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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Fjöldi flóttafólks sem flutt hefur til Íslands hefur aukist töluvert undanfarin ár. 

Samhliða því hefur einstaklingum af ólíku þjóðerni sem nýta sér heilbrigðisþjónustuna fjölgað 

hér á landi. Menning þessara skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins er mismunandi og hefur það 

aukið fjölbreytileika notenda þess. Fjölbreytileikinn getur valdið flóknum aðstæðum, þar sem 

venjur, siðir, gildi og menning þessara einstaklinga eru oft ólík ríkjandi menningu hér á landi. 

 Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna aðkomu og reynslu hjúkrunarfræðinga 

þegar þeir hjúkra flóttafólki á Íslandi. Áskoranir og hindranir sem hjúkrunarfræðingar standa 

iðulega frammi fyrir verða kannaðar, þar sem þær geta haft áhrif á störf þeirra við umönnun 

skjólstæðinga. Hefðir, skoðanir, trúarbrögð, menning, tungumálaörðugleikar og andleg 

vandamál flóttamanna geta til að mynda haft afgerandi áhrif á hjúkrunina sem er veitt. Með 

notkun eigindlegrar rannsóknaraðferðar verður gagna aflað með hálf stöðluðum viðtölum við 

15 hjúkrunarfræðinga sem starfa við hjúkrun flóttamanna á Íslandi. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að upplifa erfiðar og myndrænar áfallalýsingar vegna 

atburða sem flóttafólk hefur oft þurft að þola. Þessi reynsla hjúkrunarfræðinga hefur valdið 

því að þeir eru í aukinni áhættu að þjást t.d. af streitu, áfallastreituröskun, alvarlegu þunglyndi 

og kulnun í starfi. Það er því mikilvægt að hjúkrunarfræðingar sem sinna flóttafólki nýti sér 

streituminnkandi úrræði til að draga úr neikvæðum afleiðingum hjúkrunar flóttafólks, þar sem 

of mikil streita getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. 

 

Lykilhugtök: Flóttafólk, hælisleitendur, kvótaflóttafólk, menning, trúarbrögð. 
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Abstract 

This research proposal is a dissertation for a B. S. degree in nursing at the University of 

Akureyri.  Over the past years, the number of refugees has greatly increased in Iceland. 

Alongside that, the number of individuals that need medical attention has increased, and the 

diversity of the patients as well. This diversity can cause some tricky situations, as customs 

and values of those individuals can often collide with the existing culture.  

The purpose of this research is to investigate the involvement of nurses and their 

experience dealing with refugees in Iceland. This research will also shed light on the 

challenges and barriers faced by nurses that influence their day-to-day work. Traditions, 

beliefs, religions, culture, linguistic difficulties and spiritual problems can, for example, have 

a huge impact on the level of care that is provided. A qualitative research approach will be 

applied using semi-structured interviews to gather data. Fifteen nurses who provide care for 

refugees will be interviewed.   

Nurses have to tackle difficult and picturesque details about traumatic events that 

refuges have often had to endure. Thus, nurses who work with refugees are more prone to 

experience stress, post-traumatic stress disorder, severe depression, burnout or several other 

negative symptoms. Therefore, it is imperative that nurses that work with refugees apply 

stress reducing methods in order to minimize the negative effects of too much stress. 

 

Key concepts: Refugees, asylum seekers, resettlement refugees, culture, religion. 
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Kafli 1 – Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi fjallar um fyrirhugaða rannsókn um áskoranir sem 

hjúkrunarfræðingar finna fyrir í starfi sínu við umönnun flóttafólks á Íslandi. Í kaflanum 

verður byrjað á að fjalla um viðfangsefnið flóttafólk og aðkomu hjúkrunarfræðinga að 

flóttafólki á Íslandi. Tilgangur, markmið og val á rannsóknaraðferð fyrirhugaðrar rannsóknar 

verða einnig til umfjöllunar. Meginhugtök viðfangsefnisins verða skilgreind í þessum kafla 

og fjallað verður um gagnasöfnun og úrvinnslu gagna þessarar rannsóknaráætlunar. 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Síðastliðin ár hefur umsóknum um alþjóðlega vernd hérlendis farið fjölgandi. 

Samkvæmt tölulegum gögnum frá Hagstofu Íslands sem gefnar voru út árið 2017 kemur fram 

að alls hafi 1100 einstaklingar sótt um hæli hérlendis árið 2016 og af þeim fjölda fengu 173 

veitingu hælis (Hagstofa Íslands, 2017). Til hagræðingar er rétt að taka fram að hugtakið 

flóttafólk í þessu verkefni tekur til umsækjenda um alþjóðlega vernd, flóttamanna og 

kvótaflóttamanna. Tekur neðangreind umfjöllun mið af öllum þeim hópum þegar notast 

verður við hugtakið flóttafólk. 

Á síðastliðnu ári fengu fleiri hælisleitendur veitingu hælis en árið á undan en 

samkvæmt tölulegum gögnum Útlendingastofnunar sem birtar voru í byrjun árs 2018 kemur 

fram að alls hafi 1095 hælisleitendur óskað eftir alþjóðlegri vernd hérlendis og samkvæmt 

niðurstöðum allra afgreiddra mála var 135 flóttamönnum veitt hæli árið 2017 en 111 

flóttamönnum var veitt hæli árið 2016 af 1132 hælisleitendum (Útlendingastofnun, 2017; 

Útlendingastofnun, 2018). 

Þjóðerni hælisleitenda er fjölbreytt og ef umsóknir eru skoðaðar með tilliti til 

ríkisfangs, kyns og aldurs má sjá að flestir einstaklingar sem sækja um hæli á Íslandi koma 

frá Georgíu (289), Albaníu (262) og Írak (111). Hælisleitendur sem hljóta hæli hérlendis 

koma flestir frá Írak (38), Afganistan (26) og Sýrlandi (21) (Útlendingastofnun, 2018). 

Kynjahlutfall umsækjenda er ójafnt og eru karlmenn í afgerandi meirihluta þ.e. 740 karlar, 

173 konur, 116 drengir og 67 stúlkur (Útlendingastofnun, 2018). Árið 1956 hófst móttaka á 

hópum flóttafólks til Íslands. Síðan þá hafa 597 einstaklingar komið til landsins á þennan 

máta. Frá því að Flóttamannaráð Íslands var stofnað árið 1995 hefur verið tekið reglulega á 

móti hópum flóttafólks (Velferðarráðuneytið, e.d.). Ríkisstjórnin hefur samþykkt að íslensk 
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stjórnvöld muni taka á móti 50 manns sem teljast til kvótaflóttafólks. Stærstur hluti þeirra 

kemur frá Líbanon og Jórdaníu (Velferðarráðuneytið, 2017). 

Ein ástæða þess að flóttafólk kemur í auknum mæli til Íslands er að ófriður hefur ríkt í 

Mið-Austurlöndum í langan tíma sem hefur orsakað mikinn flóttamannavanda í Evrópu 

(Ríkislögreglustjórinn, 2015). Ólíkt því flóttafólki sem sækir önnur Evrópulönd en Ísland þá 

virðist fólkið sem hingað sækir einkum koma frá svæðum þar sem ríkir mikil fátækt og 

atvinnuleysi en ekki endilega mikil átök. Þetta er talið vera vegna þess að á Íslandi er gott 

atvinnuástand og efnahagslíf gott (Ríkislögreglustjórinn, 2015). Ísland er góður kostur fyrir 

flóttafólk vegna þess að þær aðstæður sem valda því að fólk flýr frá heimalandi sínu eiga í 

flestum tilfellum ekki við hér á landi. Meðal fýsilegustu kosta Íslands fyrir flóttafólk er sú 

staðreynd að hér ríkir friður, hér geysa ekki stríð og á Íslandi er enginn íslenskur her. Það 

fylgir þar af leiðandi mikið öryggi fyrir fólk frá stríðshrjáðum löndum að búa á Íslandi. Aðrir 

kostir landsins eru til dæmis sterk staða kvenna og samkynhneigðra, öll grunnþjónusta er til 

staðar, hér er aðgangur að barnagæslu tryggður og einnig er góður aðgangur að heilsugæslu. 

Með þetta í huga er Ísland því góður staður fyrir barnafjölskyldur (Atli Viðar Thorstensen, 

munnleg heimild, 5. október 2017; Mannréttindastofa Íslands, e.d).  

Réttindi mismunandi hópa til heilbrigðisþjónustu 

 Lagalegur réttur umsækjenda sem sækja um alþjóðlega vernd er ekki sá sami þegar 

kemur aðgengi að heilbrigðisþjónustu, þ.e. flóttamenn hafa takmarkaðri aðgang að 

heildbrigðisþjónustunni en kvótaflóttamenn. Umsækjendur um alþjóðlega vernd eiga 

samkvæmt lögum um alþjóðlega vernd á Íslandi rétt á nauðsynlegri læknisþjónustu, 

lyfseðilsskyldum lyfjum, bráðri læknismeðferð, mæðra- og ungbarnavernd og 

tannlæknaþjónustu sem miðar að því að lina verki en flóttamannabörn eiga rétt á meiri 

þjónustu en talin var upp. Þegar talað er um réttinn til heilbrigðisþjónustu er átt við þá 

bráðaþjónustu sem ekki má bíða og gæti valdið viðkomandi sársauka. Ef umsækjandi líður 

mikinn sársauka, líkamlegan eða andlegan, eða hætta er á að sjúkdómurinn ágerist á hann rétt 

á viðeigandi meðferð. Ekki gilda sömu reglur fyrir börn yngri en 18 ára en þau njóta sömu 

heilbrigðisréttinda og íslensk börn (Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017). Flóttamenn sem 

stjórnvöld hafa veitt alþjóðlega vernd eru sjúkratryggðir að því tilskildu að þeir séu komnir til 

landsins og fyrir liggi staðfesting Útlendingastofnunar á því að viðkomandi hafi verið veitt 

réttarstaða flóttamanns, sbr. lög um sjúkratryggingar (Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008). 

Kvótaflóttafólki skal veitt öll nauðsynleg heilbrigðisþjónusta sem völ er á. Skal fyrrgreindur 

hópur teljast tryggður í íslenskum almannatryggingum frá komudegi ef lögð eru fram gögn 
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frá Útlendingastofnun eða Þjóðskrá Íslands hjá Sjúkratryggingum Íslands, sbr. 

viðmiðunarreglur flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks (Stjórnarráð 

Íslands, 2013). Njóta síðarnefndu tveir hóparnir því sama rétts til heilbrigðisþjónustu og aðrir 

sem sjúkratryggðir eru hér á landi. 

Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannasóknar er að kanna upplifun hjúkrunarfræðinga af því 

að sinna flóttafólki og hvað það er sem helst gæti staðið í vegi fyrir því að 

hjúkrunarfræðingar geti hjúkrað þessum einstaklingum eftir bestu getu. Markmið 

fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna þætti í samskiptum hjúkrunarfræðinga og flóttafólks 

sem valda áskorunum í starfi þeirra. Einnig er markmiðið að kanna þau úrræði sem í boði eru 

fyrir hjúkrunarfræðinga til að efla sjálfa sig til að hjúkra flóttafólki og finna út hver staða 

flóttafólks er innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi. Í rannsókninni er leitast við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hvaða hindranir eða áskoranir verða á vegi hjúkrunarfræðinga við umönnun 

flóttafólks? 

Val á rannsóknaraðferð 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research) í ljósi þess að tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og reynslu 

hjúkrunarfræðinga af hjúkrun flóttafólks og dýpka skilning lesenda á viðfangsefninu. Viðtöl 

verða notuð við gagnasöfnun og verður viðtalsrammi hafður til hliðsjónar (Morse, 1998). 

Notast verður við innihaldsgreiningu (e. content analysis) á greiningu viðtalanna sem er 

kerfisbundin og hlutlæg leið til að lýsa fyrirbæri (Elo og Kyngäs, 2008). Notast verður við 

tilgangsúrtak (e. purposive sample) þar sem viðmælendur sem henta best við 

upplýsingasöfnun þessa efnis verða fyrir valinu (Morse, 1998). Skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókninni er að hjúkrunarfræðingar hafi reynslu af hjúkrun flóttafólks.  

Forsendur fyrirhugaðrar rannsóknar 

Forsendur þess að ákveðið var að framkvæma þessa rannsóknaráætlun er að á síðustu 

misserum hefur fjölgun flóttafólks á Íslandi verið mikil (Hagstofa Íslands, 2017). Þetta veldur 

auknu álagi á hjúkrunarfræðinga ekki aðeins vegna sjúklingafjölgunar heldur einnig vegna 

þess að samskipti við fólk af öðru þjóðerni, með ólíkan uppruna, siði, reglur og menningu eru 

mun flóknari en þegar um er að ræða fólk af sama þjóðerni með svipaða menningu. Áberandi 
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umræða hefur verið í fjölmiðlum um hagi flóttafólks á Íslandi. Í fjölmiðlum hefur einnig 

komið fram að meirihluti Íslendinga séu jákvæðir fyrir komu flóttafólks til Íslands og því er 

líklegt að fjölgunin muni halda áfram (Jóhann Óli Eiðsson, 2015). Rannsóknir hafa auk þess 

sýnt fram á að aukin streita og vinnuálag er á hjúkrunarfræðingum sem fást við hjúkrun 

flóttafólks (Burchill og Pevalin, 2012). Því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk aðlagi sig að 

breyttum þörfum þeirra sjúklinga sem þeir veita umönnun og aðra þjónustu, efli sig og afli 

upplýsinga um hvernig sé best að mæta þörfum fólks með ólíkan menningarlegan bakgrunn 

og tungumál sem þarf á einhvern hátt að fá heilbrigðisþjónustu.  

Við skoðun þessa efnis kom í ljós að ekki er um auðugan garð að gresja hvað varðar 

upplýsingar um hagi flóttafólks og áskoranir hjúkrunarfræðinga við hjúkrun þeirra á Íslandi. 

Því er þörf á frekari rannsóknum hvað þetta efni varðar. Þess má einnig geta að höfundar hafa 

sjálfir reynslu af hjúkrun flóttafólks og hafa upplifað hvað menningarmunur og ólíkir siðir 

geta haft mikil áhrif. Vonin er sú að fyrirhuguð rannsókn nýtist til úrbóta á gæðum hjúkrunar 

sem flóttafólki er veitt og einnig til að auðvelda hjúkrunarfræðingum að vinna með þessum 

hópi. 

Vísindalegt gildi rannsóknar fyrir hjúkrun 

Vísindalegt gildi fyrirhugaðrar rannsóknar er að ekki hefur verið gerð sambærileg 

rannsókn á Íslandi áður og þörfin fyrir þekkingu á þessu málefni færist í aukana með fjölgun 

flóttafólks. Fyrirhugð rannsókn mun sýna fram á hverjar hjúkrunarþarfir flóttafólks eru, bæði 

andlegar og líkamlegar. Þannig gæti rannsóknin gagnast hjúkrunarfræðingum í formi 

tímasparnaðar, auk þess sem hún gæti sýnt fram á á hulin vandamál og bætt sjálfstraust 

hjúkrunarfræðinga í sínu starfi samfara aukinni þekkingu og skilningi á málefninu. 

Rannsóknin mun sýna fram á núverandi ástand heilbrigðisþjónustu sem snýr að þjónustu við 

flóttafólk og hægt væri að vinna verkferla út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þessi 

rannsóknaráætlun er fyrsta skrefið til að afla upplýsinga um hvernig efla megi 

heilbrigðisþjónustu til þessa hóps og stuðla að bættri þjónustu þrátt fyrir mismunandi 

menningarheima. Einnig mun fyrirhuguð rannsókn opna á umræðu hvað varðar stöðu 

flóttafólks innan heilbrigðiskerfisins.  

Skilgreiningar á meginhugtökum 

Flóttafólk (e. refugees): Þeir sem eru utan heimalands síns og óttast af ýmsum 

ástæðum að verða ofsóttir t.d. vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að sérstökum 

félagsmálaflokkum eða vegna stjórnmálaskoðana og geta ekki eða vilja ekki, vegna slíks ótta, 
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færa sér í nyt vernd síns heimalands; eða þeir sem eru ríkisfangslausir og eru utan þess lands, 

þar sem þeir áður höfðu reglulegt aðsetur, vegna slíkra atburða og geta ekki eða vilja ekki, 

vegna slíks ótta, hverfa aftur þangað (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 1956; Lög um 

útlendinga nr. 80/2016).   

Hælisleitendur (e. asylum seekers): „Útlendingar sem óska eftir viðurkenningu á 

stöðu sinni sem flóttafólk eða ríkisfangslausir einstaklingar hér á landi“ (Hagstofa Íslands, 

2017).  

Kvótaflóttafólk (e. resettlement refugees): „Hópar flóttafólks sem kemur til 

landsins í boði stjórnvalda, og fær réttarstöðu flóttamanns” (Hagstofa Íslands, 2017). 

Menning (e. culture): „Sú heild þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða 

mannlegs samfélags. Þróun menningar byggist á hæfni mannsins til að læra, beita þekkingu 

til að bregðast við breyttum aðstæðum og miðla þekkingunni til komandi kynslóða“ (Snara, 

e.d.).  

Trúarbrögð (e. religion): Sérstök viðhorf og venjur sem almennt eru samþykkt af 

fjölda einstaklinga eða hópa (Dictionary, e.d.). „Trú mannsins á æðri máttarvöld og 

heildarskilningur á tilverunni tengdur tilteknu kerfi trúar, gildismats og athafna“ (Snara, e.d.).  

Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Við heimildaleit þessarar rannsóknaráætlunar var notast við heimildir úr ritrýndum 

fræðigreinum, heimasíður opinberra stofanna og bækur. Erlendar tímaritsgreinar voru fengnar 

í gegnum gagnasöfnin EBSCO host (CINAHL), PubMed, Up to date og Google Scholar. 

Ensku leitarorðin sem var notast við voru: refugee, asylum seekers, nursing, health service, 

culture, religion, family, language barriers, spirituality, believe, faith, post traumatic stress 

disorder, depression, anxiety, mental health, stress, cultural diversity, transculture, trauma. 

Ekki fundust íslenskar fræðigreinar um efnið, en notast var við íslenskar heimasíður frá 

viðurkenndum stofnunum og íslenskar bækur.  
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Kafli 2 - Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður farið almennt yfir heilbrigðisþjónustu á Íslandi og hún borin 

saman við heilbrigðisþjónustu í öðrum löndum. Farið verður yfir reglugerðir um útlendinga 

sem sækja um alþjóðlega vernd hérlendis og grunnskilyrðin sem þarf að uppfylla til að öðlast 

dvalarleyfi hér á landi. Ítarlega verður farið yfir réttindi flóttafólks þegar kemur að 

heilbrigðisþjónustu hér á landi og samanburður gerður við önnur lönd. 

Fjallað verður um hvað trú er, hvernig hún er skilgreind, hvernig ólík trúarbrögð geta 

haft áhrif á hjúkrunina sem veitt er og hvernig hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér trúna í starfi. 

Menning verður einnig skilgreind og farið yfir hvað hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa í huga 

við hjúkrun fólks með ólíkan menningarbakgrunn. Komið verður inn á hvað 

tungumálaörðugleikar geta haft mikil áhrif á að flóttafólk fái ekki þá heilbrigðisþjónustu sem 

það þarf á að halda. Fjallað verður um andleg vandamál sem flóttafólk getur þjást af í kjölfar 

þess að ganga í gegnum hremmingar og vera á nýjum stað þar sem aðrar venjur eru viðhafðar 

en í heimalandi þeirra og önnur menning gildir. Hvaða úrræði flóttafólk á rétt á í nýju landi 

verður einnig til umfjöllunar.  

Hjúkrunarfræðingar sem sinna flóttafólki eru í starfi sem eykur líkur á að þeir geti 

þjáðst af alvarlegum streitueinkennum og fjallað verður nánar um þau einkenni og úrræði 

hægt er nýta til að takast á við þau. Að lokum verður greint frá svörum Ingibjargar 

Guðmundsdóttur verkefnastjóra Göngudeildar sóttvarna og hælisleitenda og svörum Anette 

Hansen deildarstjóra á heilsugæslunni á Ísafirði við spurningarramma sem lagður var fyrir 

þær.  

Heilbrigðisþjónusta á Íslandi 

Samkvæmt skilgreiningu Embættis landlæknis er með heilbrigðisþjónustu átt við 

heilsugæslu, lækningar, hjúkrun, almenna og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, sjúkraflutninga, 

hjálpartækjaþjónustu og þjónustu heilbrigðisstarfsmanna innan og utan heilbrigðisstofnana. 

Þessi þjónusta miðar að því að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma 

og endurhæfa sjúklinga (Embætti landlæknis, 2016). 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er farið yfir skipulag heilbrigðisþjónustu 

á Íslandi. Í 1. grein laganna segir að markmið þeirra sé: 

Markmið þeirra er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu 
heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, 
líkamlegri og félagslegri heilbrigði í samræmi við ákvæði laga þessara, [lög um 
sjúkratryggingar], 1) lög um réttindi sjúklinga og önnur lög eftir því sem við á. 
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Ennfremur segir í 3. grein laga um heilbrigðisþjónustu að „stefnt að því að hún sé 

ávallt veitt á viðeigandi þjónustustigi og að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður 

sjúklinga“ (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007).  

Íslandi er skipt upp í sjö heilbrigðisumdæmi samkvæmt reglugerð um 

heilbrigðisumdæmi. Þessi umdæmi eru höfuðborgarsvæðið, Vesturland, Vestfirðir, 

Norðurland, Austurland, Suðurland og Suðurnes. Í hverju heilbrigðisumdæmi er starfandi 

heilbrigðisstofnun eða heilbrigðisstofnanir sem veita almenna heilbrigðisþjónustu í sínu 

umdæmi (Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014). Þó segir í 4. grein reglugerðar 

um heilbrigðisumdæmi að þrátt fyrir skiptingu landsins í heilbrigðisumdæmi skulu sjúklingar 

hafa rétt á að leita til þeirrar heilbrigðisstofnunar sem þeir eiga auðveldasta aðgengi að hverju 

sinni (Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014).  

Landlæknir hefur eftirlit með heilbrigðisþjónustu í landinu, ásamt því að fylgjast með 

heilbrigðisstarfsfólki landsins. Hann vinnur að gæðaþróun heilbrigðisþjónustunnar, ásamt því 

að safna upplýsingum sem hann vinnur með um heilsufar og heilbrigðisþjónustu. Hann sinnir 

einnig kvörtunum almennings sem tengjast heilbrigðisþjónustu. Embætti landlæknis hefur 

það markmið að stuðla að heilbrigði landsmanna, tryggja gæði heilbrigðisþjónustu, ásamt því 

að tryggja að heilbrigðisþjónusta byggi á bestu þekkingu og reynslu sem í boði er (Lög um 

landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007). 

Þegar íslenska heilbrigðiskerfið er skoðað í samanburði við önnur lönd er hægt að líta 

á skýrslu OECD, Health at a Glance, sem gefin var út árið 2017. Þar er staða OECD landanna 

skoðuð í sambandi við heilbrigði og árangur heilbrigðiskerfisins. Í skýrslunni eru fimm 

eftirfarandi atriði skoðuð: heilbrigði, áhættuþættir heilbrigðis, aðgengi að heilbrigðisþjónustu, 

gæði og árangur þjónustunnar, fjármagn og mannauður í heilbrigðiskerfinu (Embætti 

landlæknis, 2018). Íslenskir karlar mælast með hæstu lífslíkur og gengi Íslands er gott þegar 

kemur að reykingum og loftmengun. Þar að auki er Ísland eitt af þeim OECD löndum þar 

sem flestir hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar starfa samanlagt. Að öðru leyti er Ísland 

samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar nálægt meðaltali OECD landanna hvað varðar árangur 

heilbrigðisþjónustunnar (Embætti landlæknis, 2018). 

Heilbrigðisþjónusta fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi 

Einstaklingar sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi skulu gangast undir 

læknisskoðun byggða á viðmiðunarreglum sóttvarnarlæknis við komu til landsins. Þessi 

læknisskoðun er ein af grunnskilyrðum fyrir dvalarleyfi hér á landi (Lög um útlendinga nr. 

80/2016; Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017). Þetta er almenn læknisskoðun sem sýnir 
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fram á hvernig heilsufar einstaklinga er. Farið er yfir hvaða bólusetningar þeir hafa fengið og 

ef viðkomandi hefur ekki fengið almennar bólusetningar skal bjóða upp á þær. Berklapróf er 

gert á öllum börnum og ófrískum konum og einnig á að gera berklapróf á fullorðnum 

einstaklingum, 35 ára og yngri, sem hyggjast dvelja hér á landi lengur en í 12 mánuði. Hjá 

þeim einstaklingum sem falla ekki undir þessar skilgreiningar er tekin röntgenmynd af 

lungum. Ef einstaklingar eru með einkenni frá meltingarvegi eða eru yngri en 6 ára er leitað 

eftir tilkynningaskyldum um þarmasmitun (salmonella, sígella, kampýlóbakter og Giardia 

lamblia) í saur. Framkvæmd eru próf til að útiloka lifrabólgu B og C, alnæmissjúkdóminn 

(HIV) og kynsjúkdóma (Embætti landlæknis, 2017). 

Í reglugerð um útlendinga kemur fram að einstaklingar sem sækja um alþjóðlega 

vernd eigi rétt á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og þeim lyfjum sem eru þeim nauðsynleg 

að læknisráði. Þessi þjónusta skal vera greidd fyrir viðkomandi. Heilbrigðisþjónusta sem ekki 

er brýn þörf á sem og lyf sem ekki eru talin nauðsynleg er utan þeirrar þjónustu sem 

umsækjandi um alþjóðlega vernd á rétt á, t.d. tannlæknaþjónusta. Þessa þjónustu skal 

viðkomandi greiða fyrir sjálfur (Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017). Konur sem sækja 

um alþjóðlega vernd eiga rétt á mæðravernd og börn á ung- og smábarnavernd. Börn yngri en 

18 ára njóta sömu heilbrigðisréttinda og íslensk börn á meðan þau eru hér á landi (Reglugerð 

um útlendinga nr. 540/2017). Einstaklingar sem sækja um alþjóðlega vernd skulu eiga kost á 

að leita til félagsráðgjafa og sálfræðings eða geðlæknis sé það mat Útlendingastofnunar að 

þeir hafi þörf fyrir slíka þjónustu (Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017). Kvótaflóttafólki 

skal veitt öll nauðsynleg heilbrigðisþjónusta sem völ er á. Skal fyrrgreindur hópur teljast 

tryggður í íslenskum almannatryggingum frá komudegi ef lögð eru fram gögn frá 

Útlendingastofnun eða Þjóðskrá Íslands hjá Sjúkratryggingum Íslands samanber 

viðmiðunarreglur flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við hópa flóttafólks (Stjórnarráð 

Íslands, 2013). Samkvæmt viðmiðunarreglum flóttamannanefndar um móttöku og aðstoð við 

hópa flóttafólks greiðir sveitafélagið sem kvótaflóttafólk dvelur í fyrir þá 

heilsugæsluþjónustu sem það kann að þurfa fyrstu sex mánuði dvalarinnar. Eftir þann tíma er 

litið svo á að búið sé að greina og meðhöndla eins vel og hægt er þá sjúkdóma og heilsubresti 

sem flóttafólkið kunni að hafa haft við komu til landsins og þarf fólk þá að greiða sjálft fyrir 

heilbrigðisþjónustu (Flóttamannanefnd, 2013). Þegar tvö ár eru liðin frá komu flóttafólks til 

landsins er fólkinu ráðlagt að þiggja viðtal við sálfræðing sér að kostnaðarlausu. Tilgangur 

þessara viðtala er að ræða reynsluna sem fólkið hefur gengið í gegnum frá því það var í 

heimalandi sínu og eftir komuna til Íslands (Flóttamannanefnd, 2013). Í lögum um 

sjúkratryggingar kemur fram að flóttafólk og einstaklingar sem hafa fengið dvalarleyfi vegna 
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mannúðarsjónarmiða sé sjúkratryggt í samræmi við almennar íslenskar sjúkratryggingar (Lög 

um sjúkratryggingar nr. 112/2008). 

Samanburður við önnur lönd 

 Í Svíþjóð eiga einstaklingar sem sækja um alþjóðlega vernd rétt á læknisskoðun þeim 

að kostnaðarlausu. Einstaklingar eiga rétt á bráðri og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu, bæði 

hvað varðar læknisþjónustu og tannlæknaþjónustu. Sveitarfélagið sem viðkomandi býr í 

ákveður hvaða þjónusta fellur undir bráða og nauðsynlega þjónustu. Einnig eiga konur rétt á 

þjónustu frá kvensjúkdómalækni og meðgönguvernd séu þær með barni. Börn undir 18 ára 

aldri eiga rétt á sömu læknisþjónustu og aðrir íbúar Svíþjóðar. Þegar umsókn um alþjóðlega 

vernd hefur verið samþykkt hefur viðkomandi rétt á sömu heilbrigðisþjónustu og aðrir 

einstaklingar sem búa í Svíþjóð (Williams og Hallstedt, 2017). 

Í Þýskalandi nær heilbrigðisþjónusta hælisleitenda aðeins til bráðrar og nauðsynlegrar 

heilbrigðisþjónustu. Bólusetningar og nauðsynlegar fyrirbyggjandi læknisskoðanir eru einnig 

veittar. Barnshafandi konur eiga rétt á mæðravernd og konur sem nýlega hafa átt börn eiga 

rétt á ungbarnaeftirliti fyrir börnin sín. Til þess að eiga rétt á ofantöldu þurfa viðkomandi 

aðilar að hafa sjúkratryggingavottorð. Þetta vottorð er yfirleitt afhent fljótlega eftir komu til 

landsins, þó hafa verið vandkvæði á því og til eru dæmi um að nauðsynlegri meðferð hafi 

verið frestað vegna þess (Kalkmann, 2017). Þegar einstaklingar hafa fengið bætur á 

grundvelli hælisumsóknar í 15 mánuði hafa þeir rétt á sömu félagslegu bótum og Þjóðverjar. 

Einnig hafa þeir sama aðgang að heilbrigðisþjónustu og Þjóðverjar sem hljóta félagslegar 

bætur (Kalkmann, 2017). Í Þýskalandi eru sérhæfðar stofnanir sem bjóða upp á sérhæfða 

meðferð hjá læknum og sálfræðingum fyrir hælisleitendur sem hafa orðið fyrir áfalli eða 

verið pyntaðir. Þó er takmörkun á hversu mörgum er hægt að sinna á þessum stofnunum og 

því er ekki víst að einstaklingar komist að í meðferð. Þessar stofnanir þurfa oft að reiða sig á 

fjárhagsaðstoð til þess að standa undir kostnaði. Einnig þurfa hælisleitendur oft að fara langa 

leið til að komast á þessar stofnanir sem gerir þeim erfitt fyrir að þiggja meðferð. 

Einstaklingar sem hafa fengið stöðu flóttafólks í Þýskalandi hafa sömu stöðu og þýskir 

ríkisborgarar hvað heilbrigðisþjónustu varðar (Kalkmann, 2017). 

Í Hollandi eiga hælisleitendur rétt á grunnheilbrigðisþjónustu, það er að segja þeir 

eiga jafnan rétt á þjónustu frá heimilislæknum, ljósmæðrum og sjúkrahúsum og aðrir íbúar í 

landinu. Þeir hafa einnig rétt á viðtali við sálfræðing, að fara í sjúkraþjálfun og nýta sér 

tannlæknaþjónustu ef tannheilsa er mjög slæm. Í Hollandi eru nokkrar stofnanir sem sérhæfa 
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sig í meðferð hælisleitenda sem glíma við sálrænan vanda og ef þörf krefur er hægt að vísa 

þeim á geðdeild til meðferðar. Réttur hælisleitenda getur verið mismikill eftir því á hvaða 

stað umsókn þeirra er í kerfinu en samt eiga þeir allir rétt á bráða heilbrigðisþjónustu. Ef 

hælisleitendur þurfa að leita sér aðstoðar hjá heilbrigðiskerfinu er þeim bent á 

heilsugæslustöð fyrir hælisleitendur. Þegar einstaklingar hafa fengið stöðu flóttamanna eiga 

þeir að vera sjúkratryggðir og fá sömu heilbrigðisþjónustu og aðrir í landinu. Því fylgir sú 

krafa að þeir greiði sömu sjúkratryggingar og aðrir íbúar landsins (Franssen, 2017). 

Flestar upplýsingar um rétt hælisleitenda til bráðrar heilbrigðisþjónustu koma frá  

Þýskalandi og Svíþjóð (Kalmann, 2017; Williams og Hallstedt, 2017). Heilbrigðisþjónustan 

sem í boði er hérlendis og í Hollandi fyrir hælisleitendur er t.d. aðgreind þannig að talað er 

um heilsugæslu, mæðravernd og tannlæknaþjónustu (Fransen, 2017; Flóttamannanefnd, 

2013). Á Íslandi og í Svíþjóð fara hælisleitendur í læknisskoðun við komu til landsins 

(Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017; Williams og Hallstedt, 2017). Ekkert er minnst á þá 

geðheilbrigðisþjónustu sem í boði er fyrir hælisleitendur í Svíþjóð (Williams og Hallstedt, 

2017). Á Íslandi, í Hollandi og Þýskalandi er gerð grein fyrir hvers konar 

geðheilbrigðisþjónustu hælisleitendur eiga rétt á (Fransen, 2017; Kalmann, 2017; 

Flóttamannanefnd, 2013; Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017). Að öðru leyti er 

heilbrigðisþjónusta milli landanna svipuð. 

Áskoranir í starfi hjúkrunarfræðinga við hjúkrun flóttafólks 

Í starfi hjúkrunarfræðinga sem sinna umönnun flóttafólks kynnast þeir margskonar 

áskorunum og hindrunum vegna ólíkra siða, venja og gilda sem ríkjandi eru eftir mismunandi 

þjóðernum eða trú flóttamanna og má þar til að mynda áskoranir vegna trúar, trúarlegra hefða 

og skoðana, andláts, ólíkra menninga, tungumálaörðugleika, andlegrar líðan og þjáninga 

flóttafólksins. 

Trú. Samkvæmt Jensen (2014) er trú flókið félagslegt og einstaklingsbundið 

fyrirbæri. Trú getur stuðlað að jákvæðum mannlegum kostum, eins og siðferði eða haft 

neikvæð áhrif eins og hjátrú, stífar hefðir og algjöra höfnun á vísindalegri þekkingu og 

mannlegri framför. Trú hefur í gegnum tíðina verið til í alls konar formi og haft mikið vald 

yfir hugum og líkömum manna sem og menningarheimum og samfélögum. Erfitt getur reynst 

að finna réttu og bestu skilgreininguna á trú en fræðimenn eins og Emile Durkheim, Sigmund 

Freud og Paul Tillich höfðu allir sínar tilgátur um hvað trú væri. Að skilgreina hugtakið trú er 

flókið og enn flóknara er að skilgreina öll þau ólíku trúarbrögð sem til eru í heiminum. 

Vandamál hvað varðar trúarbrögð koma oft upp vegna mismunandi túlkunar á trú og 
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mismunandi skoðana á hverju skal trúa. Trúarbrögð geta einnig valdið því að einstaklingur er 

fordæmdur vegna trúar sinnar eða að fordómar ríki gagnvart trú hans (Jensen, 2014). Ein 

skilgreining á trú er að hún sé sérstök viðhorf og venjur sem almennt eru samþykkt af fjölda 

einstaklinga eða hópa (Dictionary, e.d.). Önnur skilgreining er að hún sé: „Trú mannsins á 

æðri máttarvöld og heildarskilningur á tilverunni tengdur tilteknu kerfi trúar, gildismats og 

athafna“ (Snara, e.d.).  Florence Nightingale trúði því að andleg trú væri afl sem veitti orku 

sem ýtti undir gott andrúmsloft innan sjúkrahúsa. Hún taldi einnig að það væri jafn mikilvægt 

að hlúa að trúarlegu heilbrigði fólks og að hlúa að líkamlegum þörfum þess (Hall, 2013). 

Trúarlegar hefðir og skoðanir. Í umfjöllun Rumun (2014) fer höfundurinn yfir það  

hvernig trú getur haft áhrif á heilbrigðisákvarðanir einstaklinga. Þar ályktar hann að trú hafi 

margvísleg áhrif. Einstaklingar geta notað trúna til að styðja sig í gegnum erfið veikindi en 

einnig geta þeir ásakað sjálfa sig út frá trúnni. Margir sem greinast með langvinn eða 

lífshættuleg veikindi spyrja spurningarinnar „af hverju ég“? Í sumum trúarbrögðum er 

heilbrigði jákvæð orsök þess að hafa fylgt sinni trú af heilhug og miklum metnaði. Að vera 

hollur sinni trú greiðir leiðina að heilbrigðu lífi. Vegna þessa viðhorfs fara sjúklingar að 

ásaka sjálfa sig um að hafa ekki helgað sig Guði nógu vel og þess vegna sé verið að refsa 

þeim. Þessi hugsun getur haft slæm áhrif á bataferli einstaklinga (Rumun, 2014). 

Til eru margs konar trúarbrögð og geta þau haft mismunandi áhrif á störf 

hjúkrunarfræðinga. Trú er oft af hinu góða þegar kemur að umönnun sjúklinga en getur þó 

valdið því að sjúklingar neiti aðstoð. Þeir sem aðhyllast kristin vísindi (e. christian science) 

trúa ekki á vísindi af öðrum toga. Þeir trúa því að aðeins Guð geti læknað þá í veikindum. Því 

er sjaldgæft að fólk sem aðhyllist þessa trú komi inn á spítala. Þessir sjúklingar vilja ekki fá 

blóðgjöf og hvorki gefa né þiggja líffæri. Aðeins í þeim löndum þar sem nauðsynlegt er 

samkvæmt lögum að veita börnum viðeigandi læknishjálp veita þeir samþykki sitt til þess.  

Kirkjan stendur þó ekki í vegi fyrir því að fólk innan hennar leiti sér læknishjálpar og er það 

val hvers og eins hvað hann gerir þegar veikindi bera að garði (Rumun, 2014).  

Votta Jehóva (e. jehovah´s witnesses) vilja ekki þiggja blóðgjöf. Þeir trúa því að það 

sé siðferðilega rangt að þiggja blóð í hvaða formi sem það er og þeir borða ekki mat sem 

inniheldur blóð. Þeir eru samþykkir blóðsýnatöku ef að staðfest er að blóðinu sé fargað eftir 

rannsókn þess. Líffæraígræðslur eru yfirleitt ekki í boði hvort sem það er að þiggja eða gefa 

líffæri og kemur þar blóð aftur til sögunar. Fyrir utan þessar takmarkanir samþykkja Votta 

Jehóva alla aðra læknisaðstoð (Rumun, 2014).  

Sjúklingar sem eru íslamstrúar eða múslímar (e. islam) leggja mikla áherslu á 

hreinleika og vilja þvo andlit sitt, hendur og fætur áður en þeir leggjast á bæn. Þeir vilja helst 
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ekki þvo sér með rennandi vatni úr krana heldur vilja þeir hafa vatn í fati til þess að þvo sér. 

Þeir trúa því einnig að steypibað sé óhreint og vilja frekar fara í baðkar. Bænastund er fimm 

sinnum á dag og þurfa einstaklingar helst að geta staðið uppréttir til að geta gengið að hreinu 

laki eða mottu sem þeir svo krjúpa á og biðja. Mottan eða lakið sem beðið er á skal snúa að 

Mecca. Það er því í höndum heilbrigðisstarfsmanna að hjálpa sjúklingum sem eru íslamstrúar 

að biðja ef þeir vilja og þurfa aðstoð. Kóraninn er bók sem íslamstrúarfólk hefur ávallt með 

sér og ber að umgangast hana af mikilli virðingu. Ekki má leggja neitt ofan á bókina, til að 

mynda aðra bók eða glas. Karlar og konur eru mjög hógvær og vilja konur yfirleitt vera 

skoðaðar af kvenkyns heilbrigðisstarfsfólki eða þá að eiginmaður eða önnur kona séu 

viðstödd skoðunina. Í íslamstrú eru ekki neinar reglur um blóðgjöf eða líffæragjöf en flestir 

þeirra sem eru íslamstrúar þiggja ekki líffæragjafir. Trúin leyfir ekki getnaðarvarnir né 

fóstureyðingar nema þegar það sé læknisfræðilega nauðsynlegt (Rumun, 2014).  

Gyðingdómi (e. judaism) er í grófum dráttum hægt að skipta í tvennt, heittrúaða 

gyðinga (e. orthodox jews) og aðra gyðinga (e. non-orthdox jews). Gyðingar eru á margan 

hátt meðtækilegir fyrir læknishjálp ef það er talið læknisfræðilega nauðsynlegt. Gyðingar 

fasta á vissum tímum en gera það ekki ef það stofnar heilsu þeirra í hættu. Þeir eru á móti 

getnaðarvörnum en ef það er talið nauðsynlegt vegna heilsu konunnar er það leyfilegt. 

Misjafnt er hvort gyðingar þiggi líffæri og er það er einstaklingsbundið. Almennt viðhorf 

Gyðinga er að virða eigi heilsuna og lífið og því leita þeir sér aðstoðar og þiggja þá umönnun 

sem í boði er þegar þeir þurfa á henni að halda (Rumun, 2014). 

Íslensk lög kveða á um að allir þeir sem náð hafa 18 ára aldri hafa rétt á að neita 

heilbrigðisþjónustu ef þeir kjósa það. Læknar geta þó gripið inn í telji þeir að einstaklingur 

þjáist af geðsjúkdómi. Einnig geta læknar gripið inn í ef um fíknisjúkdóma er að ræða 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2000; Lögræðislög nr. 71/1997). Sóttvarnarlæknir 

hefur vald til að nauðungarvista einstaklinga beri þeir hættulega smitsjúkdóma en 

ákvörðunina þarf að taka í samráði við Héraðsdóm (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2000; Sóttvarnarlög nr. 19/1997). Meginreglan er sú að virða eigi óskir einstaklinga nema í 

sérstökum tilfellum. Einstaklingar hafa einnig rétt á að leggja fram óskir um hvaða 

heilbrigðisstarfsmaður aðstoðar þá. Mikilvægt er að hafa samþykki skriflegt ef kostur er. Ef 

einstaklingur er meðvitundarlaus og getur ekki tjáð óskir sínar hvað varðar meðferð er reglan 

sú að meðvitundarleysi jafngildi samþykki nema annað sé tekið fram skriflega í skýrslu hans 

(Lögræðislög nr. 71/1997). Foreldrar geta ekki neitað heilbrigðisþjónustu fyrir börn sín ef 

það stefnir lífi þeirra í hættu, til dæmis geta foreldrar sem eru Vottar Jehóva ekki neitað 
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blóðgjöf til barna sinna ef hún er lífsnauðsynleg samanber 26 gr. barnaverndarlaga 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2000). 

Jákvæð áhrif trúar á hjúkrunarstarfið. Samband milli andlegrar trúar og heilsu er 

flókið fyrirbæri sem erfitt getur verið að skilgreina. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli 

hugar, líkama og anda (Hall, 2013) og sýnt hefur verið fram á að trú og væntingar 

einstaklinga geta haft áhrif á líkamlega og andlega líðan og að innri trú og sannfæring séu 

öflug úrræði í bataferli (Hall, 2013). Hjúkrunarfræðingar sem efla andlega trú einstaklinga 

eru líklegri til að ná fram eftirsóknarverðum árangri í bata en til þess að hjúkrunarfræðingar 

geti notað trú einstaklinga til framdráttar við umönnun þeirra er mikilvægt að þeir þekki 

hugtök eins og andleg trú, trúarbrögð, andlegt heilbrigði og von (Hall, 2013). Með því að 

þekkja muninn á þessum hugtökum geta hjúkrunarfræðingar lesið í stöðu einstaklinga og 

notað hugtökin til að efla heilbrigði þeirra. Þegar veikindi, missir, sorg eða óhjákvæmilegar 

breytingar ber að garði þá annað hvort styðjast einstaklingar við sína andlegu trú eða þeir 

snúa sér að andlegri trú sem þeir höfðu ekki gert áður. Hjúkrunarfræðingar sem hafa sína 

eigin andlegu trú eru oft líklegri til að stuðla að andlegri trú einstaklinga. Þeir eru 

trúarauðlind sem sjúklingar geta leitað til með sínar trúarlegu þarfir (Hall, 2013). 

Í rannsókn Curlin, Sellergren og Lantos (2007) þar sem spurningalisti var sendur á 

2000 sérfræðilækna í Bandaríkjunum og þeir spurðir út í viðhorf sitt til trúar og andlegrar 

trúar kom í ljós að meirihluti lækna (56%) voru þeirrar skoðunar að trú og andleg trú hefðu 

mikil áhrif á heilbrigði en fáir þeirra (6%) töldu að trúin hefði áhrif á lokaútkomuna. 

Þátttakendur töldu að einstaklingar gætu með jákvæðu hugarfari notað trú til að takast á við 

veikindi sín. Þeir voru einnig þeirrar skoðunar að sjúklingar sem væru trúaðir gætu leitað 

stuðnings innan síns trúarsamfélags (Curlin o. fl., 2007). 

Umönnun við andlát. Andlát einstaklinga er óhjákvæmilegur þáttur í starfi 

hjúkrunarfræðinga. Í hjúkrunarfræðinámi á Íslandi er lögð rík áhersla á að koma fram við 

hina látnu af virðingu. Starfi hjúkrunarfræðinga er ekki lokið þó að einstaklingurinn sé látinn. 

Aðbúnaður líks er ábyrgðarstarf og ef það er ekki gert á réttan hátt, eða þannig að 

aðstandendur séu sáttir getur það lengt sorgarferli aðstandenda. Misjafnt er eftir 

trúarbrögðum hvernig aðbúnaði líks er háttað og því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk 

reyni eftir bestu getu að fylgja siðum hverra trúarbragða fyrir sig (Yancey, 2013). 

Einstaklingar sem aðhyllist íslamstrú hafa sterkar hefðir þegar kemur að þeim látnu. 

Líkið er þvegið og vafið inn á ákveðinn hátt. Ættingjar biðja fyrir og gráta yfir hinum látna. 

Reynt er að hafa útför sem fyrst eftir andlátið. Augum hins látna og munni hans er lokað og 

andlit hans snúið í átt að Mecca. Mikilvægt er að konur undirbúi konur og karlar undirbúi 
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karla fyrir greftrun. Múslímar vilja vera jarðaðir en ekki brenndir. Það getur verið viðkvæmt 

mál ef þörf er á krufningu þar sem hún hægir á ferlinu og því ber heilbrigðisstarfsfólki að 

stíga varlega til jarðar þegar kemur að því að fá heimild fyrir krufningu. Mikilvægt er að 

aðstandendur fái að vera í nálægð við hinn látna þar til hann er grafinn þar sem þeir trúa því 

að andi hins látna sé hjá líkinu þangað til það er greftrað (Rumun, 2014; Yancey, 2013).  

Einstaklingar sem aðhyllast búddatrú trúa á líf eftir þetta líf og endurfæðingu í 

mismunandi formi. Mikilvægt er að einstaklingar fái að deyja heima ef kostur er og er ástand 

þeirra við andlát mjög mikilvægt. Reynt er eftir bestu getu að hafa friðsælt og rólegt 

andrúmsloft við dánarbeðið. Það er í verkahring karla að sjá um aðbúnað eftir andlát. 

Mikilvægt er að líkið sé sem minnst snert og helst ekkert til þess að standa ekki í vegi fyrir 

áfallalausri endurfæðingu inn í nýtt líf. Beðið er fyrir hinum látna. Ekki má skilja líkið eftir 

eftirlitslaust og líkinu fylgir að minnsta kosti einn aðstandandi alveg fram að þeim tíma þegar 

það er brennt (Rumun, 2014; Yancey, 2013).  

Gyðingar vilja að aðstandandi sé með hinum látna þar til hann er grafinn og verður 

greftrun að fara fram innan við 24 klukkustundir eftir andlát nema ef um hvíldardaginn sé að 

ræða (Rumun, 2014; Yancey, 2013). 

 Trúarsiðir sem þessir eru mikilvægir fyrir aðstandendur til að þeir geti fundið innri 

frið og samþykki andlát ástvinar. Mikilvægt er að heilbrigðisstofnanir virði þessa siði og leyfi 

hverjum trúarflokki að iðka sína trú með þeim deyjandi og yfir þeim látnu. Sérhæfð þjónusta 

við lífslokameðferð gerir einstaklingum og aðstandendum þeirra kleift að undirbúa sig fyrir 

andlátið (Yancey, 2013). 

Menning. Til eru margar ólíkar skilgreiningar á hugtakinu menning. Ástæðan fyrir 

því er sú að menning byggist á mörgum ólíkum þáttum sem ríkja í hverjum hópi eða 

samfélagi fyrir sig (Larkin, 2011). Samkvæmt skilgreiningu Tylor (1871) á menningu sem er 

ein af elstu og fyrstu skilgreiningunni á hugtakinu er hún sögð samanstanda af ákveðinni 

heild þar sem viðurkennd er sameiginleg þekking, trú, list, siðferði, lög, siðir, geta og venjur 

af þeim einstaklingum sem tilheyra heildinni (Tylor, 1871). Mannfræðingar eru á sama máli 

um að menning sé lærð, að einstaklingar læri þá menningu sem þeir búi og alist upp við. Þeir 

eru einnig sammála um að einstaklingar læri og tileinki sér það hegðunarmynstur sem hefur 

mótast og náð festu í tilteknu samfélagi. Töluverður munur getur verið á hugsun og hegðun á 

milli hópa og samfélaga og það sem eitt samfélag samþykkir gerir annað ekki. Ólíka hugsun 

og hegðun má skýra með ólíkri menningu og sá er talinn frábrugðinn sem ekki tileinkar sér 

þær menningarvenjur sem viðgangast því hann fellur þá ekki inn í þá staðla sem eru 

samþykktir og rótgrónir (Peoples og Bailey, 2017).  
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Fjölmenningarsamfélag er orðinn veruleiki hérlendis. Til þess að teljast 

fjölmenningarsamfélag þurfa eftirfarandi einkenni að koma fram: einstaklingar innan 

samfélags búa við ólíka lifnaðarhætti, skoðanir, venjur og gildi þrátt fyrir ríkjandi menningu 

sem fyrir er. Einstaklingar reyna að endurskipuleggja grundvallarreglur og gildi sem ríkjandi 

eru í menningunni sem til staðar er og eru með nokkur minni samfélög í nýju samfélagi, þar 

má nefna innflytjendur sem lifa sumir eftir ákveðnum venjum og siðum frá fyrri menningu 

(Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir, Magnús Þorkell Bernharðsson, 2007). 

Madelein Leininger var mannfræðingur og hjúkrunarfræðingur og mikil talskona 

fjölmenningarsamfélaga. Leininger lagði ríka áherslu á að hjúkrunarfræðingar gerðu 

greinarmun á eigin menningu og skjólstæðinga sinna. Að auki vildi hún að menning yrði 

samþætt inn í alla þætti hjúkrunar. Menningarlegur fjölbreytileiki innan 

heilbrigðisþjónustunnar getur verið flókið fyrirbæri og oft geta menningarlegar venjur, siðir 

og gildi stangast á (Betancourt, 2015). Lowe og Archibald (2009) gerðu heimildarsamantekt 

um hjúkrun einstaklinga með mismunandi menningarlegan bakgrunn og skoðuðu hvaða 

úrræðum var beitt til að auka gæði hjúkrunar í fjölmenningar samfélögum. Höfundar drógu 

þá ályktun að með markvissri fræðslu um menningarlegan fjölbreytileika væri hægt að auka 

þekkingu hjúkrunarfræðinga og undirbúa þá í að vera færari í að uppfylla heilbrigðisþarfir 

skjólstæðinga þrátt fyrir menningarmun. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera móttækilegir fyrir 

menningarlegum sérkennum og inngrip og aðgerðir ættu að stuðla að jákvæðum niðurstöðum 

bæði fyrir starfsmenn og skjólstæðinga (Lowe og Archibald, 2009).  

Aukinn fjöldi innflytjenda eykur margbreytileika í íslensku samfélagi og samhliða því 

koma fram ólíkar menningarvenjur hjá skjólstæðingum heilbrigðisstofnanna. 

Menningarhæfni er hugtak sem skilgreint er sem geta til að lesa í aðstæður og gera sér 

grein fyrir því að einstaklingar eru mótaðir af eigin menningu. Ákvarðanir þeirra og hegðun 

byggjast á þeirri menningu sem þeir alast upp við. Menningarhæfni snýr einnig að færni og 

getu til að aðlagast og sýna skilning á ólíkum þörfum sem geta haft áhrif á þá þjónustu sem 

einstaklingar fá. Leininger innleiddi og sýndi fram á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar 

aðlagi sig að fjölbreyttri menningu og tileinki sér menningarhæfni við umönnun einstaklinga 

sem hafa ólíkan menningarbakgrunn (Lowe og Archibald, 2009).  

Griffiths, Emrys, Finney Lamb, Eagar, og Smith (2003) framkvæmdu rannsókn í 

Ástralíu á þrettán hjúkrunarfræðingum sem höfðu unnið með flóttafólki. 

Hjúkrunarfræðingunum var skipt upp í tvo rýnihópa og einnig voru tekin voru 

einstaklingsviðtöl. Í rannsókn þessari kom fram að til þess að stuðla að bestu mögulegu 

heilbrigðisþjónustu sem völ er á og vinna gegn neikvæðum áhrifum sem menningarmunur 
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getur haft í för með sér eru ýmis úrræði til sem hægt er að notast við. Til dæmis er hægt að 

notast við túlkaþjónustu ef tungumál eru ólík. Nauðsynlegt er að viðurkenna 

heilbrigðisvenjur einstaklinga og gæta þess að gera ekki lítið úr eða móðga skjólstæðinga ef 

venjur þeirra eru ólíkar venjum og siðum heilbrigðisstarfsmanna. Forðast þarf aðstæður sem 

geta endurvakið erfiða atburði sem flóttafólk hefur orðið fyrir og hjúkrunin þarf að stuðla að 

því að vera uppbyggjandi (Griffiths o.fl., 2003). Í heimildarsamantekt Almontaser og 

Baunmann (2017) settu höfundar fram ákveðnar niðurstöður um það hverju 

hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vakandi fyrir þegar kemur að hjúkrun flóttafólks. Þeir 

ályktuðu sem svo að heilbrigðisstarfsfólk á það til í starfi sínu, bæði meðvitað og ómeðvitað, 

að veita einstaklingum af ólíkri menningu lakari þjónustu. Hjúkrunarfræðingar eru ábyrgir 

fyrir því í starfi sínu að meta og skrá samviskusamlega þarfir skjólstæðinga sinna til að aðrir 

hjúkrunarfræðingar geti einnig verið meðvitaðir um þær. Á meðan á meðferð stendur skal 

endurmeta hversu skilvirk meðferðin er til þess að sjá hvort hún beri tilætlaðan árangur og 

einnig til að tryggja að meðferð sé rétt (Almontaser og Baunmann, 2017). Þar tóku þeir 

sérstaklega fram dæmi um íslamstrúa, þar sem þeim er oft mismunað og ef það viðgengst í 

langan tíma getur það leitt til skaðlegra heilsufarsáhrifa (Almontaser og Baunmann, 2017). Á 

meðal menningarlegra þarfa múslima sem snýr að heilbrigðisþjónustu eru óskir um 

heilbrigðisstarfsfólk sem deilir sömu viðhorfum og þeir. Einnig vilja þeir að 

heilbrigðisstarfsfólk af sama kyni sinni þeim og á það sérstaklega við um konur þegar kemur 

að hjúkrun á kynfærasvæðum. Auk þess hafa þeir ákveðnar óskir þegar kemur að 

matarvenjum. Hjúkrunarfræðingar eru í aðstöðu til að geta verið talsmenn flóttafólks. Þeir 

geta þróað viðeigandi úrræði og stuðlað þannig að heilbrigðisþjónustu sem nær yfir þarfir 

þessa hóps. Fagmennska þarf að vera í fyrrirúmi hjá hjúkrunarfræðingum við að aðstoðaða 

minnihlutahópa eins og flóttafólk, að koma skoðunum sínum á framfæri og virða þeirra 

tilverurétt til að þeir finni von, nái að skapa sér drauma og láta þá rætast (Almontaser og 

Baunmann, 2017). 

Tungumálaörðugleikar. Tungumálaörðugleikar er einn þáttur sem veldur 

vandamálum meðal heilbrigðisstarfsfólks þegar kemur að þjónustu við flóttafólk. Það er ein 

helsta ástæða þess að flóttafólk fær ekki þá heilbrigðisþjónustu sem það þarf á að halda 

(Morris, Popper, Rodwell, Brodine og Brouwer, 2009; Sevinç, Kılıç, Ajghif, Öztürk og 

Karadağ, 2016). Þær hindranir sem geta komið fram á milli heilbrigðisstarfsfólks og 

einstaklinga sem tala ólík tungumál hefur áhrif á samskipti um greiningu sjúkdóma, meðferð 

og umönnun. Það getur einnig verið erfitt fyrir einstaklinga sem tala sama tungumál að eiga 

samskipti um þessa hluti og því eru enn meiri líkur á misskilningi milli einstaklinga sem ekki 
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tala sama tungumál (Sevinç o.fl., 2016). Flóttafólk á oft í erfiðleikum með að leita sér 

læknisaðstoðar þar sem tungumálaörðugleikar hafa ekki aðeins áhrif á samskipti sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsfólks heldur nær vandamálið einnig til annarra þátta heilbrigðisþjónustu eins 

og tímapantanir hjá lækni. Þetta verður til þess að flóttafólk leitar í mörgum tilvikum ekki til 

læknis fyrr en á síðustu stundu (Fang, Sixsmith, Lawthom, Mountain og Shahrin, 2015; 

Morris o.fl., 2009).  

Oft er erfiðara að koma réttum upplýsingum til flóttafólks þar sem það skilur ekki 

tungumálið sem upplýsingarnar eru gefnar á (Hultsjö og Hjelm, 2005). Flóttafólk á einnig 

erfiðara með að tjá sínar væntingar og þarfir til hjúkrunarfræðinga og öðlast 

grundvallarskilning á því sem sagt er við þau. Til þess að bæta hjúkrunarþjónustu er 

mikilvægt að skilja sjúklinga og gera sér grein fyrir þörfum þeirra (Sevinç o.fl., 2016). Þess 

vegna er mikilvægt að útvega flóttafólki túlk. Hægt er að fá túlkaþjónustu með því að túlkur 

sé viðstaddur, að túlkunin fari fram í gegnum síma eða gegnum internetið (McHenry, 

Umoren, Dixit, Holliday og Litzelman, 2016). Að útvega túlk tryggir gæði og öryggi í 

samskiptum milli flóttafólks og heilbrigðisstarfsmanna og einnig getur góð túlkaþjónusta 

tryggt betri heilbrigðisþjónustu við flóttafólk (Alþjóðastofnun Háskóla Íslands, 2017; Willey 

o.fl., 2018). Hægt er að fá fjölskyldu eða vini til þess að túlka og finnst flóttafólki oft betra að 

notfæra sér það úrræði heldur en túlkaþjónustu vegna skiptra skoðana hjá flóttafólki á gæðum 

túlkaþjónustu (McHenry o. fl., 2016; Morris o.fl., 2009). Þó getur flóttafólki þótt erfitt að 

nota túlk sem þeir þekkja, t.d. í læknisheimsóknum og annarri þjónustu þar sem persónuleg 

málefni eru rædd (Alþjóðastofnun Háskóla Íslands, 2017). Vandamál eins og skilningsleysi 

túlks á læknisfræðilegum hugtökum og önnur mállýska geta komið fram. Þar af leiðandi geta 

komið upp samskiptaörðugleikar milli heilbrigðisstarfsfólks og flóttafólks (Fang o.fl., 2015; 

McHenry o.fl., 2016). Ekki er mælt með því að nota hjúkrunarfræðinga eða annað 

heilbrigðisstarfsfólk sem túlk þar sem sýnt hefur verið fram á að heilbrigðisstarfsfólk túlkar 

ekki sum vandamál eða áhyggjur sem sjúklingurinn kann að hafa (Kirmayer o.fl., 2011). Á 

Íslandi hefur ríkið ekkert sérstakt skráningarkerfi yfir hæfa túlka og það eru ekki margir með 

menntun í túlkun á háskólastigi og það sama gildir í Danmörku. Í Svíþjóð og Noregi sér ríkið 

hinsvegar um menntun túlka og er einnig með skráningarkerfi yfir þá sem eru hæfir til að 

túlka. Með þessu er gengið úr skugga um að þegar þörf er á notkun túlka mætir menntaður 

túlkur sem er á vegum og undir eftirliti ríkisstofnana. Þó finnst flóttafólki á Íslandi aðgengi 

að túlkum almennt gott og að yfirleitt gangi vel að fá túlk ef hann er bókaður með fyrirvara 

(Alþjóðastofnun Háskóla Íslands, 2017). 
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Rowe og Paterson (2010) tóku saman upplýsingar um flóttafólk í New York og 

Buffalo í Bandaríkjunum sem kom aðallega frá Asíu, Afríku, fyrrum Sovíetríkjunum og Mið-

Austurlöndum. Út frá þeim upplýsingum settu þeir fram ráðleggingar til þess að bæta 

samskipti á milli fólks með ólíkan menningarbakgrunn. Samkvæmt þeim er mikilvægt þegar 

verið er að vinna með einstaklinga sem skilja ekki tungumálið að tala skýrt og auðvelt mál og 

þegar hægt er, er gott að vinna frekar með túlkum en fjölskyldu eða vinum einstaklinga. Gott 

er að hafa í huga að líkamstjáning skiptir miklu máli þegar höfð eru samskipti við 

einstaklinga sem hafa takmarkaðan skilning á tungumálinu. Það er einnig gott að endurtaka 

oft mikilvæga punkta í samtalinu til að það sé minni hætta á að þeir farið framhjá þeim sem 

talað er við. Að lokum er mikilvægt að gera ekki ráð fyrir því að einstaklingarnir skilji 

upplýsingarnar þó þeir segist skilja þær. Það er því gott að endurtaka setningar og setja fram 

sömu upplýsingar á annan hátt til að athuga hvort viðkomandi skilur það sem sagt er við hann 

(Rowe og Paterson, 2010). 

Andleg líðan flóttafólks. Hollifield, Warner, Krakow og Westermeyer (2018) 

framkvæmdu rannsókn í Bandaríkjunum þar sem úrtakið samanstóð af 135 Kúrdum og 117 

Víetnömum. Flóttafólkið var valið eftir tilgangi rannsóknarinnar og það spurt út í áhrif streitu 

ótengda stríði, áhrif streitu tengda stríði og áhrif streitu tengda flutningi í nýtt land á andlega 

heilsu.  Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að allt að 70% hælisleitenda og flóttamanna 

hafi orðið fyrir áfalli sem háir þeim. Yfirleitt var um að ræða atburði í tengslum við stríð sem 

valda þessum áföllum en oft hefur flóttafólkið upplifað mikið ofbeldi, orðið fyrir pyntingum 

og nauðgunum, auk þess að hafa þurft að horfa upp á fjölskyldu og vini myrta. Einnig hefur 

komið í ljós að flóttafólk glímir við aukið álag og streitu í kjölfar komu í nýtt land (Hollifield 

o. fl., 2018). Þetta álag getur til dæmis verið tengst nýju umhverfi, fjárhagserfiðleikum og 

einangrun (American Psychiatric Association, 2017). 

Á Íslandi hefur ekki verið gerð heildstæð rannsókn á andlegri líðan þeirra sem óskað 

hafa eftir alþjóðlegri vernd hérlendis eða verið boðið hingað til lands sem kvótaflóttafólki af 

íslenskum stjórnvöldum. Hins vegar hafa hérlend hjálparsamtök vakið athygli á því að það 

verði að huga mikið betur að andlegri heilsu flóttafólks á Íslandi en gert er og hefur Rauði 

krossinn á Íslandi til að mynda hvatt til þess að það verði gert (Atli Viðar Thorstensen, 

munnleg heimild, 5. apríl 2018).  

Þunglyndi og kvíðaraskanir. Kvíði og streita eru talin vera eðlileg viðbrögð í lífi 

fólks. Þessi einkenni geta haft áhrif á bæði kynin og fólk með mismunandi bakgrunn. Þó geta 

þessi viðbrögð vera slæm og mikil streita er talin vera áhættuþáttur fyrir geðrænum 

vandamálum eins og þunglyndi (Al-Smadi o.fl., 2017). Bogic, Njoku og Priebe (2015) 
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skrifuðu fræðigrein um andlega heilsu flóttafólks þar sem talsvert ósamræmi er á milli 

rannsókna í sambandi við algengi kvíða og þunglyndis hjá flóttafólki. Komust höfundar að 

því að algengi þunglyndis hjá flóttafólki sé 2,3-80% og algengi kvíðaraskana hjá flóttafólki á 

bilinu 20,3-88%. Í samantekt þessari kom einnig fram að þunglyndi og kvíðaraskanir væru 

algengari meðal kvenna en karla. Þunglyndi og kvíðaraskanir eru algengar geðraskanir hjá 

flóttafólki og flóttafólk er fjórtán sinnum líklegra til þess að þjást af þunglyndi heldur en 

annað fólk, jafnvel nokkrum árum eftir að það flyst til nýrra heimkynna (Bogic o.fl., 2015). 

Áður en flóttafólk kemur til landsins hefur það, eins og áður hefur komið fram, yfirleitt 

upplifað mikið af áföllum, sem getur haft áhrif á að fólk þrói með sér þunglyndi og 

kvíðaraskanir (Schweitzer, Brough, Vromans og Asic-Kobe, 2011). Það sem hefur þó jafnvel 

meiri áhrif á að flóttafólk þrói með sér þessar geðraskanir eru erfiðar aðstæður eftir að fólk 

flytur til nýs land. Þessar erfiðu aðstæður geta verið tilkomnar vegna áhyggja af ættingjum 

sem eru ennþá í heimalandinu, að eiga í erfiðleikum með að tjá sig í nýju landi, skorts á 

félagslegri aðstoð, atvinnuleysis og fjárhagsörðugleika (Bogic o.fl., 2015; Keles, Idsøe, 

Fridborg, Sirin og Oppedal, 2017). Í þversniðsrannsókn Al-Smadi o.fl. (2017) var sjónum 

beint að flóttafólki frá Írak sem hafði nýlega flutt til Jórdaníu. Þar kom fram að 60,8% 

þátttakenda upplifði kvíða, 42,7% upplifði almenna streitu sem gat tengst lágri félagslegri 

stöðu. Atvinnuleysi hefur aukin áhrif á kvíða hjá flóttafólki og veldur það því að fólkið hefur 

minni samskipti við annað fólk. Kvíði, atvinnuleysi og að vera í fjölskyldu með fleiri en 

þremur fjölskyldumeðlimum hefur neikvæð áhrif á lífsgæði flóttafólks en þar er kvíði stærsti 

þátturinn (Al-Smadi o.fl., 2017). Keles o.fl. (2017) framkvæmdu langtíma rannsókn til þess 

að kanna langtíma tengsl milli þunglyndiseinkenna og daglegs áreitis og könnuðu gildi 

þriggja líkana sem mæla streitu og andlega heilsu. Gögnum var safnað saman með því að 

hafa samband við 918 fylgdarlausa flóttamenn í Noregi sem komu í þremur hópum. Flestir 

þeirra voru ungir karlmenn og var meðalaldur þeirra 19 ár. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

skaðlegar aðstæður og mikil eða langvarandi streita geta stuðlað að þunglyndi. Þessi 

rannsókn var framkvæmd til þess að koma auga á og spá fyrir um líkur og algengi kvíða og 

streitu, ásamt því að meta sambandið milli þessara þátta og áhrif þeirra á líf þátttakenda. 

Vísbendingar komu fram um að fólk sem þjáist af þunglyndi á það til að taka ákvarðanir og 

hegða sér þannig að fleiri streituvaldandi aðstæður myndast í þeirra lífi (Keles o.fl., 2017). 

Þegar flóttafólk er komið til lands sem er öruggt, með heilbrigðisþjónustu og tækifærum til 

menntunar þar sem fólkið getur byrjað að skipuleggja framtíð sína mætti ætla að 

þunglyndiseinkenni þeirra minnki. Þó sýndi rannsókn Keles o.fl. (2017) fram á að 

þunglyndiseinkenni hjá þessum hóp minnkuðu ekki eftir að fólkið kom í öruggt land og var 
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búið að vera þar í einhvern tíma (Keles o.fl., 2017). Jafnframt hefur komið fram að tíðni 

þunglyndis og kvíðaraskana hjá flóttafólki sem hefur verið í nýju landi í fimm ár eða lengur 

er yfirleitt há (Bogic o.fl., 2015). 

Tungumálaörðugleikar og menningarmunur getur gert heilbrigðisstarfsfólki erfitt fyrir 

að túlka einkenni sem ákvörðuð eru af menningu. Orðið þunglyndi er til dæmis ekki til í 

tungumálinu Punjabi. Það er misjafnt eftir menningu hvernig fólk túlkar þunglyndi eða 

óhamingju. Konur frá Kína gætu talað um að þeim líði eins og hjartað í þeim sé kreist en 

konur frá Nígeríu gætu sagt að maurar væru að skríða inn í heilann á þeim (Collins, 

Zimmerman og Howard, 2011). 

Áfallastreituröskun. Áfallastreituröskun (e. post traumatic stress disorder) (PTSD) er 

alvarlegur sjúkdómur sem getur komið fram hjá fólki sem hefur upplifað eða orðið vitni að 

áföllum eins og alvarlegum slysum, hryðjuverkum, stríði og nauðgun eða öðrum álíka 

árásum. Áfallastreituröskun er geðröskun sem getur haft alvarleg áhrif en undanfari 

áfallastreituröskunar er áfallastreita. Rétt er að þó að árétta að þeir sem þjást af áfallastreitu 

þróa ekki allir með sér áfallastreituröskun. Samanborið við almenning er flóttafólk allt að 

fimm til tíu sinnum líklegra til að þróa með sér áfallastreituröskun (Kartal og Kirpoulos, 

2016). Einstaklingar sem þjáist af áfallastreituröskun upplifa ásæknar og þrálátar hugsanir og 

tilfinningar tengdu áfalli sem hættir ekki þó að atburðurinn sé liðinn hjá. Þetta getur komið 

fram í martröðum eða endurupplifun. Einstaklingar geta farið að forðast ákveðnar aðstæður 

eða annað fólk sem minnir á áfallið og farið að upplifa depurð, reiði eða ótta og aftengjast þar 

af leiðandi því fólki sem kallar þessar minningar fram (American Psychiatric Association, 

2017). Einnig geta viðbrögð komið fram gagnvart áreiti ýmiss konar sem óbeint tengjast 

áfalli eins og hávær hljóð eða óvænt snerting. Til þess að hægt sé að greina einstaklinga með 

áfallastreituröskun þurfa einkennin að hafa verið til staðar í að minnsta kosti mánuð. 

Einkenni koma þó ekki alltaf fram strax eftir áfall, jafnvel ekki fyrr en eftir mánuð eða 

nokkrum mánuðum síðar (American Psychiatric Association, 2017). Fredette, El-Baalbaki, 

Palardy, Rizkallah og Guay (2016) skrifuðu fræðigrein um árangur hugrænnar 

atferlismeðferðar á áfallastreituröskun. Í rannsóknum síðustu þrjá áratuga hefur komið fram 

að hugræn atferlismeðferð hefur reynst árangursrík til að meðhöndla PTSD (Fredette o.fl., 

2016). Samkvæmt alþjóðlegum klínískum leiðbeiningum hefur hugræn atferlismeðferð sem 

er með áherslu á áfallið yfirleitt verið notuð sem fyrsta meðferð við PTSD. Hins vegar er 

engin ein nálgun sem virkar fyrir alla og hafa margir einstaklingar einkenni PTSD alla sína 

ævi (Fredette o.fl., 2016). 
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Áhrif áfallastreituröskunar á flóttafólk á Íslandi. Stór hluti eða jafnvel meirihluti 

flóttafólks hefur upplifað áföll sem hafa orðið þess valdandi að það flúði heimaland sitt 

og/eða á flóttanum sjálfum í átt að öruggu skjóli. Fræðimenn hafa bent á að einkenni 

áfallastreitu og áfallastreituröskunar kunni hins vegar ekki að koma fram fyrr en nokkru eftir 

flóttann og eftir að dvalarleyfi fæst í öruggu ríki (American Psychiatric Association, 2017; 

Kartal og Kirpoulos, 2016). Þær heimildir koma heim og saman við reynslu flóttafólks sem 

fær dvalarleyfi á Íslandi að sögn Rauða krossins. Samkvæmt sálfræðingi Rauða krossins á 

Íslandi sem hefur tekið viðtöl við tugi hælisleitenda og flóttafólk á Íslandi má í grófum 

dráttum tala um þrjú stig sem flóttafólk gengur í gegn á Íslandi eftir að dvalarleyfi er fengið. 

Hið fyrsta einkennist oft af eftirvæntingu og spennu fyrir því að vera komin í öruggt skjól. Í 

þessum fasa er áfallastreitan eða jafnvel áfallastreituröskunin bæld niður því fólkið hefur alla 

jafna nóg fyrir stafni, ætlar að standa sig í nýjum heimkynnum og reynir að vera börnum 

sínum góð fyrirmynd. Á þessu stigi eru væntingar fólksins til hins nýja heimalands oft miklar 

og óraunhæfar. Algengt tímabil þessa fasa er um tveir til fjórir mánuðir. Næsta tímabil getur 

sömuleiðis verið tveir til fjórir mánuðir en á því tímabili hefur flóttafólkið í raun náð 

ákveðinni lendingu í sínum nýju heimkynnum og því miður oft komist af því að lífsbaráttan í 

nýja landinu getur verið erfið og við taka áhyggjur af því að læra nýtt tungumál, finna atvinnu 

eða nám við hæfi. Á þessu stigi er algengt að sú bæling sem hefur haldið áfallastreitunni 

og/eða áfallastreituröskuninni undir yfirborðinu gefi sig og heilbrigðisvandamál komi upp á 

yfirborðið. Á þriðja tímabilinu má segja að fólk sé að fullu “lent” í sínum nýju heimkynnum 

og að aðlögunin hefjist eða haldi áfram. Á þessu tímabili er flóttafólk oft móttækilegra fyrir 

því að þiggja sálrænan stuðning eða jafnvel meðferð. Þó er greinilegur munur á milli karla og 

kvenna og almennt eru karlar tregari við að leita sér aðstoðar heldur en konur. Það getur þó 

aðeins farið eftir því hvaðan flóttafólkið kemur (Elfa Dögg Leifsdóttir, munnleg heimild, 4. 

apríl 2018).   

Áhrif þjáninga flóttafólks á hjúkrunarfræðinga 

Í starfi hjúkrunarfræðinga felast margar ólíkar áskoranir sem eru mis streituvaldandi. 

Hjúkrunarfræðingar fá í námi sínu og með reynslu ýmis verkfæri sem þeir geta tileinkað sér 

og nýtt sér í starfi sínu en stundum koma upp aðstæður sem ekkert getur undirbúið þá fyrir. Í 

rannsókn Griffiths o.fl. (2003) kemur fram að þetta eigi vel við þegar verið er að hjúkra 

flóttafólki þar sem einstaklingar tjá hörmungar og þjáningar sem þeir hafa upplifað og orðið 

vitni að. Hættan á streitu eykst því hjá hjúkrunarfræðingum sem sinna þessum tiltekna hópi 

einstaklinga (Griffiths o.fl., 2003). Clarke (2008) skrifaði fræðigrein um hvaða andlegu áhrif 
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það getur haft á hjúkrunarfræðinga að vinna með einstaklingum sem upplifað hafa áfall. Þar 

kemur fram að atburðir og þjáningar sem flóttafólk hefur orðið fyrir og lýsir getur haft 

afgerandi áhrif á líðan hjúkrunarfræðinga og valdið þeim ýmsum sálrænum og líkamlegum 

einkennum. Einkenni sem geta til dæmis komið fram hjá hjúkrunarfræðingum sem sinna 

andlegri líðan flóttafólks eru varnarleysi, ótti, vantraust, reiði, svartsýni og efasemdir. Þetta 

getur leitt til þess að hjúkrunarfræðingar upplifi hjálparleysi, finni fyrir vanhæfni í starfi sínu 

og upplifir þar af leiðandi að starf sitt sé vonlaust (Clarke, 2008). Hjúkrunarfræðingar sem 

sinna flóttafólki eru því í aukinni áhættu á að lenda í annars stigs áföllum og kulnun í starfi. 

Annars stigs áfall er tilkomið vegna óbeinnar reynslu þess sem verður fyrir henni. Talað er 

um að ekki sé hægt að koma í veg fyrir upphafleg einkenni annars stigs áfallastreitu þrátt 

fyrir viðeigandi þjálfun vegna þess að þau eru eðlileg viðbrögð líkamans við óeðlilegu og 

óvenjulegu ástandi eins og ofbeldi og hörmungum (Griffiths o.fl., 2003). Kulnun er 

skilgreind sem mikil starfs- og tilfinningaþreyta og tengist langvarandi álagi og streituvöldum 

á vinnustað. Þeir sem sinna starfi sem krefst náinna samskipta eins og hjúkrunarfræðingar 

gera þegar þeir sinna flóttafólki sem hafa lent í hörmungum er hætt við kulnun í starfi (Anna 

Guðbjörg Gunnarsdóttir, Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Áhrifin 

sem þessar þungbæru áfallalýsingar geta haft á hjúkrunarfræðinga eru til dæmis kvíði, 

svefnvandamál, minnkun á félagslegri þátttöku og þunglyndi. Ef þessi streituviðbrögð eru 

viðvarandi aukast líkur á því að hjúkrunarfræðingar þrói með sér áfallastreituröskun og 

alvarlegt þunglyndi (Griffiths o.fl., 2003). Einkenni koma ekki alltaf í ljós í beinu framhaldi 

heldur geta þau komið fram að einhverjum tíma liðnum. Þau geta gert vart við sig þrátt fyrir 

að viðeigandi þjálfun hafi átt sér stað sem markvisst vinnur að því að veita 

hjúkrunarfræðingum verkfæri til að vinna með í þessum erfiðu aðstæðum (Griffiths o.fl., 

2003). Það er ekki hægt að benda á eina ákveðna lausn sem úrræði við annars stigs 

áfallastreitu heldur þurfa margir samvirkandi þættir að vera til staðar svo hægt sé að draga úr 

neikvæðum afleiðingum of mikillar streitu. Streituminnkandi úrræði geta verið í formi 

skipulags stuðningsnets ásamt skilvirkri stjórnun yfirmanna sem markvisst vinna að því að 

minnka streitu. Sálfræðilegur stuðningur getur einnig verið gagnlegur til að draga úr áhrifum 

og afleiðingum neikvæðra upplifana hjá hjúkrunarfræðingum (Griffiths o.fl., 2003). 

Aðkoma hjúkrunarfræðinga við umönnun flóttafólks á Íslandi 

Höfundar lögðu nokkrar spurningar fyrir Ingibjörgu Guðmundsdóttur verkefnastjóra 

Göngudeildar sóttvarna og hælisleitenda og Anette Hansen deildarstjóra á heilsugæslunni á 

Ísafirði sem tengjast upplifun þeirra á því að hjúkra flóttafólki. Þær voru spurðar um helstu 
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áskoranir og hindranir í hjúkrun flóttafólks. Svör Ingibjargar voru á þá leið að helstu 

áskoranir væru að efla andlega og líkamlega heilsu fólks til að það ætti möguleika á því að 

aðlagast íslensku samfélagi og sjá fyrir sér og sínum. Helstu hindranir hjúkrunarinnar taldi 

hún vera tungumálaörðugleika, skort á góðum túlkum, menningarmun, fáfræði, skort á 

grunnmenntun, lagaramminn, ósveigjanleiki kerfisins og langur tími sem flóttafólk er með 

stöðu hælisleitenda. Svör Anette voru meðal annars á þá leið að hindranir í þjónustu geti 

tengst fjárhag, tungumáli, lagalegri stöðu og skorti á upplýsingum. Erfitt getur verið fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að túlka merki og einkenni sem eru af menningarlegum ástæðum vegna 

tungumálaörðugleika og menningarmun. Hvað úrbætur varðar í heilbrigðiskerfinu var mat 

Ingibjargar það að skortur væri á almennri heilbrigðisfræðslu fyrir flóttafólk, sem færi að 

jafnaði fram í skólum. Anette taldi mikilvægt að efla móttöku flóttafólks og hælisleitanda á 

Íslandi. Efla þyrfti heilbrigðisstarfsfólk og auka þekkingu þeirra og menningarfræðslu til að 

mæta þörfum þessa hópa í heilbrigðiskerfinu og greina helstu þarfir flóttafólks. Hún sagði 

vandamál tengd geðheilsu flóttafólks oft á tíðum vera áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk. 

Helstu heilsufarsvandamál hjá flóttafólki sagði Ingibjörg vera tannskemmdir, 

stoðkerfisverkir, þunglyndi, kvíði, kvefpestir og lífsstílssjúkdómar. Anette taldi helstu 

heilsufarsvandamál meðal flóttafólks vera geðraskanir, andlega vanlíðan, þunglyndi, kvíða, 

áfallaröskun og streitu. Þær ástæður sem hindra flóttafólk í að sækja sér heilbrigðisþjónustu 

töldu Ingibjörg og Anette vera tungumálaörðugleika og langar vegalengdir. Anette sagði 

stöðu í samfélagi, kostnað og fjárhagserfiðleika geta verið mikilvæga áhrifaþætti á heilbrigði 

og hvort einstaklingur leiti eftir heilbrigðisþjónustu. 

Andleg vanlíðan getur komið fram hjá flóttafólki og voru Ingibjörg og Anette spurðar 

að því hvort munur væri á andlegri vanlíðan á milli kynja. Ingibjörg taldi heilt yfir að konur 

væru kvíðnari og þunglyndari en karlmenn sem þyrfti þó ekki að vera raunin, heldur gæti 

greiningin stafað að því að konur væru opnari fyrir því að leita sér aðstoðar. Anette taldi 

reynslu kvenna og karla geta verið ólíka. Konur geta verið viðkvæmari ef eiginmaður er ekki 

til staðar þar sem þær geta reitt sig mikið á þá hvað varðaði öryggi og stuðning. Hún sagði 

margt benda til þess að konur væru í meiri hættu á að fá alvarlegt þunglyndi fyrst eftir 

flutning til nýrra heimakynna. Hvað varðaði úrræði sem væru í boði fyrir flóttafólk sem 

glímdi við andleg veikindi talaði Ingibjörg um sálfræðiþjónustu, heimilislækna og geðlækna. 

Samkvæmt Anette á flóttafólk rétt á heilsugæsluþjónustu sér að kostnaðarlausu fyrstu sex 

mánuðina sem það dvelur í landinu. Sálfræðiþjónusta er í boði á heilsugæslunni fyrir 

einstaklinga undir 18 ára aldri. 
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Aðspurð um það hvort trúarbrögð og menningarmunur hafi áhrif á hvort flóttafólk 

leiti sér aðstoðar taldi Ingibjörg það ekki afgerandi en sagði flóttafólk með hærra 

menntunarstig hafa hærri væntingar og þekkingu sem er líkari okkar, en ómenntað flóttafólk. 

Anette sagði að samstarf og samvinna milli heilsugæslunnar og flóttafólks hafi verið gott. 

Flóttafólkið hefði ekki sýnt annað en ánægju og þakklæti með þá þjónustu sem því hefur 

verið boðin og veitt. Ingibjörg og Anette voru sammála um að sú þjónustan sem flóttafólk 

sækir sé svipuð og hjá Íslendingum. Aðspurð um hvernig heilbrigðisþjónustu flóttafólk 

sækist helst eftir fyrir börnin sín og hvort það sé viljugt að leyfa heilbrigðisstarfsfólki að veita 

þeim þjónustu sagði Ingibjörg flóttafólk almennt vilja sem mesta þjónustu og þá helst frá 

læknum. Ófrískar konur vildu hitta lækni og vera sónarskoðaðar í hverri heimsókn. 

Samkvæmt Ingibjörgu er túlkaþjónustu á Íslandi þannig háttað að ef hælisleitendur 

tala ekki ensku er pantaður túlkur fyrir lengri viðtöl en notuð símatúlkun fyrir styttri og 

einfaldari erindi. Það gengur almennt mjög vel að hennar sögn en hún sagði túlkana vera 

misgóða. Það kæmi fyrir að enginn túlkur fengist með stuttum fyrirvara og þá væri notast við 

Google Translate eða vini flóttafólksins. Oft skipti kyn túlksins miklu máli. Anette sagði 

Alþjóðastofu bjóða upp á túlkaþjónustu sem sinnti flóttafólkinu fyrstu mánuðina. Hún sagði 

góða túlkaþjónustu oft vera grundvöll þess að aðilar skildu hvorn annan, oft gæti líka verið 

skortur á túlkun eða þeir hefðu ekki nægilega góða þekkingu á læknisfræðilegum hugtökum. 

Túlkar tilheyra stundum annarri menningu en sá sem er að leita eftir heilbrigðisþjónustu eða 

verið fjölskyldumeðlimur. 

Aðspurð um upplýsingaflæði til flóttafólks hvað varðaði aðgang að 

heilbrigðisþjónustu sagðist Ingibjörg veita þær upplýsingar í sóttvarnarskoðuninni og einnig 

veitti Útlendingastofnun upplýsingar um þetta í sínu fyrsta viðtali. Að auki væru sum 

bæjarfélög með möppu með skriflegum upplýsingum. Anette nefndi að flóttafólk fengi 

fræðsluefni í formi bæklings sem heitir „Fyrstu skrefin“ og er til á mörgum tungumálum. 

Rauði krossinn afhendir þennan bækling og þar ættu því að vera mjög góðar upplýsingar 

(Anette Hansen munnleg heimild, 25. apríl 2018; Ingibjörg Guðmundsdóttir munnleg 

heimild, 23. mars 2018). 

Samantekt 

Fólk sem hefur fengið hæli á Íslandi og kvótaflóttafólk á rétt á sömu 

heilbrigðisþjónustu og Íslendingar en hælisleitendur hafa skertan rétt varðandi aðgengi að 

bráðaþjónustu. Áskoranir hjúkrunarfræðinga eru margar þegar kemur að hjúkrun flóttafólks 

t.d. vegna trúarbragða og ólíkra menninga. Trú er oft af hinu góða þegar kemur að umönnun 
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sjúklinga en getur þó valdið því að sjúklingar neiti aðstoð. Hjúkrunarfræðingar sem efla 

andlega trú einstaklinga eru líklegri til að ná fram eftirsóknarverðum árangri í bata. 

Nauðsynlegt er að viðurkenna heilbrigðisvenjur einstaklinga og gæta þess að gera ekki lítið 

úr eða móðga einstakling ef venjur þeirra eru ólíkar venjum og siðum heilbrigðisstarfsmanna. 

Ein helsta ástæða þess að flóttafólk fær ekki þá heilbrigðisþjónustu sem það þarf á að halda 

eru tungumálaörðugleikar. Flóttafólk glímir oft við andleg vandamál vegna áfalla sem það 

hefur orðið fyrir. Vandamálin geta komið fram sem ýmsar geðraskanir svo sem kvíði, 

þunglyndi og áfallastreita eða jafnvel áfallastreituröskun. Hjúkrunarfræðingar sem sinna 

flóttafólki geta einnig upplifað aukna streitu vegna aðstæðna sem þeir eru ekki undirbúnir 

fyrir. Þessi aukna streita getur meðal annars leitt til annars stigs áfalls og kulnunar í starfi. 

Þess vegna er nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar fái viðeigandi þjálfun og aðstoð í formi 

streituminnkandi úrræða og sálfræðiþjónustu. Spurningar voru lagðar fyrir hjúkrunarfræðinga 

til að kanna upplifun þeirra við umönnun flóttafólks. Þær voru spurðar um helstu áskoranir og 

hindranir í hjúkrun flóttafólks. 

  



 26 

3. Kafli – Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Greint verður frá 

rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, gagnaöflun og greiningu gagna. Að auki verður farið 

yfir siðfræði rannsókna, réttmæti og áreiðanleika þeirra.  

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna aðkomu hjúkrunarfræðinga og 

reynslu þeirra af umönnun flóttafólks á Íslandi, ásamt því að kanna áskoranir og hindranir 

sem hjúkrunarfræðingar finna fyrir í starfi sínu með flóttamönnum. Í fyrirhugaðri rannsókn 

verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvaða hindranir eða áskoranir verða á vegi hjúkrunarfræðinga við hjúkrun 

flóttafólks? 

Rannsóknaraðferð 

 Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð en það er 

fjölþætt rannsóknaraðferð sem rannsakar hluti í sínu náttúrulega umhverfi og reynir að skilja 

eða túlka fyrirbæri eftir því hvaða skilning fólk leggur í þau. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

safna gögnum út frá reynslu, upplifun, viðtölum, athugunum, sjálfsskoðunum, lífssögum, 

sögulegu samhengi, samskiptum og textum sem lýsa hversdagsleika og erfiðum stundum í lífi 

einstaklinga. Því má segja að eigindlegar rannsóknaraðferðir notist við fjölbreyttar og 

samtengdar aðferðir til þess að ná betur utan um viðfangsefnið (Denzin og Lincoln, 1998). 

Notast verður við viðtöl við gagnasöfnun. Þegar reynsla fólks er rannsökuð henta 

viðtöl vel sem gagnasöfnunaraðferð, þau henta einnig vel þegar rýnt er í skynjun, viðhorf, 

þekkingu, heilbrigðisvenjur, væntingar og gildismat. Rannsóknir sem gerðar eru á reynslu 

fólks snúast um að skoða reynslu þátttakenda út frá þeirra eigin sjónarhorni og ná þannig 

fram sameiginlegri reynslu. Umræðuefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakandanum en 

viðtölin felast þó í samræðum þar sem viðmælanda er mætt á jafnréttisgrundvelli. Fjallað er 

um það sem skiptir þátttakendur máli eins og atburðir, hugrenningar, tilfinningar, hegðun, 

skynjun, vonir og væntingar svo eitthvað sé nefnt (Helga Jónsdóttir, 2013). Notast verður við 

innihaldsgreiningu (e. content analysis) á greiningu viðtalanna. Innihaldsgreining er 

kerfisbundin og hlutlæg leið til að greina rannsóknargögn og lýsa því fyrirbæri sem verið er 

að skoða, það getur verið skrifleg og munnleg samskipti eða myndir (Cho og Lee, 2014; Elo 

og Kyngäs, 2008; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þessi aðferð var fyrst notuð til þess að 

greina dagblöð, tímarit og sálma en samkvæmt innihaldsgreiningu eru rannsóknargögn 

eitthvað sem á að horfa á, lesa, túlka og bregðast við út frá merkingunni (Cho og Lee, 2014; 

Elo og Kyngäs, 2008; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Þýði og úrtak 

Með þýði er átt við heild en það getur verið mjög vítt eða mjög hnitmiðað. Þýði getur 

t.d. verið allt mannkynið eða allir gulir kettir sem heita Brandur. Rannsakendur búa ekki við 

þann munað að geta spurt allt mannkynið og því er upplýsinga safnað úr undirhópum 

heildarinnar sem er úrtak. Ef rannsókn er áreiðanleg og með góðu eða lýsandi úrtaki þá 

endurspeglar úrtakið þýðið að ákveðnu marki og hægt væri að gera sömu rannsókn með öðru 

úrtaki og fá áþekkar niðurstöður (Field, 2009). Erfitt getur reynst að ákveða fyrirfram hversu 

marga viðmælendur þarf í eigindlega rannsókn. Ef úrtak er of lítið er hætta á því að mettun 

náist ekki en ef úrtakið er of stórt getur það valdið því að rannsakendur nái ekki að rýna 

nægilega vel í öll gögn. Því verður hugað að því í fyrirhugaðri rannsókn að ná til ekki færri 

en 10-15 hjúkrunarfræðinga til þess að ná mettun upplýsinga. Þegar mettun hefur verið náð 

hætta að koma í ljós nýjar upplýsingar og rannsakandinn fer að heyra sömu hlutina aftur 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Greining gagna hefst strax áður en 

gagnasöfnun er lokið og því getur þurft að bæta inn fleiri viðtölum eða viðmælendum ef 

fyrirfram ákveðin viðtöl hafa ekki skilað þeim gögnum sem þarf í rannsóknina eða þar til 

mettun er náð (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Morse. 1998). 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við tilgangsúrtak (e. purposvie sample) þar sem 

markmiðið er að velja úrtakið út frá  tilgangi rannsóknarinnar (Denzin og Lincoln, 1998). 

Skilyrði fyrir þátttöku verður að hjúkrunarfræðingur hafi löggilt leyfi til að starfa við hjúkrun 

á Íslandi, hafa fullt vald á íslensku, að hann starfi sem hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu eða 

bráðamóttöku landsins og hafi reynslu af því að hjúkra flóttafólki.  

Gagnasöfnun 

Hjúkrunarfræðingar verða valdir af þeim heilsugæslustöðvum og bráðamóttökum þar 

sem flóttafólk kemur reglulega. Haft verður samband við deildastjóra heilsugæslustöðva og 

bráðamóttaka á þessum landsvæðum því til staðfestingar. Ef staðfest er að flóttafólki sé sinnt 

á þessum svæðum yrði fengið leyfi hjá deildastjórunum, eða öðrum forráðamönnum 

stofnananna, til þess að hafa samband við þá hjúkrunarfræðinga sem sinna mest þessum 

sjúklingahópi.  

Tilgangur viðtalanna yrði að kanna reynslu hjúkrunarfræðinga af því að hjúkra 

flóttafólki og hvaða áskoranir kunna að fylgja því. Bæði mun hjúkrunarfræðingunum gefast 

kostur á að ræða opinskátt um sína reynslu en einnig verður búinn til staðlaður viðtalsrammi. 

Viðtalsramminn verður þannig uppbyggður að hann mun leitast við að fá svör við ákveðnum 

spurningum en til að fyrirbyggja að þátttakendur haldi mikilvægum upplýsingum fyrir sig 
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verður þess gætt að þeir finni að þeim sé velkomið að ræða út fyrir viðtalsrammann. Þeir fá 

tækifæri til að tjá sig á frjálsan hátt innan þess ramma sem rannsóknarspurningin og tilgangur 

rannsóknarinnar setur (Windle, 2011). Eitt af lykilatriðun árangursríkra viðtala er góð hlustun 

og því er mikilvægt að rannsakandinn tileinki sér góða og virka hlustun. Einnig er mikilvægt 

að vera ekki með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um niðurstöður viðtalanna áður en 

rannsóknin hefst (Windle, 2011). Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð orðrétt.  

Gagnagreining 

Við gagnagreiningu verður notast við innihaldsgreiningu. Rýnt verður í texta 

viðtalanna, textinn verður flokkaður eftir innihaldi og sameinaður í yfir- og undirþemu eftir 

því hvað flokkarnir eiga sameiginlegt og til að skapa skilning á fyrirbærinu sem rannsakað 

verður. Undirliggjandi merkingu textans og einstaka þáttum verður gefið nafn eftir merkingu 

þeirra þar sem sérstaklega verða dregin út mikilvæg orð og orðasambönd sem endurspegla 

reynslu þátttakenda. Lokastig gagnagreiningar mun felast í því að fá fram heildarmynd af því 

fyrirbæri sem rannsakað verður og veitir innsýn inn í reynslu hjúkrunarfræðinga af því að 

hjúkra flóttafólki á Íslandi (Brinkmann og Kvale, 2015; Elo og Kyngäs, 2008).  

Siðfræði rannsókna 

Fyrirhuguð rannsókn þarf að standast aðferðafræðilegar og siðfræðilegar kröfur. Áður 

en rannsókn hefst munu rannsakendur senda kynningarbréf til hjúkrunarfræðinga sem koma 

til greina í þátttöku. Í kynningarbréfinu verða væntanlegir þátttakendur upplýstir um 

rannsóknina, eðli hennar og tilgang. Þar mun koma fram að fullum trúnaði verði heitið, 

viðtölin og niðurstöður verði nafnlausar og að ekki verði unnið með neinar 

persónugreinanlegar upplýsingar.  

Til grundvallar í siðfræði heilbrigðisstétta eru fjórar höfuðreglur og munu 

rannsakendur fyrirhugaðrar rannsóknar tryggja að þeim verði fylgt eftir. Þær eru: 

Sjálfræðisreglan: Hún byggist á virðingu fyrir manneskjunni sjálfri og sjálfræði 

hennar. Í rannsóknum á þetta við um kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki. Til þess að 

hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku í rannsókninni þurfa rannsakendur að 

veita nægjanlegar upplýsingar um eðli rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Skaðleysisreglan: Hún felur í sér að valda ekki þátttakendum rannsóknarinnar 

óþarflegum skaða og því forðast alla skaðvalda. Því er mikilvægt að halda áhættu 

rannsóknarinnar í lágmarki (Sigurður Kristinsson, 2013).   
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Velgjörðareglan: Hún inniheldur skylduna að láta sem best af sér leiða og velja 

þannig leiðir sem fórna sem minnstu fyrir þátttakendur rannsóknarinnar (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Réttlætisreglan: Hún nær til þess að engum skuli vera mismunað og að gæta skuli 

sanngirni við val á þátttakendum rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Þessi fjögur meginatriði, virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti eru grundvöllur 

þeirra siðareglna sem gilda um vísindarannsóknir (Sigurður Kristinsson, 2013) og munu 

höfundar fylgja þeim reglum í hvívetna við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar.  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti (e. validity) í eigindlegum rannsóknum er þegar rannsakandi athugar 

nákvæmni niðurstaða með því að nota ákveðnar aðferðir (Creswell, 2008). Það er flókið að 

meta réttmæti eigindlegra rannsókna og því hefur verið haldið fram að réttmæti sé fyrst og 

fremst megindlegt hugtak (Sigfríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleiki (e. reliability) gefur til kynna hvort aðferð rannsakandans sé samkvæm í gegnum 

allt ferlið og hvort farið sé vel í gegnum gögnin og allt skráð (Creswell, 2008). Í eigindlegum 

rannsóknum er rannsakandinn mælitækið. Því er færni og nákvæmni eitt af því sem skiptir 

hvað mestu máli í fari rannsakanda við gerð eigindlegra rannsókna. Til þess að viðhalda 

réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum verður rannsakandi að vera fær og 

heiðarlegur og hafa þekkingu, þjálfun og sköpunargáfu til þess að vinna úr sínum gögnum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í fyrirhugaðri rannsókn verða 

hugtökin réttmæti og áreiðanleiki höfð að leiðarljósi við greiningu og meðferð gagna. 

Samantekt 

Áætlað er að fyrirhuguð rannsókn muni kanna áskoranir í starfi hjúkrunarfræðinga við 

hjúkrun flóttafólks. Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin verða 

einstaklingsviðtöl við hjúkrunarfræðinga. Gögnin verða síðan greind í þemu með 

innihaldsgreiningu. Réttmæti og áreiðanleiki verða höfð í fyrirrúmi og siðfræðilegum kröfum 

rannsókna fylgt.   
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Kafli 4 – Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu atriði úr fræðilegri samantekt, rætt verður um 

gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði og að lokum verður stutt samantekt úr 

viðfangsefninu.  

Samantekt úr fræðilegri heimildasamantekt 

Samkvæmt Embætti landlæknis er með heilbrigðisþjónustu átt við heilsugæslu, 

lækningar, hjúkrun, almenna og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, sjúkraflutninga, 

hjálpartækjaþjónustu og þjónustu heilbrigðisstarfsmanna innan og utan heilbrigðisstofnana. 

Þessi þjónusta miðar að því að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma 

og endurhæfa sjúklinga (Embætti landlæknis, 2016). Fólk sem hefur fengið hæli á Íslandi og 

kvótaflóttafólk hefur rétt á sömu heilbrigðisþjónustu og Íslendingar en hælisleitendur hafa 

skertan rétt sem felst í skertu aðgengi að bráðaþjónustu (Lög um sjúkratryggingar nr. 

112/2008; Reglugerð um útlendinga nr. 540/2017; Stjórnarráð Íslands, 2013). Einstaklingar 

sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi skulu gangast undir læknisskoðun byggða á 

viðmiðunarreglum sóttvarnarlæknis við komu til landsins. Þessi læknisskoðun er ein af 

grunnskilyrðum fyrir dvalarleyfi hér á landi (Lög um útlendinga nr. 80/2016; Reglugerð um 

útlendinga nr. 540/2017).  

Áskoranir hjúkrunarfræðinga eru margar þegar kemur að hjúkrun flóttafólks. Meðal 

þeirra eru trúarbrögð og menning. Trú er oft af hinu góða þegar kemur að umönnun sjúklinga 

en getur þó valdið því að sjúklingar neiti aðstoð (Rumun, 2014). Hún getur stuðlað að 

jákvæðum mannlegum kostum, eins og siðferði eða haft neikvæð áhrif eins og hjátrú, stífar 

hefðir og algjöra höfnun á vísindalegri þekkingu og mannlegri framför (Jensen, 2014). Trú og 

væntingar einstaklinga hafa oft áhrif á líkamlega og andlega líðan þeirra. Innri trú og 

sannfæring eru öflug úrræði í bataferli. Hjúkrunarfræðingar sem efla andlega trú einstaklinga 

eru líklegri til að ná fram eftirsóknarverðum árangri í bata (Hall, 2013). Margar ólíkar 

skilgreiningar eru til á hugtakinu menningu vegna þess að menning byggist á mörgum ólíkum 

þáttum sem ríkja í hverjum hópi eða samfélagi fyrir sig (Larkin, 2011). Ólíka hugsun og 

hegðun má skýra með ólíkri menningu innanborðs og sá er talinn frábrugðinn sem ekki 

tileinkar sér þær menningarvenjur sem viðgangast því hann fellur þá ekki inn í þá staðla sem 

eru samþykktir og rótgrónir (Peoples og Bailey, 2017). Til að stuðla að bestu mögulegu 

heilbrigðisþjónustu sem völ er á og vinna gegn neikvæðum áhrifum sem menningarmunur 

getur haft eru ýmis úrræði sem hægt er að notast við, til dæmis er hægt að nýta túlkaþjónustu 
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ef tungumál eru ólík. Nauðsynlegt er að viðurkenna heilbrigðisvenjur einstaklinga og gæta 

þess að gera ekki lítið úr eða móðga þá ef venjur þeirra eru ólíkar venjum og siðum 

heilbrigðisstarfsmanna. Forðast þarf aðstæður sem geta endurvakið erfiða atburði sem 

flóttafólk hefur orðið fyrir og hjúkrunin þarf að stuðla að því að vera uppbyggjandi (Griffiths 

o.fl., 2003). Af þessu má leiða að áskorunin sé ekki trúarbrögðin eða menningin sjálf heldur 

að hjúkrunarfræðingur finni leiðir til þess að nýta sér þá auðlind sem menning og trúarbrögð 

eru.  

Eitt af vandamálunum sem heilbrigðisstarfsfólk finnur fyrir þegar kemur að þjónustu 

við flóttafólk eru tungumálaörðugleikar. Það er ein helsta ástæða þess að flóttafólk fær ekki 

þá heilbrigðisþjónustu sem það þarf á að halda (Morris o.fl., 2009; Sevinç o.fl., 2016). Þær 

hindranir sem geta komið fram á milli heilbrigðisstarfsfólks og einstaklinga sem tala ólík 

tungumál hefur áhrif á samskipti um greiningu sjúkdóma, meðferð og umönnun (Sevinç o.fl., 

2016). Þegar verið er að vinna með einstaklinga sem skilja ekki tungumálið er gott að tala 

skýrt og auðvelt mál og þegar hægt er, er gott að vinna frekar með túlkum en fjölskyldu eða 

vinum einstaklinga. Gott er að hafa í huga að líkamstjáning skiptir miklu máli í samskiptum 

við einstaklinga sem skilja tungumálið takmarkað. Það er einnig gott að endurtaka oft 

mikilvæg atriði úr samtalinu til að minnka hættuna á að þeir fari framhjá þeim sem talað er 

við. Að lokum er mikilvægt að gera ekki ráð fyrir því að einstaklingarnir skilji upplýsingarnar 

þó þeir segist skilja þær. Það er því gott að endurtaka setningar og setja fram sömu 

upplýsingar á annan hátt til að athuga hvort viðkomandi skilji það sem sagt er við hann 

(Rowe og Paterson, 2010). Þó að ýmsar lausnir séu komnar í notkun þarf samt að bæta um 

betur þar sem þetta er ein mesta hindrun heilbrigðisstarfsfólks við umönnun flóttafólks.  

Andleg vandamál eru algeng meðal flóttafólks. Niðurstöður fræðimanna benda til 

þess að allt að 70% hælisleitenda og flóttamanna hafi orðið fyrir áfalli sem háir þeim. Einnig 

kom í ljós að flóttafólk glímir við aukið álag og streitu í kjölfar komu til nýs lands (Hollifield 

o.fl., 2018). Þunglyndi og kvíðaraskanir eru algengar geðraskanir hjá flóttafólki og flóttafólk 

er fjórtán sinnum líklegra til þess að þjást af þunglyndi heldur en annað fólk, jafnvel nokkrum 

árum eftir að það flyst til nýrra heimkynna (Bogic o. fl., 2015). Áfallastreituröskun (e. post 

traumatic stress disorder) er alvarlegur sjúkdómur sem getur komið upp hjá fólki sem hefur 

upplifað eða orðið vitni að áföllum eins og alvarlegum slysum, hryðjuverkum, stríði og 

nauðgun eða öðrum álíka árásum. Flóttafólk er allt að fimm til tíu sinnum líklegra til að þróa 

með sér áfallastreituröskun (Kartal og Kirpoulos, 2016). Það er því nauðsynlegt að bæta 
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sálræna aðstoð flóttafólks, til dæmis í formi viðtala eftir að einstaklingar hafa komið sér fyrir 

og aðlagast aðstæðum í nýju landi.  

Í starfi hjúkrunarfræðinga felast margar ólíkar áskoranir sem eru mis streituvaldandi. 

Hætta er á aukinni streitu hjá hjúkrunarfræðingum sem sinna flóttafólki þar sem upp geta 

komið aðstæður sem hjúkrunarfræðingar eru ekki undirbúnir fyrir. Þessi aukna streita getur 

leitt til annars stigs áfalls og kulnunar í starfi (Griffiths o.fl., 2003). Leiða má að því líkur að 

til þess að koma í veg fyrir andlega erfiðleika og kulnun í starfi gæti verið gagnlegt að koma 

inn aðstoð í formi handleiðslu og sálfræðiviðtala til þess að hjúkrunarfræðingar vinni úr 

uppsafnaðri streitu áður en illa fer.  

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Með fyrirhugaðri rannsókn vilja höfundar leggja sitt af mörkum til að koma til móts 

við sístækkandi hóp nýrra landsmanna sem eru flóttafólk. Það eru aðeins örfá ár síðan það tók 

að bera á fjölgun flóttafólks til Íslands að einhverju marki og er fátt sem bendir þess að draga 

muni úr þeim fjölda þegar litið er nokkur ár eða áratugi fram í tímann. Það er því mikilvægt 

að heilbrigðisstarfsfólk kunni að koma auga á einkenni ofurálags, áfallastreitu og 

áfallastreituröskunar í því samfélagi sem er stöðugt að verða fjölþjóðlegra og fjölbreyttara. 

Rannsóknin gæti bætt þekkingu og skilning heilbrigðisstarfsfólks á aðstæðum flóttafólks. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gætu verið verkfæri til að vinna nýja verkferla og endurbæta 

þær verklagsreglur sem til eru sem myndi skila sér meðal annars í formi tímasparnaðar og 

skilvirkari vinnubrögðum.   

Samantekt 

Fjöldi flóttamanna sem kemur til Íslands er að aukast og með því fjölgar þeim 

áskorunum sem hjúkrunarfræðingar standa frammi fyrir í sínu starfi. Meðal þessara áskorana 

eru trú, menning, tungumálaörðugleikar og andleg vandamál. Mikilvægt er að finna 

farsælustu lausnirnar á þessum áskorunum til þess að fá sem besta útkomu, bæði fyrir 

hjúkrunarfræðinga og flóttafólk. Vonast er eftir að niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar gætu 

bætt starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks.  
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Kafli 5 - Lokaorð 

Vinna að þessari rannsóknaráætlun hefur sýnt höfundum fram á margþætt 

heilbrigðisvandamál flóttafólks þegar það flyst til nýrra heimkynna. Þessi vandamál snúa að 

andlegum og líkamlegum kvillum fólks. Mismunandi menningar og trúarbrögð stuðla að 

áskorunum sem upp kunna að koma og fyrir vikið reynist oft erfitt að ná til einstaklinganna á 

þann hátt sem starfsfólk vill gera. Það sem vegur þyngst að mati höfunda eru 

tungumálaörðugleikar sem flóttafólk stendur frammi fyrir. Tungumálaörðugleikar bæði 

hamla einstaklingum að útskýra vandamálin sín og dregur úr því að flóttafólk sæki sér 

þjónustu. Þar af leiðandi fá flóttamenn ekki þá heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfa á að halda. 

Höfundum þykir nauðsynlegt að unnið verði betur að úrlausnum í túlkaþjónustu, þar sem að 

þeirra mati, sé túlkaþjónustu á Íslandi ábótavant innan heilbrigðisþjónustunnar. Það vakti 

athygli höfunda við vinnu þessa verkefnis að Ísland er ekki með neina heildarstefnu þegar 

kemur að hælisleitenda- og flóttamannamálum. Ef farið verður að vinna að slíkri stefnu þyrfti 

hún að taka til heilbrigðismála hælisleitenda og flóttamanna og taka þá inn í hana úrræði og 

þjónustu fyrir flóttafólk sem upplifað hafa alvarleg áföll og þjást jafnvel af 

áfallastreituröskun. Von höfunda er sú að fyrirhuguð rannsókn leiði í ljós á hvern hátt má 

koma í veg fyrir að streita og andleg vanlíðan verði að stærra vandamáli á meðal flóttafólks 

þannig að allir þegnar á Íslandi geti notið sín.  
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