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FjFjöölskyldustuðningurlskyldustuðningur

WilliamWilliam R. R. BeardsleeBeardslee siðar siðar TyttiTytti SolantausSolantaus
oflofl..

EydEydíís Sveinbjarnards Sveinbjarnardóóttir, Salbjttir, Salbjöörg rg 
BjarnadBjarnadóóttir,  Sigurður  Levy og  Vilborg ttir,  Sigurður  Levy og  Vilborg 
GuðnadGuðnadóóttirttir

Þverfaglegur hÞverfaglegur hóópur pur áá geðsviði LSH sem geðsviði LSH sem 
hefur fengið þjhefur fengið þjáálfun lfun íí eitt eitt áár samkvr samkvææmt mt 
þessari hugmyndafrþessari hugmyndafrææði.  ði.  

FFéélagsrlagsrááðgjafar, hjðgjafar, hjúúkrunarfrkrunarfrææðingar, ðingar, 
iðjuþjiðjuþjáálfi, slfi, sáálfrlfrææðingur.ðingur.
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GeðrGeðræænnnn vandivandi foreldraforeldra erer þekkturþekktur
ááhhæættuþttuþáátturttur fyrirfyrir llííðanðan barnabarna ogog
geturgetur haft haft ááhrifhrif áá þroskaþroska þeirraþeirra ogog
geðheilsugeðheilsu. . 
EinkenniEinkenni geðrgeðræænnanna erfiðleikaerfiðleika hjhjáá
foreldrumforeldrum s.ss.s. . ststööðugðug þreytaþreyta, , 
afskiptaleysiafskiptaleysi, , framtaksleysiframtaksleysi, , breyttbreytt
hugsunhugsun, , miklarmiklar geðsveiflurgeðsveiflur ogog
skerðingskerðing áá samskiptahsamskiptahææfnifni hafahafa ááhrifhrif
áá llííðanðan ogog virknivirkni barnabarna þeirraþeirra..
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BBöörnrn bbúúaa sséérr tiltil eigineigin skýringarskýringar semsem oft oft erueru
byggðarbyggðar áá misskilningimisskilningi, , erueru oft oft sjsjáálfllflæægargar ogog
ííþyngjandiþyngjandi fyrirfyrir þauþau..
HHæægtgt erer aðað hafahafa jjáákvkvææðð ogog verndandiverndandi ááhrifhrif áá
llííðanðan ogog ststööðuðu þessaraþessara barnabarna skvskv. . 
rannsrannsóóknumknum..
Verndandi þVerndandi þæættir barna draga ttir barna draga úúr r ááhhæættunni.ttunni.

Antonia Ringbom
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Verndandi þVerndandi þæættirttir

RannsRannsóóknir sýna að stknir sýna að stóór hluti barna r hluti barna 
““plumarplumar”” sig vel þrsig vel þráátt fyrir að eiga foreldra tt fyrir að eiga foreldra 
með geðraskanir. (með geðraskanir. (BeardsleeBeardslee, , GladstoneGladstone, , 
2007).2007).
Sterkt og traust stuðningsnet. Sterkt og traust stuðningsnet. 
GGóóð ð áástundun stundun íí skskóóla og þla og þáátttaka tttaka íí
skipulskipulöögðu tgðu tóómstundastarfi.mstundastarfi.
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Verndandi þVerndandi þæættir frh.ttir frh.

SjSjáálfskilningur þarf að vera til staðar hjlfskilningur þarf að vera til staðar hjáá
foreldrum þ.e. streitustjforeldrum þ.e. streitustjóórnun og raunhrnun og raunhææfar far 
vvææntingar. ntingar. 

Að bAð böörnunum srnunum séé gert kleift að aðgreina sig gert kleift að aðgreina sig 
frfráá veikindum foreldra. veikindum foreldra. 
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ForeldrarnirForeldrarnir þurfaþurfa ttæækifkifææriri ogog
stuðningstuðning tiltil aðað getageta sjsjáálfirlfir rræætttt viðvið
bböörnrn ssíínn um um ááhrifhrif geðrgeðræænunu
erfiðleikannaerfiðleikanna áá fjfjöölskyldullskyldulíífiðfið. . 
Um Um geðrgeðræænana erfiðleikaerfiðleika íí fjfjöölskyldumlskyldum
villvill oft oft rrííkjakja þþöögngn ogog foreldrarforeldrar veigraveigra
sséérr viðvið aðað rrææðaða ááhrifhrif þeirraþeirra viðvið bböörnrn
ssíínn..
Margt fMargt fagfagfóólk hefur einnig forðast lk hefur einnig forðast 
þessa umrþessa umrææðu.ðu.

Antonia Ringbom
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TilgangurTilgangur samrsamrææðnaðna erer aðað dragadraga úúrr
millikynslmillikynslóóðaflutningiðaflutningi
geðrgeðræænna erfiðleika.nna erfiðleika.



2/25/2008 9Barnaverndarstofa kynning

MikilvMikilvæægtgt erer aðað innaninnan
fjfjöölskyldunnarlskyldunnar sjsjáálfrarlfrar
skapistskapist grundvgrundvööllurllur fyrirfyrir
umrumrææðuðu um um geðrgeðræænana
erfiðleikaerfiðleika foreldrisforeldris ogog ááhrifhrif
þeirraþeirra áá fjfjöölskyldullskyldulíífiðfið

BBöörninrnin ffááii úútskýringartskýringar áá
sinnisinni reynslureynslu frfráá
foreldrunumforeldrunum sjsjáálfumlfum ogog
þauþau finnifinni aðað foreldrarnirforeldrarnir
skiljaskilja ststööðuðu þeirraþeirra
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Stuðningurinn Stuðningurinn 

Stuðningur sem þessi getur gagnast Stuðningur sem þessi getur gagnast 
mmöörgum foreldrum við að styðja enn frekar rgum foreldrum við að styðja enn frekar 
við bakið við bakið áá bböörnum srnum síínum.num.
Þetta er ekki þunglyndismeðferðÞetta er ekki þunglyndismeðferð fyrir fyrir 
foreldra, meðferð fyrir bforeldra, meðferð fyrir böörnin, rnin, 
fjfjöölskyldumeðferð eða hjlskyldumeðferð eða hjóónameðferð. nameðferð. 
Ef Ef öönnur meðferð er fyrir hendi þarf að nnur meðferð er fyrir hendi þarf að 
veita leyfi til þess að meðferðaraðilar sveita leyfi til þess að meðferðaraðilar sééu u íí
sambandi ssambandi síín n áá milli. milli. 
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Stuðningurinn Stuðningurinn frhfrh

TilboðTilboð til foreldra sem til foreldra sem ekki treysta sekki treysta séér r 
óóstuddstudd að rað rææða þessi mða þessi máálefni við lefni við 
bböörnin srnin síín.n.
Stuðningsaðilar rStuðningsaðilar rææða við foreldra og ða við foreldra og 
bböörn eftir rn eftir áákveðnu verklagi sem leiðir kveðnu verklagi sem leiðir 
að þvað þvíí að foreldrar opni sjað foreldrar opni sjáálfir lfir 
umrumrææðuna við bðuna við böörnin rnin –– úút frt fráá þþöörfum rfum 
barnanna.barnanna.
Gagnreyndar rannsGagnreyndar rannsóóknir hafa sýnt knir hafa sýnt 
fram fram áá áárangur.rangur.



2/25/2008 12Barnaverndarstofa kynning

Þeir sem veita stuðningÞeir sem veita stuðning

ÁÁrs þjrs þjáálfun og handleiðsla fyrir lfun og handleiðsla fyrir 
faghfaghóópinn eftir skipulpinn eftir skipulöögðu gðu prpróógramigrami..
Skipulagður Skipulagður ““strstrúúktktúúr.r.””
Ýtarleg handbÝtarleg handbóók og leiðbeiningar til k og leiðbeiningar til 
að fara eftir.að fara eftir.
Byggt Byggt áá þekktum kenningum þekktum kenningum 
samskipta.samskipta.
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HugmyndafrHugmyndafrææði samskiptaði samskipta
FamilyFamily SystemsSystems TheoryTheory

Byggir Byggir áá samskiptum innan fjsamskiptum innan fjöölskyldu.lskyldu.
SjSjóónum er beint frnum er beint fráá einstaklingnum að einstaklingnum að 
samskiptum fjsamskiptum fjöölskyldunnar innbyrðis og lskyldunnar innbyrðis og 
við aðra.við aðra.
Aðilar eru hAðilar eru hááðir innbyrðis.ðir innbyrðis.
Erfiðleikar eins hafa Erfiðleikar eins hafa ááhrif hrif áá aðra innan aðra innan 
kerfis.kerfis.
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NarrativeNarrative nnáálgunlgun

SSöögur sem við segjum um lgur sem við segjum um lííf okkar og f okkar og 
samskipti eiga þar rsamskipti eiga þar ræætur stur síínar, um leið og nar, um leið og 
þþæær mr móóta framtta framtííð okkar.ð okkar.
Að segja frAð segja fráá eigin seigin söögum og hlusta gum og hlusta áá
annarra getur leitt af sannarra getur leitt af séér nýjar sr nýjar söögur, nýja gur, nýja 
mmööguleika og nýjan veruleika.guleika og nýjan veruleika.
Allir eru sAllir eru séérfrrfrææðingur ðingur íí eigin seigin söögum og gum og 
óóskum um framtskum um framtííðina.ðina.
FjFjöölskylda og stuðningsaðili geta lskylda og stuðningsaðili geta íí
sameiningu skapað nýja ssameiningu skapað nýja söögu gu –– þar sem þar sem 
hlutverk stuðningsaðila er að aðstoða hlutverk stuðningsaðila er að aðstoða 
fjfjöölskyldu við að tengja slskyldu við að tengja söögurnar.gurnar.
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ChangeChange TheoriesTheories

Breyting er ferli sem tekur tBreyting er ferli sem tekur tííma.ma.
Aldrei hAldrei hæægt að vita alveg hvað hvetur eða gt að vita alveg hvað hvetur eða 
kemur kemur íí veg fyrir að breyting verði.veg fyrir að breyting verði.
MMóótstaða gegn breytingum samttstaða gegn breytingum samtíímis mis óóssæætti tti 
við nvið núúverandi aðstverandi aðstææður eru ekki andstður eru ekki andstææðir ðir 
ppóólar.lar.
Hlutverkið er að skapa aðstHlutverkið er að skapa aðstææður fyrir ður fyrir 
breytingar.breytingar.
Breytingar þurfa aðstBreytingar þurfa aðstææður til að festast ður til að festast íí
sessi.sessi.
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LearningLearning StylesStyles

Einstaklingar meðtaka og vinna Einstaklingar meðtaka og vinna úúr r 
upplýsingum upplýsingum áá óóllííkan hkan háátt.tt.
ÁÁkjkjóósanlegar nsanlegar náámsaðstmsaðstææður þurfa að vera ður þurfa að vera 
til staðar sem eru m.a. htil staðar sem eru m.a. hááðar:   ðar:   
Innri þInnri þááttum:ttum:
Greind, viðhorfum, gildum, tilfinningalegu jafnvGreind, viðhorfum, gildum, tilfinningalegu jafnvæægi, gi, 
virðingu, sjvirðingu, sjáálfstrausti. lfstrausti. 
Ytri þYtri þááttum: ttum: 
ÁÁlagi, aðstlagi, aðstææðum,  hðum,  hææfni þess sem miðlar, viðeigandi og fni þess sem miðlar, viðeigandi og 
aðgengilegu naðgengilegu náámsefni.msefni.
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VerklagVerklag

TilvTilvíísun frsun fráá sséérfrrfrææðingi sem þekkir ðingi sem þekkir 
stuðninginn vel og getur metið hvort hann stuðninginn vel og getur metið hvort hann 
gagnist viðkomandi fjgagnist viðkomandi fjöölskyldu.lskyldu.
StuðningsaðiliarStuðningsaðiliar hafa samband við bhafa samband við bááða ða 
foreldra og foreldra og úútskýra tskýra íí hverju stuðningurinn hverju stuðningurinn 
felst. felst. 
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1. samr1. samrææður ður -- foreldrarforeldrar

Þungamiðja:  Kynning og Þungamiðja:  Kynning og ááttunttun. . 
Kynning Kynning áá stuðningi stuðningi íí heild.  Hver er heild.  Hver er 
tilgangurinn. Hvernig er stuðningurinn tilgangurinn. Hvernig er stuðningurinn 
byggður upp? Fjbyggður upp? Fjööldi skipta. Hverjir eru ldi skipta. Hverjir eru 
með með íí hvert skipti? Eftirfylgd og lok.hvert skipti? Eftirfylgd og lok.
Veikindasaga sVeikindasaga söögð gð –– veika foreldrið segir veika foreldrið segir 
fyrst sfyrst síína sna söögu. Maki segir sgu. Maki segir sííðan sðan síína sna söögu gu 
og hugsanir.og hugsanir.
LLöögð er gð er ááhersla hersla áá samtalið milli foreldra.samtalið milli foreldra.
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2. samr2. samrææður ður -- foreldrarforeldrar

Tilgangur: Að varpa ljTilgangur: Að varpa ljóósi si áá mismunandi mismunandi 
sjsjóónarhorn. narhorn. 
Hvernig er þetta fyrir þig? Hvaða Hvernig er þetta fyrir þig? Hvaða ááhrif hrif 
heldur þheldur þúú að þetta hafi að þetta hafi áá bböörnin? Hvernig rnin? Hvernig 
er daglegt ler daglegt lííf hjf hjáá þþéér?r?
FrFrææðsla  ðsla  -- tengja alltaf við reynslu tengja alltaf við reynslu 
fjfjöölskyldunarlskyldunar..
RRææða um bða um böörnin og undirbrnin og undirbúúning fyrir ning fyrir 
samtalið.samtalið.
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3. samr3. samrææður ður -- barnbarn

Tilgangur:  Meta mTilgangur:  Meta möögulegar afleiðingar gulegar afleiðingar 
þunglyndis þunglyndis áá barnið. barnið. 
Aðstoða barnið við að komast Aðstoða barnið við að komast íí tengsl við tengsl við 
eigin tilfinningar.eigin tilfinningar.
Kanna hvað barnið veit um sjKanna hvað barnið veit um sjúúkdkdóóminn minn –– ffáá
skýrt fram reynslu þess af skýrt fram reynslu þess af ááhrifum hrifum 
veikindanna.veikindanna.
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3. Samr3. Samrææður frh.ður frh.

UndirbUndirbúúa með barninu spurningar fyrir a með barninu spurningar fyrir 
foreldrana.foreldrana.
Virða varnir og tryggð við foreldra.Virða varnir og tryggð við foreldra.
Meta verndandi þMeta verndandi þæætti, tti, ááhhæættuþttuþæætti og tti og 
hhæættumerki.ttumerki.
Vekja von um breytingu og eftirvVekja von um breytingu og eftirvææntingu til ntingu til 
fjfjöölskyldusamrlskyldusamrææðnanna. ðnanna. 
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4. samr4. samrææður ður -- foreldrarforeldrar

Þungamiðja. Að lÞungamiðja. Að léétta tta áá sektarkennd og sektarkennd og 
áássöökunum.kunum.
Segja hvaða Segja hvaða ááhrif það hafði að hitta bhrif það hafði að hitta böörnin.rnin.
Tengja við fyrri samrTengja við fyrri samrææður.ður.
RRææða það sem bða það sem böörnin vilja að komi fram rnin vilja að komi fram íí
fjfjöölskyldusamrlskyldusamrææðunum. ðunum. 
RRææða það sem foreldrar vilja koma til skila ða það sem foreldrar vilja koma til skila 
til barnanna.til barnanna.



2/25/2008 23Barnaverndarstofa kynning

4. Samr4. Samrææður ður –– foreldrar frh.foreldrar frh.

Tengja og varpa ljTengja og varpa ljóósi si áá það sem foreldrar það sem foreldrar 
hafa haldið að bhafa haldið að böörnin vissu eða vissu ekki rnin vissu eða vissu ekki 
um sjum sjúúkdkdóóminn og minn og ááhrif hans.hrif hans.
FlFléétta inn frtta inn frææðslu um verndandi þðslu um verndandi þæætti. tti. 
Hemja sig Hemja sig íí ““faglegrifaglegri”” frfrææðslu og ðslu og 
rrááðleggingum.ðleggingum.
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5. samr5. samrææður ður -- fjfjöölskyldanlskyldan

Þungamiðja:  Sameiginlegur skilningur Þungamiðja:  Sameiginlegur skilningur áá
veikindum og veikindum og ááhrifum þeirra, sem hrifum þeirra, sem 
samrsamrææmist reynslu, lmist reynslu, lííðan og upplifun hvers ðan og upplifun hvers 
og eins.og eins.
Að veita foreldunum styrk og stuðning til að Að veita foreldunum styrk og stuðning til að 
geta sjgeta sjáálfir rlfir ræætt um margvtt um margvíísleg sleg ááhrif hrif 
sjsjúúkdkdóómsins innan fjmsins innan fjöölskyldunnar. lskyldunnar. 
NNúú er ter tæækifkifææri til að rri til að rææða saman, leiðrða saman, leiðréétta tta 
misskilning og skapa sameiginlegan misskilning og skapa sameiginlegan 
skilning.skilning.



2/25/2008 25Barnaverndarstofa kynning

6. samr6. samrææður ður -- foreldrarforeldrar

Þungamiðja: Upprifjun og Þungamiðja: Upprifjun og ááframhald.framhald.
Styrkja foreldrana Styrkja foreldrana íí að lað lííta ta áá stuðninginn stuðninginn 
sem sem áákveðið upphaf kveðið upphaf áá ferli sem nferli sem núú er hafið er hafið 
innan fjinnan fjöölskyldunnar.lskyldunnar.
BjBjóóða upp ða upp áá að að ““vera til staðarvera til staðar”” um um 
áákveðinn tkveðinn tííma ef ma ef áá þarf að halda.þarf að halda.
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7. samr7. samrææður ður –– foreldrarforeldrar
6 m6 máánuðum snuðum sííðarðar

Þungamiðja: Þungamiðja: ÚÚrvinnsla tekur trvinnsla tekur tííma.ma.
Það tekur tÞað tekur tííma að skilja og vinna ma að skilja og vinna úúr erfiðri r erfiðri 
reynslu.reynslu.
ÍÍ llíífi fjfi fjöölskyldunnar þarf að myndast nýr lskyldunnar þarf að myndast nýr 
farvegur til samrfarvegur til samrææðna.  ðna.  ““Komast upp Komast upp úúr r 
hjhjóólflföörunum.runum.””
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Lykilatriði stuðningsinsLykilatriði stuðningsins

Bygging brBygging brúúar milli foreldra og barna.ar milli foreldra og barna.
Efling samskipta og skilnings innan Efling samskipta og skilnings innan 
fjfjöölskyldunnar.lskyldunnar.
Rof Rof íí þþöögnina gnina –– það mþað máá rrææða opinskða opinskáátt.tt.
Miða að þMiða að þöörfum barnanna.rfum barnanna.
Athyglin Athyglin áá styrkleikum, verndandi þstyrkleikum, verndandi þááttum ttum 
(recilience) og j(recilience) og jáákvkvææðum leiðum (coping ðum leiðum (coping 
skills) skills) íí llíífi barnanna.fi barnanna.
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Lykilatriði stuðningsins frh.Lykilatriði stuðningsins frh.
HHóófstilling frfstilling frææðslu og rðslu og rááðleggingar.ðleggingar.
Þrýsta Þrýsta áá viðeigandi sviðeigandi séérrúúrrrrææði fyrir bði fyrir böörnin rnin ––
ef þarf.ef þarf.(barnaverndaryfirv(barnaverndaryfirvööld,ýms meðferð og ld,ýms meðferð og úúrrrrææði f. bði f. böörnin)rnin)

Hafa eftirfylgd Hafa eftirfylgd –– ekki yfirgefa of snemma.ekki yfirgefa of snemma.
Viðhorf, gildi og persViðhorf, gildi og persóónuleiki nuleiki 
stuðningsaðila.stuðningsaðila.
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ViðhorfViðhorf

Að foreldrar noti misjafnar leiðir, en eftir Að foreldrar noti misjafnar leiðir, en eftir 
bestu getu.bestu getu.

Foreldrar reyna að verja og varðveita sjForeldrar reyna að verja og varðveita sjáálfan lfan 
sig og fjsig og fjöölskylduna. lskylduna. –– stuðningurinn getur stuðningurinn getur 
virkað virkað óógnandi gnandi íí byrjun.byrjun.

Foreldrar bForeldrar búúa yfir mikilva yfir mikilvæægri sgri séérþekkingu.rþekkingu.
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Viðhorf frh.Viðhorf frh.

VanlVanlííðan foreldra hefur margar ðan foreldra hefur margar 
birtingarmyndir.birtingarmyndir.

Þunglyndi dregur Þunglyndi dregur úúr orku og mr orku og mööguleikum til guleikum til 
samrsamrææðna og  viðkvðna og  viðkvææmni eykst.mni eykst.

Foreldrar Foreldrar íí erfiðleikum þarfnast stuðnings erfiðleikum þarfnast stuðnings 
ekki forsjekki forsjáár.r.
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MeginmarkmiðMeginmarkmið

Foreldrum finnist stuðningurinn Foreldrum finnist stuðningurinn 
gagnlegur, þeir njgagnlegur, þeir njóóti virðingar og ti virðingar og 
haldi reisn.haldi reisn.
Foreldrar finni eigin styrk, getu og Foreldrar finni eigin styrk, getu og 
bjargrbjargrááð.ð.
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MeginmarkmiðMeginmarkmið

Foreldrar geti Foreldrar geti sjsjáálfirlfir rræætt við btt við böörn srn síín n 
um um ááhrif geðrhrif geðræænu erfiðleikanna nu erfiðleikanna áá
daglegt ldaglegt lííf f -- leiðrleiðréétt misskilning.tt misskilning.
BBöörnin beri rnin beri áábyrgð við hbyrgð við hææfi og geti fi og geti 
ááhyggjulhyggjulíítið tekið þtið tekið þáátt tt íí llíífinu, þfinu, þöörfum rfum 
þeirra sþeirra séé mmæætt og að þeim ltt og að þeim lííði vel.ði vel.
FFéélagslegtlagslegt net barnanna snet barnanna séé eins eins ööflugt flugt 
og mog möögulegt er.gulegt er.
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„„HvernigHvernig hjhjáálpalpa
éégg barninubarninu
mmíínunu??““ erer
foreldrabforeldrabææklinguklingu
rr

„„HvaðHvað erer aðað??““ erer
æætlaðurtlaður bböörnumrnum ogog
ungmennumungmennum tiltil aðað
auðveldaauðvelda umrumrææðuðu afaf
staðstað um um þessaþessa
erfiðleikaerfiðleika
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““TTöölum um blum um böörninrnin””
Styttri stuðningurStyttri stuðningur

RRæætt við foreldra tt við foreldra íí 1 1 –– 3 skipti um b3 skipti um böörnin.rnin.
Um lUm lííðan þeirra og aðstðan þeirra og aðstææður.ður.
ÁÁhyggjur foreldra af bhyggjur foreldra af böörnunum.rnunum.
Hvaða verndandi þHvaða verndandi þæættir eru til staðar. ttir eru til staðar. 
Hvernig foreldrar geta styrkt og stutt Hvernig foreldrar geta styrkt og stutt 
bböörnin. rnin. 
Hvetja til opinnar umrHvetja til opinnar umrææðu innan ðu innan 
fjfjöölskyldunnar.lskyldunnar.
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