmanna 4,35 1,72 70 18 

Hópmeðferð 4,43 1,47 40 20 

Rannsóknir 4,46 1,61 26 13 

Parameðferð eða hjónameðferð 4,67 1,44 62 18 

*Stig sýna meðaltal svara en tölur eru byggðar á eftirfarandi svörum: 1 = Mjög mikill tími, 2 = 
Frekar mikill tími, 3 = Miðlungs mikill tími, 4 = Frekar lítill tími, 5 = Mjög lítill tími, 6 = Ekki sinnt. 
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Þátttakendur töldu sig sinna að meðaltali 13 einstaklingum (staðalfrávik 8,7) í 

meðferð á viku og halda þrjár kynningar (staðalfrávik 5,1) eða fyrirlestra á mánuði. 

Þátttakendur eyða flestir 5 klukkustundum auglitis við skjólstæðinga fimm daga 

vikunnar. Að meðaltali eyða þátttakendur 29 klukkustundum (staðalfrávik 14 

klukkustundir) á viku með skjólstæðingum. Ef miðað er við fulla vinnuviku eru 29 

stundir um helmingur þess tíma en mikil breytileiki er í þeim tíma sem þátttakendur 

verja með skjólstæðingum. Þeir sem sinna börnum eyða 28 klukkustundum 

(staðalfrávik 15 klukkustundir) á viku með skjólstæðingum en þeir sem sinna 

fullorðnum eyða 30 klukkustundum (staðalfrávik 14 klukkustundir). Skólasálfræðingar 

eyða í samanburði um 27 klukkustundum (staðalfrávik 12) eða um 42% ef miðað er 

við heila vinnuviku. Þátttakendur í rannsókn Harris og Joy (2010) eyddu á milli 40-

60% alls síns tíma með skjólstæðingum en mikil breytileiki var í svörum þátttakenda.  

Mynd 3. Mat þátttakenda á magni þess tíma sem þeir verja í ákjósanleg verk. 

Flestir þátttakendur (80, 89%) töldu að vinnustundum sínum sé réttilega 

skipt. Þeir sem þótti vinnutíma sínum ranglega varið töldu að of mikil áhersla sé 

lögð á greiningar á kostnað meðferða eða greiningar með ónægri eftirfylgni, 

einnig töldu margir of miklum tíma varið í fundastörf, stjórnun og skrifstofustörf. 

Auk þess vildu nokkrir þátttakendur fá meiri tíma til að sinna rannsóknum.  

Meirihluti þátttakenda taldi sig sinna ákjósanlegum verkum. Enginn þátttakandi 

taldi sig sinna lítið ákjósanlegum eða óákjósanlegum verkum. Mynd 3 sýnir að 

hversu miklu leyti þátttakendur töldu sig starfa við ákjósanleg verk. 
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Flestir þátttakendur vildu helst sinna einstaklingsmeðferð 131 (65%) þar á 

eftir vildu flestir sinna greiningu (47%), ráðgjöf (47%), fræðslu eða kennslu (46%) 

og rannsóknum (34,7). Fæstir vildu helst sinna samráðsfundum (11%) og 

parameðferð (11%). Val á því sem sálfræðingar vildu helst sinna var mjög 

breytilegt milli starfsviða sem sálfræðingar tilheyrðu.  

Mynd 4. Samanburður milli starfsviða á ákjósanlegum störfum. 

Í rannsókn Corkum og félaga (2007) kemur fram að skólasálfræðingar í Nova 

Scotia vilja helst sinna greiningu, ráðgjöf fyrir aðstandendur og stjórnendur, forvörnum 

og einstaklingsráðgjöf. Í rannsókn Harris og Joy (2010) voru samskonar niðurstöður 

fyrir  skólasálfræðinga í Nýfundnalandi og Labrador. Í rannsókn Jimerson og félaga 

(2006) var nokkuð breytilegt hvað skólasálfræðingar kusu helst að gera. Í Rússlandi 

vildu flestir sinna forvörnum en í Austurríki vildu flestir sinna ráðgjöf við nemendur. 

2.2 Endurmenntun, aðstoð eða handleiðsla í starfi 

Einungis 22 (11%) þátttakendur töldu endurmenntun fullnægjandi að öllu leyti í 

starfi sínu. Flestir töldu endurmenntun vera að nokkru leyti fullnægjandi eða 86 
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(42%). Þeir þátttakendur sem töldu endurmenntun vera að litlu leyti fullnægt voru 

42 (21%) en þeir sem töldu endurmenntun að engu leyti fullnægt voru 18 (9%), 

einungis einn þátttakandi taldi endurmenntun óþarfa í sínu starfi. Meirihluti 

þátttakenda nýtti þá endurmenntun sem í boði var eða 168 (83%), 21 (10%) 

þátttakandi nýtti ekki þá endurmenntun sem í boði var og 14 (7%) sögðu enga 

endurmenntun  í boði.  

Meirihluti þátttakenda (60%) hafði einstakling gaf veiti umsögn, leiðbeiningar, 

handleiðslu eða aðstoð í starfi. Þeir sem starfa hjá sveitafélögum fá síður 

handleiðslu (52%) en sálfræðingar innan heilbrigðisgeira fengu frekar 

handleiðslu (74%). Af þeim sem ekki hafa slíkt hefðu 72,3% viljað það. Þeir sem 

ekki hafa leiðbeiningu eða handleiðslu töldu helstu ástæðu þess vera að stofnun 

eða vinnustaður greiddi ekki fyrir handleiðslu starfsmanna auk þess töldu margir 

það vera of kostnaðarsamt eða að enginn væri hæfur sem leiðbeinandi. Einungis 

sex þátttakendur vildu einfaldlega ekki handleiðslu eða leiðbeiningu. 

Helstu samskipti milli leiðbeinenda eða handleiðara og þátttakenda voru annað 

hvort skipulögð á ákveðnum tíma þar sem farið var yfir mál sem óskað var eftir eða 

samskonar fundir sem áttu sér stað óreglulega. Í nokkrum tilfellum var einungis um 

tímbundna aðlögun að ræða, einnig tóku nokkrir þátt í hóphandleiðslu eða leituðu 

erlendis í handleiðslu eða námskeið. Flestir leiðbeinendur voru með doktorsmenntun 

eða 40 (45%) næstflestir voru með kandídats gráðu eða 24 (27%). Flestir 

leiðbeinendur voru með milli 3 og 4 einstaklinga í sinni umsjá. Meðaltalsfjöldi 

einstaklinga í umsjón leiðbeinenda var 5,7 (staðalfrávik 10,9). Tvö fráviksgildi höfðu 

veruleg áhrif á meðaltalið (óvenju há) og þegar þau voru tekin frá lækkaði meðaltalið 

og var þá 3,6 (staðalfrávik 2,9) og nálgaðist miðgildið sem var þrír. 

2.3 Helstu áskoranir í starfi 

Helstu áskoranir í störfum þátttakenda voru nokkuð breytilegar. Helstu verkefni 

þátttakenda var að fást við vinnuálag, ráðstöfun og skipulagning tíma, viðhalda 

og vernda einkalíf sitt fyrir álagi eða erfiðum málum, hafa fagmennsku að 

leiðaljósi og endurmenntun. Þeir sem töldu að vinnuálag væri helsta áskorun 

sögðu að það væri erfitt að hafa yfirsýn yfir mörg mál í einu. Of mikið að gera og 

takmarkaður tími. Þeir þátttakendur sem töldu ráðstöfun og skipulagningu tíma 

vera helsta áskorun sálfræðinga fólst í því að ráðstafa tíma sínum á sem 

hagkvæmastan hátt án þess þó að skerða gæði þjónustu. Af þeim sem svöruðu 
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spurningu um áskoranir voru flestir sem töluðu um vinnuálag eða 53 (n=125). 

Einnig nefndu nokkrir önnur vandamál sem tengjast vinnuálagi svo sem að láta 

vinnuálag ekki hafa áhrif á einkalíf, álag sem fylgir því að þurfa að drífa sig og 

vita að maður geti gert betur og lítil rannsóknarvinna vegna takmarkaðs tíma. 

3. Hlutverk, viðhorf og staða sálfræðinga 

3.1 Viðhorf 

Þátttakendur voru spurðir um viðhorf til starfsins, fræðilega nálgun og starfshætti. 

Þátttakendur svöruðu því til hversu sammála eða ósammála þeir væru ákveðnum 

staðhæfingum. Í töflu 7 hafa niðurstöður verið teknar saman. Lágur stigafjöldi er til 

marks um að flestir þátttakendur hafi verið sammála og hár stigafjöldi gefur til kynna 

að flestir hafi verið ósammála þeim staðhæfingum. Niðurstöður má sjá í töflu 7.  

Tafla 7. Meðaltal stiga fyrir stæðhæfingar um störf og viðhorf sálfræðinga.  

Staðhæfingar Stig* Staðalfrávik 

Sálfræðingar ættu að leitast við að koma reynslu sinni eða rannsóknum á 
framfæri við aðra í sinni starfstétt og almenning. 

1,35 0,56 

Vísindalegan hugsunarhátt ætti ávallt að hafa í huga í störfum sálfræðinga. 1,63 0,81 

Það er brýn nauðsyn að prófa eða athuga vísindalegar rannsóknir áður en 
þær eru hagnýttar. 

1,66 0,71 

Vísindalegar rannsóknir ætti ávallt að skoða áður en meðferð eða inngrip 
hefst. 

1,73 0,79 

Ég starfa í samræmi við viðhorf mín og hugsjónir svo sem þau er nefnd eru 
hér. 

1,76 0,67 

Sálfræðingar ættu að velja úrræði í starf útfrá virkni úrræðanna en ekki 
hugmyndafræði. 

1,82 0,87 

Sálfræði ætti að notast við skilgreiningarviðmið á vandamálum eða 
geðröskunum skjólstæðinga. 

1,83 0,77 

Sálfræðingar ættu að rannsaka samhliða því að sinna starfi sínu. 2,06 0,86 

Það ætti að nota innsæi þegar vísindalegar niðurstöður stangast á. 2,74 1,16 

Það er óraunhæft að nota ávallt vísindalegar niðurstöður í sálfræði. 3,19 1,20 

Það er gjá á milli hagnýtingar í sálfræði og rannsóknastarfs. 3,33 1,14 

Það er í lagi að nota mælitölur úr prófum sem hafa verið stöðluð erlendis. 3,50 1,01 

Sálfræði ætti að hafa sitt eigið greiningarkerfi óháð því sem aðrir nota 3,74 1,10 

Í vissum skilningi er sálarlíf órannsakanlegt. 3,78 1,09 

Rannsóknir eru óþarfar á ákveðnum sviðum sálfræði þar sem innsæi eða 
reynsla reynast betur. 

4,46 0,76 

*Stig sýna meðaltal svara en tölur eru byggðar á eftirfarandi svörum: 1 = Mjög sammála, 2 = 
Frekar sammála, 3 = Hvorki né, 4 = Frekar ósammála, 5 = Mjög ósammála. 
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Viðhorf þátttakanda lituðust af vísindalegum hugsunarhætti. Sú staðhæfing sem 

flestir voru sammála var að sálfræðingar ættu að leitast við að koma niðurstöðum 

sínum á framfæri við samstarfsmenn og almenning en flestir voru ósammála því að 

rannsóknir væru óþarfar á ákveðnum sviðum sálfræði þar sem innsæi eða reynsla 

reyndust betur. Einnig voru margir (63%) ósammála því að sálarlífið væri 

órannsakanlegt í vissum skilningi. Þetta bendir til þess að þátttakendur hafi mikla trú á 

vísindalegri aðferðafræði. Þátttakendur vildu síður (14%) að sálfræðingar hefðu sitt 

eigið greiningarkerfi og vildu nota skilgreiningarviðmið fyrir vandamál eða geðraskanir. 

En deilt hefur verið á réttmæti greiningarkerfa geðrænna vandamála (Wakefield, 

1997; Wakefield, 1992). 

Starfssvið þátttakenda hafði ekki áhrif á dreifingu og því var afstaða 

þátttakenda sameiginleg óháð starfsviði. Fræðileg nálgun hafði ekki áhrif á 

afstöðu samkvæmt kvíkvaðrat prófi (p>0,05). Samanburðarrannsókn Oakland og 

Cunningham (1992) sýndi að almennt virðist vera meiri áhersla lögð á vísindaleg 

vinnubrögð og fagmennsku í þróuðum löndum samanborið við þróunarlönd.  

3.2 Fræðileg nálgun 

Flestir þátttakendur sögðust eiga heima í fleiri en einni fræðilegri nálgun. Í 

heildina voru 144 (75%) þátttakendur sem áttu heima innan fleiri en einar 

fræðilegrar nálgunar eða sögðust nota samþættingarsálfræði (blandhyggja, e. 

eclecticism, intergrative psychotherapy). En 47 (33%) sögðust finna sig best í 

samþættingar sálfræði. Aldur hefur ekki áhrif á fjölda fræðilegra nálganna. 

Framhaldsmenntun virðist hafa nokkuð með fræðilega nálgun þátttakenda að 

gera, en þeir sem læra erlendis nota fleiri hugmyndakerfi. Einungis fjórir 

þátttakendur sem lærðu á Íslandi segjast nota samþættingarsálfræði. 

Flestir sögðust eiga best heima í hugrænni atferlisfræði eða 152 (79%) 

þátttakendur. Þar á eftir sögðust flestir eiga heima innan atferlisfræði eða 94 

(49%) en val á hugmyndakerfi var ekki útilokandi því eru margir þeirra sem töldu 

sig eiga best heima innan hugrænnar atferlisfræði einnig innan atferlisfræði. En 

47 (98%) þeirra sem stunduðu framhaldsnám í sálfræði á Íslandi sögðust eiga 

helst heima  innan hugrænnar atferlisfræði og 31 (65%) innan atferlisfræði. Sjá 

má dreifingu fræðilegrar nálgunar á mynd 5. 
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Mynd 5. Samanburður á fræðilegri nálgun útfrá uppruna framhaldsnáms. 

Auk þeirrar fræðilegu nálgunar sem má sjá á mynd 5 voru tengslakenningar 

sem 23 (12%) þátttakendur töldu sig eiga best heima í, Gestalt fræði með átta (4,2%) 

þátttakendur, sálgreining með fimm (2,6%) þátttakendur, fjölskyldumeðferð (e. system 

theory, structural theory) með fimm (2,6%) þátttakendur, lífeðlisfræðilegar kenningar 

með þrjá (1,5%) þátttakendur, tjáningarkenningar4 með tvo (1%) þátttakendur, 

dialectic behavior therapy með tvo (1%) þátttakendur og gjörhygli (e. mindfulness) 

með einn (0,5%). Í veraldarvefskönnun Cook og félaga (2010) frá Norður-Ameríku 

notuðu flestir þátttakendur hugræna atferlismeðferð (79%) nákvæmlega sama hlutfall 

og hér en á eftir því var fjölskyldumeðferð (49%), gjörhygli (41%), dýnamískar 

kenningar (36%) og húmanískar kenningar (31%). En einungis 2% þátttakenda 

sögðust fást aðeins við eina fræðilega nálgun. Þegar niðurstöður Cook eru bornar 

saman við íslensku þátttakendurna sést að erlendu þátttakendurnir höfðu mun 

fjölbreyttari kenninganálgun en 25% íslenskra þátttakenda sögðust fást við eina 

fræðilega nálgun. 

3.3 Staða sálfræðinga 

                                            
4 Tjáningarkenningar felast í samblandi eða einu af eftirtöldu: Dans-, leiklistar-, lista-, 
tónlistar- og ritmeðferð. 
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Meirihluti þátttakenda taldi að sálfræðingar ættu að leiðbeina öðrum starfstéttum 

varðandi greiningar- og meðferðarúrræði eða 168 (88%) þátttakenda, þrír 

þátttakendur töldu að sálfræðingar ættu ekki að gera slíkt og 20 (10,5%) voru 

ekki vissir. Af þeim sem töldu að sálfræðingar ættu að leiðbeina öðrum stéttum 

sögðu 77% þátttakenda að ástæða þess væri að bjóða uppá fleiri úrræði, 53% 

sögðu það tryggja framgang sálfræðimeðferða og 47% sögðu það auka 

framgang sálfræði á öðrum sviðum. Af þeim sem voru ekki vissir sögðu 15 

þátttakendur (71%) að taka þyrfti tillit til meðferðar eða greiningar sem á að 

kenna og 47% sögðu að taka þyrfti tillit til þeirra starfstétta sem á að kenna. 

Þátttakendur töldu almennt að Ísland stæðist alþjóðlegan samanburð frekar vel. 

Viðhorf þátttakenda má sjá á mynd 6. 

 

Mynd 6. Viðhorf til stöðu sálfræði á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Svar við 
spurningunni: „Hversu vel eða illa stenst Ísland alþjóðlegan samanburð?“ 

3.4 Menntun og reynsla 

Einstaklingsmeðferð, greining og ráðgjöf eru helstu sviðin sem þátttakendur 

myndu vilja auka áherslu í háskólum á Íslandi. En nokkrir nefndu sérstaklega að 

þörf væri á meiri starfsreynslu í framhaldsnámi. Í dag er starfnám í kandídats 

námi við Háskóla Íslands um 13 vikur. Dreifingu viðhorfa til aukinnar áherslu 

ákveðinna sviða í sálfræðikennslu má sjá í töflu 8. 
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Tafla 8. Viðhorf þátttakenda til aukinnar áherslu ákveðinna sviða í sálfræðikennslu í 
háskólum á Íslandi. 

Svið Stig* Staðalfrávik 

Einstaklingsmeðferð 2,03 1,06 

Ráðgjöf 2,36 0,95 

Greining 2,38 1,17 

Eftirfylgni 2,44 1,00 

Hópmeðferð 2,47 1,08 

Fyrirlagning og úrvinnsla prófa eða mælitækja 2,59 1,30 

Parameðferð 2,60 1,00 

Fjölbreyttari kenningargrunnur 2,63 1,42 

Fræðsla eða kennsla 2,69 1,15 

Rannsóknir 2,74 1,36 

Starfsþjálfun annarra 2,74 1,61 

Leiðbeina öðrum með meðferð 2,78 1,17 

Skýrsluskrif 2,81 1,19 

Fjölmenningarfræðsla 2,92 1,42 

Stjórnun stofnanna eða starfsmanna 3,12 1,18 

*Stig sýna meðaltal svara en tölur eru byggðar á eftirfarandi svörum: 1 = Mjög mikil þörf, 2 = 
Frekar mikil þörf, 3 = Miðlungs mikil þörf, 4 = Frekar lítil þörf, 5 = Mjög lítil þörf, 6 = Engin þörf. 

Lítil þörf er talin á aukinni áherslu á stjórnun stofnanna og 

fjölmenningarfræðslu. Almennt virðist þó ekki talinn mikil þörf á breytingum þar 

sem stig samsvara miðlungs mikilli þörf eða frekar lítilli þörf. En 74% 

þátttakendur töldu að nám hefði samræmst starfi að nokkru leyti, 19% töldu nám 

samræmast að öllu leyti og 8% töldu nám samræmast hvorki né eða að litlu leyti. 

Enginn þátttakandi taldi nám vera algerlega ósamræmanlegt starfi. Flestir eða 

47% töldu ástæðu misræmis vera ólíkrar áherslu í námi og starfi og 46% töldu að 

of lítil starfsþjálfun hafi verið í námi.  

Þátttakendur töldu almennt ekki mikla þörf á aukinni reynslu. Einungis á sviði 

rannsóknir töldu flestir að frekar mikil þörf væri á aukinni þjálfun eða reynslu. 

Dreifingu má sjá í töflu 9 þar sem stig sýna dreifingu ef tekið er tillit til 

heildardreifingar. Starfsvið hafði ekki áhrif á dreifingu viðhorfa til aukinnar 

þjálfunar og reynslu í eigin starfi. Þó að lítil þörf sé almennt talin vera á aukinni 
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reynslu þá voru greining, meðferð og ráðgjöf efst á lista sem bendir til þess að 

endurmenntun, þjálfun og handleiðsla sé nauðsynleg. 

Tafla 9. Viðhorf þátttakenda til aukinnar reynslu eða þjálfunnar í núverandi starfi. 

Svið Stig* Staðalfrávik 

Rannsóknir 3,33 1,43 

Einstaklingsmeðferð 3,49 1,29 

Hópmeðferð 3,60 1,41 

Fjölmenningarfræðsla 3,72 1,33 

Greining 3,74 1,32 

Eftirfylgni 3,77 1,23 

Leiðbeina öðrum með meðferð 3,78 1,35 

Ráðgjöf 3,78 1,18 

Starfsþjálfun annarra 3,86 1,35 

Fræðsla eða kennsla 3,87 1,29 

Fyrirlagning og úrvinnsla prófa eða mælitækja 3,88 1,31 

Stjórnun stofnanna eða starfsmanna 4,16 1,47 

Parameðferð 4,27 1,50 

Skýrsluskrif 4,29 1,21 

Samráðsfundir með vinnufélögum, stjórn eða 
leiðbeinendum 

4,34 1,35 

*Stig sýna meðaltal svara en tölur eru byggðar á eftirfarandi svörum: 1 = Mjög mikil þörf, 2 = 
Frekar mikil þörf, 3 = Miðlungs mikil þörf, 4 = Frekar lítil þörf, 5 = Mjög lítil þörf, 6 = Engin þörf. 

Þátttakendur töldu sig mest vanta þjálfun og reynslu í rannsóknum. Það 

ræðst eflaust af þeim takmarkaða tíma sem gefst til slíkra starfa og lítilli þjálfun 

eða kennslu eftir að námi sleppir. Einungis 51 (34%) þátttakandi hafði birt grein 

eða rannsókn í ritrýndu riti, kafla í fræðilegri bók, rit eða bók tengd sálfræði, 

mæli- eða greiningartæki á síðustu 5 árum. 

3.5 Staða sálfræðinnar 

Þátttakendur voru mjög afdráttarlausir í afstöðu sinni til aðkomu Sjúkratrygginga 

Íslands (Tryggingastofnun) að niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu en 172 (96%) sögðu „já“ 

og einungis sjö sögðu „veit ekki“ enginn þátttakandi sagði „nei“ við aðkomu að 

niðurgreiðslu. Eflaust er eðlilegt hversu jákvæðir sálfræðingar eru að aðkomu 

Sjúkratrygginga Íslands þar sem þeir töldu lág laun, takmarkað fé og of 



  

35 

kostnaðarsama þjónustu geta haft skaðleg áhrif á sálfræðiþjónustu á Íslandi. Í töflu 10 

má sjá helstu þætti sem þátttakendur töldu hafa skaðlega áhrif á sálfræðiþjónustu. 

Tafla 10. Helstu skaðlegu þættir sem taldir eru hafa áhrif á gæði sálfræðiþjónustu. 

Þættir Stig* Staðalfrávik 

Takmarkað fé til að fjármagna sálfræðiþjónustu 1,59 0,59 

Sálfræðiþjónusta er kostnaðarmikil fyrir skjólstæðinga 1,62 0,62 

Lág laun sálfræðinga 1,78 0,74 

Ónóg handleiðsla eða aðstoð í starfi sálfræðinga 2,08 0,73 

Of litlar kröfur varðandi þjálfun sálfræðinga 2,23 0,84 

Fjárhagslegur óstöðugleiki landsins 2,24 0,87 

Ónægar rannsóknir og mat á starfsaðferðum 2,36 0,76 

Lítil samstaða meðal sálfræðinga 2,42 0,85 

Of litlar kröfur varðandi sálfræðiþjónustu 2,43 0,81 

Slök fagleg skilyrði 2,46 0,78 

Aðrar starfsstéttir sem ganga í störf sálfræðinga 2,53 0,80 

Ónógt eftirlit með störfum sálfræðinga 2,50 0,80 

Hæfir sálfræðingar hætta og fara annað 2,53 0,69 

Samkeppni annara stétta sem sinna álíka verkefnum 2,71 0,75 

Starfsleiði 2,70 0,76 

Takmarkaður pólítískur stöðugleiki 2,82 0,82 

Takmörkuð stjórn innan greinar 2,77 0,79 

Átök um stjórn innan greinar 2,98 0,80 

Neikvæð viðhorf gagnvart fræðimennsku 3,10 0,72 

Neikvæð viðhorf gagnvart sálfræði 3,20 0,62 

*Stig sýna meðaltal svara en tölur eru byggðar á eftirfarandi svörum: 1 = Mikil ógn, 2 = Nokkur 
ógn, 3 = Lítil ógn, 4 = Engin ógn. 

Almennt virtust þátttakendur telja að staða sálfræði væri góð og fáir skaðlegir 

þættir sem gætu haft áhrif. Þó voru tveir meginþættir sem virðast ógna mest. Það 

voru peningar og þjálfun eða endurmenntun. Það sem helst var talið geta haft 

áhrif á gæði sálfræðiþjónustu var takmarkað fjármagn til sálfræðiþjónustu, of 

kostnaðarsöm þjónusta og lág laun. Erlendir þátttakendur í könnun Jimerson og 

félaga (2006) sögðu einnig að takmarkað fé til skólasálfræði gæti haft skaðleg 

áhrif í Austurríki, Kína og Þýskalandi í Ítalíu var hinsvegar talið að lágt álit á 

skólasálfræði væri helsta áhyggjuefnið.  
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Flestir töldu að almenna sálfræðiþjónustu vanti á Íslandi líkt því sem er hjá 

geðlæknum. Eða þjónustu sem er að hluta niðurgreidd með aðkomu ríkis eða 

Sjúkratryggingum Íslands. Einnig sögðu margir að börnum mætti sinna betur. Að 

lokum fannst mörgum forvörnum vera ábótavant. 

4. Rannsóknir  

4.1 Upplýsingar 

Flestir þátttakendur leita sér einhverra upplýsinga um störf sín, einungis fimm 

þátttakendur höfðu ekki lesið fræðigrein á seinustu sex mánuðum og tólf höfðu 

ekki lesið fræðibók á seinustu sex mánuðum. Af þeim var einn sem hvorki hafði 

lesið fræðigrein eða fræðibók seinustu sex mánuði. Fjöldi greina sem 

þátttakendur höfðu lesið seinustu sex mánuði var breytilegur, allt frá engri uppí 

100, dreifing var nokkuð minni fyrir fræðibækur en þátttakendur höfðu lesið allt 

frá engri uppí 30. Dreifing var neikvætt skekkt þar sem meðaltalsfjöldi greina var 

18,5 (staðalfrávik 24) og miðgildi var 10. Dreifing var einnig neikvætt skekkt fyrir 

lestur bóka þar sem meðaltalsfjöldi var 3,6 (staðalfrávik 4,8) og miðgildi var tveir. 

Greinilegt er að fleiri greinar eru lesnar en bækur. Í rannsókn Beutler, Williams, 

Wakefield og Entwisle (1995) lásu klínískir sálfræðingar um 16 fræðilegar greinar 

á sex mánuðum í Bandaríkjunum. 

Langflestir (91%) þátttakendur sögðust leita til samstarfsmanna eða 

leiðbeinanda þegar þeim vantaði upplýsingar í starfi. Dreifingu í upplýsingaleit 

má sjá í töflu 11. 

Sjá má af dreifingu í töflu 11 að þátttakendur leita sér helst upplýsinga á 

fræðilegum eða ritrýndum gögnum. Fæstir leita í almenn rit svo sem almennar 

bækur og tímarit ótengd sálfræði. Þátttakendur nota innlendar upplýsingar frekar 

takmarkað og ræðst það eflaust af takmörkuðu framboði. Einnig er greinilegt að 

veraldarvefurinn hefur rutt sér til rúms og margir sem notfæra sér leit á 

leitarsíðum bæði almennum og fræðilegum, alfræðiritum á neti og rafrænu efni. 

Þó eru algengustu leiðirnar fólgnar í samskiptum við samstarfsmenn og lestur á 

erlendum fræðibókum. Aldur hefur ekki áhrif á dreifingu og eru eldri þátttakendur 

jafn iðnir við að notafæra sér rafrænar upplýsingar og veraldarvef. Niðurstöður 

samræmast niðurstöðum Cook og félaga (2009) sem sýna að helstu áhrifaþættir 

í starfi meðferðaraðila eru leiðbeinendur, bækur, þjálfun og samskipti við 
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samstarfsmenn. Auk þess sýndi Orlinsky og félagar (2001) fram á að samskipti 

við samstarfsmenn og sjúklinga hefðu mest áhrif á þróun meðferðaraðila. 

Tafla 11. Uppruni upplýsingaveitur sem þátttakendur nota. 

Uppruni upplýsinga Fjöldi Hlutfall (%) 

Hjá kollega, vinnufélaga, handleiðara eða leiðbeinanda 139 91,4 

Í ritrýndum og fræðilegum erlendum bókum 124 81,6 

Á fræðilegum leitarsíðum tengdum sálfræði (Web of Science, 
ScienceDirect, ProQuest, Google fræðasetur) 

109 71,7 

Á almennum leitarsíðum (Google, Yahoo, AltaVista, leit.is) 72 47,4 

Í ritrýndum erlendum sálfræðiblöðum á netinu (American 
Journal of Psychiatry, Psychological Bulletin) 

71 46,7 

Í ritrýndum erlendum sálfræðiblöðum útgefið í riti (APS 
Observer, Journal of Abnormal Psychology, Psychological 
Review) 

67 44,1 

Í ritrýndum innlendum sálfræðiblöðum útgefið í riti 
(Sálfræðiritið) 

59 38,8 

Í ritrýndum og fræðilegum innlendum bókum 48 31,6 

Í alfræðiriti á netinu (Wikipedia, Britanica) 31 20,4 

Í ritrýndum innlendum sálfræðiblöðum á netinu 21 13,8 

Í myndbands- eða hljóðmiðlum á netinu (YouTube, Google 
video, iTunes University Podcast, DailyMotion, Yahoo Video, 
Ted.com) 

16 10,5 

Í erlendum netmiðlum öðrum en tengjast beint sálfræði 
(Observer.com, BBC.co.uk) 

12 7,9 

Í innlendum netmiðlum öðrum en tengjast beint sálfræði (Mbl, 
Vísir, DV eða Pressan) 

8 5,3 

Í almennum bókum (skáldsögum, ljóðabókum) 7 4,6 

Í erlendum tímaritum ótengdum sálfræði (New York Observer, 
New York Times, New Scientist) 

3 2,0 

Í innlendum tímaritum ótengdum sálfræði (Vikan, Mannlíf) 2 1,3 

4.2 Rannsóknir 

Ólíkar skoðanir voru á því hvert væri það svið þar sem helst væri þörf á frekari 

rannsóknum. En 33% þátttakenda töldu þörf á rannsóknum á nýjum meðferðum 

og 31% töldu þörf á rannsóknum á forvörnum. 35-40 (25-30%) þátttakendur töldu 

helst þörf á rannsóknum á eftirfarandi sviðum: Greiningu og mat, 

einstaklingsmeðferð og ákveðnar raskanir. Fáir eða á bilinu 5-10 (4-7%) 

þátttakenda töldu þörf á frekari rannsóknum á sviði stjórnunar stofnanna eða 
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starfsmanna, starfsþjálfun, fræðslu eða kennslu, leiðbeiningu annara í meðferð 

og parameðferð. Svo virðist sem rannsóknir séu þarfar á flestum sviðum þar sem 

svör eru dreifð. Dreifing var jöfn milli starfssviða. 

Af þeim þátttakendum sem stunda rannsóknir töldu 66 (76%) þátttakendur 

rannsóknir skipti miklu máli í starfi sálfræðinga, 15 töldu þær skipta nokkru máli, 

fjórir töldu þær hvorki skipta né skipta ekki máli og einungis einn taldi rannsóknir 

skipta litlu máli. Áhugavert var að þátttakendur telja rannsóknir skipta minna máli 

þegar spurt var um þeirra eigið starf en þá sögðu 51 (59%) þátttakandi að 

rannsóknir skiptu miklu máli og 27 (31%) sögðu rannsóknir skipti nokkru máli, fjórir 

(5%) sögðu þær hvorki skipta né skipta ekki máli og fjórir (5%) sögðu þær skipta litlu 

máli. Þátttakendur sem töldu að sálfræðingar ættu ávallt að tilgreina eða skrá 

árangur starfa sinna voru 130 (77%) aðrir vildu það ekki. Þeir sem töldu að 

sálfræðingar ættu að tilgreina árangur sögðu að það myndi auka traust á stéttinni og 

veita aðhald í starfi, gefa yfirlit yfir störf, auka fagmennsku, vera betra fyrir 

skjólstæðinga, tryggja árangur og mat á framvindu. Þeir sem töldu óþarft að skrá 

ávallt árangur starfa sögðu það vera of tímafrekt, háð meðferðaraðila og óþarft. 

Þó svo margir telji rannsóknir mikilvægar er einungis 34% (51) þátttakenda 

sem hafa birt grein eða rannsókn í ritrýndu riti, kafla í fræðilegri bók, rit eða bók 

tengd sálfræði, mæli- eða greiningartæki á síðustu 5 árum. Flestir þeirra sem 

höfðu birt rannsóknir voru að rannsaka próf og mælitæki (39%), næstflestir 

(37%) höfðu verið að rannsaka ákveðnar raskanir og þar á eftir (35%) greiningu 

og mat á einstaklingum. 1-12% þátttakenda höfðu verið að rannsaka önnur svið. 

Einungis tveir þátttakendur sögðust hafa rannsakað forvarnir en 31% 

þátttakenda töldu það mikilvægt svið til rannsókna. Þó svo að lítið hafi verið um 

rannsóknir var mikil meirihluti sem vildi stunda rannsóknir eða 152 (83%). Af 

þeim sem hafa ekki verið að stunda rannsóknir voru 77% sem vildu það. Og af 

þeim sem vildu stunda rannsóknir en höfðu ekki gert það vildu flestir 41 (53%) 

rannsaka einstaklingsmeðferð, 27 (35%) vildu rannsaka hópmeðferð, 25 (33%) 

vildu rannsaka forvarnir og þar á eftir vildu flestir rannsaka próf eða mælitæki og 

greiningar eða um 20% í báðum tilvikum. Þó svo margir vilji stunda rannsóknir á 

hópmeðferð voru fáir sem töldu það mikilvægt rannsóknarsvið. Af þeim sem ekki 

vildu stunda rannsóknir sögðu 16 (52%) það vera of tímafrekt, níu (29%) sögðu 

það vera leiðinlegt og sex (19%) sagðist vanta tækifæri til rannsókna. 
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5. Meðferð 

Flestir þátttakendur sinntu einhverskonar meðferð eða 156 (85%). Við úrvinnslu 

svara á viðhorfum til meðferða (kafli 5) voru svör þeirra sem sinna meðferð 

einungis notuð. 

Þátttakendur sem sinntu meðferð við kvíðaröskunum voru 139 (90%), þar 

næst sinntu þátttakendur sjálfsmynd eða 127 (83%), þar á eftir athyglisbrest og 

ofvirkni eða 111 (72%) þátttakendur og síðan lyndisröskunum eða 109 (71%) 

þátttakendur. Á bilinu 80-108 (50-70%) þátttakendur sinntu áföllum, streitu, 

þroskaröskunum, uppeldiserfiðleikum og svefnvanda. Fæstir eða á bilinu 15-17 

(10-11%) sinntu höfuðskaða eða heilabilunum og geðklofa. Starfsvið hafði mikil 

áhrif á þau vandamál sem þátttakendur fengust við. Skólasálfræðingar starfa í 

mun meira mæli við erfiðleika tengda börnum en klínískir fullorðinssálfræðingar. 

Flestir þátttakendur (20-30%) töldu að lyndis-, persónuleika-, kvíðaraskanir og 

athyglisbrest eða ofvirkni væri tímafrekast í meðferð. En svör þátttakenda 

takmarkast við þá flokka raskana sem þeir fást við. 

5.1 Meðferðaferli 

Flestir sálfræðingar töldu að forgangsraða ætti útfrá alvarleika vanda eða 88 

(59%) þátttakendur, 28 (19%) töldu að ekki ætti að forgangsraðar, 11 (7%) töldu 

að forgangsraða ætti útfrá horfum og níu (6%) útfrá aldri. 

Tafla 12. Viðhorf þátttakenda til mikilvægis meðferðaliða. 

Meðferðaliður Stig* Staðalfrávik 

Greining og mat 1,46 0,70 

Meðferðaráætlun (verkefni meðferðarinnar skilgreind) 1,48 0,64 

Eftirfylgd 1,56 0,70 

Ráðgjöf 1,55 0,69 

Fræðsla eða kennsla 1,58 0,73 

Meðferðarleit (leit og mat á æskilegri meðferð) 1,63 0,78 

Mælingar á framgangi, áreiðanleika og réttmæti meðferðar 1,70 0,78 

Forvarnir 1,88 0,80 

Endurhæfing 2,2 0,83 

*Stig sýna meðaltal svara en tölur eru byggðar á eftirfarandi svörum: 1 = Alltaf, 2 = Stundum, 3 = 
Sjaldan, 4 = Aldrei. 
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Um helmingur eða 77 þátttakendur töldu að leita ætti ráðgjafar með lyfjagjöf 

þar sem það væri möguleiki, 57 (38%) töldu að ekki ætti að gera slíkt og 16 

(11%) vissu ekki hvort ætti að leita ráðgjafar. 

Viðhorf til innihalds í meðferðaferli var athugað. Flestir þátttakendur töldu alla 

meðferðaliði mikilvæga ef endurhæfing er undanskilin. Þó var nokkur munur í 

dreifingu. Stig hvers meðferðaliðs má sjá í töflu 12. 

Nokkrir þátttakendur bentu á að hver meðferð er einstaklingsbundin og því 

breytilegt hvaða liði eigi að leggja áherslu á. Eflaust er best að hafa sem flest liði 

í meðferð en best er að velja þá veigamestu úr þegar tíminn er takmarkaður. 

5.2 Mat á meðferð 

Athugað var hvernig og að hversu miklu leyti þáttakendur mæla eða meta 

árangur meðferða. Algengi mælinga á árangri má sjá á mynd 7. 

Mynd 7. Samanburður á mælingum á árangri. 
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Fræðileg nálgun hafði ekki áhrif á algengi mælinga jafnvel þó telja megi að 

misjöfn áhersla sé á mælingar milli fræðilegra nálgana. Helstu aðferðir í mati á 

árangri eru fyrirlagning prófa, spurninga- eða matslista. Einnig sögðust margir 

nota viðtöl þar sem markmið skjólstæðings voru athuguð, framvinda metin, mat 

lagt á væntingar skjólstæðings og daglegri virkni eða klínísk viðmið metin. 

6. Greining 

Flestir þátttakendur sinntu greiningu eða 169 (94%). Við úrvinnslu svara á viðhorfum 

til greininga (kafli 6) eru svör þeirra sem sinna greiningu einungis notuð.  

Flestir þátttakendur sögðust hafa fengið nokkuð mikla eða mjög mikla þjálfun 

í notkun mælitækja eða samanlagt 144 (75%). Einungis einn (1%) þátttakandi 

sagðist enga þjálfun hafa fengið, þrír (2%) sögðust hafa fengið mjög litla, átta 

(5%) sögðust hafa fengið nokkuð litla þjálfun og 13 (8%) þátttakendur sögðust 

hafa fengið hvorki mikla né litla þjálfun.  

Þátttakendur sem notuðu bæði DSM og ICD greiningarkerfi voru 62 (37%). 

Álíka margir notuðu ICD stakt eða DSM stakt eða 41 (25%) og 45 (27%) 

þátttakendur. Þátttakendur sem sögðust ekki vilja nota eða notuðu 

greiningarkerfi takmarkað voru 18 (11%). 

Þátttakendur sem sögðust nota stöðluð mælitæki voru 42%. Það skipti miklu 

máli hvaða skjólstæðingahóp þátttakendur unnu með. Þeir sem unnu með börn 

eingöngu og börn og unglinga sögðust nota stöðluð mælitæki í mun meira mæli 

en þeir sem störfuðu einungis með fullorðnum eða fullorðnum og unglingum. Sjá 

má á mynd 8 dreifingu eftir þeim skjólstæðingum sem einkum er unnið með.  

Greinilegt var að þeir sem vinna að einhverju leiti með börn nota mun 

meira stöðluð mælitæki. En þó var innan við helmingur þeirra mælitækja sem 

alls voru notuð stöðluð á Íslandi. Þegar spurt var hvort þátttakendum finnist 

vanta mælitæki sögðu 96 (54%) vanta mikið stöðluð, staðfærð, þýdd og vel 

athuguð mælitæki eða próf á Íslandi. Þátttakendum sem fannst slíkt vanta 

nokkuð voru 73 (41%), sex (3,4%) sögðu hvorki né og þrír (1,7%) voru ekki 

vissir. Þátttakendum fannst að Háskóli Íslands (aðrir háskólar voru ekki 

nefndir sem valmöguleiki) ætti að sjá um stöðlun, staðfæringu, þýðingu og 

athugun mælitækja og prófa eða 151 (86%). Þátttakendum sem fannst að 

Sálfræðingafélag Íslands og Heilbrigðisráðuneyti ætti að sjá um þetta voru 
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84 (48%) og 87 (49%), 51 (29%) sagði að sálfræðingar sjálfir ættu að sjá um 

slíkt og 22 (13%) tilgreindu Námsmatsstofnun. 

Mynd 8. Sýnir hlutfall mælitækja sem notuð eru eftir skjólstæðingahóp þátttakenda. 

Spurt var um notkun þátttakenda og nokkrum algengum sálfræðilegum 

prófum. Hér að neðan eru stig fyrir hvert próf. Þátttakendur svöruðu fyrir sjálfa 

sig og sögðu til um hversu mikið þeir notuðu prófin.  

Í töflu 13 má sjá að þau próf sem flestir nota voru meira notuð. Auk þess að 

meta notkun á ofangreindum prófum voru þátttakendur beðnir að nefna önnur 

próf sem þeir nota (sjá viðauka I) ásamt því að lýsa notkun sinni á þeim. Þau próf 

má sjá í töflu 14  sem voru notuð mest en miðað var við að lágmarki 10 svör til 

frekari úrvinnslu. 
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Tafla 13. Samanburður á fjölda notenda og notkun þátttakenda á spurningalistum. 

Próf Stig* Staðalfrávik Fjöldi notenda 

Mælikvarði Becks á geðlægð (BDI) 1,74 0,76 127 

Mælikvarði Becks á kvíða (BAI) 1,68 0,74 117 

WISC-IVIS 1,58 0,75 106 

SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire 1,56 0,77 100 

Achenbach 1,73 0,81 95 

WPPSI-RIS 1,91 0,82 86 

Íslenski þroskalistinn 2,23 0,78 63 

AMO - Sjálfsmatskvarði fyrir fullorðna 2,18 0,70 55 

WAIS-IIIIS 2,29 0,74 54 

Smábarnalistinn 2,38 0,71 53 

Raven's Progressive Matrices 2,57 0,54 51 

MMPI-II 2,47 0,67 41 

Personality Assessment Inventory (PAI) 2,33 0,71 30 

Bender-Gestalt 2,62 0,60 35 

TOLD-2P 2,52 0,59 25 

TOLD-2I 2,43 0,66 23 

MMPI-I 2,65 0,67 20 

Talnalykill 2,63 0,62 16 

Luria 2,67 0,70 9 

*Stig sýna meðaltal svara en tölur eru byggðar á eftirfarandi svörum: 1 = Nota mikið, 2 = Nota 
stundum, 3 = Nota lítið. 

Tafla 14. Sýnir notkun á prófum eða matslistum öðrum en þeim sem spurt var um. 

Próf, matstæki Fjöldi Stig* Staðalfrávik 

ADHD matslisti 34 1,11 0,32 

ASSQ 31 1,48 0,64 

DASS 21 1,46 0,51 

MASC 19 1,73 0,70 

CDI 18 1,62 0,77 

CARS 13 1,91 0,54 

SPS 13 1,36 0,67 

K-SADS 11 1,55 0,52 

MINI 11 1,20 0,42 

*Stig sýna meðaltal svara en tölur eru byggðar á eftirfarandi svörum: 1 = Nota mikið, 2 = Nota 
stundum, 3 = Nota lítið.
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Umræða 

Upplýsingar sem hér eru sýna stöðu mála og geta nýst sem gagnleg ábending 

um úrbætur. Efninu verða gerð skil í umræðu undir sömu kaflaheitum og notaðir 

voru í niðurstöðum auk kafla um þátttöku.  

Þátttaka 

Þátttaka var á nokkuð mikil en 56% kláruðu að svara öllum spurningum það var 

hlutfallslega hærri í könnunum skólasálfræðinga í Kanada (Corkum og félagar, 

2007; Harris og Joy, 2010) en það réðist af því að fjöldi í þýði var lítill eða á milli 

20-30 manns. Fáar rannsóknir hafa verið miðaðar að öllum sálfræðingum í einu 

landi, í flestum tilvikum hefur verið sendur út listar af handahófi á ákveðin fjölda 

eða valinn ákveðinn hópur meðal sálfræðinga. Svarhlutfall annarra lista var á 

milli 40-55%.  

Sálfræðingar á Íslandi fást við fjölbreytt viðfangsefni því höfða spurningar 

listans ekki til allra þátttakenda. Það gæti dregið úr þátttöku. Þó voru einungis 12 

(7%) sem töldu listan vera óviðeigandi og einungis einn sem sagði hann mjög 

óviðeigandi. 

Almennar upplýsingar 

Meðalaldur þátttakenda voru 44 ár og meðalstarfsreynsla var 11 ár. Bæði aldur 

og starfsreynsla voru í meðallagi í samanburði við aðrar rannsóknir (Orlinsky og 

félagar, 2001; Curtis og félagar, 2004; Jimerson og félagar, 2010; Cook og 

félagar 2010). 

Flestir sálfræðingar á Íslandi voru konur með hlutfallið sjö konur á hverja þrjá 

karla. Sú staða var einnig algeng erlendis þar sem fleiri konur eru sálfræðingar 

en karlar (Jimerson, 2006). Hærra hlutfall eldri þátttakenda voru karlar og því er 

líklegt að hlutfallið muni aukast enn frekar auk þess er kynjaskipting konum í hag 

í námi, í kandídats námi voru 8 karlar og 26 konur (Hagstofa Íslands, 2010a). Ef 

áfram heldur sem horfir verður sálfræði að kvennafagi. Ómögulegt er að segja 

hvort og hvaða áhrif slíkur kynjamunur gæti haft. En niðurstöðurnar samræmast 

rannsókn Curtis og félaga (2004) sem telja að hlutfallsleg fjölgun kvenkyns 
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þátttakenda haldi áfram í Bandaríkjunum en staðan á Íslandi svipar mjög til 

gagna frá Bandaríkjunum. 

Flestir þátttakendur hafa farið í gegnum kandídats nám erlendis þó að 

breyting hafi orðið hjá yngri sálfræðingum sem stendur nú til boða framhaldsnám 

á Íslandi. Meirihluti yngri sálfræðinga er útskrifaður frá Íslandi. Slík breyting hefur 

áhrif á fræðilega nálgun þátttakenda en útskrifaðir þátttakendur úr kandídats 

námi á Íslandi töldu sig eiga best heima innan hugrænnar atferlismeðferðar og 

atferlismeðferðar. Þátttakendur sem höfðu lært erlendis notuðu fleiri fræðilegar 

nálganir. 

Skipting sálfræðinga milli landshluta er ójöfn ef miðað er við fjölda 

landsmanna. En hlutfall sálfræðings á hvern íbúa á höfuðborgarsvæðinu var 

1:716 en hlutfallið var 1:2784 á landsbyggðinni (Hagstofa Íslands, 2010c). Slíkt 

hlutfall takmarkar verulega fjölda skjólstæðinga sem hægt er að sinna á 

landsbyggðinni. 

Þátttakendur störfuðu mest í klínískri sálfræði og skólasálfræði Fjölbreytni 

vinnustaða ræður eflaust mestu um fjölbreytni starfsviða og því þarf ekki að furða 

að flestir vinni í klínínskri sálfræði eða skólasálfræði. Þriðjungur þátttakenda 

vann á tveim eða fleiri vinnustöðum og um helmingur sinnti fleiri en einum 

skjólstæðingahóp. Breytt starfsvið og margir vinnustaðir benda til mikil álags og 

fjölbreytileika í starfi. Slíkar aðstæður hljóta að koma niður á gæðum þeirrar 

þjónustu sem sálfræðingar veita. 

Starfsumhverfi, eftirlit og aðstoð 

Helstu þættir í vinnu sálfræðinga eða þeir þættir sem mestur tími fer í voru 

greiningar eða mat, ráðgjöf og meðferð. En það voru einmitt þeir þættir sem 

flestir kjósa að sinna og því eðlilegt að flestir þátttakendur töldu vinnustundum 

sínum réttilega skipt. Þátttakendur sögðust eyða 29 klst. á viku með skjólstæðing 

og sinna 13 einstaklingum á viku. Lítill tími gefst til rannsókna eða 

endurmenntunar. En einungis tíu prósent þátttakenda taldi að endurmenntun 

væri fullnægjandi að öllu leyti. Flestir hefðu kosið að nýta sér endurmenntun en 

helsti vandinn virðist vera takmörkuð fjárútlát vinnustaða og of mikill kostnaður 

fólginn í endurmenntun eða leiðbeiningu. Einnig töldu þátttakendur að takmörkuð 

endurmenntun eða þjálfun skapaði nokkra ógn gagnvart sálfræði á Íslandi. 
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Þátttakendur töldu helstu áskorun sálfræðinga vera fólgna í skipulagningu 

tíma, mikla vinnu og álagi sem því fylgir. Margir töldu það áskorun að vinna 

faglega innan ófaglegs kerfis. Auk þess fannst mörgum erfitt að fylgjast með 

nýjustu rannsóknum og tryggja fagmennsku og bestu mögulegu meðferðina. 

Fjölbreytt starfssvið, fjölbreyttir kvillar, margir vinnustaðir og vinnan sem því fylgir 

ýta eflaust undir það álag sem sálfræðingar þurfa að kljást við. 

Hlutverk, viðhorf og staða sálfræðinga 

Sálfræðingar virðast almennt vera hlynntir samfloti klínískrar vinnu og rannsókna. 

Þar sem meirihluti þátttakenda óskaði þess að geta stundað rannsóknir samhliða 

starfi sínu auk þess sem talið var að rannsóknir skiptu miklu máli bæði almennt 

og í eigin starfi. Rannsókn Beutler og félagar (1995) sýndi samskonar niðurstöðu 

í Bandaríkjunum þar sem flestir þátttakendur töldu rannsóknir mikilvægar fyrir 

klínísk störf. Viðhorf Íslenskra sálfræðinga samræmast Boulder líkaninu um nám 

og störf sálfræðinga en þar er lögð áhersla á samsuðu rannsókna og klínísk 

starfs. Þátttakendur eru flestir sammála Sigurði J. Grétarssyni (2009) og töldu að 

sálfræði ætti að binda rannsóknum og vísindum og eru mótfallnir líknandi innsæi 

og mannviti. Þátttakendur töldu mesta þörf á aukinni reynslu og þjálfun á sviði 

rannsókna í starfi sálfræðinga. En einungis þriðjungur þátttakenda höfðu birt 

grein eða rannsókn, bók eða bókarkafla, mæli- eða greiningartæki á síðustu 5 

árum tengt sálfræði. Því er mikil þörf á auknum tækifærum til rannsóknarstarfa 

fyrir sálfræðinga. Hægt væri að binda rannsóknir klínískra sálfræðinga í reglur 

líkt og tíðkast hjá kennurum í háskólum. 

Sálfræðingar nota flestir fleiri en eina fræðilega nálgun í starfi sínu. 

Langflestir sögðust nota hugræna atferlismeðferð eða nærri 80% þátttakenda og 

helmingur sagðist nota atferlisfræði. Fáir þátttakendur notuðu aðrar nálganir. 

Framhaldsnám virðist hafa mikil áhrif á fræðilega nálgun þar sem 92% Íslenskra 

framhaldsnema aðhyllast hugræna atferlisfræði og 60% atferlisfræði. Sem bendir 

til eindreginnar áherslu á hugræna atferlisfræði innan Háskóla Íslands. 

Þátttakendur töldu nokkra þörf á fjölbreyttari kenningagrunni í kennslu við 

Háskóla á Íslandi. En í Norður-Ameríku eru mun fleiri sem aðhyllast 

samþættingarsálfræði og aðrar kenningar svo sem fjölskyldumeðferð, gjörhygli 

og dýnamískum kenningar  (Cook, 2010). Hlutfall íslenskra þátttakenda sem 

aðhylltust einni fræðilegri nálgun var 25% en 2% í Norður-Ameríku. Fjölbreytileiki 
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er ekki nauðsynlega betri en einfaldleiki þó þarf að hafa opinn huga gagnvart 

nýjum kenningum og meðferðum. Í texta um hlutverk sálfræðinga á geðsviði 

segir: „Sálfræðingar á geðsviði leggja nú megin áherslu á að beita sálfræðilegri 

meðferð er nefnist hugræn atferlismeðferð“. En slík megináhersla er eflaust 

varhugaverð að því leyti að aðrar meðferðir komast síður að þó svo að náist að 

sýna fram á góðan árangur. Að minnsta kosti ríkir enginn vafi á því þó hugræn 

atferlismeðferð hafi reynst vel á nokkrum sviðum er hún  er ekki eina endanlega 

lausnin í meðferð sálmeina. 

Þátttakendur virðast vera sáttir við greiningarkerfi lík því sem nú er en fáir 

vildu að sálfræðingar hefðu sitt eigið greiningarkerfi. Einnig vildu flestir nota 

skilgreiningarviðmið fyrir vandamál og geðraskanir en réttmæti greininga í 

sálfræði hefur oft verið dregið í efa (Wakefield, 1997; Wakefield, 1992). 

Meirihluti þátttakenda taldi að sálfræðingar ættu að leiðbeina öðrum 

starfstéttum varðandi greiningar- og meðferðarúrræði. Þátttakendur telja að 

æskilegra að bjóða uppá fleiri úrræði og tryggja framgang sálfræði með því að 

kenna fleirum.  En hitt er líka möguleiki að aðrar starfsstéttir taki störf 

sálfræðinga eða noti aðferðir þeirra vitlaust en þátttakendur virðast telja það 

áhættunnar virði. 

Þátttakendur töldu að auka þyrfti áherslur á meðferð greiningar og ráðgjöf í 

háskólum á Íslandi. Viðhorfin litast eflaust af starfi þátttakenda en flestir starfa 

einmitt við þessa þætti. Þó benda margir á að starfsnám í kandídats námi sé of 

lítið og á þá eflaust við rök að styðjast. Þátttakendur töldu almennt ekki mikla þörf 

á aukinni reynslu. En slíkt viðhorf litast eflaust af eiginhagsmunaskekkju þar sem 

þátttakendur eru tregir að viðurkenna skort á þekkingu eða reynslu. Þó töldu 

þátttakendur helst þörf á aukinni reynslu í rannsóknum og meðferð. Reynsluleysi 

í rannsóknum ræðst af þeim takmarkaða tíma sem sálfræðingar hafa til 

rannsókna eftir að námi er lokið.  

Viðhorf þátttakenda gagnvart aðkomu Sjúkratrygginga Íslands í niðurgreiðslu 

sálfræðiþjónustu var mjög afdráttalaust „já“. Engin þátttakandi sagði nei og sjö 

voru ekki vissir. Eðlilegt er að sálfræðingar séu svo jákvæðir þar sem 

þátttakendur telja helstu ógn sálfræðistéttarinnar vera takmarkað fé til þjónustu 

og of kostnaðarsama fyrir skjólstæðinga. Með þátttöku Sjúkratrygginga Íslands 

mætti mæta helstu áskorunum í störfum sálfræðinga en það leiðir eflaust til meiri 
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sérhæfingar og minna vinnuálags. Flestir þátttakendur töldu að á Íslandi vanti 

almenna sálfræðiþjónustu í heilbrigðiskerfið, en með tilkomu slíks kerfis væri 

starfsöryggi sálfræðinga betur tryggt. Skortur á sálfræðiþjónustu tengist eflaust 

gríðarlega mikilli notkun Íslendinga á geðlyfjum  (Landlæknisembættið, 2010) og 

fáum tilvísunum til sálfræðinga. En notkun sálfræðimeðferðar sem valkost til 

jafns við lyfjagjöf virðist draga úr fjárútlátum ríkis vegna sjúkrakostnaðar (Gunnar 

Örn Ingólfsson, 2010). 

Rannsóknir 

Langflestir nota samstarfsmenn til að afla sér upplýsinga. Það sýnir að þekking 

sem býr innan stéttarinnar dreifist. Endurmenntun er mikilvæg, ekki einungis fyrir 

þá sem leita sér hennar heldur einnig alla þá aðra sem sá aðili leiðbeinir eða 

ráðleggur. Niðurstöður Orlinsky og félaga (2001) benda til þess að samskipti við 

sjúklinga og samstarfsmenn hafi mest áhrif á þróun meðferðaraðila. Mikilvægt að 

auka samskipti milli sálfræðinga og aðgang að endurmenntun. Sýnir mikilvægi 

þess félagsskapar í kringum sálfræði. En flestir þátttakendur voru skráðir í fleiri 

félög en sálfræðingafélagið. Það bendir til þess að sálfræðingar séu áhugasamir 

um störf sín og leiti í félagsskap við aðra sálfræðinga. Þátttakendur notuðu 

annars erlendar leitarsíður og bækur en leita takmarkað í innlendar upplýsingar 

sem ræðst eflaust af takmörkuðu framboði slíks efnis hérlendis. 

Ekki mátti greina sérstök efni sem voru mikilvægari til rannsókna en önnur. 

En þátttakendur töldu helst að greining, meðferð og ákveðnar raskanir þyrfti að 

rannsaka betur. Þátttakendur telja rannsóknir skipta miklu máli í starfi 

sálfræðinga og hafa áhuga á að framkvæma þær en fáir hafa gert slíkt. Fáar 

birtingar ráðast eflaust af vinnuálagi sálfræðinga. Þátttakendur skrá oftast 

árangur að einhverju marki flestir gera það áður en meðferð hefst og nota síðan 

til að meta bataferli skjólstæðinga. 

Meðferð 

Flestir þátttakendur sinntu meðferð af þeim voru flestir sem fengust við kvíða, 

sjálfsmynd, lyndisraskanir, athyglisbrests og ofvirkni. En þær raskanir sem flestir 

fást við gefa til kynna algengustu vandmál skólstæðinga. Alvarleiki vanda er sá 

liður sem flestir vildu forgangsraða útfrá. Þátttakendur voru síðan látnir velja 

mikilvægustu meðferðaliðina en greining og mat var talinn mikilvægasti liðurinn, 
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þar á eftir kom meðferðaráætlanagerð. Eflaust er best að hafa sem flesta 

meðferðaliði til að tryggja árangur en þegar tíminn er naumur skipti máli að velja 

mikilvægustu meðferðaliðina. 

Greining 

Flestir þátttakendur sinntu greiningum. Þátttakendur störfuðu flestir innan DSM 

og ICD greiningarkerfa. Þátttakendur sögðust flestir hafa fengið mikla þjálfun í 

notkun mælitækja. Notkun staðlaðra mælitækja virðist vera nokkur þar sem 

þátttakendur töldu að 41% þeirra mælitækja sem þeir nota séu stöðluð á Íslandi. 

þegar sálfræðingar sem ekki starfa með börnum eru athugaðir kemur í ljós að 

25% þeirra mælitækja sem þeir nota eru stöðluð á Íslandi. Eflaust er skýringa að 

leita í fjölda staðlaðra mælitækja fyrir börn. Stöðu mælitækja fyrir börn má meðal 

annars rekja til tengsla mennta og uppeldisfræði við sálfræði á fyrstu árum 

sálfræðinnar á Íslandi þar sem fyrsta greindarprófið var staðlað árið 1956. 

Greinilegt er að þörf er á stöðlun, sér í lagi fyrir fullorðna. En notkun erlendra 

mælitækja án stöðlunar getur leitt til skekkju í greiningu og túlkun mælitækis 

(Einar Guðmundsson, 2006). Þátttakendur töldu mikla þörf á fleiri stöðluðum, 

staðfærðum, þýddum og vel athuguðum mælitækjum. Þeim fannst flestum að 

Háskóli Íslands ætti að sjá um slíkt en einnig var Sálfræðingafélag Íslands og 

Heilbrigðisráðuneyti nefnd. Til betrunar á stöðu mælitækja á Íslandi þarf eflaust 

sameiginlegt átak allra stétta eins og nokkrir þátttakendur bentu á. 

Spurt var um algengustu mælitæki sem þátttakendur nota en flestir notuðu 

mælikvarða Becks á geðlægð og mælikvarða Becks á kvíða þar á eftir kom 

WISC-IVIS og SDQ. WAIS próf var nokkuð mikið notað af skólasálfræðingar í 

Kanada sem töldu það vera gagnlegasta prófið (Corkum of félagar, 2007; Harris 

og Joy, 2010).  
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Viðauki I* 

Öll mælitæki sem þátttakendur nota. 

Fjöldi Próf, matstæki Fjöldi Próf, matstæki 
Fjöl
di 

Próf, matstæki 

34 ADHD matslisti 2 IES 1 M-CHAT 

31 ASSQ, ASSQ-IS 2 PHQ 1 Mér finnst ég sé 

21 Dass 2 PICTS 1 MMSE 

19 MASC 2 PSS, PSS-SR 1 Mótþróakvarði 

18 CDI, Kovac 2 Ravlt orðalisti 1 NAS 

13 CARS 2 SCQ 1 NEO-PI 

13 SPS 2 SIPP 1 Nepsy-II 

11 K-SADS 2 SSRS 1 OCD 

11 MINI, MINI plus 2 Stroop 1 OCI-R 

8 SIAS 2 VADS- Visual Aural Digit Span test 1 ODD 

8 Vineland, Vineland II 2 WAIS 1 Orðaflæði 

7 ADI-R, ADI 2 CMS 1 PCRI 

7 CORE, CORE-OM 2 Conners 1 PDS 

7 QL, QoL, Quality of life Scale,  2 CPT, CPT-II 1 PDST FOA 

7 Robsons 2 GAD 1 PI-WSUR 

7 
BYI, Tilfinningamatslisti Beck f. 
börn og unglinga 

2 GHQ 1 

Rey Auditory  

Verbal Learning  

Test 

6 Bayley-III unbarna 2 HSQ 1 PSYCHLOPS 

5 CAST 1 Burns Depression Inventory 1 Riskov 

5 Ray-Osterrieth 1 CAP 1 Rorschach 

4 BPI, Basic Personality Test 1 CBCL 1 Rosenberg 

4 PSWQ 1 Cognitive Therapy Scale 1 SADQ 

4 SCL-90 1 conflict tactics scale  1 
SAI Social Anxiety  

Interaction 

3 15 orða minnispróf 1 Current attachment Relationships 1 
Sexual dysfunctional 
scale 

3 ADOS-R, ADOS 1 DES 1 SIP-2B 

3 ASI, Addiction Severity Index 1 Dip Q 1 
Social Interaction  

Anxiety Inventory 

3 Gough 1 DISC 1 SPAI 

3 HADS 1 
Eating Disorder Inventory  Symptom 
Checklist 90 

1 
FRT - Family  

Relation Test 

3 Novaco 1 Edna Foa 1 Static99 

3 REYmynd 1 EPDS 1 Vonleysiskvarði Beck 

3 SCID 1 Félagskvíðakvarði 1 WASI 

3 Slóðarpróf A og B 1 IVA 1 WMS-R 

3 WMS-III 1 Jag tycker jag ar 1 Youth Level /CMI 

2 ASPECT 1 K-ABC-II 1 YBOCS 

2 Barkley 1 Leif Backe 1 SRS 

  
1 

Matslisti um Mótstöðu- 
þrjóskuröksun ODD 

1 
Listar um hegðun 

 á heimili 

* Þátttakendur skráðu upplýsingar um lista sjálfir og því er þeirra ritháttur hafður á. Ef tvö eða fleiri svipuð heiti bar upp 
voru bæði höfð með og aðgreind með kommu. 
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Viðauki II 

Spurningar úr könnun í réttri röð. Svarmöguleikar spurninganna er ekki hafðir með. 

1. Kyn 

2. Aldur 

3. Staðsetning (sveitafélag) 

4. Hverjir eru einkum skjólstæðingar þínir? Merktu við fleiri en einn 
svarmöguleika ef það á við. 

5. Námsferill. Námsgráðu síðast lokið. 

6. Í hvaða landi fékkst þú grunnmenntun (BA, BS) í sálfræði? Merkið við fleiri 
en einn svarmöguleika ef það á við. 

7. Í hvaða landi fékkst þú framhaldsmenntun (t.d. Master, Cand Psych, PhD) í 
sálfræði? Merkið við fleiri en einn svarmöguleika ef það á við. 

8. Starfssvið. Merkið við fleiri en einn svarmöguleika ef við á. 

9. Hefur þú starfsréttindi sem sálfræðingur? 

10. Í hversu mörg ár hefur þú starfað sem sálfræðingur? 

11. Ert þú skráður í félög eða samtök tengd sálfræði? 

12. Hefur þú sérfræðileyfi sbr. reglugerð um sérfræðileyfi sálfræðinga? 

13. Hvers konar sérfræðileyfi hefur þú? 

14. Hvar vinnur þú? 

15. Starfssvið og skipting vinnutíma, merkið við hve mikill eða lítill tími fer í 
eftirfarandi í núverandi starfi þínu. Vinsamlega merkið við alla liði. 

16. Telur þú að vinnustundum þínum sé réttilega skipt (er tíma þínum vel 
varið)?  

17. Að hvaða leyti er vinnutíma þínum ranglega varið? 

18. Hversu mörgum einstaklingum sinnir þú að meðaltali á viku? 

19. Hversu margar kynningar eða fyrirlestra heldur þú á mánuði? 

20. Hversu miklum tíma eyðir þú með skjólstæðingum? 

21. Er einstaklingur sem veitir umsögn, leiðbeiningar, handleiðslu eða aðstoð í 
þínu starfi? 

22. Myndir þú vilja hafa einstakling sem veitir umsögn, leiðbeiningar, 
handleiðslu eða aðstoð? 

23. Ástæður þess að þú ert ekki með einstakling sem veitir umsögn, 
leiðbeiningar, handleiðslu eða aðstoð í þínu starfi? Merkið við fleiri en einn 
svarmöguleika ef það á við. 

24. Lýstu einkennum einstaklings sem veitir umsögn, leiðbeiningar, handleiðslu 
eða aðstoð í þínu starfi? 

25. Lýstu einkennum einstaklings sem veitir umsögn, leiðbeiningar, handleiðslu 
eða aðstoð í þínu starfi? 

26. Hverjar eru helstu áskoranir í starfi þínu sem sálfræðingur? 

27. Er endurmenntun fullnægjandi í þínu starfi? 

28. Nýtir þú þá endurmenntun sem í boði er? 

29. Hverju af eftirfarandi myndir þú helst kjósa að sinna sem sálfræðingur? 
Merkið einungis við einn til þrjá svarmöguleika. 

30. Að hversu miklu leyti starfar þú í ákjósanlegu starfi? 
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31. Samþætting vísinda og hagnýtrar vinnu. Taktu afstöðu til eftirfarandi 
staðhæfinga.  

32. Innan hvaða hugmyndakerfis áttu best heima sem sálfræðingur? Merkið við 
fleiri en einn svarmöguleika ef það á við. 

33. Hversu vel eða illa telur þú að sálfræðingar á Íslandi standist alþjóðlegan 
samanburð? 

34. Trúfélag 

35. Eiga sálfræðingar að leiðbeina öðrum starfstéttum varðandi greiningar- og 
meðferðarúrræði? 

36. Hvers vegna? Merkið við fleiri en einn svarmöguleika ef það á við. 

37. Hvers vegna ekki? Merkið við fleiri en einn svarmöguleika ef það á við. 

38. Hvers vegna ertu ekki viss? Merkið við fleiri en einn svarmöguleika ef það á 
við. 

39. Hvar er helst þörf á auknum áherslum í sálfræði í háskólum á Íslandi 
(grunn- og framhaldsnámi)? Takið afstöðu til þess hversu mikil eða lítil þörf 
er á hverju sviði. 

40. Á hvaða sviði vantar þig þjálfun eða reynslu í núverandi starfi? Taktu 
afstöðu til hversu mikil eða lítil þörf er á hverju sviði. 

41. Samræmist undirbúningur þinn úr námi núverandi starfi þínu? 

42. Að hvaða leyti samræmdist námið ekki starfinu? 

43. Hvar leitar þú helst upplýsinga sem skipta máli í þínu núverandi 
starfsumhverfi? Merkið við fleiri en einn svarmöguleika ef það á við. 

44. Hversu margar fræðigreinar (bæði í riti og á veraldarvef) tengdar sálfræði 
hefur þú lesið síðustu 6 mánuði? 

45. Hversu margar fræðibækur (bæði í riti og á veraldarvef) tengdar sálfræði 
hefur þú lesið síðustu 6 mánuði? 

46. Á hvaða sviði/um sálfræðinnar er helst þörf á frekari rannsóknum? Merkið 
einungis við einn til þrjá svarmöguleika. 

47. Hefur þú birt grein eða rannsókn í ritrýndu riti, kafla í fræðilegri bók, rit eða 
bók tengd sálfræði, mæli- eða greiningartæki á síðustu 5 árum? 

48. Hversu mikilvægar eru rannsóknir almennt í starfi sálfræðinga? 

49. Hversu mikilvægar eru rannsóknir í þínu starfi? 

50. Hversu margar greinar og rannsóknir hefurðu birt síðustu 5 ár? 

51. Hvaða svið sálfræðinnar hefur þú verið að rannsaka? Merkið við fleiri en 
einn svarmöguleika ef það á við. 

52. Vilt þú stunda rannsóknir? 

53. Hvaða svið sálfræðinnar myndir þú helst vilja rannsaka? Merkið við einn til 
þrjá svarmöguleika. 

54. Hvers vegna vilt þú ekki stunda rannsóknir? Merkið við fleiri en einn 
svarmöguleika ef það á við. 

55. Hvers konar rannsóknir telur þú að verði leiðandi á næstu 10 til 20 árum í 
sálfræði? 

56. Veitir þú skjólstæðingum eða einstaklingum einhverskonar meðferð í þínu 
starfi? 

57. Merktu við öll þau vandamál sem þú fæst við? Merktu við alla þá 
svarmöguleika sem eiga við. 
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58. Hvaða vandi á eftirfarandi lista er tímafrekastur. Merkið einungis við einn til 
þrjá svarmöguleika. Hér er átt við ferli frá greiningu og til útskriftar og/eða 
eftirfylgni.  

59. Hvernig ætti helst að forgangsraða skjólstæðingum í starfi sálfræðinga? 
Merkið einungis við einn svarmöguleika. 

60. Ætti alltaf að leita ráðgjafar með lyfjagjöf þar sem það er mögulegt? 

61. Hvað af eftirfarandi ætti að vera hluti af meðferðarferli skjólstæðinga? 

62. Metur þú eða mælir árangur meðferðar? 

63. Metur þú ástand skjólstæðings áður en meðferð hefst? 

64. Metur þú árangur meðferðar meðan á henni stendur? 

65. Metur þú árangur meðferðar eftir að henni er lokið? 

66. Framkvæmir þú grunnlínumælingar við greiningu eða meðferð 
skjólstæðinga? 

67. Hvers vegna metur þú ekki árangur meðferðar? Merkið við fleiri en einn 
svarmöguleika ef það á við. 

68. Með hvaða hætti metur þú árangur meðferðar? 

69. Metur þú eða greinir vanda skjólstæðinga eða einstaklinga? 

70. Hversu mikla þjálfun hefur þú fengið í notkun mælitækja? 

71. Hvað af eftirfarandi greiningarkerfum notar þú í starfi þínu? 

72. Tilgreindu hlutfall lista eða mælitækja sem þú notar í neðangreindum 
flokkum. 
Summa svarmöguleika á að vera samtals 100%. 

73. Ættu Sjúkratryggingar Íslands (Tryggingastofnun) að taka þátt í 
niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu? 

74. Finnst þér vanta stöðluð, staðfærð, þýdd, og vel athuguð mælitæki og próf 
á Íslandi. 

75. Hvaða aðlili eða félag ætti að sjá um stöðlun, staðfæringu, þýðingu, og 
athugun mælitækja og prófa á Íslandi. Merktu við fleiri en einn 
svarmöguleika ef það á við. 

76. Hverjar telur þú vera helstu ógnir sálfræðiþjónustu á Íslandi? 

77. Ættu sálfræðingar ávallt að tilgreina eða skrá árangur starfa sinna? 

78. Hvaða sviði sálfræðiþjónustu er illa sinnt eða hvað finnst þér vanta í 
sálfræðiþjónustu á Íslandi? 

79. Hverskonar próf, mæli- eða greiningartæki notar þú? Segðu til um hversu 
mikið eða lítið þú notar eftirfarandi matstæki. Segðu einnig til um ef 
matstækið á ekki við í þínu starfi. Tilgreindu síðan önnur próf, mæli- eða 
greiningartæki sem þú notar. Merktu prófin sem þú notar með samsvarandi 
bókstaf (A,B,C,D,E,F) í svæðinu fyrir neðan svarmöguleikana og skráðu 
síðan hversu mikið eða lítið þú notar þau próftæki.  

80. Hversu viðeigandi eða óviðeigandi finnst þér þessi spurningarlisti fyrir þitt 
svið? 

81. Vantar eitthvað í spurningarlistann eða má sleppa einhverju eða einhverjar 
athugasemdir? 
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Viðauki III 

Svör við spurningu 15: Starfssvið og skipting vinnutíma, merkið við hve mikill eða 

lítill tími fer í eftirfarandi í núverandi starfi þínu. 
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Viðauki IV 

Svör við spurningu 31: Samþætting vísinda og hagnýtrar vinnu. Taktu afstöðu til 

eftirfarandi staðhæfinga. 
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Viðauki V 

Svör við spurningu 39. Hvar er helst þörf á auknum áherslum í sálfræði í 

háskólum á Íslandi (grunn- og framhaldsnámi)? 
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Viðauki VI 

Svör við spurningu 40. Á hvaða sviði vantar þig þjálfun eða reynslu í núverandi 

starfi? Taktu afstöðu til hversu mikil eða lítil þörf er á hverju sviði. 
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Viðauki VII 

Svör við spurningu 61. Hvað af eftirfarandi ætti að vera hluti af meðferðarferli 

skjólstæðinga? 
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Viðauki VIII 

Svör við spurningu 76. Hverjar telur þú vera helstu ógnir sálfræðiþjónustu á 

Íslandi? 
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Viðauki IX 

Svör við spurningu 79. Hverskonar próf, mæli- eða greiningartæki notar þú? 

Segðu til um hversu mikið eða lítið þú notar eftirfarandi matstæki. Segðu einnig 

til um ef matstækið á ekki við í þínu starfi. 
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