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Útdráttur 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast skilning á reynslu íslenskra 

hjúkrunarfræðinga sem hafa starfað á stríðshrjáðum svæðum og að kynna betur þetta 

starfssvið innan hjúkrunar því þetta er í raun orðið eitt af sérsviðum hjúkrunar. 

Stríðshjúkrun er sögulegt fyrirbæri og segja má að hjúkrun eins og við þekkjum hana í 

dag eigi rætur sínar að rekja til hennar. Íslenskir hjúkrunarfræðingar sem hafa starfað 

við hjálparstarf á stríðshrjáðum svæðum hafa aðallega gert það á vegum Rauða 

Krossins. Við gerð rannsóknarinnar var stuðst við Vancouver skólann í túlkandi 

fyrirbærafræði. Valdir voru fjórir meðrannsakendur sem höfðu víðtæka starfsreynslu á 

þessu sviði. Hittu rannsakendur hvern meðrannsakanda tvisvar og áttu þeir samræður 

við þá þar sem leitast var við að fá sem skýrasta mynd af upplifun þeirra og reynslu. 

Niðurstöðurnar voru settar upp sem fjögur þemu. Að vera á stríðshrjáðu svæði (1) er 

fyrsta þemað. Þar segir frá hversu óraunveruleg ógnin var og að það hafi ekki reynst 

mjög erfitt að lifa við frelsisskerðingu þar sem hún var þeim til varnar. Annað þemað 

er Upplifun af starfinu sjálfu (2) og segir frá því hvernig var að: Venjast 

takmörkuðum aðbúnaði, takast á við krefjandi vinnu og upplifa hjálpina komast til 

skila. Einnig var fjallað um hið varanlega gildi kennslu og hvernig æðruleysi hinna 

innfæddu gerðu starfið auðveldara. Þriðja þemað er Að koma heim (3). Þeir höfðu 

öðlast nýja sýn á samfélagið og störf sín hérna heima. Einnig kom þar fram að þeir 

upplifðu lítinn skilning frá aðstandendum sínum. Fjarlægðin gerir fjöllin blá (4) var 

fjórða þemað og lýsir tilfinningum þeirra í dag. Hvað þessi reynsla skilur eftir sig 

bæði vöxt og missi og hvernig þetta er minning sem stundum veldur söknuði og 

togstreitu en þrátt fyrir það hvernig þetta er og verður ævintýri. Meginþemað og heiti 

rannsóknarinnar er ,,Ævintýri gerast enn” og kemur frá einum meðrannsakandanum 

sem sagði: ,,Þetta er ekki eðlilegt líf, þetta er ævintýri“. Niðurstöðurnar eru ótrúlega 

sambærilegar við einkenni og uppbyggingu hefðbundinna ævintýrasagna og er þessi 

skyldleiki ræddur. Rannsóknin er sértæk þar sem engar sambærilegar rannsóknir hafa 

verið gerðar á Íslandi og ekki fundust sambærilegar erlendar rannsóknir. Þar af 

leiðandi er notagildi hennar mikið, einna helst fyrir Rauða Krossinn sem getur nýtt sér 

niðurstöðurnar til að öðlast aukna innsýn í reynslu og upplifun starfsmanna sinna og 

sem fræðsluefni fyrir sendifulltrúa. Aðstandendur hjúkrunarfræðinga sem eru 
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sendifulltrúar geta fengið betri skilning á upplifun og reynslu þeirra til þess að brúa 

bilið sem getur skapast á milli þeirra eftir heim komuna. Notagildi rannsóknarinnar 

fyrir hjúkrun er töluvert þar sem þetta er víðari og dýpri vitneskja, en áður hefur verið 

til um þetta starf. Hjúkrunarfræðingar öðlast hér innsæi sem getur hjálpað þeim að sjá 

hvort þeir vilji starfa á stríðshrjáðum svæðum. Við starf sem færir þá mjög nálægt 

uppruna hjúkrunar í starfi Florence Nightingale.  
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Abstract 
 

The purpose of this BscN study was to try to generate an in-depth understanding of 

the experience of Icelandic nurses that have worked for the Red Cross Movement in 

war zones as well to shed light on this area of nursing, which has in fact become a 

field of specialty within nursing. Icelandic nurses that have worked in war zones have 

mostly done so for the Red Cross. The methodology that guided this study was the 

Vancouver school of doing phenomenology, a variety of hermeneutic 

phenomenology. We chose as co-researchers four nurses that had vast experience in 

the field. We participated in two dialogues with each of them to get as an in-depth 

picture of their experience as possible. The findings of the study are put forth in four 

themes with the overall theme of fairy tales and adventures still exist in our world. 

The first theme is Living in war zones (1). It explains how unreal the dangerous 

environment appears to be to the nurses and how they accept restrictions in freedom 

of movements for their own protection. The second theme is Working in war zones 

(2). It shows how they adjusted to limited resources, demanding work and obtained 

fulfillment from seeing how they are making a difference. It also addresses how 

important they believed their training of the natives is and the essential role the coping 

of the natives plays in the nurses own well-being and sense of success. The third 

theme is Coming home (3). It tells of how the nurses make use of their experiences 

when they get back home, in their work and everyday life. It also deals with their 

troublesome sense of insufficient support and interest they feel from their significant 

others. Finally, the fourth theme is, In retrospect (4). It describes how the nurses feel 

today, how they look back on their experience and memories. This is both nostalgic 

and painful but as a whole, they reflect on their life and work in the war zones in a 

positive way, even as an adventure. The co-researchers´ experience bears a striking 

resemblance to structure, symbols and content of adventures or fairy tales and this is 

demonstrated in the discussion section. The idea of the overall theme and the name of 

the research came from one of the co-researchers who said: “This is not a normal life, 

it is an adventure“. The nurses significant others can use the findings to understand 

better the nurses’ experience. The finding of the study can be used in various ways 

such as by the Red Cross to prepare nurses for their missions and to assist nurses in 

deciding whether they are willing to embark on work in conflict zones. An area of 
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practice in nursing that has its roots in the early days of contemporary nursing. The 

area of work of Florence Nightingale.  
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