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Þ ö k k u m  e f t i r t ö l d u m  v e i t ta n  s t u ð n i n g :

Reykjavík
A. Margeirsson ehf.
Almerking ehf. – Öryggismerking
Alþýðusamband Íslands
Arkitektastofa Hjördís & Dennis
Arkitektastofan Úti og inni sf.
Augasteinn sf.
Auglýsingastofan Hvíta húsið ehf.
Austur Indíafélagið
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins.
Áltak ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ásfell ehf.
B.K. flutningar ehf.
Babysam á Íslandi – BS ehf.
Bako Ísbert ehf.
Barmahlíð ehf.
Barnaverndarstofa
Betri bílar ehf.
BGI málarar
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf.
Bílaverkstæði Jóns T. Harðarssonar
Björnsbakarí ehf.
Blikksmiðurinn hf.
Blómasmiðjan ehf.
Bonito ehf. Friendtex
Borgarpylsur
Bókasafn Menntaskólans v/Sund
Bókasafn Menntavísindasviðs H.Í.
Bókhaldsstofan Alex
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar 

ehf
Bólstrun Ásgríms ehf
Brauðhúsið ehf.
BSRB
Bændasamtök Íslands
Danica sjávarafurðir ehf.
Deli ehf.
Devitos Pizza ehf.
E.T. Einar og Tryggvi ehf.
Efling stéttarfélag
Egill Baldursson ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Eignarhaldsfélagið Fasteign ehf.
Endurvinnslan hf.
Ernst & Young
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
Fasteignamarkaðurinn ehf.
Fasteignamat ríkisins
Fasteignasalan Borgir ehf.

Faxaflóahafnir
Ferð og saga
Félag einstæðra foreldra
Félag Skipstjórnarmanna
Félagsbústaðir hf.
Fjarvirkni ehf.
Flugstoðir v/Bókasafns
Forsjá – fyrirtækjaþjónusta ehf.
Forval hf.
Fröken Júlía ehf
Fönix ehf
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
G.S. varahlutir ehf.
Garðmenn ehf.
Garðs Apótek ehf.
Garri ehf.
Gastec ehf
Geiri ehf.
GHP Lögmannsstofa
Gissur og Pálmi ehf.
Gjögur hf.
Grand Rokk
Grásteinn ehf.
Grensáskirkja
Guðmundur Jónasson ehf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf.
Hafgæði sf.
Hageyri ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Hamborgarabúllan
Harka ehf.
Haukur Hjaltason
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Háfell ehf.
Hárgreiðslustofan Kultura Glæsibæ
Hársnyrtistofan Klippótek
Heilsubrunnurinn ehf.
Heimilisprýði ehf.
Heitar íslenskar samlokur ehf
Hið íslenska biblíufélag
Hið íslenska bókmenntafélag
Hjartarbúð
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hljóðfæraverkstæði Guðmundar 

Stefánssonar
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hugsjá ehf.
Hugvit hf.
HULA Lögmenn ehf.
Húsakaup ehf.

Húsaklæðning ehf.
Hvalaskoðun Reykjavíkur ehf.
Hylling ehf. v/Tískuverslunin Brim
Höfðakaffi ehf.
i 8 gallerí
Iceland Seafood ehf
Iceland Travel ehf.
Iðntré ehf.
Innnes ehf.
Intrum á Íslandi ehf.
Isoft ehf.
Íslenska gámafélagið
Íslenskir aðalverktakar hf.
JBS ehf.
Jón Ásbjörnsson hf. heildverslun
Jón og Óskar
JP Lögmenn ehf.
K. Norðfjörð ehf
Kaffi Paris
Kaffibarinn ehf.
Kandís
Katla – Eðal hf.
Kaþólska kirkjan á Íslandi
Kemis ehf.
Kj. Kjartansson hf.
Kjaran ehf.
Konsept ehf
Kórund Kort ehf.
Kvennaskólinn í Reykjavík v. bókasafn
Landar ehf.
Landsnet hf
Landssamband kúabænda
Landssamband lögreglumanna
Landssamband slökkviliðs- og 

sjúkraflutningamanna
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Lífstykkjabúðin ehf.
Línuborun ehf.
LP-Verk ehf. – Byggingafélga
Lyfjaver apótek
Lögmenn Borgartúni 33
Lögreglustjórinn á 

Höfuðborgarsvæðinu
Löndun ehf.
Mannvit verkfræðistofa ehf.
Málarameistarar ehf.
MEBA – Magnús E. Baldvinsson sf.
Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið
Menntaskólinn í Reykjavík 

v. bókasafns

Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta fengið 
aukalán til að gera breytingar á íbúðarhúsnæði eða til að kaupa eða byggja 
húsnæði vegna sérþarfa sinna. Lánið kemur til viðbótar 20 milljóna króna 
hámarksláni Íbúðalánasjóðs eða öðrum fasteignaveðlánum að hámarki 20 
milljónum. Einnig er heimilt að veita aukalán til forsvarsmanna þeirra sem 
búa við sérþarfir.



Geðvernd
r i t  G e ð v e r n d a r f é l a G s  Í s l a n d s

1 .  t b l .  •  3 8 .  á r g a n g u r  •  2 0 0 9

rit geðverndarfélags Íslands
1.tbl. 38. árG. – 2009

ritstjóri: sigurður Páll Pálsson, ábyrGðarmaður: sigurður Páll Pálsson,

ÚtGefandi: geðverndarfélag Íslands, upplaG: 2.000 eintök,

aðsetur: Hátúni 10, 105 reykjavÍk, sÍmi: 552 5508. netfanG: gedvernd@internet.is,

Hönnun oG prentvinnsla: oddi eHf.

stjórn Geðverndar Íslands:

formaður eydÍs sveinbjarnardóttir, varaformaður kristÍn gyða jónsdóttir
meðstjórnendur: sigurður Páll Pálsson, gunnlaug tHorlacÍus gjaldkeri

Þórólfur Þórlindsson
framkvæmdarstjóri: Hafrún kristjánsdóttir

mynd á forsÍðu: gréta berg



Ýmsar tilkynningar
Minningarkort geðverndarfélags Íslands

og Minningarsjóðs kjartans b. kjartanssonar
fást á skrifstofu félagsins. sími skrifstofunnar er 5525508.

félögum og öðrum, sem áhuga kunna að hafa er bent á að eldri árgangar 
af geðverndarblaði fást á skrifstofu félagsins í Hátúni 10. 105 reykjavík.



3g e ð v e r n d  •  3 8 .  t b l  •  2 0 0 9

efnisyfirlit

frá ritstjóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

óla björk eggertsdóttir

félagsfærniþjálfun einstaklinga með geðklofasjúkdóm . . . . . . . . . 6

sylviane lecoultre

Hindra fordómar og viðhorf endurhæfingu einstaklinga  
með geðklofa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

annette a. ingimundardóttir

iðjuþjálfun einstaklinga með sjúkdómsgreininguna geðklofi  . . . . . 15

brynjar emilsson, emil einarsson og sigurlín Hrund kjartansdóttir

greiningar sálfræðinga á fullorðnum með ofvirkni (adHd) . . . . . . 19

nanna briem

um siðblindu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

bergþór grétar böðvarsson

að efla notendasýn á geðsviði landspítalans  . . . . . . . . . . . . . . . 31



Þ ö k k u m  e f t i r t ö l d u m  v e i t ta n  s t u ð n i n g :

Reykjavík
Meyjarnar – Kvenfataverslun
MG ehf.
Móa – The Greenbalm – Face Icelandic
Múlalundur
Múli réttingar og sprautun ehf.
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
Múrþjónusta Braga
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
N & M ehf.
Nexus
Neytendasamtökin
Norfisk ehf.
Nærmynd – ljósmyndastofa
Oddgeir Gylfason Tannlæknastofa
Olíudreifing ehf.
Opin kerfi ehf.
Ólafur Þorsteinsson ehf.
Óm snyrtivörur
Ósal ehf.
P & S Vatnsvirkjar ehf.
Parketval ehf.
Parlogis hf.
Portfarma ehf.
Prentsmiðjan Oddi hf.
Protak ehf.
Rafeindastofan Sónn ehf.
Rafstilling ehf.
Rafþjónustan
Raförninn ehf.
Rakarastofan sf.
Réttingaverk ehf.
Rolf Johansen & co. ehf.
Ræstivörur ehf.
S.Í.B.S.
S4S ehf.
Sagtækni ehf.
Sameinaði lífeyrissjóðurinn
Samhljómur ehf
Seljakirkja
Setberg bókaútgáfa
SFR – Stéttarfélag í almannaþjónustu
Shalimar
Silfurþráður ehf.
Síma- og tölvulagnir ehf.
Sjómannadagsráð
Sjóvík ehf
Skóverslunin Bossanova hf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Smith & Norland hf.
Sprinkler-pípulagnir ehf.
Structor byggingaþjónusta ehf.
Suzuki bílar hf.
Svipmyndir

Svissinn hjá Steina
Sýningakerfi ehf.
Sönglist – Söng- og leiklistarskóli
Tandur hf.
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa Friðgerðar 

Samúelsdóttur
Tannlæknastofan Glæsibæ
Tannlæknastofan Stigahlíð 44
Tannréttingar sf.
Tannsmíðaverkstæðið hf.
Thorvaldsen
Tónastöðin ehf.
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Túnverk ehf. – túnþökusala
Umslag ehf.
Útflutningsráð Íslands Trade Council 

of Iceland
Valhúsgögn ehf.
Varahlutaverslunin Kistufell ehf.
Veiðiþjónustan Strengir
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Vernd – Fangahjálp .
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Kiss
Verslunin Mótor
Verslunin Stíll
Vélfang ehf
Vélvík ehf.
Víking-hús ehf.
Víkur-ós ehf.
VR
VT Þjónustan ehf.
Vörslusviptingar ehf.
Yogastöðin Heilsubót
Þín verslun
Þín verslun ehf.
Þorvar Hafsteinsson
Ögurvík hf.

Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Lög og réttur ehf.
Prentsmiðjan Nes ehf v.Nesfrétta
Seltjarnarneskirkja

Vogar
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A P Varahlutir – Verslun ehf.
Aalborg Portland á Íslandi hf.
Allianz hf.

Allt mögulegt ehf.
Arinsmíði A-Ö – Jón Eldon Logason
Arnarljós
Axis húsgögn hf.
Ásborg sf
Átak ehf.- bílaleiga www.atak.is
Bifreiðastillingin ehf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bíljöfur ehf.
Blikkform ehf.
Bókasafn Kópavogs
Debenhams Smáralind
DK Hugbúnaður
Dúnhreinsunin ehf
Egill Vilhjálmsson ehf.
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags 

Íslands
ERGO Lögmenn
Ferðafélagar ehf.
G. Sigurður Jóhannesson ehf.
Goddi ehf.
Gólflist ehf.
Gróðrastöðin Storð
H.M. Lyftur hf.
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Ingimundur Einarsson ehf.
Íslandsspil sf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
Kambur ehf.
Kópavogsbær
Kríunes ehf.
Lúðvík Emil Kaaber
Lyfja hf.
Lögmannsstofa Guðmundar 

Þórðarsonar
Marás vélar ehf.
Móðurást – Mjaltavélaleiga
Norm-X ehf.
Rafbreidd ehf.
Rafholt ehf
Rafmiðlun ehf.
Rafport ehf.
Retís ehf.
Reynir bakari ehf.
Ræsting BT ehf.
Samval ehf.
Slökkvitækjaþjónustan
Smáréttingar ehf. – Réttingaþjónusta
Smári söluturn
Smurstöðin Stórahjalla ehf.
Snyrtiakademian
Sælugarðar ehf.
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Frá ritstjóra

Þema blaðsins er vonandi fjölbreytt fyrir lesendur. Lokið er yfirliti frá síðasta 

blaði um greiningu og meðferð geðklofa með tveimur greinum sérstaklega um 

iðjuþjálfun þeirra. Athygli vekur hvernig hægt er að nálgast verkefnið ólíkt. Auk 

þess er yfirgripsmikil grein um félagsfærniþjálfun geðklofa einstaklinga. Sérstök 

grein er um aðferðir og greiningar sálfræðinga á ofvirkni og athyglisbresti. Þetta 

efni er mikilvægt í ljósi mismunandi viðhorfa út í samfélaginu um það hvort 

vandamálið sé vangreint eða ofgreint. Sérstök grein er um siðblindu, greiningu 

og afleiðingar hennar fyrir samfélög. Efni sem er okkur Íslendingum ofar í huga 

en nokkru sinni þegar þættir efnahagshrunsins smá saman koma í ljós. Einnig 

er kynnt reynsla fulltrúa notenda á geðsviði LSH en sú staða var sett á fót fyrir 

nokkrum árum. Mikilvægt er að fylgjast með hvernig okkur tekst í raun að fá inn 

raddir notenda.

Geðverndarfélag Íslands hefur alla tíð haft þá stefnu að fræða breiðan lesenda-

hóp um geðverndarmál. Allir höfundar lögðu sig fram og metnaður höfunda var 

til fyrirmyndar. Ég vil þakka þeim fyrir störf sín sem unnin eru með öðrum föstum 

störfum án nokkurrar umbunar. Einnig vil ég þakka ritrýnum en vegna reglna 

um slík störf er ekki hægt að geta þeirra hér. Stjórn og starfsmönnum Geðvernd-

arfélagsins vil ég sérstaklega þakka en þeir hafa lagt á sig mikla vinnu.

Góð fræðsla og aukin þekking er grundvöllur framfara og umbóta fyrir geðsjúka 

og aðstandendur þeirra. Með von um að efni blaðsins nýtist leikum sem lærð-

um

Sigurður Páll Pálsson 

Ritstjóri Geðverndar
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geðklofi er sjúkdómur í heila sem veldur líf-

fræðilegum og starfrænum truflunum. algengi 

er um 1% (1). sjúkdómsmyndin er flókinn og 

margbreytileg í eðli sínu og greining getur verið 

vandasöm en hún er byggð á skilgreindum skil-

merkjum í dsM-iv (1). aðaleinkenni sjúkdómsins 

er truflun á hugsun. einkennum geðklofa er skipt 

í 5 víddir. algengustu jákvæðu einkennin (posit-

vie symptoms) eru ranghugmyndir, ofskynjanir 

og hugsanatruflanir en undir neikvæð einkenni 

(negative symptoms) flokkast hugsanafátækt, 

fámælgi, tilfinningaleg flatneskja, framtaksleysi, 

félagsleg einangrun, truflun á geðslagi og skert 

vitræn geta. skerðing á vitrænni getu (cognitive 

symptoms) lýsir sér helst í skertri athygli, minni, 

einbeitingu, hæfni til að skipuleggja og að vinna 

með fleiri en eitt áreiti í einu. Þunglyndi og 

vonleysi (affective symptoms) eru algengustu 

truflanir á geðslagi hjá fólki með geðklofa (1, 

2). fimmta vídd einkenna eru svo árásargirni 

og fjandsemi (agressive and hostile symptoms). 

segja má að þessar einkenna víddir passi saman 

líkt og púsluspil. Þær eru gagnlegar við kortlagn-

ingu hvers einstaklings varðandi getu, þarfir og 

alvarleika einkenna.

Miklar truflanir á hugsun, skynjun, tilfinn-

ingalífi og hegðun geta birst og er afleiðingin oft 

veruleg fötlun, með skertri færni til sjálfstæðr-

ar búsetu, námsgetu og vinnufærni, félagslegri 

einangrun og takmarkaðri sjálfshirðu. sjúkdóm-

urinn er langvinnur þar sem einkenni sjúkdómsins 

breytast að styrkleika og eðli eftir því hvort um 

brátt veikindatímabil er að ræða eða ekki. Þróun 

sjúkdómsins er þó einstaklingsbundin. talið er að 

1/3 sjúklinga nái með heildstæðri meðferð góðum 

bata á milli bráðu veikindatímabilanna þar sem 

virkni þeirra verður sú sem hún var fyrir bak-

slagið (3). um 1/3 sjúklinga veikjast mun oftar 

í gegnum lífið og virðast ekki ná almennileg-

um bata á milli bráðu veikindatímabilanna. 

Þessir sjúklingar eiga oft margar innlagnir að 

baki en geta þó haldið sjálfstæði sínu og búið úti 

í samfélaginu. Þriðjungur sjúklinga sem greinast 

með geðklofa flokkast undir þá sem eru með 

alvarlegasta afbrigði sjúkdómsins og eru stöðugt 

með mjög mikil einkenni og þarfnast þar með 

nær stöðugs eftirlits. afleiðingin af endurteknum 

veikindum er færniskerðing, sjúklingnum hrakar 

stöðugt og lífsgæði glatast.

einn af hornsteinum meðferðar við geðklofa 

er notkun geðlyfja en vegna neikvæðra einkenna 

(4), lélegrar meðferðarheldni (5) og takmark-

aðra áhrifa lyfjameðferðar á sálfélagslega aðlögun 

sjúklinga (6) eru margvísleg inngrip nauðsynleg 

samhliða lyfjameðferð. en léleg meðferðarheldni 

sjúklinga í lyfjameðferð á stóran þátt í háu hlut-

falli bakslaga og endurinnlagna meðal geðklofa-

sjúklinga (7). til að auka lífsgæði sjúklinga með 

geðklofa er mikilvægt að efla þá svo þeir geti ver-

ið áræðnari í samskiptum við meðferðaraðila sína 

og þar með virkari þátttakendur í ákvarðanatöku 

um eigin meðferð. Meginviðfangsefni þessarar 

greinar er að kynna félagsfærniþjálfun geðklofa-

sjúklinga sem er afar mikilvægur og nauðsynlegur 

liður í endurhæfingu þessa sjúklingahóps.

meðferð við geðklofa
samhliða komu nýju geðrofslyfjanna á síðasta 

áratug hafa nokkrar gagnvirkar (evidence-based) 

sálfélagslegar meðferðarleiðir litið dagsins ljós (8, 

9, 10, og 11). Þannig hefur meðferð við geðklofa 

breyst og meiri áhersla lögð á virka endurhæf-

ingu sjúklinga búsetta úti í samfélaginu sem fá 

sálfélagslega meðferð af ýmsum toga samhliða 

lyfjameðferð. en með sálfélagslegum meðferð-

arúrræðum gefst tækifæri til að auka meðferðar-

óla björk eggertsdóttir

Félagsfærniþjálfun einstakl
inga með geðklofasjúkdóm
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fylgni, draga úr einkennum og líkum á bakslagi 

og endurinnlögnum, auka virkni sjúklinga og veita 

fjölskyldum stuðning og fræðslu. algengustu inn-

gripin hafa töluverðan rannsóknarstuðning en þau 

eru fjölskyldufræðsla og fjölskyldumeðferð (8, 12, 

13, 14), félagsfærniþjálfun (15, 16, 17), hugræn 

atferlismeðferð (13, 18) og vitræn endurhæfing 

(19, 20, 21). Þessi ólíku meðferðarform taka á 

mismunandi þáttum og þarf því að velja þau af 

kostgæfni svo þau henti þörfum hvers sjúklings 

hverju sinni. Í þessari grein er einvörðungu fjallað 

um félagsfærniþjálfun en í töflu 1 má sjá á hvaða 

þáttum ofangreindar meðferðir taka.

félagsfærni einstaklinga með geðklofa
Í bernsku læra börn af sínu nánasta umhverfi 

hvernig þau eiga að hegða sér við ólíkar aðstæð-

ur. ef félagsmótun barna er bágborin er hætt við 

að félagsfærni þeirra á fullorðinsárum verði slök. 

félagsfærni er hugtak sem er notað yfir ýmis 

konar félagslega viðurkennda, lærða hegðun sem 

gerir fólki kleift að uppfylla félagslegar og til-

finningalegar þarfir sínar. Í því felst til dæmis að 

geta eignast vin, að tjá tilfinningar, hrósa eða að 

fá eitthvað frá annarri manneskju. einstaklingur 

sem býr yfir góðri félagsfærni getur þannig skynj-

að og réttilega greint óljós félagsleg merki og sýnt 

viðeigandi viðbrögð við þeim (22). á hinn bóginn 

getur takmörkuð félagsfærni meðal annars leitt til 

vandamála í samskiptum og oft á tíðum skertra 

lífsgæða.

eitt af aðal einkennum geðklofa er félagsleg 

einangrun (23). Minni ásókn í félagsskap og aft-

urför í samskiptum við fólk er í raun með fyrstu 

einkennum sem verður vart í byrjandi geðklofa 

og koma þau jafnvel fram nokkrum árum áður 

en geðrofseinkenna verður vart (24). rannsóknir 

sýna að geðklofasjúklingar eiga í verulegum erf-

iðleikum með að taka á móti og vinna úr félags-

legum yrtum og óyrtum upplýsingum og einnig 

að ákveða hvernig sé viðeigandi að bregðast við 

hverju sinni með yrtum og óyrtum leiðum (25, 

26). Hæfni þeirra til að taka eftir, merkja og tjá 

tilfinningar er einnig ábótavant (27, 28). sjúk-

lingar með geðklofa eiga því oft afar erfitt með 

samskipti við fólk almennt, að eignast vini eða 

að leysa vandamálin sín á árangursríkan hátt. að 

auki reynist þeim erfitt að útvega sér atvinnu og 

að halda henni sem veldur enn meiri einangrun 

frá samfélaginu (22). rannsóknir sýna að þessi 

skerta félagsfærni sem hér hefur verið lýst sé 

nátengd bakslagi og endurinnlögnum enda álitin 

mikilvægur áhrifaþáttur á bata sjúklinga (29).

skert félagsfærni hefur ekki aðeins hamlandi 

áhrif á lífsgæði sjúklinga heldur einnig á með-

ferðarheldni í öðrum meðferðum. Þannig getur 

skert félagsfærni leitt til þess að sjúklingar veigri 

sér við því að þiggja sálfélagslega meðferð af 

ýmsum toga og þar með hindrað að sjúklingar 

njóti til fulls annarra sálfélagslegra meðferð-

arúrræða. aftur á móti getur hæfni í félagslegum 

samskiptum verið verndandi þáttur í lífi fólks með 

geðklofasjúkdóm þar sem hún vegur upp á móti 

óþægindunum sem hljótast af vitrænni skerðingu, 

taugafræðilegu næmi (neurobiological vulnerabi-

lity), streituþáttum og erfiðleikum við félagslega 

aðlögun (30). ef sjúklingur lærir aðferðir til að 

takast á við streituvaldandi atburði í daglegu lífi 

ætti hann að vera betur í stakk búinn til að leysa 

vandamál og takast á við erfiðleika sem kunna að 

koma upp á.

félagsfærniþjálfun einstaklinga með 
geðklofasjúkdóm
Þar sem félagsfærni er lærð hegðun, má með 

markvissri þjálfun bæta hana. félagsfærniþjálfun 

er eitt elsta og mest rannsakaða meðferðarúr-

ræðið í geðrænni endurhæfingu (23). undanfarin 

40 ár hafa fjölmargar útgáfur af félagsfærnimeð-

ferðum verið þróaðar en þó ólíkar séu að innihaldi 

og lengd þá byggja þær allar á lögmálum atferl-

isfræðinnar og félagsnámskenningum (31). Mark-

Tafla 1Tafla 1

tafla 1. áhrif ólíkra sálfélagslegra meðferða á einstaklinga með geðklofa.

Meðferð rannsóknarstuðningur lítill rannsóknarstuðningur

Hugræn atferlismeðferð

fjölskyldumeðferð

félagsfærniþjálfun

vitræn endurhæfing

samþættar meðferðir

geðræn einkenni, eftirstöðvar einkenna

Meðferðarheldni, bakslag, innlögn, álag

félagsleg virkni, athafnir daglegs lífs

vitræn starfsemi

félagsleg virkni, eftirstöðvar einkenna

Meðferðarheldni, félagsleg virkni

eftirstöðvar einkenna, fél. virkni

Meðferðarheldni, eftirstöðvar eink.

eftirstöðvar einkenna, fél. virkni

Meðferðarheldni, bakslag
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mið félagsfærniþjálfunar er að byggja upp færni 

á þeim sviðum sem hana skortir hjá hverjum 

sjúklingi. að því leyti er þjálfunin afmörkuð frek-

ar en almenn og miðar að því að kenna hegðun 

sem er mikilvæg í félagslegum samskiptum (32). 

Þjálfunin felst í kerfisbundinni kennslu og þjálfun 

í samskiptafærni þar sem flókin hegðun er brotin 

niður í undirþætti. til að vega upp á móti vitrænni 

skerðingu geðklofasjúklinga eru endurtekningar í 

meðferðinni tíðar en þó ber að nefna að það þarf 

ekki geðklofa sjúklinga til svo endurtekninga sé 

þörf. allir sem læra nýja færni þurfa endurtekn-

ingu og síþjálfun í þeim aðstæðum sem færnin á 

að nýtast ef yfirfærsla (lærdómur) á að eiga sér 

stað.

félagsfærniþjálfun geðklofasjúklinga er ekki 

einangruð meðferð heldur á hún að vera hluti 

af heildstæðu endurhæfingarferli, geðlyfjameð-

ferð, samtalsmeðferðum og öðrum endurhæf-

ingarúrræðum s.s. atvinnu með stuðningi, fjöl-

skyldufræðslu og hugrænni atferlismeðferð við 

geðrofseinkennum. félagsfærniþjálfun getur farið 

fram með ýmsum hætti. Hópmeðferð er algeng-

asta formið en þá eru myndaðir litlir hópar með 

6 til 8 sjúklingum. Hópum er stjórnað af 1 til 2 

meðferðaraðilum sem geta komið frá ýmsum 

fagstéttum (t.d. sálfræðingum, geðlæknum, iðju-

þjálfum, hjúkrunarfræðingum og félagsráðgjöf-

um). Hver tími er um 45 til 90 mínútur að lengd, 

allt eftir úthaldi og einbeitingu sjúklinga, um 1-5 

sinnum í viku (29). eftir að ákveðið hefur verið 

hvaða færni á að æfa í hverjum tíma er farið yfir 

það hvaða skref felast í færninni, síðan notar 

hópstjóri sýnikennslu til að kenna hegðunina í 

hverju skrefi. Hegðunin er æfð með hlutverkaleik 

og að lokum meta hópmeðlimir frammistöðuna. 

Þannig er ákveðin færniþáttur æfður í “þykjustu 

aðstæðum” með hópstjórum og hópmeðlimum 

og hann síðan þjálfaður frekar í raunverulegum 

aðstæðum, eins og heima hjá sjúklingi, inni á 

deild, á kaffihúsi o.s.frv. Æfingar í raunverulegum 

aðstæðum eru mikilvægar en þær geta tryggt að 

færnin yfirfærist á aðstæður sem sjúklingar lifa 

og hrærast í. Í upphafi meðferðar setur sjúklingur 

sér markmið í samráði við sinn meðferðaraðila. 

Þjálfun felst m.a. í samræðum, áræðni, vanda-

málalausn, sjálfstæðri búsetu og streituþoli en 

einnig færni í tengslum við atvinnumál sem og 

lyfjainntöku. sú útgáfa félagsfærniþjálfunar sem 

hefur náð hvað mestri útbreiðslu kallast ,,uCla 

prógrammið: félagsfærniþjálfun og þjálfun til 

sjálfstæðrar búsetu” og hefur hún alls 8 sjálf-

stæða hluta (33). ucla prógrammið hefur verið 

þýtt yfir á 23 tungumál enda er það nú notað í 

rúmlega 30 löndum og um gjörvöll bandaríkin.

undanfarin ár hafa ýmsar nýjungar komið 

fram í félagsfærniþjálfun og má þar nefna aðferðir 

eins og viðbótar færniþjálfun við raunverulegar 

aðstæður, samþættingu vitrænnar endurhæfingar 

og félagsfærniþjálfunar og einnig samþættingu 

vímuefnameðferðar og félagsfærniþjálfunar. við-

bótar færniþjálfun við raunverulegar aðstæður 

er leið til að tryggja að sú færni sem sjúklingar 

öðlast færist yfir á hans eðlilega umhverfi. nokkur 

slík inngrip hafa verið þróuð. Í einu þeirra hjálpa 

málastjórar að koma á tækifærum fyrir sjúkling-

inn í samfélaginu til að þjálfa þá færniþætti sem 

hann lagði áherslu á að öðlast á námskeiðinu. 

Málastjórar hvetja sjúklinginn áfram og styrkja 

alla viðleitni til þjálfunar. rannsóknir hafa sýnt að 

viðbótar færniþjálfun í raunverulegum aðstæðum 

eykur enn frekar félagslega færni og lífsgæði 

sjúklinga (34, 35). sem dæmi um aðrar nýjungar 

er að fá fjölskyldumeðlimi til að tryggja yfirfærslu 

á færni yfir í umhverfi heimilisins (35) og að 

veita sjúklingum vitræna endurhæfingu samhliða 

félagsfærniþjálfun (36). samþætting vímuefna-

meðferðar og félagsfærniþjálfunar á geðklofa-

sjúklingum með tvíþætta greiningu er enn önnur 

þróun á meðferð við geðklofa (37). er það einkum 

áhugavert í ljósi þess hve hátt hlutfall geðklofa-

sjúklinga misnotar áfengi og/eða vímuefni.

rannsóknarstuðningur við 
félagsfærniþjálfun
við mat á áhrifum félagsfærniþjálfunar er mælt 

með að litið sé til þriggja þátta: að ná tökum á 

færni, að viðhalda henni og notkun færniþáttar 

við margvíslegar aðstæður (31). sé litið til rann-

sókna á áhrifum félagsfærniþjálfunar kemur hins 

vegar í ljós að þeir þættir sem helst eru metnir 

eru sjúkdómseinkenni og bakslag. greinarhöf-

undur telur að ástæða þess að mönnum beri 

ekki saman um áhrif félagsfærniþjálfunar þrátt 

fyrir áratuga rannsóknir á meðferðinni geti ver-

ið sú að margir aðrir þættir stuðla að bakslagi 

eins og til dæmis áfengis- og vímuefnanotkun og 

léleg geðlyfja meðferðarheldni. á meðan höfund-

ar yfirlitsgreina hafa frekar fundið stuðning við 

áhrif félagsfærniþjálfunar (38, 30) hafa höfundar 
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eldri samantektarrannsókna (39, 40, 41) dregið í 

efa áhrif félagsfærniþjálfunar á almenna aðlögun 

sjúklinga.

stuðningur við félagsfærniþjálfun hefur verið 

að aukast þar sem menn eru farnir að gæta meira 

samræmis í þjálfun á félagsfærni og þeim þáttum 

sem eru skoðaðir við mat á árangri meðferðar. 

dæmi um slík vinnubrögð má finna í tveimur 

vönduðum samantektarrannsóknum, sú fyrri frá 

árinu 2006 (13) og hin síðari frá árinu 2008 (17). 

niðurstöður þeirra styðja áhrif félagsfærniþjálf-

unar við að bæta sálfélagslega aðlögun einstakl-

inga með geðklofa. annað sem rannsóknir hafa 

sýnt er að meðferðarárangur viðhelst í allt að 2 ár. 

út frá niðurstöðum ofnagreindra samantektarann-

sókna telur greinarhöfundur að félagsfærniþjálfun 

sé gagnreynd og afar mikilvæg meðferð fyrir geð-

klofa einstaklinga enda er mælt með slíkri með-

ferð í klínískum leiðbeiningum sem voru gerðar á 

vegum bandaríska geðlæknafélagsins (42).

lokaorð
Maðurinn er félagsvera sem þarfnast vináttu og 

virðingar. rétt eins og annað fólk þá hafa ein-

staklingar með geðklofa þörf fyrir vináttu en ólíkt 

mörgum öðrum þá eru hömlur á getu geðklofa-

sjúklinga til að eiga samskipti við fólk. Hömlur 

sem stafa af einkennum sjúkdómsins og trufl-

unum á starfsemi heilans. félagsfærniþjálfun er 

sérlega mikilvæg og að mati greinarhöfundar 

nauðsynleg meðferð fyrir geðklofasjúklinga. Þessi 

gagnreynda meðferð ætti ávallt að standa sjúk-

lingum til boða sem hluti af öðrum endurhæfing-

arinngripum en eins og fram hefur komið er það 

eina meðferðarformið sem stuðlar beint að því að 

bæta félagsfærni og þar með tækifæri til að öðl-

ast meira gefandi og þýðingarmeiri samskipti við 

fólk. greinarhöfundur er starfandi í teymi fagfólks 

sem vinnur að þróun á endurhæfingu geðklofa-

sjúklinga. stefnan er að félagsfærniþjálfun verði 

hluti af kjarnaþjónustu sem verði ávallt í boði á 

meðan rannsóknir styðja slíka meðferð.
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eru batahorfur þeirra sem greindir eru með 

geðklofa verri en hjá þeim sem greinast með 

aðra geðsjúkdóma? eru það einkenni sjúkdóms-

ins sem koma í veg fyrir bata eða eru það aðrir 

þættir eins og aukaverkanir af lyfjum, fordómar 

eða almennt viðhorf að ekkert sé hægt að gera 

fyrir þá, sem greindir eru með þennan sjúkdóm, 

sem hindrar bataferlið?

tilgangur þessarar greinar er að reyna að 

vekja fólk til umhugsunar um viðhorf þjóðfélags-

ins og starfsfólk geðheilbrigðisþjónustunnar til 

meðferðar geðklofa. einstaklingur greindur með 

geðklofa og fjölskylda hans hafi meiri áhrif á 

bataferlið heldur en sjúkdómurinn sjálfur. Hér á 

eftir verður hugmyndafræði iðjuþjálfunar skoðuð 

svo og viðhorf samfélagsins og fordómar gagn-

vart þeim sem fá sjúkdómsgreininguna geðklofi. 

einnig verður skoðað hugtakið valdefling sem 

tengist bataferlinu.

Þær vangaveltur sem ég set fram í greininni 

eru byggðar á minni eigin reynslu sem starfandi 

iðjuþjálfi við endurhæfingu geðsjúkra í tæplega 

30 ár sem og rannsóknargreinum. 

ég hef oft undrast viðhorf til einstaklinga 

sem greindir eru með geðklofa. enn í dag er 

aðaláherslur íhlutunar á einkenni sjúkdómsins, 

hvaða lyf muni nú henta best til þess að gera líf 

einstaklingsins bærilegra, þar sem greiningunni 

fylgir takmarkaðir framtíðarmöguleikar. grein-

ingunni fylgir lítil trú á að mennta sig frekar, 

atvinnumöguleikar tengjast vernduðum vinnustað 

og hvað varðar húsnæði, þá séu ekki miklar líkur 

á að viðkomandi geta búið einn. vegna þessara 

viðhorfa gleymist einstaklingurinn og persónu-

eiginleiki hans. öll búum við yfir mismunandi 

styrk og veikleikum sem hægt er að notfæra sér 

í endurhæfingarferlinu og mikilvægt er að gera 

sér grein fyrir að aðlaga þarf meðferðaformið 

að einstaklingnum en ekki að aðlaga ein-

staklinginn að meðferðarúrræðinu. ekki má 

gleyma brotinni sjálfsmynd og depurð sem fylgja 

sjúkdómsgreiningunni. vinnuumhverfið þarf að 

vera laust við fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 

afleiðingar sjúkdómsins. ef þeir sem umgangast 

viðkomandi trúa ekki á bata né framför, þá missir 

viðkomandi vonina um að hann eigi afturkvæmt 

í samfélagið.

Hugmyndafræði iðjuþjálfunar
Hugmyndafræði iðjuþjálfunar gengur út á að þátt-

taka í iðju hafi áhrif á daglegt líf, heilsu og vellíðan 

fólks. Í gegnum þátttöku í iðju skapast hlutverk 

sem mótar sjálfsmynd fólks og það hvernig aðrir í 

kringum það lítur á það. Hlutverk iðjuþjálfa er að 

efla fólk til að velja, skipuleggja og framkvæma 

þá iðju sem því finnst mikilvæg eða gagnast 

þeim í þeirra eigin umhverfi. fjórir þættir eru 

mikilvægir þegar horft er á þátttöku í iðju. Þeir 

eru: framkvæmdafærni, vani, vilji og umhverfi. 

ef breytingar verða í lífi einstaklingsins t.d. eftir 

veikindi eða slys getur færni hans bæði líkamlega 

eða andlega skerst (1).

fordómar og afleiðingar þeirra
ákveðnar staðalímyndir, sem tengjast geðrösk-

unum, eru ríkjandi í öllum samfélögum. Þessar 

hugmyndir mótast af nærumhverfi einstaklings 

og því sem hann verður vitni að, hvort sem það 

er persónuleg reynsla eða í gegnum kvikmyndir, 

fjölmiðla eða sögusagnir. geðraskanir eru oftast 

settar fram á neikvæðan hátt í fjölmiðlum og 

tengjast oft ofbeldi. kvikmyndir og sögusagnir 

ýkja einkenni og rangtúlka oft þá sem eiga við 

geðröskun að stríða. einstaklingur sem er greindur 

með geðsjúkdóm hefur því myndað sér neikvæð 

viðhorf til geðraskanna löngu áður en hann grein-

sylviane lecoultre

Hindra fordómar og viðhorf 
endurhæfingu einstaklinga 

með geðklofa?
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ist sjálfur (3). Hann hefur því fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um hvað felst í því að vera geðveikur 

og þessar hugmyndir yfirfærast sjálfkrafa yfir á 

hann þegar hann verður veikur (4). rannsóknir 

hafa sýnt fram á að sjálfstraust minnkar í kjölfar 

geðgreiningar og tengjast neikvæðum viðhorfum 

til geðsjúkdóma. eigin fordómar aukast og lækka 

því sjálfsmynd einstaklingsins, vekja hjá honum 

tilfinningar um skömm sem geta leitt til þess að 

einstaklingurinn velur að einangra sig (5).

fræðilegar umræður hafa verið í fjölmiðlum um 

þunglyndi, kvíðaraskanir og átraskanir undanfarin 

ár. Í kjölfarið hafa fordómar gagnvart þessum 

röskunum minnkað. Hins vegar hafa fordómar 

gagnvart geðklofagreiningunni ekki minnkað hjá 

almenningi. fjölmiðlaumræðan gagnvart þeim 

sem greinast með geðklofa hafa ekki breyst í 30 

ár. umræðan tengist ávallt ofbeldi og óhugnanleg-

um atburðum. fordómar aukast alltaf snarlega 

eftir fréttaflutning um morð eða ofbeldisverknaði 

sem eru sagðir hafa verið gerðir af geðveikum/

geðklofa einstaklingi, hvort sem það er satt eða 

ekki (6). ef fræðigreinar um geðklofa eru skoð-

aðar þá byrja þær oft á setningunni: geðklofa-

sjúkdómur er einn alvarlegasti ef ekki alvarlegasti 

geðsjúkdómurinn sem mannkynið berst við. Þetta 

gefur þeim sem greindir eru með geðklofa ekki 

mikla von og staðfestir að staða þeirra sé hálf-

vonlaus. Þeir eru með einhvern stimpil sem segir 

að þeim sé ekki treystandi, að þeir séu hættulegir. 

Þessi stimpill kallar á mismunun (discrimination) 

og félagsleg staða veikist (loss of status) (7). 

félagslegar afleiðingar geðklofagreiningarinnar 

vega því þungt. sá sem fær þessa greiningu þarf 

ekki aðeins að takast á við sjúkdómseinkenni, 

heldur þarf hann einnig að takast á við mikla for-

dóma, mismunun, skort á tækifærum og skert 

lífsgæði (8). félagslegar afleiðingar geta því verið 

erfiðari viðfangs en upprunaleg einkenni sem 

tengjast geðklofagreiningunni. finzen (8) kallar 

þetta viðmót frá umhverfinu og þá fordóma sem 

fylgja því, “hinn sjúkdóminn”.

valdefling
valdefling er persónulegt og félagslegt ferli sem 

breytir sýnilegum og ósýnilegum samskiptum 

þannig að það skapist meira jafnrétti og valdið 

dreifist (9). Í rannsókn nelson og fl. (10) kom 

fram að þegar unnið var út frá hugmyndafræði 

valdeflingar með geðsjúkum, hafði það jákvæð 

áhrif á bata þeirra og þeir náðu betri stjórn á 

daglegu lífi sínu. chamberlin (1997) rannsakaði 

á hvern hátt valdefling birtist í meðferðarstarfi og 

15 lykilatriði komu í ljós. Má þar nefna að hafa 

rétt til að taka ákvarðanir, að hafa val, að skipta 

máli og eiga sér von. Í rannsókn vaught og fl. 

(11) kom fram að notendur geðheilbrigðskerfis 

taka sérstaklega fram að valdefling merki það að 

einstaklingurinn er i forgrunni og hann sé virkur 

og hafi áhrif á allt ferlið (12). notendur geðheil-

brigðiskerfisins hafa einnig ítrekað að það eiga 

von um bata sé grunnurinn á því að bataferli geti 

hafist. eigin fordómar og fordómar samfélagsins 

hafa því úrslitaáhrif um batahorfur. áhrifalaus ein-

staklingur missir einnig trúna á eigin áhrifamátt, 

sem skerðir lífsgæði og lífsvon.

iðjuþjálfun
Í iðjuþjálfun á geðdeild v/Hringbraut hafa skjól-

stæðingar verið með mismunandi geðgreiningar, 

ólíka hæfileika, ólíka persónuleikagerð og mis-

munandi lífssögu. eru þeir sem hafa verið greindir 

með geðklofa með minni möguleika á bata en 

aðrir?

Vinnufærni

Þegar meta á vinnufærni einstaklings eru þættir 

eins og mæting, einbeiting og verkfærni athuguð 

sem og frumkvæði, sjálfstæði, ábyrgð og hæfni 

til samvinnu.

Félagsleg færni

Þegar félagsleg færni er metin skipta frumkvæði 

í samskiptum máli, hvernig viðkomandi skynjar 

umhverfið sitt og bregst við því, hegðun, fram-

koma og líkamstjáning.

Þeir sem byrja í iðjuþjálfun eiga það sameiginlegt 

að hafa litla trú á sjálfum sér og byrja því á að ta-

kast á við einföld verkefni. Margir hafa litið úthald 

og eiga í erfiðleikum með einbeitingu. erfiðleikar í 

samskiptum vegna fælni, feimni eða hömluleysis 

eru algeng. sjálfstraust og sjálfsmynd eru oftast 

í molum og fólk hefur litla sem enga trú á eigin 

áhrifamátt.

flestir hafa þróað með sér ákveðnar lífsvenj-

ur sem styðja eða hindra bataferlið. skipta má 

skjólstæðingum sem stunda iðjuþjálfun í þrjá 

hópa óháð sjúkdómsgreiningum. fyrsti hópur: 

einstaklingar sem iðkað hafa góðar lífsvenjur, 
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til dæmis að fara snemma á fætur á morgnana, 

takast á við þau verkefni sem þarf að gera á 

hverjum degi í tengslum við sjálfa sig og aðra. 

Þessum einstaklingum tekst nær alltaf að ná 

endurhæfingarmarkmiðum sínum. annar hópur 

samanstendur af fólki sem hefur tamið sér slæm-

ar venjur yfir lengri tíma. Þetta eru oft einstakl-

ingar sem hafa snúið sólarhringnum við og eru 

ábyrgðarlausir gagnvart sjálfum sér og umhverfi 

sínu. Þeir treysta ávallt á að það sé einhver annar 

eða “eitthvað” annað sem muni redda hlutunum 

fyrir þá. til að ná eigin endurhæfingarmarkmið-

um, þá þarf viðkomandi að hafa sterka löngun til 

breytinga, umhverfið þarf að gefa nægan tíma, 

hvatningu og stuðning. Þar eru aðstandendur, 

vinir, starfsfólk og nærumhverfi í lykilhlutverkum. 

Þriðji hópurinn eru einstaklingar sem geta til-

heyrt báðum framangreindum hópum, en eiga 

jafnfram við fíkn að stríða. undanfari árangurs 

fyrir þennan hóp er að ná fyrst tökum á fíkninni.

Hvað um þá sem greinast með geðklofa, 

hvaða hópi tilheyra þeir? reynsla mín er sú að 

þeir eiga alveg sömu möguleika og aðrir á bata. 

forspágildið liggur í hvaða hópi þeir tilheyra.

iðjuþjálfar spyrja skjólstæðinga í upphafi sam-

starfs hver séu markmið og stefna þeirra í lífinu. 

flestir hafa ákveðin markmið sem þeir þurfa að-

stoð með að ná. Þeir sem hafa fengið greininguna 

geðklofi hafa sömu markmið og drauma og aðrir. 

Hins vegar kljást þessir einstaklingar á sama tíma 

við viðbrögð eins og einstaklingar sem greinst 

hafa með banvænan sjúkdóm, sorgarviðbrögð 

s.s. reiði, afneitun, hræðsla og depurð. 

skjólstæðingar sem stunda iðjuþjálfun takast 

á við ýmis verkefni sem krefjast einbeitni, ná-

kvæmni og úthalds. upplifunin á að vera jákvæð 

og uppbyggjandi. Í gegnum verkefni sem hafa 

þýðingu og tilgang, eru styrkleikar og hæfileikar 

efldir, svo að trú á eigin áhrifamátt aukist. Þeir 

sem greindir eru með geðklofa þurfa oft að yf-

irstíga aukahindranir til að geta tekist á við einföld 

verk vegna verkanna geðlyfja. lyfin hafa áhrif á 

vitræna getu sem hefur áhrif á sköpun og verk-

lega þætti. Þau deyfa, dempa, þreyta og sljóvga. 

lyfin hafa einnig áhrif á einbeitingu, hreyfingar 

og valda pirring í líkamanum sem hefur áhrif á 

verkgetu og verklagi. Mikilvægt er að læknirinn 

ræði reglulega um lyfjameðferð skjólstæðings og 

hann fræddur um hana. vegna eigin fordóma og 

fordóma samfélagsins velja margir að segja ekki 

frá hvað er að valda þeim erfiðleikum. Þetta getur 

leitt til þess að þeir einangrast enn frekar og ýtir 

enn meir undir fordóma gagnvart þeim sjálfum.

til umhugsunar
öll höfum við þörf fyrir að hafa hlutverk í lífinu, 

hvort sem það er í gegnum vinnu, fjölskyldu eða 

félagslíf. Þeir einstaklingar sem veikjast/slasast 

andlega eða líkamlega stefna á að ná sinni fyrri 

stöðu eða þeirri stöðu sem er möguleg að ná eftir 

slysið/veikindin. Í byrjun endurhæfingar hafa ein-

staklingar mismikla trú á sjálfum sér. að vinna í 

anda valdeflingar, hafa trú á sjálfum sér, eiga von 

og finna fyrir virðingu og stuðningi meðferðar-

aðila og aðstandenda, flýtir bataferlinu.

Hlutverk iðjuþjálfa er að efla fólk til þess að 

velja, skipuleggja og framkvæma þá iðju sem því 

finnst mikilvægt eða gagnast þeim í þeirra eigin 

umhverfi. Það er erfitt að fá einstaklinga til þess 

að hefja verk eða huga að framtíðinni þegar þeir 

eru á þeirri skoðun að þeir eigi enga framtíð. 

ef litið er á vefsíðuna doktor.is, þá eru þar til 

dæmis ýmsar fræðigreinar um geðklofa sem allar 

ganga út frá því að lyfjameðferð sé undirstaðan 

og aðstandendur sé fræddir um sjúkdóminn og 

sjúkdómseinkenni. einnig er bent á það að ein-

staklingurinn eigi möguleika á að vinna á vernd-

uðum vinnustað og framtíðarbúseta sé sambýli 

eða búseta í þjónustuíbúð. aldrei er það nefnt, að 

fullt af einstaklingum sem greindir hafa verið með 

geðklofa halda aftur til fyrri starfa, mennta sig og 

stofna fjölskyldur.

Í iðjuþjálfun skera þeir sem hafa fengið geð-

klofagreiningu sig ekki úr hvað varðar verkfærni, 

úthald, einbeitni, ábyrgð, greind eða færni í sam-

skiptum. Hins vegar, vegna staðalímynda um 

þennan sjúkdóm, fordóma, mismununar, áhrifum 

geðlyfja og viðhorfa er oft erfitt að sannfæra þá 

um að þeir eigi sér framtíð, geti ná markmiðum 

sínum, draumum og tökum á lífi sínu.

eftir að hafa unnið með mismunandi geð-

raskanir í nær 30 ár og lesið fjöldann allan af 

fræðigreinum velti ég fyrir mér eftirfarandi. getur 

einstaklingur sem er greindur með geðklofa haft 

trú á sjálfum sér þegar nánasta umhverfi hans 

gefur til kynna að framtíð hans sé vonlaus? getur 

verið að bati einstaklinga sem greindir eru með 

geðklofa tengist minna læknisfræðilegum úrræð-

um og meira þjóðfélagslegum viðhorfum? getur 

verið að starfsfólk geðheilbrigðiskerfisins viðhaldi 
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vonleysi með neikvæðum væntingum til ákveð-

inna sjúkdómsgreininga? eru það staðalímynd-

irnar sem stjórna viðhorfum okkar þannig að við 

beinum ósjálfrátt einstaklingnum inn á ákveðnar 

brautir og rænum hann valkostum sem geta virk-

að jafnvel í bataferlinu? ofangreindar spurningar 

gefa tilefni til að rannsaka þessa þætti hér á landi 

og bera þá saman við erlendar rannsóknarniður-

stöður.
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annette a. ingimundardóttir

Iðjuþjálfun einstaklinga 
með sjúkdómsgreininguna 

geðklofi
endurhæfing fólks með geðklofa getur verið 

langt og flókið ferli sem krefst náinnar sam-

vinnu og nærgætni þeirra sem að endurhæf-

ingunni standa. iðjuþjálfun er aðeins hluti af 

mun stærra og viðameira meðferðarferli sem 

lýkur ekki fyrr en sjúklingurinn telur sig hafa náð 

markmiðum sínum. en hvað skyldi það nú vera 

sem gerir endurhæfingu fólks með geðklofa frá-

brugðna annarri endurhæfingu?

sjúkdómsgreiningin geðklofi, 
ekki einsleitur hópur
sjúkdómseinkenni einstaklinga með geðklofa 

(schizophrenia) einkennast af flóknu samspili 

jákvæðra og neikvæðra einkenna og vitrænni 

truflun (truflun á athygli, minni, færni til að fram-

kvæma og hraða vinnsluminnis upplýsinga) (1). 

einkenni sjúkdómsins hafa, í mismiklu mæli þó, 

áhrif á dagleg lífgæði sjúklingsins vegna skynj-

unar hans á sjálfum sér og umhverfinu, hugs-

unum og tilfinningum tengdum þessum skynj-

unum (2). Margt er vitað í dag um eðli geðklofa 

þó menn greini á um orsök sjúkdómsins. Hafa 

verður í huga að fólk með sjúkdómsgreininguna 

geðklofa er ekki einsleitur hópur heldur hópur 

ólíkra einstaklinga þar sem hver og einn er með 

sína persónulegu lífsreynslu og sögu. Hún er oft 

á tíðum þrungin sársauka sem hefur haft áhrif á 

líkama og sál (3).

ljóst er að batahorfur fólks með geðklofa hafa 

farið batnandi, m.a. vegna gagnreyndra aðferða 

sem unnið er eftir í endurhæfingunni (4).

bati eða endurhæfing
Hugtakið bati (recovery) hefur undanfarin ár 

verið stöðugt meira í umræðunni í meðferð ein-

staklinga sem fengið hafa geðsjúkdóma og ekki 

síst í þeim tilfellum þar sem sjúkdómsgrein-

ingin hefur verið geðklofi. og hvað er bati? 

er það kannski bara annað orð yfir geðræna 

endurhæfingu (psychiatric rehabilitation)? Þegar 

skoðuð er nánar skilgreiningin á þessum tveimur 

hugtökum kemur í ljós að margt er líkt með þess-

um hugtökum.

Bati er gjarnan skilgreindur sem það ferli að 

ná aftur heilsu og fullri meðvitund um stöðu sína. 

kjarninn eða drifkrafturinn í bataferlinu er vonin 

eftir betra lífi og er þátttaka aðstandenda og vina 

stór þáttur í leið til bata. Þegar rætt er um bata 

í geðrænum skilningi þarf ástand sjúklingsins 

að uppfylla annað tveggja eftirfarandi skilyrða: 

að geðrof sé ekki til staðar og að sú færni sem 

sjúklingurinn bjó yfir fyrir sjúkdóm sé endurheimt 

eða að félagslegum bata sé að mestu leyti náð, 

þ.e.a.s. að viðkomandi geti séð fyrir sjálfum 

sér og sé ekki háður öðrum til að geta fullnægt 

grunnþörfum sínum. einstaklingurinn sé sjálf-

stæður. Þessum bata er náð þó að þörf geti verið 

fyrir áframhaldandi lyfjameðferð vegna viðvar-

andi einkenna sjúkdómsins(1, 2, 4).

endurhæfing miðar að því að byggja upp á ný 

árangursríkt eða venjulegt líf með því að þjálfa 

upp almenna færni. Markmiðið er að sjúklingurinn 

fái aftur þá félagslegu og vitrænu færni sem hann 

missti við að veikjast. endurhæfing byggist ávallt 

á þeim styrkleika sem sjúklingurinn hefur.

Munurinn á þessum tveimur hugtökum grund-

vallast á frá hvaða sjónarhorni ferlið er skoðað. 

bati lýsir því hvernig manneskjan sjálf upplifir 

það að fá aukna færni, ferlinu að ná sér eftir að 

hafa fengið sjúkdóm. Það er hin virka þátttaka 

sjúklingsins sjálfs í ferlinu sem er drifkrafturinn og 

því mikilvægust. endurhæfing er það sem fagfólk 

notar til að skilgreina það ferli sem manneskjan 

fer í gegnum við að öðlast færni til að geta séð 
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um sjálfa sig. endurhæfing grundvallast á sjónar-

horni fagfólks (5, 6).

Þannig má segja að bati og endurhæfing séu 

tvö sjónarhorn á sama hlutnum, ferlinu að ná sér.

Góð geðræn endurhæfing
segja má að árangursrík endurhæfing sé ferli sem 

er samhæft, samfellt og markvist samvinnuferli 

milli einstaklingsins (sjúklingsins), aðstandenda 

og fagfólks (7). endurhæfing fólks sem hefur 

greinst með geðklofa byggist á trausti og sam-

felldum stuðningi allra meðferðaraðila. góð end-

urhæfing er markviss og afmörkuð í tíma. Hún er 

samspil milli læknisfræðilegra-, sálfræðilegra- og 

félagslegra þátta auk vinnuhvetjandi aðferða sem 

í gagnvirku samhengi hjálpa og styðja viðkom-

andi í að öðlast sem mest lífsgæði.

Þverfaglegt teymi fagfólks og stuðningsaðila 

vinna með viðkomandi að fyrirfram skilgreindum 

markmiðum með endurhæfingunni. grunnurinn 

að þeim markmiðum byggist á styrkleika einstakl-

ingsins. einstaklingurinn skilgreinir sjálfur mark-

miðin með endurhæfingunni í samvinnu við teymi 

fagfólks sem hann/hún er að vinna með. Þar 

sem endurhæfing hefst oftast inni á sjúkrahúsi 

er mikilvægt að meðferðin taki mið af því lífi sem 

bíður sjúklingsins eftir að hann /hún útskrifast frá 

sjúkrahúsinu.

undanfarin ár hefur sjónum einkum verið 

beint að gagnreyndum aðferðum í endurhæfingu 

einstaklinga með greininguna geðklofa, það er að 

segja:

•	 félagslegri færniþjálfun

•	 samvinnu við aðstandendur og vini

•	  gagnreynd fræðsla um sjúkdóminn og áhrif 

hans. bjargráð og fl. „psycoeducation“

•	 viðurkennd fræðsla um geðrofsmeðferð þar á 

meðal lyfjameðferð við virkum einkennum og 

aukaverkunum af geðrofslyfjum

•	 vinnu, verndaða vinnu eða afþreyingu

•	 búsetu, í vernduðu húsnæði eða með mismikl-

um stuðningi

•	 þátttöku í samfélagsteymi (assertive comm-

unity treatment)

•	 samþættri meðferð fyrir einstaklinga með geð-

klofa sem eru í fíkniefnaneyslu (4).

árangur allra þessa aðferða byggist á því að vel 

hafi tekist til við tengslamyndun í byrjun endur-

hæfingarferils þar sem horft er á manneskjuna í 

heild sinni. viðtalsmeðferð (psychoterapy) er oft-

ast grunnurinn að endurhæfingarferlinu þar sem 

áhersla er lögð á traust samband milli sjúklings 

og meðferðaraðila og að efla vonina. Hafa þarf í 

huga að í byrjun meðferðar hjá sjúklingum með 

geðklofa getur verið erfitt að fylgja nákvæmlega 

eftir gagnreyndum meðferðarhandbókum (8).

Hlutverk iðjuþjálfa í 
endurhæfingarferlinu
undanfarin ár hefur verklag iðjuþjálfa á geð-

sjúkrahúsum tekið örum breytingum. frá því að 

aðaláherslan í meðferð var að „veita vitundarögn 

af eðlilegu lífi inn í þessa gegnsjúku tilveru“ (9). 

Það er að segja að gefa sjúklingnum tækifæri á að 

vinna með höndunum, að handverki, og gleyma 

á meðan einkennum sjúkdómsins og vinna með 

styrkleika sína, að fást við verkefni sem eru í senn 

skapandi og styrkjandi. Í dag er áherslan meiri á 

mat á færni og val á meðferð. aukin krafa á styttri 

tíma í iðjuþjálfun fylgir þeirri þróun að innlagnar-

tími á legudeildum hefur styst. (10).

iðjuþjálfar nota daglegar athafnir í meðferð-

inni. athafnir sem oftast eru sjúklingnum þekkt-

ar við aðrar aðstæður en eru á sjúkrahúsinu. 

athöfnin eða verkefnið er ekki sjálf meðferðin 

heldur ferlið og verður fyrst að meðferð þegar 

ferli markvissrar athafnar verður sjúklingnum 

meðvitað. iðjuþjálfar vinna með það að leiðarljósi 

að miða athöfnina eða verkefnið út frá styrkleika 

sjúklingsins og setja oftar kröfur um þátttöku 

sjúklings í athöfnunum/ferlinu en aðrir faghópar 

(11).

Meðferð iðjuþjálfans byggist á heildaraðstæð-

um manneskjunnar, þ.e.a.s. að sálrænar, lík-

amlegar og félagslegar þarfir séu ekki aðskildar 

þarfir heldur myndi þær eina heild þar sem 

þær hafa áhrif hver á aðra. aðferðir iðjuþjálfans 

grundvallast á iðjulíkönum, tilvísunum í hugræna 

atferlismeðferð en einnig dýpri sálfræðilegum 

(psychodynamic) skilningi á manneskjunni og 

þróun hugsana og tilfinninga hennar (12).

Þar sem endurhæfing er ferli sem getur verið 

flókið og tekið langan tíma, bæði innan sjúkra-

húss sem utan, mun ég eingöngu beina sjón-

um að almennu hlutverki iðjuþjálfans á sjúkra-

húsi í endurhæfingarferlinu. unnið er með fjögur 

meginatriði í iðjuþjálfuninni í samvinnu við sjúk-

linginn þegar gerðar eru meðferðaráætlanir. Þessi 



1�

iðjuþjálfun einstaklinga með sjúkdómsgreininguna geðklofi

g e ð v e r n d  •  3 8 .  t b l  •  2 0 0 9

meginatriði falla innan skilgreininga á gagnreyndri 

endurhæfingu. Þau eru:

•	 persónulegt sjálfstæði (eigin umsjá) og félags-

leg færni

•	 færni við verkefni daglegs lífs

•	 frítími

•	 vinna (12)

notkun gildra matstækja hafa sannað sig við 

notkun hjá iðjuþjálfum innan endurhæfingar. 

nokkur matstæki standa upp úr við endurhæfingu 

fólks með geðklofa. Það eru matstækin aMPs 

(assessment of Motor and Process skills), coPM 

(canadian occupational Performance Measure) 

(13), acis ( the assessment of communication 

and interaction skills) og osa (the occupa-

tional self assessment) (14). skynheildunarþjálf-

un (sanseintergration) hefur einnig verið notuð 

mikið í endurhæfingu fólks með geðklofa en engar 

rannsóknir á gagnsemi liggja fyrir. undanfarin ár 

hefur iðjuþjálfun geðsviðs tekið þátt í innleiðingu 

interrai-matsins-MH (mental health), sem er al-

hliða rafrænt þverfaglegt mat á einkennum, færni 

og félaglegri stöðu sjúklinga. Matið nýtist bæði 

við að meta breytingar en er einnig hugsað sem 

gæðavísir á þjónustu.

iðjuþjálfun – endurhæfing 
geðsviðs á kleppi
iðjuþjálfun – endurhæfing á kleppi hefur verið 

í mikilli þróun síðastliðin ár og hafa iðjuþjálfar 

verið að tileinka sér gagnreynt verklag. notkun 

gildra matstækja er að aukast við meðferðaráætl-

anir þannig að endurhæfingin verður markvissari 

og mælanlegri fyrir meðferðaraðilann sem og 

sjúklinginn.

Þjónusta iðjuþjálfa er einstaklingsmiðuð og 

heildræn og ávallt skipulögð í samvinnu við sjúk-

linginn og aðstandendur, þegar því verður við 

komið. einnig er lögð áhersla á að meðferðin sé 

í samræmi við meðferð teymisins sem kemur að 

endurhæfingu sjúklingsins.

Markmið iðjuþjálfunarinnar er að viðhalda og 

efla persónulega, félagslega, líkamlega og vit-

ræna færni með markvissri íhlutun sem inniheldur 

markmið er varða framtíðina. lögð er áhersla á 

að skapa sjúklingnum tækifæri til að takast á við 

verkefni daglegs lífs sem vekja áhuga, eru þeim 

mikilvæg, er ætlast til að séu gerð og geta veitt 

gleði og aukið sjálfstraust. (12). iðjuþjálfunin 

byggist upp á skilvirkri og markvissri meðferð, í 

einstaklingsviðtölum, einstaklingsþjálfun, skipu-

lögðum hópum, ýmist opnum, hálfopnum eða 

lokuðum tímabundnum hópum (15). innihald og 

samsetning hópanna fer eftir óskum og þörfum 

þeirra sjúklinga sem eru í iðjuþjálfun hverju sinni 

(16). Í meðferðinni er undirstrikuð færnin að læra 

af reynslunni.

flestir sjúklingar í endurhæfingu geðsviðs á 

kleppi eru með sjúkdómsgreininguna geðklofi og 

hefur klínísk reynsla sýnt okkur fram á að fyrstu 

skrefin í endurhæfingu, oftast fyrstu ½–2 mán-

uðirnir, fara í að byggja upp meðferðarsamband, 

allt eftir áhugahvöt sjúklingsins fyrir endurhæf-

ingu. Í þessum fyrstu skrefum meðferðarinnar 

hefur ekki reynst vel að nota gild matstæki við 

markmiðssetningu. Mikilvægast er að ná góðu, 

traustu og persónulegu meðferðar sambandi.

Hluti af endurhæfingu iðjuþjálfunar getur farið 

fram inni á heimili sjúklingsins, á vinnustað eða á 

öðrum stöðum fyrir utan sjúkrahúsið.

innan iðjuþjálfunar fer einnig fram starfs-

endurhæfing (vocational rehabilitation).

Í starfsendurhæfingunni er áhersla lögð á:

Vitræna færni:

• einbeitingu

• frumkvæði

• skipulag og framkvæmd

• að fylgja leiðbeiningum munnlegum og skrif-

legum

• verkgetu

• yfirfærslur á verkgetu

• sveigjanleika í verki

Líkamlega færni:

• lágmarksúthald (þ.e. u.þ.b. 3 klst.í vinnu)

• færa til hluti

Félagslega færni:

• stundvísi

•  mætingu

•  samskipti

•  tjáningu

•  samvinnu

•  umgengni um vinnusvæði

innan starfsendurhæfingar eru starfandi tveir litlir 

lokaðir hópar, blaðahópur, sem semur og gefur 
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út kleppstíðindi, og kaffihússhópur sem sér um 

rekstur á kaffihúsi. Hver hópur byrjar daginn með 

sameiginlegum fundi sem þar sem sjúklingarnir 

leiða fundinn og farið er yfir vinnuskipulag dags-

ins (17).

leitast er við að virkja sjúklingana í þróun 

á starfseminni og verkefnavali í iðjuþjálfuninni. 

Þeir eru hvattir til að taka þátt í og bera ábyrgð 

á daglegri starfsemi, svo sem umsjón með kaffi 

í vinnupásum, bakstri við sérstök tilefni, skrán-

ingu, símavörslu, tiltekt, daglegri gönguferð o.fl.. 

Í iðjuþjálfuninni starfa hópar annars vegar fyrir 

hádegi og hins vegar eftir hádegi.

lokaorð
Þar sem bent hefur verið á að geðklofi er sam-

ansafn margra einkenna af mörgum hugsanlegum 

orsökum er ljóst að erfitt getur verið að benda á 

eina ákveðna leið í endurhæfingu eða að því að 

ná bata. Mikilvægt er að reyna skapa frjósaman 

jarðveg fyrir vonina hjá fólki sem greinist með 

geðklofa þannig að það geti ræktað og styrkt von-

ina um að það nái að öðlast það sem því finnst 

ásættanlegt líf.

Það er ljóst að ferlið sem sjúklingurinn þarf að 

fara í gegnum til að öðlast bata eftir að hafa þurft 

að kljást við geðrænan sjúkdóm er ferli sem hver 

og einn fer í gegnum á sinn hátt og byggist á lífs-

reynslu einstaklingsins. ákveðin meðferðaraðferð 

getur þannig haft ólík áhrif á ólíkar persónur á 

mismunandi tíma og í ólíku umhverfi. Þessi sama 

meðferðaraðferð getur einnig virkað misvel á 

sömu manneskju, allt eftir hvar hún er stödd í lífi 

sínu, hvort sem umhverfið er sjúkrahús eða eigin 

búseta úti í samfélaginu (18). Þetta er nokkuð 

sem hafa ber ávallt í huga þegar iðjuþjálfar vinna 

með fólki sem hlotið hafa sjúkdómsgreininguna 

geðklofa.
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Greiningar sálfræðinga á 
fullorðnum með ofvirkni 

(ADHD)
inngangur
athyglisbrestur með ofvirkni (attention deficit 

Hyperactivity disorder; adHd) eða einfaldlega 

ofvirkni er röskun á taugaþroska sem yfirleitt 

er greind í barnæsku og einkennist af hvatvísi, 

einbeitingarerfiðleikum og hreyfiofvirkni. Í núver-

andi greiningarkerfum er miðað við að einkennin 

komi fram fyrir sjö ára aldur og hamli barninu 

við mismunandi aðstæður (t.d. skóla og heima). 

fleiri einkenni koma oft fram eins og erfiðleikar 

með minni og skipulagningu en þessi einkenni 

geta til að mynda truflað barnið við að nýta sér 

kennslu þar sem það á erfitt með að sitja kyrrt, 

einbeita sér og hlusta. algengt er að vegna þess-

ara erfiðleika komi upp erfiðleikar í hegðun og 

samskiptum barnsins. talið er að um 5-7% barna 

og unglinga séu með ofvirkni (1, 2, 3) og tals-

vert fleiri drengir fá greiningu heldur en stúlkur. 

Hugsanlegt er þó að ofvirkni sé vangreind hjá 

stúlkum en það getur meðal annars stafað af 

kynbundnum mun á hegðun.

áður fyrr var talið að ofvirkni hyrfi á unglings-

aldri en rannsóknir sýna að 30-75% barna með 

ofvirkni hafa enn hamlandi einkenni á fullorð-

insaldri (4, 5). einkenni á fullorðinsaldri breytast 

þó þannig að ofvirknieinkenni minnka og önnur 

einkenni verða meira áberandi eins og erfiðleikar 

með skipulagningu, minni, athygli, einbeitingu 

og hvatvísi (6). rannsóknir á algengi ofvirkni 

meðal fullorðinna eru mismunandi eftir löndum 

en líklega má reikna með að um 3-7% fullorð-

inna séu með hamlandi einkenni ofvirkni (6, 7, 

8). Miðað við þessar tölur eru um 9.600-16.000 

manns með hamlandi einkenni ofvirkni á Íslandi. 

fæstir fullorðinna með ofvirkni fá þó viðeigandi 

greiningu, eða um 10% og enn færri fá meðferð 

(8). erlendar rannsóknir sýna til að mynda að ein-

ungis brot af fullorðnum með ofvirkni fá einhvers-

konar meðferð við sínum einkennum (8) og 

nær enginn fær sálfræðimeðferð sérstaklega 

við ofvirkni (7).

Margir hafa komið með þá gagnrýni að of-

virkni sé ofgreind og jafnvel að þetta sé ekki 

raunverulegt læknisfræðilegt vandamál. vegna 

þessarar gagnrýni ákváðu helstu sérfræðingar í 

barnageðlækningum og barnasálfræði að senda 

frá sér yfirlýsingu þar sem þeir bentu á það gíf-

urlega magn rannsókna sem gerðar hafa verið á 

ofvirkni og lögðu áherslu á að um raunverulegt 

vandamál væri að ræða sem væri alvarlegt og 

hefði slæm hamlandi áhrif á þá sem þjást af 

því (9). Í þessari yfirlýsingu var bent á rann-

sóknir sem sýndu að einungis um 5-10% barna 

með ofvirkni klára grunnnám í háskóla (college í 

bandaríkjunum), 50-70% eiga enga vini, allt að 

helmingur þeirra sýna andfélagslega hegðun og 

þegar þessi börn verða fullorðin þá vinna 70-80% 

þeirra langt undir getu á vinnumarkaði. fleiri 

rannsóknir sýna tengsl ofvirkni við neikvæðar 

aðstæður. til dæmis sýna tölur að unglingar með 

ofvirkni eru töluvert líklegri en aðrir unglingar 

til að upplifa ótímabæra þungun, keyra of hratt, 

lenda í bílslysum, reykja meira, neyta meira 

magns eiturlyfja og eru líklegri en aðrir til að fá 

kynsjúkdóma (6).

fylgiraskanir ofvirkni eru algengar en helst 

má nefna að um 38% fullorðinna með ofvirkni 

greinast með einhverskonar lyndisröskun (8). 

Mismunandi kvíðavandamál eru einnig algeng en 

um helmingur fullorðinna með ofvirkni greinast 

með kvíðavandamál. Hegðunarvandamál meðal 

ofvirkra barna eru algeng og virðist sú hegðun oft 

fylgja með á fullorðinsaldurinn. talið er að milli 

20-30 % fullorðinna með ofvirkni uppfylli grein-

ingarviðmið fyrir andfélagslega persónuleikarösk-

un (10) og sýna rannsóknir meðal annars háa tíðni 
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ofvirkni meðal afbrotafólks eða milli 30-65% (11, 

12; 13; 14). einnig hafa rannsóknir sýnt að miðað 

við aðra klíníska hópa og samanburðarhópa sýna 

fullorðnir með ofvirkni hærri tíðni búðarhnupls, 

þjófnaða, innbrota, líkamsárása, handtaka, fang-

elsisdóma, vörslu og sölu ólöglegra fíkniefna og 

fleiri andfélagslegra athafna (6).

Greiningarskilmerki fyrir ofvirkni
greining á ofvirkni hjá fullorðnum getur verið 

mjög flókið og oft á tíðum tímafrekt ferli. ein 

af ástæðunum þess er að greining á ofvirkni 

meðal fullorðinna á sér ekki langa sögu og því 

hefur þekking okkar á einkennum meðal fullorð-

inna verið takmörkuð (3). aðrir þættir sem gera 

greininguna flókna eru skortur á mælitækum fyrir 

fullorðna, há tíðni fylgiraskana og einkenni geta 

verið algeng meðal fólks þrátt fyrir að vera ekki 

mjög hamlandi. rannsóknir hafa þó sýnt að það 

er hægt að framkvæma áreiðanlegar greiningar á 

fullorðnum með því að notast við greiningarvið-

mið úr ameríska geðgreiningakerfinu dsM-iv-tr 

(6). Þrátt fyrir að vera notuð til þess að greina 

fullorðna þá eru greiningarskilmerkin þróuð fyr-

ir börn og falla undir raskanir sem eru yfirleitt 

greindar í barnæsku. vegna þessa má ætla að 

greiningin sé ákveðnum takmörkunum háð hjá 

fullorðnum.

samkvæmt dsM-iv kerfinu þá eru helstu ein-

kennin athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi. dsM-

iv kerfið skiptir einkennum ofvirkni í tvo flokka 

sem samanstanda af níu einkennum athyglisbrests 

og níu einkennum ofvirkni og hvatvísi. til þess að 

ná greiningarviðmiðum þurfa að vera til staðar 

sex eða fleiri einkenni athyglisbrests og/eða sex 

eða fleiri einkenni ofvirkni eða hvatvísi. einkennin 

verða að hafa orsakað hömlun í lífi einstaklingsins 

í sex mánuði eða lengur og í að minnsta kosti 

tvenns konar aðstæðum. einkenni verða að hafa 

komið fram fyrir sjö ára aldur og hafa haft aug-

ljóslega hamlandi áhrif á félagsþroska, námsgetu 

og starf. einkenni mega ekki skýrast betur með 

annarri geðröskun eða neyslu lyfja (15).

Þrír undirflokkar eru á ofvirknigreiningum í 

dsM-iv. fyrsti flokkur er blönduð gerð ofvirkni 

(adHd Combined type) þar sem einstaklingur 

uppfyllir greiningarviðmið fyrir bæði athyglisbrest 

og ofvirkni-hvatvísi. annar flokkur leggur áherslu 

alvarleika athyglisvandamála (adHd Predom-

inantly inattentive type) og þriðji flokkurinn legg-

ur áherslu á einkenni ofvirkni/hvatvísi (Predom-

inantly Hyperactive-impulsive type). einnig er 

undirflokkur sem kallast „adHd not otherwised 

specified” en hann er ætlaður fyrir þá sem verða 

fyrir verulegri hömlun af einkennum en ná ekki 

fyllilega greiningarskilmerkjum (15).

Þrátt fyrir að greiningarviðmiðin fyrir ofvirkni 

í dsM-iv kerfinu hafi verið mest rannsökuð á 

alþjóðavettvangi þá er hér á landi yfirleitt no-

tast við icd-10 greiningakerfi alþjóða Heilbrigðis-

stofnunarinnar (16). greiningarkerfin flokka of-

virkni misjafnlega en hafa þó bæði sameiginlegan 

grunn. Í báðum kerfum þurfa einkenni að hafa 

komið fram fyrir sjö ára aldur, vera hamlandi við 

að minnsta kosti tvennskonar aðstæður, vera til 

staðar í að minnsta kosti sex mánuði og ekki 

skýrast betur af öðrum geðröskunum. bæði kerf-

in tilgreina 18 einkenni en flokka þau niður á 

mismunandi hátt. samkvæmt icd-10 eru níu 

einkenni athyglisbrests, fimm einkenni ofvirkni 

og fjögur einkenni hvatvísi. til þess að ná grein-

ingu þarf að uppfylla sex einkenni athyglisbrests, 

þrjú einkenni ofvirkni og eitt einkenni hvatvísi en 

einkenni úr öllum flokkum þurfa að vera til staðar. 

icd-10 kerfið skiptir þó ekki milli athyglisbrests 

annars vegar og ofvirkni hins vegar heldur er yf-

irflokkur ofvirkniröskun sem getur annað hvort 

verið með eða án hegðunarröskun (16, 17). Þar 

sem flestar rannsóknir hafa verið gerðar út frá 

dsM kerfinu og mikið af þeim kvörðum sem not-

aðir eru til greiningar á adHd hjá fullorðnum hér 

á landi eru miðaðir við dsM-iv getur það valdið 

erfiðleikum því á Íslandi eru greiningar settar 

samkvæmt icd-10.

rannsóknir síðustu ára á ofvirkni meðal full-

orðinna hafa aukið þekkingu fræðimanna en sam-

fara því hefur gagnrýni á núverandi greining-

arskilmerki fyrir fullorðinna aukist til muna. Helsta 

gagnrýnin hefur verið sú að notast er við viðmið 

fyrir börn. einkennin voru fundin með rannsókn-

um og athugunum á börnum og ekki gert ráð fyrir 

að þau ættu eftir að eiga við fullorðna. Þetta sést 

vel í sumum skilmerkjum sem eiga engan veginn 

við fullorðna s.s. „klifrar eða hleypur óhóflega 

mikið“ eða „á erfitt með að leika sér hljóðlega“. Í 

dag er lítill sem engin rannsóknarlegur stuðningur 

fyrir því að þessi einkenni fari saman með ofvirkni 

hjá fullorðnum (6).

Ýmis önnur atriði hafa verið talsvert gagn-

rýnd, þar má nefna fjölda greiningarskilmerkja 
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og þess fjölda sem þarf að uppfylla til þess að fá 

greiningu. rannsóknir hafa til dæmis sýnt fram á 

að dsM-iv viðmiðin séu of ströng (18). Murphy 

og barkley (18) gerðu rannsókn sem sýndi að 

það að þurfa að uppfylla sex af níu einkennum 

ofvirkni/athyglisbrests var 2-4 staðalfrávikum fyr-

ir ofan meðaltal úrtaksins sem greinilega eru allt 

of há viðmið. Það hefur einnig verið gagnrýnt að 

greiningarviðmið dsM-iv kerfisins eru hönnuð 

út frá einkennum drengja og eru tíðni einkenna 

og styrkleiki meiri meðal drengja en stúlkna í 

almennu úrtaki (6). af því mætti leiða að viðmið 

gætu verið of ströng fyrir stúlkur og því erfiðara 

fyrir þær að fá greiningu þrátt fyrir hamlandi ein-

kenni. önnur gagnrýni sem hefur verið studd með 

rannsóknum hefur verið á hvar einkenni koma 

fram. Það að þau komi fram í skóla, vinnu eða 

heima er ekki nægjanlega yfirgripsmikið til þess 

að ná yfir aðrar mikilvægar aðstæður fullorðinna 

einstaklinga (6).

ein helsta gagnrýni á ofvirknigreiningu dsM-

iv kerfisins fyrir fullorðna hefur verið á að ein-

kenni þurfa að koma fram fyrir sjö ára aldur. fyrir 

fullorðin einstakling gerir þetta ofvirknigreiningu 

mjög háða minni viðkomandi eða upplýsingum 

frá þriðja aðila. Í raun eru engar rannsóknir sem 

styðja sjö ára viðmiðið (6) og virðast rannsóknir 

sýna að einkenni geti komið fram mun síðar (19) 

og að greiningar verði áreiðanlegri ef notast er við 

eldra aldursbil (6).

til þess að skoða þessa gagnrýni enn frekar 

gerðu barkley og félagar (6) röð rannsókna í þeim 

tilgangi að afla vísindalegra gagna um ofvirkni 

meðal fullorðinna og meðal annars að leggja fram 

tillögur að nýjum og bættum greiningarviðmiðum. 

niðurstöður þessara rannsókna bentu til þess 

að einkenni athyglisbrests, hvatvísi, einbeiting-

arskorts og truflaðs vinnsluminnis væru best til 

þess fallin til að greina ofvirkni hjá fullorðnum. Þó 

yfirleitt sé fjallað um hugtakið ofvirkni þá virtist 

samkvæmt þeirra niðurstöðum ofvirknieinkenni 

skýra lítið af einkennum fullorðinna. niðurstöður 

þeirra bentu til þess að listi af níu einkennum væri 

betur til þess fallin að greina ofvirkni hjá fullorðn-

um heldur en 18 atriða listi dsM-iv-tr kerfisins. 

Þessi listi samanstendur að mestu af einkennum 

hvatvísi og athyglisbrests og má sjá í töflu 1.

Þessi greining er mun einfaldari og ætti 

því að vera þægilegri í klínískum aðstæðum 

heldur en dsM-iv-tr greiningin. Hér er búið 

að fella út flokkun dsM-iv kerfisins í einkenni 

athyglisbrests og ofvirkni/hvatvísi og eru því 

ekki undirflokkar fyrir greiningu. einkennalisti 

hefur verið styttur um helming. Hér hefur einnig 

Tafla 1Tafla 1

tafla 1 ný greiningarviðmið fyrir adHd hjá fullorðnum samkvæmt barkley, Murphy og fischer frá 2008.

Hluti viðmið

a sex eða fleiri af eftirfarandi einkennum hafa verið til staðar í það minnsta 6 mánuði í 
þeim mæli að það veldur hömlun og er óviðeigandi miðað við þroska.

1. truflast oft auðveldlega af ytri áreitum.
2. tekur oft hvatvísar ákvarðanir.
3. á oft erfitt með að stöðva hegðun þegar ætti að gera það.
4. byrjar oft á viðfangsefnum og verkefnum án þess að lesa eða hlusta nægjanlega 
vel á leiðbeiningar.
5. stendur oft ekki við loforð og skuldbindingar gagnvart öðrum.
6. á oft erfitt með að gera hluti í réttri röð.
7. er líklegri til þess að keyra vélknúið farartæki hraðar en aðrir (hraðakstur).
8. á oft erfitt með að halda athygli við verkefni eða frístundir.
9. á oft erfitt með að skipuleggja störf sín og verkefni.

b Hamlandi einkenni til staðar í barnæsku og á unglingsaldri (fyrir 16 ára aldur).

c Hömlun af völdum einkenna til staðar í tveimur eða fleiri aðstæðum (s.s. vinnu, 
menntun, heimilislífi, virkni í samfélagi eða félagslegum samskiptum).

d skýr klínísk hömlun í félags-, menntunar-, heimilis- (stefnumót, hjónaband 
eða samband, fjármál, keyrsla ökutækis, barnauppeldi ofl.) , starfs- og 
samfélagsaðstæðum. 

e einkenni skýrast ekki af öðrum þroskaröskunum, geðklofa eða annarri geðrofsröskun. 
einkenni skýrast ekki betur af öðrum geðröskunum (s.s. þunglyndi, kvíða eða 
persónuleikaröskunum).
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verið mætt þeirri gagnrýni sem var nefnd hér 

að ofan. Þessar niðurstöður eru mikilvægar fyrir 

greiningar ofvirkni/athyglisbrests hjá fullorðnum 

og eiga því fullt erindi til þeirra sem vinna með 

ofvirkni í klínískum aðstæðum sem og fræði-

manna.

Greiningar á geðsviði landspítala
greiningum á ofvirkni hjá fullorðnum hefur verið 

sinnt af sálfræðingum og geðlæknum á stofum 

hérlendis auk þess sem adHd samtökin eru með 

sálfræðing í starfi sem sinnir greiningum hjá 

fullorðnum. innan geðsviðs landspítalans hefur 

greiningum fullorðinna verið sinnt frá árinu 2004. 

Það sem helst stóð í vegi fyrir því að þessum 

greiningum væri sinnt af meira mæli var að 

ekki voru til neinar útgefnar vinnulagsreglur um 

hvernig standa ætti að greiningunum auk þess 

sem eins og áður hefur komið fram að nokkuð 

algengt hefur verið að þessi röskun hafi ekki ver-

ið talin raunverulegt læknisfræðilegt vandamál. 

algengast er að fólk leiti sjálft eftir því að fá 

greiningu á ofvirknieinkennum en oft hefur fólk 

haft þennan grun lengi og algengt er að foreldrar 

barna sem hafa verið greind með adHd óski sjálf 

eftir mati.

Þar sem greiningarviðmið á ofvirkni eru mið-

uð við börn er greining á fullorðnum nokkuð 

vandasöm. ekki eru til nein líffræðileg eða lífeðl-

isfræðileg próf sem eru greinandi fyrir ofvirkni. 

árið 2007 voru gefnar út leiðbeinandi reglur um 

greiningu og meðferð athyglisbrests með ofvirkni 

af landlæknisembættinu (20) en farið er eftir 

þessu vinnulagi við ofvirknigreiningar á geðsviði 

landspítala. að þeirri skýrslu komu margir sér-

fræðingar á þessu sviði auk þess sem tekið var 

mið af vísindagreinum og fyrirkomulagi þessara 

mála í öðrum löndum. fyrir lágu evrópskar með-

ferðarleiðbeiningar og nýútkomnar leiðbeiningar 

frá bandaríkjunum og að auki var stuðst við 

breskar leiðbeiningar frá nice (national institute 

for Health and clinical excellence) og samsvar-

andi heimildir frá bæði noregi og svíþjóð (hægt 

er að nálgast skýrsluna á heimasíðu landlæknis 

á slóðinni http://www.landlaeknir.is/Pages/105-

5?newsid=1727 ).

greiningarvinna á geðsviði landspítala tekur 

að jafnaði um 5-8 klukkustundir og kemur fólk 

í rannsókn að lágmarki tvisvar sinnum. greining 

samanstendur af viðtölum og fyrirlögnum sál-

fræðilegra prófa en mikilvægt er að læknisfræði-

legt mat fari einnig fram.

áður en byrjað er að nota greiningartækin er 

fólk innt eftir því hver vandi þess er og það beðið 

um að lýsa áhrifum hans á daglegt líf þeirra. síð-

an er farið yfir skimunarlista yfir einkenni adHd 

(dsM-iv einkennalisti um núverandi einkenni um 

athyglisbrest með ofvirkni; (21) þar sem skoð-

uð eru einkenni samkvæmt greiningarviðmiðum 

dsM-iv bæði í barnæsku sem og síðustu sex 

mánuði. ef einstaklingur skimast með 4 til 6 ein-

kenni á báðum skimunarlistunum er haldið áfram 

og farið ítarlega í sögu viðkomandi. kannaðir 

eru helstu þættir í þroskasögu einstaklingsins, 

menntun, atvinnu, félags- og sjúkrasögu, fjöl-

skyldusögu um ofvirkni, neyslu og afbrotasögu. 

Því næst er farið yfir adHd greiningarviðtal fyrir 

fullorðna (notuð er íslensk útgáfa greiningarvið-

talsins k-sads, 21) þar sem hvert einkenni er 

skoðað ítarlega og skoðuð dæmi um birting-

armynd þess og hömlunaráhrif á einstaklinginn 

metin. Það viðtal er hálfstaðlað og krefst þess að 

fólk hafi fengið þjálfun í notkun þess.

Í framhaldinu er leitað upplýsinga um geðsögu 

viðkomandi og farið yfir Mini geðgreiningarviðtal-

ið (Mini international neuropsychiatric interview; 

22) þar sem kannað er hvort aðrar geðraskanir 

geti verið að útskýra einkenni betur og hvort ein-

staklingurinn sé með einhverjar fylgiraskanir sem 

einnig þarf að meðhöndla. Í raun má segja að 

það sé undantekning ef fullorðinn einstaklingur 

með adHd greinist ekki með neina aðra röskun. 

Mismunagreiningar eru því einstaklega mikilvæg-

ar meðal annars vegna þess að þær geta stýrt 

áframhaldandi meðferð en einnig er mikilvægt 

að greina hvort einkenni skýrist betur af annarri 

greiningu eða alvarlegri sjúkdómi sem ber þá 

að meðhöndla fyrst. Í töflu 2 má sjá helstu mis-

munagreiningar en í greiningaferlinu þarf einnig 

að hafa í huga hugsanlega undirliggjandi lík-

amlega sjúkdóma eða heilaskaða sem útskýra 

einkenni betur.

Í viðtali eru því einnig lögð fyrir þrjú stutt 

taugasálfræðipróf til að athuga vandamál tengt 

hugarstarfsemi og haft er samband við náinn að-

standenda til að fá annað sjónarhorn á einkenni 

einstaklingsins og til að afla frekari upplýsinga um 

einkenni í barnæsku.

taugasálfræðilegum prófum er ætlað að meta 

vinnsluminni, skipulagningu og hömlun viðbragðs 

Tafla 1Tafla 1
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(digit span, slóðarpróf a og b og stroop) en það 

eru þeir þættir sem meðal annarra hafa reynst 

vera skertir hjá fullorðnum með ofvirkni.

Í viðtali við aðstandenda er bæði spurt opinna 

spurninga um einkenni í æsku og almennan lífs-

vanda en auk þess er farið yfir skimunarlistana 

fyrir einkenni í barnæsku og síðustu sex mánuði.

ástæða er til að taka fram að greining getur 

aldrei verið byggð ein og sér á greiningarviðtali, 

einstökum matskvörðum eða taugasálfræðipróf-

um. Þetta vinnulag er haft til fyrirmyndar en ætíð 

er þörf á að meta hvern einstakling fyrir sig. Það 

er margt sem hafa þarf í huga við greiningu á 

ofvirkni hjá fullorðnum. umhverfi einstaklingsins, 

líkamleg heilsa, viðbrögð við álagi og annað slíkt 

getur skipt máli. Það er reynsla þeirra sálfræðinga 

sem að greiningarvinnunni koma á geðsviði land-

spítala að ekki sé endilega betra að nota mörg 

próf eða ræða við marga aðstandendur. Mestu 

máli skiptir að fá heildstæða mynd og ítarlega 

einkennasögu þar sem hægt er að meta áhrif 

einkennanna á einstaklinginn. Margir geta lýst 

einkennum athyglisbrests eða ofvirkni en ekki all-

ir þjást vegna einkenna sinna og geta rakið vanda 

í daglegu lífi til þessara einkenna en fyrir þá ein-

staklinga er greiningin mikilvægust svo hægt sé 

að útvega þeim hentug meðferðarúrræði. á mynd 

1 má svo sjá flæðirit sem sýnir greiningarferlið á 

geðsviði landspítala.

umræður
greining og meðferð fullorðinna með ofvirkni er 

tiltölulega ný af nálinni en áður var talið að þessi 

röskun hyrfi við unglingsaldurinn. á síðustu árum 

hefur fjölda rannsókna á þessu sviði aukist til 

muna. til þessa hafa greiningar fullorðinna byggt 

á viðmiðum og rannsóknum fyrir börn en líklegast 

verða til ný skilmerki fyrir fullorðna höfð í næstu 

útgáfu geðgreiningarkerfanna. Mun það gefa 

Mynd 1Mynd 1

tafla 2. Helstu mismunagreiningar adHd á fullorðinsaldri.

röskun sameiginlegt með adHd ólíkt adHd

alvarlegt þunglyndi erfiðleikar með athygli, minni og 
einbeitingu. erfiðleikar með að 
byrja og klára verkefni

langvarandi daprar 
hugsanir. erfiðleikar 
með svefn og matarlist. 
lífsleiðahugsanir. oft 
tímabundið ástand.

geðhvörf ofvirkni. erfiðleikar með að 
halda athygli og fókus. Hraðar 
hugsanir, hvatvísi ofl.

Miklar tilfinningasveiflur. 
Mjög mikil tímabundin 
virkni, oflæti, minnkuð 
svefnþörf, talþrýstingur. 
ranghugmyndir

almenn kvíðaröskun fikt, óróleiki. erfiðleikar með 
einbeitingu.

Ýktar áhyggjur af alls konar 
hlutum. sállíkamlegar 
kvartanir.

fíkniröskun óróleiki, erfiðleikar með athygli 
og einbeitingu. örlyndi.

andfélagsleg/neyslu hegðun 
með félagslegar afleiðingar. 
sálfræðileg og líkamleg 
fráhvarfseinkenni

jaðarpersónuleikaröskun eða 
andfélagsleg persónuleikaröskun

Hvatvísi, tilfinningalegt 
ójafnvægi. erfiðleikar í námi, 
hegðunarerfiðleikar.

sjálfsskaðandi hegðun eða 
afbrotahegðun.

mynd 1. ferli adHd greininga á geðsviði 
landspítala.
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meira samræmi í greiningum fullorðinna og gera 

rannsóknir samanburðarhæfari. á geðsviði land-

spítala er unnið eftir verklagsreglum landlæknis 

við greiningar á ofvirkni fullorðinna en ljóst er að 

greining á ofvirkni er flókið ferli og að mörgu að 

huga. Því er mikilvægt að þeir sem stunda slíkar 

greiningar hafi sérþekkingu á sviðinu en einnig er 

mikilvægt að hafa talsverða þekkingu í sálmeina-

fræði og klíníska reynslu með ofvirka einstaklinga 

eða börn. vönduð greining er mikilvæg bæði 

vegna þess að um varanlega greiningu er að ræða 

og einnig þar sem fyrsta meðferð á ofvirkni er 

örvandi lyf en hægt er að misnota slík lyf og geta 

þau verið varasöm undir vissum læknisfræðileg-

um forsendum. greiningar á geðsviði landspítala 

eru nú á höndum fárra sálfræðinga í samvinnu 

við sérfræðilækna með þekkingu á sviðinu. einnig 

hefur verið samvinna við sálfræðinga og barna- og 

unglingageðlækna á bugl. Þjálfun greiningaraðila 

hefur verið markviss og er töluverð reynsla komin 

þannig að greiningar eru vel samræmdar og í takt 

við alþjóðlegar vinnureglur.
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nanna briem

Um siðblindu

vægðarlaust ryður hann sér braut gegn-

um lífið og skilur eftir sig slóð af brostnum 

hjörtum, væntingum og tómum veskjum. Hann 

svífst einskis í eigin þágu, enda samviskulaus 

og ófær um að setja sig í spor annarra. regl-

ur mannlegra samskipta og samfélagsins eru 

fótum troðnar án minnstu sektarkenndar eða 

eftirsjár.

svona hljómar lýsing sálfræðingsins robert 

Hare á siðblindum einstaklingi, en hann hefur varið 

stórum hluta starfsævinnar í rannsóknir á siðblindu 

(1). öll höfum við mismunandi skapgerðareinkenni 

sem ráða því hvernig við upplifum umheiminn og 

hegðum okkur. kallast þetta persónuleikinn. við 

getum verið einræn eða mannblendin, bráðlát eða 

jafnlynd, tilfinningarík, harðlynd, smámunasöm 

eða dreymin. Þegar persónuleikaeinkennin eru 

farin að víkja verulega frá almennum umgengn-

isreglum samfélagsins, farin að trufla annað fólk 

og trufla aðlögun viðkomandi að umhverfinu er 

talað um persónuleikaröskun (2). siðblinda er ein 

tegund persónuleikaröskunar. 

með dáleiðandi persónutöfrum dregur hann 

fórnarlömb sín á tálar en undir niðri er kaldlyndur 

svikahrappur, sem ráðskast með fólk á lævísan 

hátt og tekur ekkert tillit til tilfinninga annarra. 

Hann er ófær um eðlilegt tilfinningalegt samband 

við aðra manneskju. Þegar það hentar þykist 

hann vilja breyta sér eða bæta, en í raun er það 

lítið annað en leikaraskapur.

siðblinda er alvarlegasta persónuleikaröskunin, 

með 0,5–1% tíðni í samfélaginu (2,3) sem þýðir 

að fjöldinn á Íslandi er á bilinu 1500–3000 manns. 

siðblinda er ekki það sama og andfélagsleg 

persónuleikaröskun, sem fyrirfinnst í greiningar-

kerfum geðlæknisfræðinnar, bæði icd-10 sem 

er evrópska (WHo) kerfið og dsM-iv sem er 

það bandaríska. andfélagsleg persónuleikaröskun 

er þó mun víðari skilgreining, enda eru samkvæmt 

erlendum rannsóknum allt að 80% fanga með 

andfélagslega persónuleikaröskun, en siðblindir 

fangar eru aðeins 20% (4). siðblindugreiningin 

hefur mun betra forspárgildi um meðferðarár-

angur (5), líkur á endurtekningu glæpa og ofbeld-

isfullri hegðun (6). líkur á endurtekningu afbrots 

eru tvöfalt meiri meðal siðblindra en annarra 

afbrotamanna, og líkur á endurtekningu á ofbeld-

isfullum glæp eru fjórfaldar miðað við aðra af-

brotamenn (6). rúmlega 80% siðblindra kynferð-

isafbrotamanna höfðu framið nýjan ofbeldisfullan 

glæp innan 6 ára eftir að hafa afplánað dóm, 

miðað við 20% dæmdra kynferðisafbrotamanna 

sem ekki voru siðblindir (7). siðblindugreiningin 

er því hagnýt greining og robert Hare hefur lengi 

barist fyrir því að hún verði sérstök greining innan 

greiningarkerfa geðlæknisfræðinnar.

sá siðblindi er rótlaus og lífið einkennist af hvat-

vísi og spennufíkn, enda leiðist honum fljótt ef 

ekkert er um að vera. Hann þekkir muninn á réttu 

og röngu og er meðvitaður um afleiðingar gjörða 

sinna, en tekur enga ábyrgð á þeim.

robert Hare er höfundur “the psychopathy check 

list” eða Pcl, sem er tæki notað til að greina sið-

blindu (2). Það byggir á 20 einkennum sem eru 

dæmigerð fyrir siðblinda einstaklinga, helmingur 

einkennanna eru svokölluð kjarnaeinkenni sið-

blindu og hafa með tilfinningalíf og samskipti við 

aðra að gera. Hinn helmingurinn lýsir lífsstíl og 

andfélagslegri hegðun (sjá töflu 1).

fyrir hvert einkenni er gefið 0-1-2 stig; 0 ef 

einkennið er ekki til staðar, 2 ef það er afgerandi 
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til staðar og 1 ef það er einungis til staðar að 

hluta til. til verður þá litróf frá 0 til 40, þar sem 

mest siðblindu einstaklingarnir eru með 40 stig, 

venjulegir þjóðfélagsþegnar með undir 5 stigum, 

og næst 0 stigum líklega ekki aðrir en helgustu 

dýrlingar. til að fá siðblindugreiningu þarf 30 stig 

(25 stig sums staðar, t.d. á norðurlöndunum). 

Meðal stigafjöldi karlkyns- og kvenkyns glæpa-

manna eru 22 og 19 stig. einstaklingur með stig á 

bilinu 10-19 er með væga siðblindu, ef stigafjöld-

inn er á bilinu 20-29 eru siðblindueinkennin tölu-

verð án þess þó að uppfylla greiningarskilmerkin. 

einstaklingar geta verið hvatvísir, eigingjarnir eða 

óábyrgir og erfiðir í samskiptum, en það eitt og 

sér gerir þá ekki siðblinda. Það er fjöldi einkenna 

og styrkur þeirra sem skiptir máli til að fá grein-

inguna. til að nota greiningartækið þarf sérfræði-

menntun og sérstaka þjálfun í notkun tækisins. 

Pcl er notað til að meta siðblindu í klínískum- eða 

lagalegum tilgangi og við rannsóknir. Það er notað 

víða um heim meðal annars í fangelsum við gerð 

áhættumats á endurtekningu ofbeldis og þykir 

gott og áreiðanlegt mælitæki (8).

mest áberandi eiginleikar siðblindra geta verið 

persónutöfrar og sjálfsöryggi sem eru frekar já-

kvæðir eiginleikar. fólk fellur oft fyrir siðblindum 

við fyrstu kynni, en áttar sig fyrst seinna á dökk-

um hliðum persónuleikans. 

óhugnanlegustu birtingarform siðblindu eru sam-

viskulausir morðingjar eins og bandaríkjamað-

urinn ted bundy sem myrti fleiri en 30 konur á 8. 

áratug síðustu aldar eða diane downs sem myrti 

börnin sín til að ganga í augun á manni sem ekki 

vildi börn. glæpir þessara einstaklinga eiga rætur 

sínar í kaldlyndum og útsmognum huga þar sem 

skortur á samhygð er algjör. Þeir eru ófærir um 

að meðhöndla annað fólk sem hugsandi tilfinn-

ingaverur. Þetta eru ekki ástríðuglæpir framdir í 

hita leiksins. Þetta eru kaldrifjuð morð og oftast 

tilviljanakennd fórnarlömb. Þótt erfitt sé að skilja 

að slík ódæði komi ekki úr sjúkum huga þá er það 

svo að þessir einstaklingar eru hvorki geðlækn-

isfræðilega né lagalega geðveikir (2). Þessir ein-

staklingar bæði heilla okkur og hræða, enda 

þreytist skemmtanaiðnaðurinn ekki á því að sýna 

okkur siðblinda hrotta á borð við Hannibal the 

cannibal og the joker. en aðeins lítill hluti sið-

blindra endar sem raðmorðingjar. vissulega lenda 

margir þeirra upp á kant við lögin og bak við lás 

og slá, en stór hluti sér aldrei innviði fangelsis. 

Þeir lifa í samfélaginu án þess tæknilega að brjóta 

lögin, eða að minnsta kosti án þess að upp um þá 

komist og virðast því á yfirborðinu sem venjulegir 

þjóðfélagsþegnar. Þeir eru þó alveg jafn siðblindir 

og hinir, en vegna þátta eins og greindar, fjöl-

skyldubakgrunns og félagslegra hæfileika lítur 

framhliðin “eðlilega” út . en þetta eru ekki hlýir og 

ástríkir ástvinir, né tryggir vinir og samstarfsaðilar. 

Þetta eru einstaklingar sem valda öðrum miklum 

þjáningum bæði tilfinningalega og fjárhagslega. 

Þeir lifa eins og sníkjudýr, leggjast upp á fólk og 

mergsjúga það, notfæra sér gjafmildi eða trúgirni 

þess og misnota traust og stuðning fjölskyldu og 

vina (2). robert Hare hefur skrifað bókina Without 

conscience, í þeim tilgangi að fræða fólk um sið-

blindu og hvar siðblindu er að finna (2).

siðblindir finnast alls staðar í samfélaginu, 

í öllum stéttum og störfum, ekki bara innan 

fangelsismúranna. robert Hare og sálfræðing-

urinn Paul babiak, skoðuðu náið 200 efnilega 

stjórnendur fyrirtækja og komust að því að af 

þeim uppfylltu 3,5% greiningarskilmerkin fyrir 

tafla 1 – 20 einkenni í Pcl

samskipti og tilfinningalíf lífsstíll og andfélagsleg hegðun

• tungulipurð/yfirborðskenndir persónutöfrar
• stórmennskuhugmyndir um eigið ágæti
• lygalaupur
• slóttugur, falskur, hagræðir, falsar
• skortur á eftirsjá, sektarkennd
• yfirborðskennt tilfinningalíf
• kaldlyndur/skortur á samhygð (empathy)
•  tekur ekki ábyrgð á eigin hegðun 

(kennir öðrum um)
• lauslæti

• spennufíkill/leiðist auðveldlega
• sníkjudýr (parasitic lifestyle)
• skortur á raunsæjum langtímamarkmiðum
• Hvatvísi
• ábyrgðarleysi
• Mörg skammtíma sambönd
• léleg sjálfsstjórn
• afbrot á unglingsárum
• Hegðunarvandamál í æsku
• brot á skilorði
• fjölskrúðugur afbrotaferill



2�

um siðblindu

g e ð v e r n d  •  3 8 .  t b l  •  2 0 0 9

siðblindu. Þessar tíðnitölur eru hærri en í almennu 

þýði (0,5-1%) og þýða í raun að það eru þrisvar 

sinnum meiri líkur á að finna siðblindan einstakl-

ing í stjórnunarstöðu fyrirtækis en í almennu 

þýði (9). Í kjölfarið rituðu þeir bókina snakes in 

suits; um siðblinda á vinnustöðum. Það kann að 

hljóma undarlega að siðblindir séu ráðnir til starfa 

í fyrirtækjum hvað þá að þeir haldi störfum þar 

til lengri tíma. áður fyrr var talið að persónueig-

inleikar þeirra gerðu þá vanhæfa til vinnu innan 

fyrirtækja, en samkvæmt rannsóknum babiaks og 

Hare er raunveruleikinn annar. fyrrnefnd rann-

sókn sýndi að fyrirtækin losuðu sig ekki við þá 

sem reyndust siðblindir, heldur unnu þeir sig 

áfram upp í fyrirtækjunum (9). Í bókinni koma 

sálfræðingarnir með nokkrar kenningar til að 

skýra þetta. siðblindir geta sýnt mikla persónu-

töfra og blekkt og talað jafnvel reyndustu menn til 

með tungulipurð, lygum og blekkingum. stundum 

eru einkennin tekin í misgripum fyrir stjórnunar- 

og leiðtogahæfileika, stundum er jafnvel með-

vitað leitað eftir ákveðnum einkennum siðblindu 

sem talið er að geti gagnast fyrirtækinu. ekki 

eru til nægilegar upplýsingar um áhrif mismun-

andi einkenna siðblindu á starfsgetu. Æskilegur 

fjöldi og alvarleiki einkenna er væntanlega meiri 

fyrir sumar starfsstéttir (verðbréfamiðlara, stjórn-

málamenn, löggæslumenn, bílasala, málaliða og 

lögfræðinga) en aðrar (félagsráðgjafa, kennara, 

hjúkrunarfræðinga og presta). fyrirtækin leita ef 

til vill að stjórnanda sem þorir að taka áhættur, er 

kaldlyndur í erfiðum ákvarðanatökum, lætur ekki 

samviskuna flækjast of mikið fyrir sér og hefur 

getu til að ráðskast með fólk. Hæfileikaríkur sið-

blindur einstaklingur á auðvelt með að gera sér 

upp leiðtoga- og stjórnunarhæfileika. einkenni 

siðblindu eins og stórmennskuhugmyndir, lygar 

og leikaraskapur, hvatvísi og spennufíkn, kald-

lyndi og samviskuleysi geta villt mönnum sýn 

og virst vera sjálfsöryggi, sannfæringarkraftur, 

hugrekki, og ákveðni (9). Hafa verður í huga að 

siðblinda er heilkenni, öll einkennin fylgja með í 

kaupunum, ekki bara þau sem henta fyrirtækinu 

vel. önnur einkenni persónuleikans geta skaðað 

fyrirtækin alvarlega, vinnumóralinn, teymisvinn-

una og framleiðnina (9). Mörg persónueinkenni 

siðblindra hjálpa þeim síðan við framgöngu innan 

fyrirtækisins og þeim gengur vel þar sem ár-

angur er settur ofar öllu sama hvað það kostar. 

sumir fela vel dökku hliðar persónuleikans með 

persónutöfrum, lygum og stjórnkænsku. Þeir eiga 

auðvelt með að lesa í fólk og ná því á vald sitt, 

og notfæra sér það samviskulaust til að koma 

sér áfram. aðrir ná sínu fram með fantabrögð-

um frekar en persónutöfrum. Þeir eru ekki eins 

fágaðir, heldur notast frekar við aðferðir eins og 

áreitni, kúgun og niðurlægingu. Þriðja gerðin er 

sem leikbrúðustjórnandi, sérfræðingur í að ráðs-

kast með fólk úr fjarlægð með því að toga í spotta 

og fá aðra til að áreita og kúga undirmenn sína. 

við minnstu vísbendingu um óhlýðni ráðast þeir 

á samherja sína og svipar þannig til einstaklinga 

eins og Hitlers og stalín, sem umkringdu sig með 

hlýðnum stuðningsmönnum og stjórnuðu gegnum 

þá þjóð sinni (9). 

viðskiptaheimurinn, eins og hann hefur verið 

undanfarin ár, er orðinn berskjaldaðri fyrir sið-

blindum. áður voru fyrirtæki með mikið skrif-

stofuveldi í tilraun til að viðhalda stöðugleika, 

gæðum og framleiðni. Því miður gerði það fyr-

irtækin líka hægfara og þunglamaleg, með mikið 

regluverk þar sem nýsköpun og nýjungagirni átti 

erfitt uppdráttar. á síðustu áratugum 20. ald-

arinnar jókst krafan um skilvirkari fyrirtæki, sem 

kallaði á einfaldari uppbyggingu, færri reglur 

og hraðara upplýsingaflæði, allt til að auðvelda 

ákvarðanatöku. breytingarnar voru nauðsynleg-

ar fyrir fyrirtæki í harðri samkeppni og hraði 

og nýsköpun fóru að skipta öllu máli, reglur og 

eftirlit minna. Þessi nýju fyrirtæki voru í stöð-

ugri þróun og náðu aldrei því jafnvægi eða þeim 

stöðugleika sem gömlu fyrirtækin höfðu. Hratt, 

áhættusamt en gróðavænlegt umhverfi er einmitt 

það sem siðblindir sækjast eftir. færri reglur, 

hraðari framganga innan fyrirtækis, hærri laun 

og bónusar freista þeirra. við þessar aðstæður fá 

þeir þá spennu sem þeir sækjast eftir og í skjóli 

skipulagsleysisins er auðveldara að fela dökku 

hliðar persónuleikans (9). sem dæmi um slíkt 

fyrirtæki mætti nefna enron, sem varð gjaldþrota 

2001 og um 20.000 manns misstu vinnuna. við 

gjaldþrotið kom í ljós gríðarlegt fjármálamisferli, 

sem hafði lengi falið hvernig var ástatt fyrir fyr-

irtækinu og kom því loks í þrot. fyrirtækin líta 

í hina áttina ef harðsvíruð og siðlaus aðgerð er 

arðbær, verðlauna hana jafnvel. Þeir sem auka 

gróða fyrirtækisins eru gerðir að stjörnum, þó að 

aðferðirnar hafi verið mjög áhættusamar og jafn-

vel siðlausar. við slíkar aðstæður standa allar dyr 

opnar hinum siðblindu (10).
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babiak hefur bent á að það sé ólíklegt að 

einstaklingur sem byggir upp og stýrir farsælu 

fyrirtæki sé siðblindur. fyrirtækið verða hluti af 

persónu einstaklingsins sem vill því frekar efla 

það en ræna, hann er tryggur fyrirtækinu og 

hefur mikilla hagsmuna þar að gæta. sá siðblindi 

hefur enga tryggð við fyrirtækið, bara við sjálfan 

sig. Þessu síðastnefnda lýsir andrew fastow hjá 

einum stjórnanda í enron, en hann hafði sem 

markmið að græða sjálfur sem mest án þess að 

hafa minnstu áhyggjur af fyrirtækjunum eða fólk-

inu (11). flest dæmi um siðblinda í fyrirtækjum 

fara þó hljóðlega vegna hræðslu fórnarlamb-

anna. fyrirtækin hylma einnig yfir með hinum 

siðblindu, stundum til að vernda orðstír fyrirtæk-

isins, en stundum vegna þess að sá siðblindi er 

talinn ómissandi (9).

siðblindir einstaklingar eru sérfræðingar í 

svindli og prettum, þeir eru tunguliprir og töfrandi, 

kaldir og samviskulausir. Þeir laðast að hvítflib-

baglæpum enda eru slíkir glæpir arðbærir, líkur á 

nást litlar og refsingin smávægileg. bankaræningi 

fær ef til vill háan óskilorðsbundinn dóm, en lög-

fræðingurinn, viðskiptafræðingurinn eða stjórn-

málamaðurinn sem svíkur milljónir ef ekki meira 

út úr almenningi fær kannski bara sekt eða skil-

orðsbundinn dóm, eftir dómsmál sem einkennist 

af löngum töfum og óskýrum lagabrellum. við 

fordæmum bankaræningjann en svikahrappurinn 

getur nánast haldið ótrauður áfram, er jafnvel 

beðinn um að ávaxta sparnaðinn okkar. ekki skrít-

ið að siðblindir laðist að hvítflibbaglæpum (2).

Hare og babiak halda því fram að hægt hefði 

verið að koma í veg fyrir enron málið og fleiri 

slík ef skimað væri fyrir siðblindu þegar ráðið 

er í stjórnunarstöður fyrirtækja (11). Þeir hafa 

síðastliðin fimm ár þróað b-scan sem er tæki 

til að meta hegðun, viðhorf og dómgreind fram-

kvæmdastjóra í viðskiptalífinu og kemur út síðar á 

þessu ári (12, 10). Í bókinni snakes in suits fara 

þeir yfir aðferðir til að finna siðblinda einstaklinga 

á vinnustöðum, með áherslu á ráðningarviðtölin. 

Þeir mæla með fleiri en einum reynslumiklum við-

mælanda, þar sem upplýsingar um starfsferil og 

meðmæli eru sannreyndar og farið vel ofan í allt 

ósamræmi. Hare hefur bent á að í ráðningarferli 

margra stétta er lagt mat á persónuleikann með 

ýmsum mælitækjum, t.d. hjá lögreglumönnum, 

flugmönnum og starfsmönnum kjarnorkuvera. 

Miðað við það finnst honum undalegt að það sama 

skuli ekki vera gert við ráðningu einstaklinga sem 

eiga eftir að höndla með milljarða (11). 

Þar sem siðblindir einstaklingar hafa fengið 

að leika lausum hala er mikilvægt að hreinsa til 

með því að afhjúpa þá og lögsækja þar sem það 

á við. siðblinda er áhugavert, en um leið mjög 

alvarlegt, óhugnanlegt og hættulegt fyrirbæri, og 

það þarf ekki sérfræðing í geðlækningum til að 

segja manni að siðblinda sé ekki eftirsóknarverð í 

fyrirtækjum, hvað þá í samfélagi manna.

Persónuleikaröskunin siðblinda hefur verið 

mikið rannsökuð í leit að orsök og meðferð. viða-

miklar rannsóknir á heilum siðblindra undanfar-

in ár hafa leitt ýmislegt í ljós meðal annars að 

starfsemi möndlungs (amygdala) og heilabarkar í 

augntóttarhluta ennisblaða heilans (orbitofrontal 

cortex) sé ábótavant (13-15). en þessar niður-

stöður skýra ekki af hverju viðkomandi verður 

siðblindur. Ýmsar kenningar eru til um það, en 

líklega er um að ræða samspil líffræðilegra- 

sálrænna- og félagslegra þátta (biopsychosocial 

model) (16). lengi hefur verið litið svo á að með-

ferð gagnist ekki siðblindum, en svo virðist sem 

stoð fyrir þeirri fullyrðingu í rannsóknum sé lítil 

(17, 18). Það gætir því meiri bjartsýni í dag (19, 

20) og ekki er ólíklegt að í framtíðinni verði til 

virk meðferðarprógrömm fyrir einstaklinga með 

siðblindu. Þangað til er líklega besta meðferðin 

öflugt réttarkerfi.
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Þ ö k k u m  e f t i r t ö l d u m  v e i t ta n  s t u ð n i n g :

Tempo innrömmun
Varmi ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.
Vetrarsól ehf.
Vídd ehf.
Ýmus ehf. heildverslun
Þakpappaþjónustan ehf.

Garðabær
Artasan ehf.
Auður S. Kristinsdóttir
Bókasafn Garðabæjar
Fag-val
Garðabær
Geislatækni ehf. – Laser-þjónustan
Hagráð hf.
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Hársnyrtistofa Þórunnar Ingólfsdóttur
Hurðaborg – Crawford hurðir
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Kvótabankinn ehf.
Patrekur Jóhannesson
Vefur ehf.
Vistor hf.
Yggdrasill ehf.

Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf.
Bátaraf
Bergplast ehf.
Blikksmíði ehf.
Blómabúðin Burkni ehf.
Bókasafn v/Flensborgarskóla

Byggingafélagið Sandfell ehf.
Endurskoðun Gunnars Hjaltalín
Fagfólk ehf. – Hársnyrtistofa
Ferskfiskur ehf.
Fiskvinnslan Útvík ehf
Fínpússning ehf.
Fjörukráin ehf.
Flúrlampar hf.
Gamla Vínhúsið – A. Hansen
Hagstál ehf.
Hagtak hf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Hvalur hf.
Íslensk Orkuvirkjun ehf.
Kópavogsnesti
Lerkiverktakar ehf
Netorka hf.
Orkuver ehf.
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafrún ehf.
Rakarastofa Halla
Reebok Ísland ehf
Sigurþór Aðalsteinsson Teiknistsofa
Spennubreytar
Stoð hf. – Stoðtækjasmíði
Tannlækningastofa Harðar V. 

Sigmarssonar sf.
Umboðssalan Ársel ehf.
Varmaverk ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélsmiðja Guðmundar ehf.
Víðir og Alda ehf.

Keflavík
Bókasafn Reykjanesbæjar
DMM Lausnir ehf
Efnalaug Suðurnesja  

– BK hreinsun ehf.
Fagtré ehf.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
Rafbrú sf.
Ráin ehf.
Rekstrarþjónusta G.Þ. ehf.
Reykjanesbær
Sálarrannsóknarfélag Suðurnesja
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Skattsýslan sf.
Starfsmannafélag Suðurnesja
T.S.A. ehf.
UPS hraðsendingar ehf.
Útfararþjónusta Suðurnesja
Varmamót ehf.
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Verslunin Kóda sf.

Keflavíkurflugvöllur
Suðurflug ehf. Bygging 787

Grindavík
E.P. verk ehf.
Einhamar seafood ehf.
Flutningaþjónusta Sigga ehf.
Söluturninn Víkurbraut
Veiðafæraþjónustan ehf.
Veitingastofan Vör
Vísir hf.
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Þ ö k k u m  e f t i r t ö l d u m  v e i t ta n  s t u ð n i n g :

Sandgerði
Drifás
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.
Flugfiskur ehf.
Púlsinn námskeið – www.pulsinn.is
Sandgerðisbær

Garður
Sveitarfélagið Garður

Njarðvík
Fitjavík ehf
Leikskólinn Gimli
Plexigler ehf
Sigurður Haraldsson ehf.

Mosfellsbær
Garðplöntustöðin Gróandi
Hákon og Pétur – Verktakar
Husky ehf.
Ísfugl ehf.
K.B. Umbúðir ehf.
Kjósarhreppur
Líkami og sál – Snyrti-, nudd og 

fótaaðgerðastofa
Monique van Oosten
Mosfellsbær

Akranes
Akraneskaupstaður
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Bjarmar ehf. Vinnuvélar-og verktakar
Borgdal ehf.
Bókasafn Akraness
GT tækni ehf
Hárhús Kötlu
Hreingerningaþjónusta Vals Gunn ehf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Straumnes ehf., rafverktakar

Borgarnes
Borgarbyggð
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf.
Eyja- og Miklaholtshreppur
Gösli ehf.
Happdrætti Háskóla Íslands
Landnámssetur Íslands
Sigur-garðar sf.
Skorradalshreppur
Trésmiðja Pálma
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.

Stykkishólmur
Fimm fiskar ehf.
Helluskeifur ehf.
Mjöður ehf.
Sæfell ehf

Grundarfjörður
Berg vélsmiðja ehf.
Kvenfélagið Gleym mér ey

Ólafsvík
Barnafataverslunin Þóra
Maggi Ingimars ehf.
Steinunn hf.
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf.

Hellissandur
Félags- og skólaþjón. Snæfellinga
Hjallasandur ehf.
Skarðsvík hf.

Búðardalur
Hjúkrunarheimilið Fellsenda
KM þjónustan
Sýslumaðurinn í Búðardal

Reykhólahreppur
Hólakaup ehf

Ísafjörður
BK bílasprautun og réttingar ehf.
Félag opinberra starfsmanna á 

Vestfjörðum
Hafnarbúðin
Hamraborg ehf.
Ísafjarðarbær
Kjölur ehf.
KNH ehf.
Lögsýn ehf.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Vestri ehf.
Þröstur Marsellíusson ehf.

Bolungarvík
A.G. Sjávarafurðir hf.
Bakkavík hf.
Bolungarvíkurkaupstaður
Sérleyfisferðir
Vélvirkinn sf.

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Flateyri
Eyraroddi hf.

Patreksfjörður
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Ingvi Óskar Bjarnason
Verslunin Albína

Tálknafjörður
Eik ehf. – trésmiðja

Þingeyri
Tengill sf.

Hólmavík
Grundarás
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík

Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf.

Hvammstangi
Heilbrigðisstofnun Hvammstanga
Húnaþing vestra
Skrúðvangur ehf.
Steypustöð Hvammstanga

Blönduós
Húnavatnshreppur

Skagaströnd
Skagabyggð

Sauðárkrókur
Aldan stéttarfélag
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf. 

– Víðihlíð 10
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
K-Tak hf
Skinnastöðin ehf.
Starfsmannafélag Skagafjarðar
Stoð ehf – verkfræðistofa
Sveitarfélagið Skagafjörður
Verslunarmannafélag Skagfirðinga
Vörumiðlun ehf.

Varmahlíð
Akrahreppur – Skagafirði
Langamýri fræðslusetur

Siglufjörður
Egilssíld ehf

Akureyri
Aron Þór Sigurðsson
Ármann Benjamínsson
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Blikkrás ehf.
Bókaútgáfan Tindur – www.tindur.is
Eldvarnarmiðstöð Norðurlands ehf.
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Héraðsdómur Norðurlands eystra
Húsprýði sf.
J.M.J. herrafataverslun
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bergþór grétar böðvarsson

Að efla notendasýn á 
geðsviði Landspítalans

inngangur
bergþór grétar böðvarsson greindist með 

geðhvörf árið 1989. Í dag starfar hann sem 

fulltrúi notenda á geðsviði landspítalans.

starf þetta er brautryðjendastarf (Það er ekki 

vitað til að svona starf eigi sér neina fyrirmynd 

erlendis) sem hófst 2006 en tildrög þess eru að 

bergþór, ásamt notendum í Hugarafli, tók þátt í 

gæðaeftirlitskönnuninni „Notandi spyr Notanda“ 

(1) sem framkvæmd var inni á þremur geðdeild-

um landspítalans, sumarið 2004.

Í gæðaeftirlitskönnuninni kom fram að fólki 

fannst að notendur þjónustunnar þyrftu að eiga 

sér talsmann inni á deildum geðsviðs sem þekkti 

til þess að vera í hlutverki sjúklings inni á deild 

(2). eftir að skýrsla verkefnisins „notandi spyr 

notanda“ kom út var mikið fjallað um verkefnið 

í fjölmiðlum og sviðstjórar geðsviðs, á þessum 

tíma, töluðu um að þetta væri mikilvægt verk-

efni og nú ætlaði geðsvið landspítalans að efla 

samvinnu við notendur þjónustunnar. úr varð að 

bergþór vann hugmynd að svona starfi með hjálp 

fleiri aðila og lagði hana síðan undir eydísi svein-

bjarnardóttur sem þá var sviðstjóri hjúkrunar á 

geðsviði landspítalans.

bergþór var boðaður á fund þar sem hann var 

beðinn um að útskýra hugmyndina betur og segja 

hver tilgangur og markmið með svona starfi ættu 

að vera, en það er eftirfarandi:

nr. 1 að efla notendaþekkingu inn á geðdeildum 

og færa sjónarhorn notenda sem og starfs-

manna nær gæðaráði geðdeilda lsH.

nr. 2 að bæta ímynd og þjónustu á geðsviði 

landspítalans.

nr. 3 að sýna fram á að fyrrverandi notendur 

eiga fullt erindi með að vinna inni á heil-

brigðisstofnunum, þeirra þekking og reynsla 

kemur með nýja vídd og sýn á þjónustu-

þega, vegna eigin reynslu er hugsanlegt að 

þjónustuþegar eigi auðveldara með að sam-

sama sig við starfsmann sem hefur verið í 

þeirra sporum.

Þetta var samþykkt og var fulltrúi notenda ráðinn 

til starfa 10. mars 2006 (sjá vefsíðu lsH, fulltrúi 

notenda).

Þess ber að geta að á fyrstu evrópsku ráðherra-

ráðstefnunni um geðheilbrigðismál, sem haldin 

var í Helsinki í janúar 2005, var lagður vísir að því 

að efla notendaáhrif í geðheilbrigðiskerfinu. eftir 

það talaði jón kristjánsson, þáverandi heilbrigð-

isráðherra, um nánara samráð við notendur(3). 

Það má segja að það hafi haft áhrif á ráðningu 

fulltrúa notenda á geðsviði.

starf fulltrúa notenda
skiptist í tvo meginþætti, einstaklingsmiðaða 

þjónustu við notendur á geðsviði og verk-

efnastjórn- og hópavinna.

einstaklinGsmiðaða Þjónustan felst í því 

að taka við kvörtunum og/eða fyrirspurn varðandi 

ýmislegt er viðkemur þjónustunni sem notandinn 

er að fá. “Þegar ég fæ kvörtun eða athugasemd til 

mín þá fer ég yfir málið og skoða allar mögulegar 

ástæður/orsakir og vinn út frá því. Ég hef samband 

við lækni, deildarstjóra og/eða þann sem við á og 

kem málinu í réttan farveg frá minni hendi. Það 

kemur fyrir að kvörtun komi oftar en einu sinni og 

þá fer málið lengra eins t.a.m. til sviðstjóra eða 

þeirra aðila sem við á. mitt hlutverk er að upplýsa 

eða að leiðbeina en ekki að taka að mér kærumál 

til að vinna með. Þar sem ég er ekki inni á deildum 

dagsdaglega og verð því ekki vitni af þeim kvört-
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unum eða kærumálum sem við á þá get ég ekki 

tekið að mér að skrá það í atvikaskráningu, en sú 

umræða hefur komið upp hjá gæðaráði geðsviðs 

að það þyrfti að vera einhver sem skráir í atvika-

skráninguna fyrir notendur inni á deildum”.

ef notandi þjónustunnar vill kynnast einhverju 

úrræði nánar og vill að fulltrúi notenda fari með 

sér í fyrsta skiptið þá er fundinn tími til þess. 

fulltrúi notenda fylgir ákveðnum málum eftir 

ásamt öðrum meðferðaraðilum og er þá í samráði 

við notandann sjálfan. ef viðkomandi vill það ekki 

þá er það ekki gert.

verkefnastjóra- oG Hópavinna fer þann-

ig fram að fulltrúi notenda er skipaður í ákveðin 

verkefni með öðrum, það er þó jafnan svo að 

hægt er að hafna þeirri vinnu ef maður sér ekki 

fram á að hafa tíma í það. Það er eitt ákveðið 

verkefni sem fulltrúi notenda hefur verið í síðan 

hann hóf störf, en það er verkefni sem unnið er 

til að bæta viðmót á geðsviði landspítalans. Þetta 

viðmótsverkefni hefur fulltrúi notenda haldið utan 

um frá árinu 2007. Það fer þannig fram að haldnir 

eru fyrirlestrar og námskeið þar sem fjallað er um 

mikilvægi góðs viðmóts í starfi á geðsviði. fulltrúi 

notenda segir frá sinni upplifun sem notandi inni á 

deild, aðstandandi og síðar starfsmaður. Með hon-

um eru tveir starfsmenn sem hafa mikla reynslu 

á þessu sviði og flytja þeir sitt erindið hvor. Þetta 

verkefni verður unnið svo lengi sem þörf er fyrir 

og leyfi fæst til.

fulltrúi notenda er með fræðslu / kynningar inni 

á deildum geðsviðs um það bil einu sinni í mán-

uði. Þar kynnir hann starf sitt og reynslu fyrir 

inniliggjandi notendum sem og að hann upplýsir 

þá um réttindin og úrræði innan sem utan sjúkra-

hússins.

einnig er fulltrúi notenda í stöðugu sambandi 

við félög eða athvörf sem vinna að geðheilbrigð-

ismálum.

Þessum félögum er boðið að vera með kynn-

ingar inni á deildum geðsviðs og hefur fulltrúi not-

enda haldið utan um að kynna, skrá og auglýsa 

það.

Hvernig hefur þetta þróast?
fyrst um sinn fólst starfið aðallega í gæðaráðs-

fundum tvisvar í mánuði en smátt og smátt fór 

vinnan að aukast. gæðaráðsfundirnir eru enn 

tvisvar í mánuði, en vinnutími fulltrúa notenda er 

núna frá 09:00 – 14:00 alla virka daga. „Þar sem 

ég hafði aldrei starfað inni á geðsviði þá gaf ég 

mér góðan tíma til að koma mér fyrir og þó svo 

starfið sé í meginþáttum tvíþætt þá er þetta enn 

að þróast. „Ég byrjaði fyrst bara á því að vera 

með kynningarnar inni á deild og bjóða upp á 

einstaka viðtöl sem snerust um kvartanir. núna 

eru kynningarnar reglulegri og víðar og viðtölin 

snúast líka oft um úrræði og/eða þjónustu innan 

sem utan geðsviðs landspítalans.

en eins og fram kom hér að ofan þá byrjaði 

þetta starf eftir „nsn“ (4) og þar kom fram að 

það vantaði starfsmann með notendareynslu sem 

hafði legið inni á geðdeild.

Þar sem fulltrúi notenda hefur verið í hlutverki 

sjúklings inni á deild og margir starfsmenn þekkja 

hann þaðan þá er kannski eðlilegt að það hafi 

verið margar „hindranir“ (Margir heilbrigðisstarfs-

menn eiga erfitt með að horfa framhjá sjúklinga-

hlutverki viðkomandi) í starfinu til að byrja með. 

Það má líka kannski segja að það hafi gengið 

erfiðlega að fá starfið fullkomlega viðurkennt á 

öllum deildum geðsviðs því enn vantar upp á að 

hlutverk fulltrúa notenda sé kynnt fyrir þeim sem 

eru að leggjast inn á einhverja geðdeild.

Hindrunum í starfi fer sem betur fer fækkandi 

og það eru fleiri og fleiri sem hafa áhuga og þora 

að hlusta á og leita til fulltrúa notenda.

Hvað mætti betur fara?
að mínu mati er margt sem betur mætti fara en 

það skal tekið fram að það er margt gott að ger-

ast og er unnið að því að gera betur.

Í fyrsta lagi finnst mér að starfsmenn og sjúk-

lingar ættu að líta á sig sem jafningja og vinna 

út frá því.

Því að mínu viti eru það ekki hlutverkin sem 

skipta öllu heldur manneskjan sjálf sem í hlut-

verkinu er.

lög um réttindi sjúklinga og upplýsingar um 

reglur deilda og ýmiss úrræði þyrftu að vera miklu 

sýnilegri inni á deildum geðsviðs.

skilvirkt flæði upplýsinga, örugg skráning og 

ábyggileg samvinna sjúklings og meðferðaraðila 

er eitthvað sem skiptir miklu máli og þyrfti að 

vera miklu betri. Það er allt of oft sem að sjúkling-

ar upplifa sig svikna um eitthvað þegar það hefur 

kannski „bara gleymst“ að láta viðkomandi vita og 

það skráð einhversstaðar.
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Mér finnst vanta fleiri notendur til starfa inn 

á deildir geðsviðs og ég myndi vilja sjá einn not-

anda starfa í tengslum við hverja deild sem ég 

myndi hitta reglulega og fara yfir stöðu mála.

Æskilegt væri að deildir væru opnari og 

kannski sérhæfðari. deildir þar sem sjúklingar og 

starfsmenn borða saman og gera meira saman. 

að sjúklingar hafi meira val inni á deildum eins 

og t.a.m. með að útbúa mat eða velja sér úr 

borðinu.

ég vildi sjá meiri áherslu lagða á hreyfingu eða 

líkamsrækt þegar kemur að meðferð eins t.a.m. 

að sjúklingur fengi tilvísun á líkamsrækt samhliða 

lyfseðlinum og aðstoð við að framkvæma það. 

regluleg markviss hreyfing, skokk eða göngu-

ferðir er nauðsynleg til að viðhalda betri líðan. 

sumir glíma við mikla félagsfælni og fordóma í 

eigin garð og eiga þá erfitt með að fara út einir. 

ef viðkomandi fengi t.d. göngufélaga, einhvern til 

að fara með myndi það hjálpa mörgum.

einnig myndi ég vilja sjá val um að leggjast 

inn á hvíldarheimili í stað sjúkrahúss, á svona 

heimili væri heimilislegt umhverfi og ýmiss með-

ferð önnur en lyfjameðferð.

Í 3. grein laga um réttindi sjúklinga segir:

sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðis-

þjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita. 

„Á þessum tíma sem talað er um þurfa heil-

brigðisstarfsmenn að leita víðar því fullkomin 

heilbrigðisþjónusta á ekki að hvíla á einum með-

ferðaraðila.“

Heimildir:
1. gæðaeftirlitskönnunin:,,notandi spyr notenda”;htp: //

hugarafl.is/frettir/876
2. htp:/www.mbl.is/gagnasafn/grein.thml?grein_id1002164
3. htp://www.heilbrigdisraduneyti.is/frettir/nr/1834
4. nsn bækling má finna á slóðinni: htp:/www.hugarafl.is/vef-

sidan/data/Mediaarchive/files/Pdf/baeklingur/nsn.pdf.

bergþór Grétar böðvarsson er starfandi fulltrúi 
notenda á geðsviði lsH og í gæðaráði geðsviðs lsH.
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Þ ö k k u m  e f t i r t ö l d u m  v e i t ta n  s t u ð n i n g :

Kjarnafæði hf.
Lostæti ehf.
Peka ehf.
Raftákn ehf.
Sandblástur og málmhúðun hf.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Svalbarðsstrandarhreppur
Tannlæknastofa Björns 

Rögnvaldssonar ehf.
Vélfag ehf.

Grenivík
Jói ehf.

Dalvík
Ektafiskur
Niels Jónsson ehf.
Sparisjóður Svarfdæla
Vélvirki ehf.

Ólafsfjörður
Heilsugæslustöðin Hornbrekka
Norlandia ehf.
Sparisjóður Ólafsfjarðar

Húsavík
AS – verk ehf.
Bílaleiga Húsavíkur ehf.
Ferðaþjónustan Hafralæk
Hafralækjarskóli
Heiðarbær veitingar sf.
Tjörneshreppur
Trésmiðjan Rein ehf.
Vermir sf.

Laugar
Norðurpóll ehf.
Þingeyjarsveit

Kópasker
Rifós hf.
Röndin ehf.

Raufarhöfn
Önundur ehf.

Þórshöfn
Langanesbyggð

Vopnafjörður
Ferðaþjónusta Syðri-Vík
Rafverkstæði Árna
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Bílamálun Egilsstöðum ehf

Bílaverkstæði Austurlande ehf.
Fljótsdalshérað
Jón E. Jónsson
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Miðás hf.
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Verkfræðistofa Austurlands hf.
Verslunin Skógar ehf.
Þ.S. Verktakar ehf.
Ökuskóli Austurlands

Seyðisfjörður
Jón Hilmar Jónsson – Rafverktaki
RKÍ Seyðisfjarðardeild
Seyðisfjarðarkaupstaður
Vélsmiðjan Stálstjörnur

Eskifjörður
Bókabúðin Eskja
Fjarðaþrif ehf.
Héraðssjóður 

Austfjarðaprófastsdæmis

Neskaupstaður
Egilsbúð – Ölver ehf.
Síldarvinnslan hf.
Sparisjóður Norðfjarðar

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf

Höfn
AFL-Starfsgreinafélag
Ferðaþjónusta Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Gerði
Hátíðni hf.
Skinney – Þinganes hf.
Vélsmiðjan Foss ehf

Selfoss
ATGEIR invest ehf
Árvirkinn ehf.
Árþing ehf.
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bókaútgáfan Björk
Efnalaug Suðurlands ehf.
Fjölbrautarskóli Suðurlands 

v/bókasafns
Flóahreppur
Fræðslunet Suðurlands
Græni hlekkurinn
Hótel Gullfoss
Jeppasmiðjan ehf.

Jóhann Helgi og Co. ehf. – www.
johannhelgi.is

Kökugerð H.P. hf.
Múrfag ehf.
PriceWaterhouseCoopers ehf.
Sólheimar Í Grímsnesi
Stokkar og steinar sf.
Tækniþjónusta Suðurlands ehf
Verslunin Íris, Kjarnanum

Hveragerði
Eldhestar ehf. – Vellir Ölfusi
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Múrás ehf.
Raftaug ehf.

Þorlákshöfn
Fagus ehf.
Fiskmark ehf.
Hafnarvogin
Trésmiðja Heimis ehf

Hella
Héraðssjóður 

Rangárvallaprófastsdæmis
Kvenfélag Oddakirkju
Raffoss ehf. – Sími 893 1280
Verkalýðsfélag Suðurlands

Hvolsvöllur
Búaðföng/bu.is ehf.
Byggðasafnið Skógum
Ferðaþjónustan Stórumörk
Gallery Pizza ehf.
Héraðsbókasafn Rangæinga
Héraðsbókasafn Rangæinga

Vík
Mýrdalshreppur
Reynir Ragnarsson
Víkurprjón

Kirkjubæjarklaustur
RKÍ Klausturdeild

Vestmannaeyjar
Áhaldaleigan ehf.
Eyjavík ehf.
Grétar Þórarinsson ehf
Physio ehf.
Reynistaður ehf.
Skartgripaverslun Steingríms
Vélaverkstæðið Þór hf.

Viking tours – Kaffi Kró
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Verkfræðistofa



Þ ö k k u m  e f t i r t ö l d u m  v e i t ta n  s t u ð n i n g :

Reykjavík
A. Margeirsson ehf.
Almerking ehf. – Öryggismerking
Alþýðusamband Íslands
Arkitektastofa Hjördís & Dennis
Arkitektastofan Úti og inni sf.
Augasteinn sf.
Auglýsingastofan Hvíta húsið ehf.
Austur Indíafélagið
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins.
Áltak ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ásfell ehf.
B.K. flutningar ehf.
Babysam á Íslandi – BS ehf.
Bako Ísbert ehf.
Barmahlíð ehf.
Barnaverndarstofa
Betri bílar ehf.
BGI málarar
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf.
Bílaverkstæði Jóns T. Harðarssonar
Björnsbakarí ehf.
Blikksmiðurinn hf.
Blómasmiðjan ehf.
Bonito ehf. Friendtex
Borgarpylsur
Bókasafn Menntaskólans v/Sund
Bókasafn Menntavísindasviðs H.Í.
Bókhaldsstofan Alex
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar 

ehf
Bólstrun Ásgríms ehf
Brauðhúsið ehf.
BSRB
Bændasamtök Íslands
Danica sjávarafurðir ehf.
Deli ehf.
Devitos Pizza ehf.
E.T. Einar og Tryggvi ehf.
Efling stéttarfélag
Egill Baldursson ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Eignarhaldsfélagið Fasteign ehf.
Endurvinnslan hf.
Ernst & Young
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
Fasteignamarkaðurinn ehf.
Fasteignamat ríkisins
Fasteignasalan Borgir ehf.

Faxaflóahafnir
Ferð og saga
Félag einstæðra foreldra
Félag Skipstjórnarmanna
Félagsbústaðir hf.
Fjarvirkni ehf.
Flugstoðir v/Bókasafns
Forsjá – fyrirtækjaþjónusta ehf.
Forval hf.
Fröken Júlía ehf
Fönix ehf
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
G.S. varahlutir ehf.
Garðmenn ehf.
Garðs Apótek ehf.
Garri ehf.
Gastec ehf
Geiri ehf.
GHP Lögmannsstofa
Gissur og Pálmi ehf.
Gjögur hf.
Grand Rokk
Grásteinn ehf.
Grensáskirkja
Guðmundur Jónasson ehf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf.
Hafgæði sf.
Hageyri ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Hamborgarabúllan
Harka ehf.
Haukur Hjaltason
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Háfell ehf.
Hárgreiðslustofan Kultura Glæsibæ
Hársnyrtistofan Klippótek
Heilsubrunnurinn ehf.
Heimilisprýði ehf.
Heitar íslenskar samlokur ehf
Hið íslenska biblíufélag
Hið íslenska bókmenntafélag
Hjartarbúð
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hljóðfæraverkstæði Guðmundar 

Stefánssonar
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hugsjá ehf.
Hugvit hf.
HULA Lögmenn ehf.
Húsakaup ehf.

Húsaklæðning ehf.
Hvalaskoðun Reykjavíkur ehf.
Hylling ehf. v/Tískuverslunin Brim
Höfðakaffi ehf.
i 8 gallerí
Iceland Seafood ehf
Iceland Travel ehf.
Iðntré ehf.
Innnes ehf.
Intrum á Íslandi ehf.
Isoft ehf.
Íslenska gámafélagið
Íslenskir aðalverktakar hf.
JBS ehf.
Jón Ásbjörnsson hf. heildverslun
Jón og Óskar
JP Lögmenn ehf.
K. Norðfjörð ehf
Kaffi Paris
Kaffibarinn ehf.
Kandís
Katla – Eðal hf.
Kaþólska kirkjan á Íslandi
Kemis ehf.
Kj. Kjartansson hf.
Kjaran ehf.
Konsept ehf
Kórund Kort ehf.
Kvennaskólinn í Reykjavík v. bókasafn
Landar ehf.
Landsnet hf
Landssamband kúabænda
Landssamband lögreglumanna
Landssamband slökkviliðs- og 

sjúkraflutningamanna
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Lífstykkjabúðin ehf.
Línuborun ehf.
LP-Verk ehf. – Byggingafélga
Lyfjaver apótek
Lögmenn Borgartúni 33
Lögreglustjórinn á 

Höfuðborgarsvæðinu
Löndun ehf.
Mannvit verkfræðistofa ehf.
Málarameistarar ehf.
MEBA – Magnús E. Baldvinsson sf.
Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið
Menntaskólinn í Reykjavík 

v. bókasafns

Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta fengið 
aukalán til að gera breytingar á íbúðarhúsnæði eða til að kaupa eða byggja 
húsnæði vegna sérþarfa sinna. Lánið kemur til viðbótar 20 milljóna króna 
hámarksláni Íbúðalánasjóðs eða öðrum fasteignaveðlánum að hámarki 20 
milljónum. Einnig er heimilt að veita aukalán til forsvarsmanna þeirra sem 
búa við sérþarfir.



HEFUR ÞÚ SÉÐ
SKAMMDEGIS-

ÞUNGLYNDI?
Ef vetrardrunginn dregur þig niður þá

getur hjálpað að auka hreyfingu og nýta
alla birtu sem gefst. Gönguferð í hádeginu

margborgar sig. 
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