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Ágrip 

Bakgrunnur: Tíðni náttúruhamfara í heiminum fer vaxandi. Aukinn fjöldi hjúkrunarfræðinga fer erlendis 

á vegum hjálparsamtaka og tekur þátt í mikilvægu starfi á hamfarasvæðum til stuðnings sjúkum og 

slösuðum. Mikilvægt er að skoða hvaða þættir í undirbúningi og hæfniþjálfun hafa reynst gagnlegir 

meðal hjúkrunarfræðinga til að takast á við erfiðar aðstæður og mögulegar afleiðingar.  

Tilgangur: Leitast var við að svara tveimur rannsóknarspurningum. Annars vegar hvernig undirbúningur 

fyrir brottför til hamfarasvæða hefur áhrif á upplifun hjúkrunarfræðinga af starfinu úti og hins vegar hvort 

að undirbúningur fyrir brottför til hamfarasvæða hafi áhrif á líðan hjúkrunarfræðinga eftir að þeir koma 

heim.  

Aðferð: Blönduð aðferð var notuð, annars vegar kerfisbundin fræðileg samantekt á rannsóknargreinum 

úr gagnasöfnunum PubMed og CINAHL og hins vegar viðtöl við þrjá hjúkrunarfræðinga. Leitað var að 

greinum birtum frá mars 2009 til mars 2019 út frá skilgreindum leitarorðum, inntöku- og 

útilokunarskilyrðum. Leitarniðurstöður voru settar fram samkvæmt PRISMA flæðiriti og gæði rannsókna 

metin. Niðurstöður viðtala voru þemagreind. 

Niðurstöður: Alls voru sex megindlegar og átta eigindlegar rannsóknir notaðar sem uppfylltu ákveðin 

skilyrði. Hjúkrunarfræðingar upplifa óvissu, verri sálfélagslega og líkamlega heilsu við hjálparstörf. Þörf 

er á frekari þjálfun í hamfarahjúkrun, menningarhæfni og teymisvinnu til að undirbúa hjúkrunarfræðinga 

betur fyrir störf á hamfarasvæðum. Auk þess er aukin hætta á að þróa með sér áfallastreituröskun og 

þunglyndi eftir störf á hamfarasvæðum. Talið er að verkleg þjálfun sé gagnlegri en bókleg kennsla þegar 

kemur að undirbúningi. Út frá svörum hjúkrunarfræðinganna sem veittu viðtal voru fimm þemu greind; 

grípa tækifærið, óvissa, erfiðir tímar og krefjandi aðstæður, „vitneskja er vopn“ og stuðningur á vettvangi 

og eftir heimkomu.  

Umræður/ályktun: Þörf er á frekari rannsóknum á undirbúningi hjúkrunarfræðinga fyrir starf á 

hamfarasvæðum. Einnig er þörf á að kanna betur hvaða áhrif starfið hefur á líðan og heilsu 

hjúkrunarfræðingana. Námskeið í hamfarahjúkrun og menningarhæfni gæti reynst hjúkrunarnemum og 

hjúkrunarfræðingum gagnlegt í grunn- og framhaldsnámi. 



 5 

Abstract 

Background: The incidence of natural disasters in the world is increasing. Increased numbers of nurses 

go abroad through aid organizations and participate in disaster relief work in support of the sick and 

injured. It is important to consider what factors in preparation and physical training have proved to be 

useful among nurses to deal with difficult situations and possible consequences. 

Purpose: An attempt was made to answer two research questions. On the one hand, how the 

preparation for departure to the disaster area affects the experience of nurses in the field and, on the 

other hand, whether the preparation for departure to the disaster area affects the well-being of nurses 

after they come back home. 

Method: A mixed method was used. A systematic literature review of research articles from the data 

bases PubMed and CINAHL and interviews with three nurses. Articles published from March 2009 

through March 2019 were searched for by defined keywords, inclusion and exclusion criteria. Search 

results were presented according to the PRISMA flow chart and the quality of the research evaluated. 

The interview results were thematically analyzed for common themes. 

Results: A total of six quantitative and eight qualitative studies were used that met the criteria. Nurses 

experienced uncertainty, worse psychosocial and physical health during missions. There is a need for 

further training in disaster nursing, cultural competence and teamwork among nurses to prepare them 

for disaster relief jobs. There was as well an increased risk of developing traumatic stress disorder and 

depression following missions. Practical training was thought as more useful than theoretical instruction 

when it comes to preparation. Based on the responses from the nurses interviewed, five themes were 

identified; seize the opportunity, uncertainty, difficult times, and challenging circumstances, "knowledge 

is power" and support at the scene and after returning home. 

Discussion and conclusion: Further research is needed on the preparation of nurses for work in 

missions. There is also a need to better examine the impact of the work on the health and well-being of 

the nurses. Disaster nursing and cultural training courses could be helpful to nurses and nurses in 

undergraduate and postgraduate studies. 
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Þakkir 

Fyrst viljum við þakka leiðbeinendunum okkar, Ágústu Hjördísi Kristinsdóttur og Þórdísi Katrínu 

Þorsteinsdóttur fyrir samvinnuna, hvatninguna og lærdómsríka leiðsögn við gerð verkefnisins. Við viljum 

þakka viðmælendum okkar fyrir þátttökuna og fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að skyggnast inn í 

þann reynsluheim sem þeir búa yfir. Einnig viljum við þakka Önnu Bryndísi Hendriksdóttur fyrir velvild 

og góðar upplýsingar um starf sendifulltrúa Rauða krossins á Íslandi. Því næst berum við þakkir til 

fjölskyldna okkar beggja sem lásu yfir verkefnið og gáfu góð ráð varðandi málfar og stafsetningu. Við 

viljum þakka þeim sérstaklega fyrir stuðning á námsárunum. Síðast en ekki síst þökkum við hvort öðru 

fyrir samstarfið við gerð verkefnisins og einnig fyrir samfylgdina í gegnum námið. 
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1 Inngangur 

Hlýnun jarðar, stríðsátök og farsóttir ógna velferð jarðarbúa og skapa aðstæður sem geta leitt til hamfara 

(Veenema o.fl., 2017). Alvarleiki og fjöldi hamfara hefur aukist gríðarlega á síðustu árum. Flóð- og 

hitabylgjur, jarðskjálftar, mengun vegna iðnaðar og stíflubrestir eru dæmi um slíkar hamfarir (Fisher o.fl., 

2018). Þétting byggðar hefur einnig gert það að verkum að sjúkdómar hafa breiðst hratt út og skapað 

aukna ógn fyrir íbúa og hjálparstarfsmenn (Forum on Microbial Threats; Board on Global Health; Institute 

of Medicine, 2014). Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru hryggjarstykki í heilbrigðisþjónustu á 

hamfarasvæðum. Þessir heilbrigðisstarfsmenn sinna meginparti heilbrigðisþjónustunnar og stuðla 

meðal annars að því að styrkja heilsu þeirra sem eru á svæðinu, koma í veg fyrir sjúkdóma, lækka 

dánartíðni, veita fræðslu og efla gæði þeirrar þjónustu sem fyrir er á svæðinu (WHO, 2013). 

Hjúkrunarfræðingar eru oftar en ekki fjölmennastir af öllum heilbrigðisstéttum á hamfarasvæðum 

(Langan og James, 2005; Bridges, 2003). Nauðsynlegt er að bregðast við þörfum sem myndast á 

hamfarasvæðum með vel menntuðu og hæfu hjálparstarfsfólki. Aukin tækifæri til menntunar á því sviði 

eru því nauðsynleg fyrir hjúkrunarfræðinga. Á það við um undirbúning, viðbrögð og störf á vettvangi og 

þá getu að miðla reynslu til að geta brugðist við hamförunum. Í Bandaríkjunum hefur verið lögð sérstök 

áhersla á að menntastofnanir auki aðgengi heilbrigðisstarfsfólks að hamfaratengdu námi (Veenema o.fl., 

2017). 

 Undanfarin ár hafa Íslendingar verið öflugir í að senda hjúkrunarfræðinga í hjálparstarf. Árið 

2017 voru 15 hjúkrunarfræðingar sendir til að aðstoða á erfiðum hamfarasvæðum og 11 

hjúkrunarfræðingar fóru árið 2018. Verkefnin hafa verið fjölbreytt og hafa allir þessir hjúkrunarfræðingar 

farið út á vegum Rauða krossins á Íslandi með stuðningi frá íslenskum stjórnvöldum. Þeir 

hjúkrunarfræðingar sem hafa verið sendir hafa breiða en ólíka þekkingu á mismunandi sviðum hjúkrunar 

(Rauði krossinn, 2017; Rauði krossinn, 2018). Íslenskir hjúkrunarfræðingar hafa einnig sinnt hjálparstarfi 

í tengslum við önnur samtök svo sem Lækna án landamæra og Íslensku friðargæsluna. 

 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi á þeim líkamlegu og sálfélagslegu áhrifum sem 

verkefni sendifulltrúanna hafa haft á þá. Það væri því áhugavert að kanna hvort að undirbúningur fyrir 

brottför hafi áhrif á líðan og aðlögunarhæfni hjúkrunarfræðinga sem starfa á hamfarasvæðum. Einnig 

væri athyglisvert að kanna hvort að undirbúningur hafi áhrif á andlega líðan eftir að heim er komið. Til 

að kanna hvaða þættir í undirbúningi og hæfniþjálfun hafa reynst gagnlegir á meðal hjúkrunarfræðinga 

erlendis ákváðu höfundar þessa verkefnis að gera þessa fræðilegu samantekt og vonast til að hún hjálpi 

til við undirbúning hjúkrunarfræðinga sem leggja í hjálparstörf og aðstoði þá við að takast á við 

mögulegar afleiðingar af hjálparstarfinu. 

1.1 Tilgangur verkefnis 

Í verkefninu var gerð fræðileg samantekt á ritrýndum rannsóknum og auk þess notuð eigindleg 

aðferðafræði með viðtölum. Viðfangsefnið var hjúkrunarfræðingar á vettvangi, undirbúningur fyrir 

hjálparstarf, líðan á vettvangi og líðan eftir heimkomu. Leitast var við að svara tveimur 

rannsóknarspurningum. Vonast var til að niðurstöður hjálpi hjúkrunarfræðingum að undirbúa sig betur 

fyrir verkefni erlendis og geti auðveldað þeim að vinna úr afleiðingum sem störf á vettvangi geta haft á 

líkama og sál. 
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1.2 Rannsóknarspurningar 

Í þessu verkefni var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum. Þær voru settar fram 

samkvæmt PICOT líkaninu sem tekur mið af því að greina frá þátttakendum/viðfangsefnum (e. 

population), inngripum (e. intervention), samanburði (e. comparison), útkomu/afdrifum (e. outcome) og 

tíma (e. time) (Polit og Beck, 2018). 

1. Hvernig hefur undirbúningur fyrir brottför til hamfarasvæða áhrif á upplifun 

 hjúkrunarfræðinga af starfi á vettvangi? 

2. Hefur undirbúningur fyrir brottför til hamfarasvæða áhrif á líðan hjúkrunarfræðinga eftir að þeir 

 koma heim? 

1.3 Skilgreiningar hugtaka 

1.3.1 Hamfarir (e. disaster)  

Alvarleg röskun á samfélagi eða þjóðfélagi sem hefur áhrif á einstaklinga, efnahag, umhverfi og 

efnislega þætti. Þessi truflun veldur því að samfélaginu nægir ekki að nota þær bjargir sem eru til staðar 

á svæðinu og þarf því að reiða sig á utanaðkomandi aðstoð (Relief Web, 2008). Hamfarir eru alvarlegir 

atburðir sem gerast skyndilega og hafa áhrif á lífríki og einstaklinga. Atburður er talinn vera hamfarir ef 

yfir hundrað einstaklingar slasast eða ef yfir tíu einstaklingar láta lífið (Fisher, 2018; Cox og Briggs, 

2004).  

1.3.2 Náttúruhamfarir (e. natural disaster) 

Náttúruhamfarir eru atburðir sem eiga sér stað í náttúrunni og hafa áhrif á samfélög, efnahag og svæðið 

þar sem þeir verða (IASC, 2011). Flóð, þurrkar, farsóttir, öfgakenndar hitabreytingar, jarðskjálftar, 

flóðbylgjur, fellibyljir og stormar, aurskriður og skógareldar flokkast sem náttúruhamfarir (Fisher, 2018). 

1.3.3 Hamfarir af mannavöldum (e. man-made disaster) 

Hægt er að skipta hamförum af mannavöldum í tvennt, annars vegar tæknilega (e. technological) og 

hins vegar flókna (e. complex) atburði. Átök og brothætt efnahagsleg, pólitísk og félagslegstaða í landi, 

hungursneyð og fólksflótti eru dæmi um flóknar hamfarir. Hamfarasvæðið er oft á tíðum stórt og þar er 

þörf fyrir fjölbreytta aðstoð mikil. Ástand á þessum svæðum getur verið óstöðugt og erfitt getur reynst 

að koma aðstoð á svæðið. Mengun, kjarnorkusprengingar, efnalekar, skaði á landsvæðum og hamfarir 

vegna slysa í iðnaði eða samgöngum eru tæknilegar hamfarir. Náttúruhamfarir geta haft áhrif á eða 

verið orsök eða afleiðing hamfara af mannavöldum (WHO, 2019; IFRC, 2019a; Humanitarian Coalition, 

2019).  

1.3.4 Flóttamannabúðir (e. refugee camp) 

Landsvæði sem er hugsað sem tímabundin búseta fyrir flóttafólk sem flýr átök eða hamfarir. Ýmsar 

stofnanir koma að og veita þjónustu í flóttamannabúðum til viðbótar við húsaskjól. Má þar nefna mat, 

hreinlætisaðstöðu, heilbrigðisþjónustu og menntun. Kjörstaðsetning þessara búða er að minnsta kosti 

fimmtíu kílómetrum frá landamærum átakasvæðanna til að tryggja öryggi og næði þeirra sem þar starfa 

og búa (Relief Web, 2008).  
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1.3.5 Hjálparstarfsmaður (e. humanitarian worker) 

Einstaklingur sem tekur þátt í hjálparstarfi hvort sem er innanlands eða erlendis. Sinnir hann starfi innan 

stofnunar sem fengin hefur verið til að sinna ákveðnum verkefnum í kjölfar náttúruhamfara eða 

stríðsátaka (Relief Web, 2008).  

1.3.6 Mannúðaraðstoð (e. humanitarian assistance) 

Hefur það að markmiði að bjarga lífum og limum fólks, lina þjáningar og standa vörð um mannréttindi 

og reisn einstaklinganna sem líða fyrir hamfaraástand. Aðstoðin er hugsuð til skemmri tíma á meðan 

innviðir landsins og stjórnvöld ná tökum á ástandinu. Mikilvægt er að aðstoðin taki mið af lykilgildum 

mannúðaraðstoðar og sé veitt af hlutleysi og að gætt sé að óhlutdrægni, virðingu og sjálfstæði þess sem 

hjálpað er. Sé þess nokkur kostur, þá skal aðstoðin veitt í samvinnu við stjórnvöld í landinu og gætt að 

fullveldi þeirra og sjálfstæði. Hægt er að skipta aðstoðinni í þrennt; bein aðstoð, óbein aðstoð og 

innviðauppbygging (Relief Web, 2008; Global Humanitarian Assistance, 2019). 

1.3.7 Sendifulltrúi (e. delegate) 

Einstaklingur með menntun sem nýtist til starfa á vettvangi erlendis við neyðaraðstoð í kjölfar átaka og 

náttúruhamfara ýmist til lengri eða skemmri tíma. Sendifulltrúar Rauða krossins eru hlutlausir aðilar sem 

sinna ýmsum verkefnum á sviðum mannúðarmála og hafa lokið sendifulltrúanámskeiði (Rauði krossinn, 

e.d.-a). 

1.3.8 Áfallastreituröskun (e. post traumatic stress disorder - PTSD) 

Alvarlegt ástand sem fólk verður fyrir í kjölfar atburða sem hafa mikil áhrif á andlega líðan þess. 

Áfallastreituröskun veldur endurteknum upplifunum á atburðunum sem fólk varð fyrir. Í margar aldir hefur 

það þekkst að áföll valda vanlíðan en það var ekki fyrr en eftir seinna stríð og helförina sem hugtakið 

áfallastreituröskun var sett fram. Það var í kringum árið 1970 sem skilningur fólks jókst á hugtakinu en 

þá fóru viðamiklar rannsóknir í gang á þeim einstaklingum sem urðu fyrir áhrifum af stríðinu í Víetnam. 

Eftir að ástandið var viðurkennt sem sjúkdómur hefur það sýnt sig að hver sem er getur greinst með 

áfallastreituröskun svo framarlega sem álagið hafi nógu djúpstæð áhrif á viðkomandi (Geddes, Price og 

McKnight, 2012).  

1.3.9 Hamfarahjúkrun (e. disaster nursing) 

Hamfarahjúkrun er kerfisbundin nálgun á hagnýtingu sveigjanlegrar þekkingar sem hægt er að tengja 

við hamfarir af öllum toga. Hamfarahjúkrun miðar að því að lágmarka heilsufarsleg áhrif hamfaranna og 

vernda líf þolenda. Hamfarahjúkrun er þverfaglegt fag og samvinna við aðrar fagstéttir því óhjákvæmileg 

(Jennings-Sanders, Frisch og Wing, 2005).  

1.3.10 Menningarhæfni (e. cultural competence) 

Menningarhæfni felur í sér að viðkomandi hafi þekkingu og sé vakandi fyrir menningarlegum 

margbreytileika, kunni að hafa samskipti við fólk af öðrum menningarheimum og sýni nærgætni. 

Hjúkrunarfræðingar sem tileinka sér menningarhæfni eru líklegri til að mynda traust samband við 
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skjólstæðing sinn og geta því frekar eflt heilbrigðishegðun hans og veitt honum viðeigandi þjónustu 

(Nelson, Anis-Abdellatif, Larson, Mulder og Wolff, 2016). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Undirbúningur fyrir hjálparstarf 

Fræðsla og þjálfun er undirstaða þess að geta sinnt hjálparstarfi á hamfarasvæðum (Lundberg, 

Kjellström, Jonsson og Sandman, 2014). Skjót viðbrögð eru nauðsynleg þegar hamfaraástand skapast 

og þau krefjast undirbúnings og samfelldrar þjálfunar (Rauði krossinn, e.d.-b). Eftir hamfarir ríkir óreiða 

og er samhæfing aðgerða því mikilvæg. Fyrstu þrír sólarhringarnir eftir hamfarir eru mikilvægastir til að 

bjarga mannslífum, samræma aðgerðir og undirbúa umfang viðbragðsins (UNOCHA, 2017). 

Undirbúningur getur hins vegar verið vandasamur þar sem aðstæður og verkefni á hamfarasvæðum eru 

fjölbreytt, ófyrirsjáanleg og erfitt getur verið að líkja eftir aðstæðum á vettvangi. Oft þurfa 

hjúkrunarfræðingar að fara í gegnum ákveðið undirbúningsferli fyrir hjálparstarf sem er mismunandi eftir 

löndum og verkefnum hverju sinni (Andersson, Lundberg, Jonsson, Tingström og Dahlgren, 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir hjúkrunarfræðingar sem fá hnitmiðaðan undirbúning fyrir störf á 

hamfarasvæðum voru öflugari og hæfari í samskiptum, samvinnu og stjórnun en þeir sem fengu ekki 

sérstakan undirbúning (Alexander, Bandiera og Mazurik, 2005; Rottman, Shoaf og Dorian, 2005). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa einnig að vera andlega tilbúnir til að takast á við þau verkefni sem bíða þeirra 

á vettvangi (Carey, Carter-Templeton og Paltzer, 2015).  

 Lítið er til af gögnum um það hversu vel hjúkrunarnám undirbýr hjúkrunarfræðinga fyrir starf á 

hamfarasvæðum. Nauðsynlegt er því að skoða þennan þátt betur og leggja mat á það hversu vel 

hjúkrunarnámið undirbýr hjúkrunarfræðinga til að takast á við verkefni á hamfarasvæðum heima og 

erlendis. Svo virðist sem hjúkrunarfræðingar hafi margir hverjir þörf fyrir að leggja sitt af mörkum utan 

hefðbundinna heilbrigðisstofnana. Það gæti því reynst hjálparstofnunum um allan heim vel ef 

fyrirkomulag kennslu væri ákveðið og alþjóðlegt og lögð væri sérstök áhersla á þjálfun 

hjúkrunarfræðinga fyrir starf á hamfarasvæðum. Einnig mætti skoða hvort hentugra sé að kenna 

námsefnið utan hefðbundinnar skólastofu (Schmidt o.fl., 2011). 

2.1.1 Undirbúningur á Íslandi miðað við önnur lönd 

Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga (ICN) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hafa sett fram 

ráðleggingar sem ætlaðar eru til að undirbúa hjúkrunarfræðinga undir störf í erfiðum aðstæðum (WHO, 

2009). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggur til að öll lönd, burtséð frá tíðni hamfara í landinu, hugi að 

þjálfun heilbrigðisstarfsfólks til að bregðast við hamförum innanlands sem utan (WHO, e.d.). 

 Rauði krossinn í Noregi og Alþjóðaráð Rauða krossins hafa þróað ákveðið þjálfunarlíkan til að 

undirbúa sendifulltrúa fyrir starf á hamfarasvæðum. Talið er að aðlögunarhæfni einstaklinga í 

hjálparstarfi sé mikilvæg og sveigjanleiki nauðsynlegur. Hjálparstarfsfólk þarf að geta aðlagast 

mismunandi menningarheimum, búsetu- og vinnuaðstæðum. Tungumál, starfsvenjur og gæðaviðmið 

geta verið ólíkir þeim sem hjálparstarfsfólk fylgir í sínu heimalandi. Hjálparstarfsfólk þarf að hafa hæfni 

til að samræma vinnu sína með öðrum starfsstéttum og einnig að geta starfað í þverfaglegum teymum. 

Samskipti við aðra eru ekki síður mikilvæg í hjálparstarfi þar sem miðlun upplýsinga til mismunandi aðila, 

þar með talið skjólstæðinga, starfsfólks heilbrigðisyfirvalda, innfæddra sem og erlenda samstarfsfélaga, 
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stjórnenda og fleiri eru mikilvæg. Samskiptin á vettvangi fara óhjákvæmilega oft fram með aðstoð túlka 

og þurfa sendifulltrúar að vera undirbúnir undir það (Humanitarian Practice Network, 2010). 

 Rauði krossinn og Rauði hálfmáninn er stærsta mannúðarhreyfing heims. Hreyfingin er hlutlaus 

og tekur ekki afstöðu til pólitískra málefna. Hreyfingin veitir einstaklingum um allan heim vernd og 

aðstoð, sérstaklega þeim sem verða fyrir átökum og hamförum. Um 100 milljónir meðlima starfa með, 

sinna sjálfboðastarfi eða styrkja hreyfinguna og eru 191 landsfélög starfrækt um allan heim, þó aðeins 

eitt í hverju landi. Hreyfingin samanstendur af Alþjóðaráði Rauða krossins (ICRC), Alþjóðasambandinu 

og landsfélögunum (IFRC, 2019b). Rauði kross Íslands (RKÍ) stendur fyrir undirbúningsnámskeiði fyrir 

einstaklinga sem hafa áhuga á starfi á átaka- og hamfarasvæðum, þar á meðal hjúkrunarfræðinga. 

Félagið heldur sendifulltrúanámskeið sem byggir á alþjóðlegri námskrá og skiptist námskeiðið í 

fræðilegan og verklegan hluta. Markmið námskeiðsins er að auka vitund og skilning þátttakenda á 

undirstöðuþáttum hjálparstarfs. Þátttakendur eru kynntir fyrir hugmyndafræði og markmiðum Rauða 

krossins og farið er yfir erfiðar og krefjandi aðstæður sem þeir gætu þurft að takast á við í sínum 

sendiferðum. Leitast er við að auka færni og þekkingu þátttakenda í þróunarsamvinnu og neyðaraðstoð. 

Lögð er sérstök áhersla á teymisvinnu og að hver og einn einstaklingur hafi ákveðið hlutverk í 

verkefnunum. Rauði krossinn miðar að því að þjálfa sendifulltrúana í raunverulegum aðstæðum til að 

búa þá eins vel og hægt er undir störf á erfiðum svæðum. Þeir þátttakendur sem ljúka námskeiðinu fara 

á skrá Veraldarvaktar Rauða krossins sem heldur utan um alla sendifulltrúa RKÍ. Þegar hamfarir eða 

átök verða og ákveðið hefur verið að kalla út sendifulltrúa er send út boð á þá sem hafa fengið viðeigandi 

þjálfun og búa yfir hæfni fyrir þau verkefni sem liggja fyrir hverju sinni (Rauði krossinn, e.d.-c). Sem hluti 

af undirbúningi fyrir brottför sendifulltrúa á vettvang þá leggur RKÍ ríka áhersla á að sendifulltrúar leiti til 

sálfræðings til að undirbúa þá enn frekar undir krefjandi tíma (Ragnheiður Guðsteinsdóttir, 2015). Rauði 

krossinn í Bandaríkjunum býður einnig upp fjölbreytta þjálfun til að undirbúa hjálparstarfsfólk fyrir störf á 

svæðunum þar sem neyðin er mest (American Red Cross, 2019). 

 Íslenska friðargæslan hefur einnig sinnt hjálparstarfi á alþjóðavettvangi og hafa einstaklingar úr 

hinum ýmsu stéttum, þar á meðal hjúkrunarfræðingar tekið þátt í því starfi. Friðargæslan hefur það að 

markmiði að stuðla að friði á átakasvæðum og er aðstoðin margvísleg. Íslensk stjórnvöld sjá um 

fjárveitingu og skipulag friðargæslunnar. Árið 2001 gaf Íslenska friðargæslan út upplýsingabækling fyrir 

þá sem höfðu áhuga á að starfa með gæslunni. Þar er sagt frá hæfniviðmiðum en friðargæsluliðar þurfa 

að hafa góð tök á ensku, samskiptahæfni og verða að geta starfað sjálfstætt og vel undir álagi. Tekið er 

fram að krafa sé sett um reynslu, sérmenntun eða víðtæka þekkingu. Grunnþjálfun fer fram á Íslandi en 

þar eru friðargæsluliðar upplýstir um starfsemi friðargæslunnar og stjórnmál, störf annarra stofnanna og 

öryggistengd málefni. Einnig er tekið fram að friðargæsluliðar fái enn frekari þjálfun í því ríki sem þeir 

koma til með að starfa í (Utanríkisráðuneytið, 2001). Silja Bára Ómarsdóttir (2014) gerði rannsókn á átta 

íslenskum konum sem höfðu starfað fyrir Íslensku friðargæsluna. Konurnar töldu sig ekki hafa fengið 

nægan undirbúning né nægan stuðning frá Íslensku friðargæslunni til að sinna starfinu og töldu einnig 

að stuðningur þegar heim var komið hefði verið lítill. Þær töldu meðal annars að þjálfun og undirbúningi 

fyrir brottför hefði verið ábótavant og að ráðningaferlið hefði verið ófagmannlegt. 

 Læknar án landamæra eða Médecins Sans Frontières (MSF) eru alþjóðleg mannúðarsamtök 

sem starfa í rúmlega sjötíu löndum um allan heim. Markmið samtakanna er að veita einstaklingum í 

https://www.msf.org/
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neyð aðstoð óháð kynþætti, stöðu eða pólitískra skoðana. Sendifulltrúar samtakanna fylgja ákveðnum 

siðareglum og taka ekki afstöðu til pólitískra, efnahagslegra eða trúarlegra afla á svæðinu þar sem þeir 

starfa. Samtökin leggja mikið upp úr góðum undirbúningi áður en starfsmaður heldur af stað á 

hamfarasvæði. Fyrir fyrstu ferðina fara sendifulltrúar á námskeið sem kallast Preparation for First 

Departure (PPDC) en þar er farið yfir hvernig samtökin vinna og hver markmið þeirra og menning eru. 

Sendifulltrúarnir fá einnig tækifæri til að eiga samtal við reynda sendifulltrúa og heyra þeirra upplifun. 

Eftir þetta námskeið býðst þátttakendum að fara á fjölbreytt námskeið sem henta þeirra starfssviði og 

áhuga. Boðið er upp á 230 mismunandi námskeið þar sem hægt er að þjálfa sig enn frekar í 

heilbrigðistengdum fögum, fjármálum, stjórnun og mannauðsmálum og fleiri greinum. Einnig er hægt að 

fara á námskeið til að þjálfa skipulags- og leiðtogahæfni sína (MSF, e.d).   

Samtök hjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum (ANA) telja að þjálfun fyrir starf á hamfarasvæðum 

sé nauðsynleg fyrir hjúkrunarfræðinga og leggja þau áherslu á að nemendur í grunnnámi fái slíka 

kennslu. Samtökin telja að hjúkrunarfræðingar verði að vera tilbúnir til að bregðast við ef neyðarástand 

skapist. Samtökin mæla einnig með því að hjúkrunarfræðingar bæti við sig viðbótarnámi í 

hamfarahjúkrun eða öðrum tengdum fögum sem kennd eru í háskólum eða á heilbrigðisstofnunum í 

Bandaríkjunum (ANA, e.d.). 

Ýmsar leiðir er hægt að fara til að undirbúa sig fyrir starf á hamfarasvæðum. Sem dæmi má 

nefna að í Japan er sjö mánaða námskeið sem miðar að því að undirbúa hjúkrunarfræðinga fyrir starf á 

hamfarasvæðum. Lögð er áhersla á að þeir bæti við þekkingu ofan á fyrri reynslu og 

hjúkrunarfræðingarnir séu í stakk búnir til að takast á við hamfarir, hvort sem er innanlands eða utan. 

Bandaríkin leggja námskeiðinu lið og bjóða japönskum þátttakendum í vettvangsferð til Bandaríkjanna 

(Tomodachi, e.d.).  

2.2 Hjúkrunarfræðingar í hjálparstarfi 

Hjálparstarfsfólki og sendifulltrúum fer fjölgandi í heiminum þar sem þörfin hefur vaxið mikið á síðustu 

árum. Fleira hjálparstarfsfólk þarf til að koma á móts við aukinn fjölda hamfara í heiminum (Dahlgren, 

DeRoo, Avril, Bise og Loutan, 2009). Rannsóknir hafa bent á að hjúkrunarfræðingar verði að telja sig 

hæfa og tilbúna (e. individual readiness) til að takast á við starf á hamfarasvæðum. Þeir þurfa að hafa 

viðeigandi þekkingu og færni og þurfa að vera líkamlega jafnt sem andlega tilbúnir fyrir störf á vettvangi. 

Ýmis mælitæki hafa verið notuð af stofnunun sem sinna hjálparstarfi til þess að meta hvort að 

hjúkrunarfræðingur sé tilbúinn í hjálparstarf. Með þeim er hægt að meta hæfni hjúkrunarfræðinga en 

það getur meðal annars gagnast þegar verið er að setja saman teymi. READI er dæmi um eitt þessara 

mælitækja. Mælitækið kemur frá Bandaríkjunum og var upphaflega hannað til að hjálpa 

hjúkrunarfræðingum sem störfuðu á átakasvæðum, að meta hvort að þeir væru tilbúnir og hæfir til að 

takast á við aðstæðurnar. (Alshehri, 2016; Reineck, 2004). 

 Almennt er talið að hjúkrunarfræðingar séu vel undirbúnir til að takast á við krefjandi aðstæður 

á hamfarasvæðum vegna menntunar þeirra, fjölbreyttrar þekkingar og færni. (WHO og ICN, 2009). Þó 

hafa rannsóknir bent á að undirbúningur hjúkrunarfræðinga fyrir starf á hamfarasvæði sé ekki nægilegur. 

Meðal annars hefur verið bent á að skipulagshæfni hjúkrunarfræðinga, menntun þeirra, undirbúningi 

fyrir starfið og viðbragði sé ábótavant (Al Khalaileh, Bond og Alasad, 2012; Baack og Alfred, 2013; 
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Duong, 2009; Usher o.fl., 2015). Rannsóknir hafa einnig sýnt að hjúkrunarfræðingar telja að þörf sé á 

sérstakri þjálfun áður en þeir hefja störf á hamfarasvæðum. Þörf sé á andlegum undirbúningi og þjálfun 

á ákveðnum verkþáttum sem gætu nýst þeim í starfi (Al Khalaileh o.fl., 2012; Al Thobaity, Plummer, 

Innes og Copnell, 2015; Fung, Loke og Lai, 2008; Rassin o.fl., 2007).   

 Til að öðlast hæfni til að takast á við verkefni og áskoranir er undirbúningur einna mikilvægastur. 

Ber þar hæst víðtæk þekking í umönnun einstaklinga, aðlögunar- og leiðtogahæfni og fjölbreytt þekking 

á hinum ýmsu málefnum sem nýta má á vettvangi hamfara. Hamfarahjúkrun krefst þess að 

hjúkrunarfræðingar beiti víðtækri þekkingu og færni til að takast á við verkefni við erfiðar aðstæður sem 

eru síbreytilegar og skortur á tækjabúnaði getur verið viðvarandi (WHO og ICN, 2009).  

 Á heimasíðu Rauða krossins í Ástralíu má finna lista yfir þau hæfniviðmið og kröfur sem 

hjálparstarfsfólk þarf að búa yfir. Einstaklingar þurfa að vera tilbúnir til að dvelja á stöðum þar sem 

aðbúnaður er ekki fullkominn. Þeir þurfa að takast á við nýjar áskoranir, vinna í teymum með 

einstaklingum frá ólíkum menningarheimum og vera sjálfstæðir í vinnubrögðum. Þeir þurfa að geta unnið 

langa vinnudaga og vera með ríka aðlögunarhæfni. Hjálparstarfsfólk þarf að geta skilið einkalífið eftir 

heima og einbeitt sér að starfinu á hamfarasvæðinu. Líkamleg sem og sálfélagsleg heilsa þarf að vera 

góð og viðkomandi þarf að geta tekist á við streitu og álag sem og starfað undir slíkum aðstæðum. 

Hjálparstarfsfólk getur starfað á svæðum þar sem fjarskipti eru ekki endilega örugg. Því þarf það að geta 

sætt sig við að ná ekki alltaf sambandi við sína nánustu. Þeir sem sinna hjálparstarfi þurfa að fylgja 

ákveðnum sáttmála, The Code of Conduct en hann segir til um ákveðnar reglur sem settar hafa verið 

fram til að tryggja viðeigandi hegðun og öryggi á svæðinu (Australian Red Cross, 2019; International 

Federation of Red Cross, Red Crescent Societies og ICRC, e.d.). 

2.3 Vettvangur 

Árið 2017 voru yfir 201 milljónir einstaklinga í 134 löndum í neyð og þörfnuðust aðstoðar 

hjálparstarfsfólks (Development Initiatives, 2018). Fjöldi íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa sótt í 

hjálparstarf erlendis á síðustu árum og fer þeim fjölgandi í samhengi við aukna þörf á neyðaraðstoð í 

heiminum (Rauði krossinn, e.d.-a; Ritchie og Roser, 2019). Íslenskir hjúkrunarfræðingar hafa sinnt 

hjálparstarfi og starfað á krefjandi vettvangi við verkefni af fjölbreyttum toga. Þeir hjúkrunarfræðingar 

sem hafa starfað fyrir RKÍ hafa breiða en ólíka þekkingu á mismunandi sviðum hjúkrunar. Á 

undanförnum árum hafa flestir hjúkrunarfræðinganna farið til Bangladesh og unnið við uppsetningu og 

hjúkrun í tjaldsjúkrahúsi í flóttamannabúðum. Hjúkrunarfræðingar hafa einnig verið sendir til 

Egyptalands, Pakistan, Jemen, Suður-Súdan, Indónesíu, Íran, Papúa Nýju-Gíneu, Sierra Leone og til 

fleiri landa í neyð (Rauði krossinn, 2017; Rauði krossinn, 2018). 

2.4 Líkamleg og andleg líðan á vettvangi 

Líkamlegt og andlegt álag er óhjákvæmilegur fylgifiskur á vettvangi hjálparstarfs. Er það tilkomið vegna 

áskorana á vettvangi, vinnuálags, eðli áverka og veikinda hjá fórnarlömbum hamfara og átaka en ekki 

síður vegna framandi aðstæðna. Þessir álagsþættir hafa verið tengdir við aukinn kvíða, streitu og jafnvel 

áfallastreituröskun hjá hjálparstarfsfólki ásamt því að hætta á kulnum (e. burnout) getur aukist (Ager 

o.fl., 2012). 
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 Annars stigs áfallastreita (e. secondary traumatic stress) er algeng á meðal hjálparstarfsfólks 

og getur þróast ef einstaklingur sinnir skjólstæðing sem hefur orðið fyrir gífurlegu álagi eða skaða (Smart 

o.fl., 2014). Annars stigs áfallastreita og kulnun í starfi er talið hafa neikvæð áhrif á bæði líkamlega sem 

og andlega líðan einstaklings og getur jafnvel stytt starfsferil viðkomandi. Hjálparstarfsfólk er í ákveðnum 

áhættuhópi gagnvart þessum atriðum og því þarf að huga að forvörnum við undirbúning og þjálfun 

einstaklinganna (Cunningham, Rosenthal og Catallozzi, 2017). 

 Í svissneskri rannsókn sem gerð var á sendifulltrúum sem komu til baka úr hjálparstarfi á 

hamfarasvæðum, var áhættuhegðun könnuð og einnig hvaða áhrif verkefnin höfðu á einstaklingana. 

Niðurstöðurnar sýndu að tæp 43% af 503 þátttakendum í rannsókninni upplifðu að verkefnið olli þeim 

meiri streitu en þeir höfðu gert ráð fyrir. Aðal umkvörtunarefnið var streita sem skapaðist vegna 

vinnuaðstæðna á vettvangi (Dahlgren o.fl., 2009). 

2.4.1 Hegðun á vettvangi 

Rannsóknir Dahlgren og félaga hafa sýnt fram á og vakið athygli á því að hjálparstarfsfólk sé útsettara 

fyrir heilsufarsvandamálum eftir að hafa horft upp á hörmungar og þjáningar annarra. Þá er um að ræða 

aukna tíðni í bæði veikindum og dauðsföllum. Hingað til hafa rannsóknir um efnið tekið fyrir ákveðin 

heilsufarsvandamál eins og hættu á ákveðnum sjúkdómum eða áhættuhegðun. Þörf er á frekari 

rannsóknum til að leggja mat á umfang vandamálsins til að hægt sé að bregðast við og draga þannig úr 

álagi og veikindum meðal hjálparstarfsfólks. Þannig væri hægt að bregðast við þegar kemur að 

ráðningu, undirbúningi og kennslu fyrir verkefni á hamfarasvæðum (Dahlgren o.fl., 2009). 

Hjúkrunarfræðingar verða að hafa ríka aðlögunarhæfni til að geta tekist á við þær síbreytilegu aðstæður 

sem eru á hamfarasvæðum (WHO og ICN, 2009). 

2.4.2 Stuðningur á vettvangi 

Sýnt hefur verið fram á að þeir hjúkrunarfræðingar sem hafa sálrænan stuðning á meðan þeir starfa á 

hamfarasvæði eru síður líklegir til að tjá einkenni þreytu og kulnunar samkvæmt rannsókn Dahlgren og 

félaga. Flestum þótti best að tala við samstarfsfélaga á meðan aðrir sögðust hafa talað við fagaðila. 

Fæstir höfðu tækifæri til þess að ræða við fjölskyldu og vini á meðan verkefninu stóð (Dahlgren o.fl., 

2009). 

2.5 Hlutverk á vettvangi 

Hjúkrunarfræðingar frá Vesturlöndunum hafa verið fjölmennir og eftirsóttir á hamfarasvæðum út um allan 

heim í mörg ár. Hjúkrunarfræðingar starfa oftar en ekki á sjúkrahúsum í þeim verkefnum sem þeir taka 

þátt í og vinna þar að því markmiði að veita sem besta þjónustu miðað við þær aðstæður sem eru fyrir 

hendi. Yfirleitt starfa erlendir hjúkrunarfræðingar í hjálparstarfi með þeim innlendu hjúkrunarfræðingum 

sem fyrir eru á svæðinu. Það er því mikilvægt að hjúkrunarfræðingarnir vinni vel og markvisst saman og 

að erlendu hjúkrunarfræðingarnir taki þátt í fræðslustarfi og þjálfun til að efla þá hjúkrunarfræðinga sem 

eftir verða á svæðinu þegar hamfaraástand er ekki lengur til staðar (Tjoflåt, Karlsen og Hansen, 2015). 

 Hjúkrunarfræðingar eru fjölmennasta stétt heilbrigðismenntaðra í flestum löndum og gegna 

þannig forystuhlutverki í viðbrögðum heilbrigðismála þegar hamfarir eiga sér stað. Allt frá upphafi 
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hjúkrunar hafa hjúkrunarfræðingar verið áberandi og gegnt mikilvægum hlutverkum á vettvangi en 

Florence Nightingale, breskur hjúkrunarfræðingur og frumkvöðull, aðstoðaði særða hermenn í 

Krímstríðinu á árunum 1853-1856. Nú á okkar tímum hafa hjúkrunarfræðingar veitt aðstoð á 

gríðarmiklum hamfarasvæðum þar sem jarðskjálftar, flóðbylgjur og þurrkar hafa gengið yfir svo fátt eitt 

sé nefnt. (Relief Web, 2008; Powers og Daily, 2010). Við þessar aðstæður vinna hjúkrunarfræðingar að 

því að viðhalda grunnheilbrigðisþjónustu á hamfarasvæðum með því að nýta þekkingu sína og hæfileika 

til að hlúa að samfélaginu. Bent hefur verið á að gagnrýnin hugsun og lausnamiðuð nálgun á verkefnin 

sem liggja fyrir séu þeir kostir hjúkrunarfræðinga sem gera þá verðmæta á hamfarasvæðum. Menntun 

og störf hjúkrunarfræðinga búa þá undir að taka stjórn á vettvangi hamfara, miðla reynslu og úthluta 

verkefnum í samræmi við aðstæður. Engar tvær hamfarir eru eins og þess vegna eru það 

aðlögunarhæfni hjúkrunarfræðinga og leiðtogahæfileikar sem eru talin gera það að verkum að þeir ná 

stjórn á aðstæðum og leysa verkefnin sem liggja fyrir (Powers og Daily, 2010). 
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3 Aðferð 

Blönduð aðferð var notuð. Gerð var fræðileg samantekt og tekin viðtöl til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Kerfisbundin leit að heimildum var gerð í tveimur 

gagnagrunnum. Ákveðin leitarorð voru notuð og niðurstöður leitarinnar metnar út frá inntöku- og 

útilokunarskilyrðum. Til að tryggja gæði rannsóknargreinanna var notast við Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses eða PRISMA. Einnig voru tekin viðtöl við hentugleikaúrtak 

þriggja hjúkrunarfræðinga byggt á ákveðnum viðtalsramma og gætt að persónuverndarsjónarmiðum við 

birtingu niðurstaðna þeirra.  

3.1 Markmið og tilgangur fræðilegrar samantektar 

Markmið þessarar samantektar var að skoða hvaða áhrif undirbúningur hefur á líðan hjúkrunarfræðinga 

sem tóku þátt í hjálparstarfi á hamfarasvæðum. Einnig var skoðað hvaða áhrif hjálparstarf hafði á líðan 

hjúkrunarfræðinga eftir heimkomu. Nýlegar rannsóknir voru skoðaðar og niðurstöður þeirra samþættar. 

Einnig voru tekin viðtöl við hjúkrunarfræðinga sem hafa starfað á hamfarasvæðum og þemu sem komu 

þar fram greind og dregin fram. 

3.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Leit að rannsóknargreinum var gerð í gagnasöfnunum PubMed og CINAHL. PubMed er alþjóðlegt 

gagnasafn sem inniheldur tímaritsgreinar, bækur og annað efni á sviðum heilbrigðis- og lífvísinda. Efnið 

er skráð samkvæmt MeSH efnisorðakerfinu sem inniheldur aðeins læknisfræðileg hugtök 

(Heilbrigðisvísindabókasafn, 2019). CINAHL er gagnasafn sem inniheldur efni úr hjúkrunarfræði og 

öðrum tengdum greinum (EBSCO Nursing Resources, 2019). Leitin fór fram dagana 4. og 5. mars 2019. 

Eftirfarandi inntöku- og útilokunarskilyrði voru notuð:  

Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Ritrýndar greinar frá 2009 til 2019 

• Frumrannsóknir 

• Hjúkrunarfræðingar/-nemar hluti af úrtaki 

• Greinar á ensku eða íslensku 

• Umfjöllun um starf á hamfarasvæðum 

• Greinar utan skilgreinds tíma 

• Stærð úrtaks < 5 

• Greinar á öðru tungumáli en íslensku og 

ensku 

• Greinar tengdar hernaði 
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3.3 Efnisleit og leitarorð  

Notuð voru ákveðin efnisorð í gagnasöfnunum PubMed og CINAHL. Leitarorðin Nurses eða Nurses, 

International voru notuð í öllum tilvikum og önnur leitarorð voru tengd við. Þau voru Relief Work, 

Companssionate Trials, Refugees, Natural Disaster, Mental Health, Life Change Events, Education, 

Humanitarian og Expatriates. Í töflum 2 og 3 má sjá niðurstöður um fjölda greina út frá leitarorðunum. 

Tafla 2. PubMed leit frá 1. mars 2009 til 1. mars 2019. Leitardagur 4. mars 2019 

 

Tafla 3. CINAHL leit frá 1. mars 2009 til 1. mars 2019. Leitardagur 5. mars 2019 

 

Útilokun heimilda sem komu fyrir oftar en einu sinni í gagnabönkum: 15 
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3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Leit í gagnasöfnunum PubMed og CINAHL skilaði samtals 203 niðurstöðum eftir að tvítekningar höfðu 

verið útilokaðar. Inntöku- og útilokunarskilyrðin sem sett höfðu verið fram voru notuð og fóru báðir 

höfundar ritgerðarinnar yfir titlana, útdrættina og greinarnar í fullri lengd. Eftir að skimað hafði verið yfir 

titlana stóðu 66 greinar eftir. Eftir skimun á útdráttum stóðu 29 greinar eftir. Eftir yfirlestur á greinunum 

stóðu 14 greinar eftir sem notaðar voru í samantektinni. Niðurstöður heimildaleitar má sjá í flæðiriti (sjá 

mynd 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. PRISMA flæðirit við leit og greiningu heimilda (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman og The 
PRISMA Group, 2009) 
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3.5 Mat á gæðum rannsókna 

Gæði rannsóknanna voru metin með Whittemore líkaninu. Áreiðanleiki rannsókna er nauðsynlegur til 

að hægt sé að taka mark á niðurstöðum þeirra og er hann metinn með því að skoða gæðin (Polit og 

Beck, 2018). Whittemore og félagar (2001) tóku saman ákveðnar gæðakröfur fyrir rannsóknargreinar. 

Þeir settu kröfurnar upp í tíu þátta töflu og höfðu það að markmiði að meta gæði og áreiðanleika 

rannsókna. Fyrir hvern þátt í töflunni var gefið eitt stig og var því mest hægt að fá tíu stig í heildina. 

Notuð var þýðing og uppsetning Kristínar Sigurðardóttur (2015) sem hún vann í meistaraverkefni sínu 

við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Þeir þættir sem metnir voru í rannsóknunum voru; inntöku- og 

útilokunarskilyrði, stærð úrtaks, brottfall undir 20%, áreiðanleiki og réttmæti mælitækja, upphafleg skipun 

í meðferðarhóp, nákvæm lýsing á íhlutun og lengd við hæfi, slembiröðun, sambærileiki hópa við upphaf 

rannsóknar og viðunandi útkomubreytur. Gefið var eitt stig ef þáttur var viðunandi en ekkert ef hann var 

talinn óviðunandi eða ekki við hæfi. Þær rannsóknir sem fengu 7-10 stig voru taldar hafa mikil gæði, 4-

6 gáfu til kynna meðalmikil gæði en 0-3 lítil gæði. Niðurstöður gæðamatsins má sjá í fylgiskjali 1.  

3.6 Markmið og tilgangur viðtala 

Tekin voru hálfstöðluð opin viðtöl þar sem fyrirfram ákveðnar spurningar voru settar upp í viðtalsramma. 

Notuð var eigindleg aðferðafræði en markmið hennar er að lýsa og útskýra nákvæmlega ákveðnum 

fyrirbærum. Þegar aðferðin er notuð er yfirleitt ekki notast við íhlutun eða samanburð á milli hópa. 

Hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured) eru notuð þegar rannsakandi þarf að komast yfir ákveðin 

viðfangsefni í viðtalinu. Notaðar eru opnar, fyrirfram ákveðnar spurningar og viðmælenda er gefið 

tækifæri til að svara spurningum eftir eigin höfði (Polit og Beck, 2018). 

Tekin voru viðtöl við þrjá íslenska hjúkrunarfræðinga sem hafa sinnt starfi á hamfarasvæðum. 

Hjúkrunarfræðingarnir voru valdir með hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling). Markmið viðtalanna 

var að fá tækifæri til skyggnast inn í reynsluheim hjúkrunarfræðinganna, heyra hvernig þeir upplifðu 

undirbúninginn, starfið á vettvangi og stuðninginn eftir að heim var komið. Einnig var markmiðið að heyra 

hvaða tilfinningar hjúkrunarfræðingarnir upplifðu í tengslum við starfið, hvað hafði reynst þeim krefjandi 

og hvaða áskoranir þeir þurftu að takast á við. Lögð var sérstök áhersla á að tengja upplifun af 

undirbúningnum fyrir starfið við líðan á vettvangi og líðan eftir að heim var komið. Þrjú viðtöl voru tekin 

á tímabilinu 15. mars til 11. apríl. Fyrsta viðtalið sem var tekið fór fram þann 15. mars á Landspítalanum. 

Viðtal númer tvö var tekið í Eirbergi, Eiríksgötu 34 þann 20. mars. Þriðja og síðasta viðtalið var tekið á 

kaffihúsi í Smáralind þann 11. apríl. Leyfi var fengið fyrir upptöku í tveimur af þremur viðtölum og var 

öllum þátttakendum greint frá því að persónuvernd væri tryggð. Leyfi til að nýta niðurstöður viðtalanna 

var fengið frá hjúkrunarfræðingunum þremur. Viðtölin voru skrifuð niður og innihaldsgreind. Sameiginleg 

þemu voru fundin út frá svörum hjúkrunarfræðinganna og greind. Viðtalsrammann má sjá í fylgiskjali 2. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður fræðilegs yfirlits 

Þessi kafli miðar að því að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fyrir með því að greina 

niðurstöður rannsóknanna sem voru teknar saman. Einnig verður greint frá niðurstöðum viðtala sem 

tekin voru við hjúkrunarfræðinga með reynslu af starfi á hamfarasvæðum.  

Alls fundust 14 rannsóknargreinar sem uppfylltu inntökuskilyrðin. Rannsóknirnar voru flokkaðar 

í tvo flokka eftir því hvorri rannsóknarspurningunni þær svöruðu. Rannsóknirnar komu frá sjö löndum 

eins og sjá má á mynd 2.  

 

Mynd 2. Skipting og fjöldi tímaritsgreina eftir löndum 

4.2 Rannsóknir um áhrif undirbúnings á líðan og upplifun á vettvangi  

4.2.1 Ártal og land 

Sjö rannsóknir vörpuðu ljósi á líðan og upplifun hjúkrunarfræðinga af því að starfa við hjálparstarf á 

hamfarasvæðum. Ein rannsókn var framkvæmd árið 2009, tvær árið 2014, tvær árið 2015 og tvær árið 

2018. Fimm rannsóknir voru gerðar í Asíu, þar af þrjár í Japan, ein í Kína og ein í Suður-Kóreu. Ein 

rannsókn var gerð í Noregi og ein í Kanada.  

4.2.2 Gæði rannsókna 

Rannsóknirnar sem fjölluðu um áhrif undirbúning á líðan og upplifun á hamfarasvæðum fengu fimm til 

níu stig í gæðamatinu sem byggt var á líkani Whittemore og félaga (2001). Fjórar rannsóknir fengu sjö 

til níu stig og töldust því hafa mikil gæði (Hunt, 2009; Tjoflåt o.fl., 2015; Noh o.fl., 2018; Yokoyama o.fl., 

2014). Þrjár rannsóknir fengu fimm eða sex stig og voru gæðin því talin vera í meðallagi (Maeda o.fl., 

2018; Kayama o.fl., 2014; Li o.fl., 2015). 
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4.2.3 Tilgangur rannsókna 

Í þremur rannsóknum var tilgangurinn að skoða upplifun hjúkrunarfræðinganna af því að starfa á 

hamfarasvæðum. Ein rannsóknin skoðaði upplifun og líðan hjúkrunarfræðinga sem störfuðu í 

Fukushima þar sem gríðarlegar hamfarir áttu sér stað, jarðskjálfti, flóðbylgja og kjarnorkuslys (Kayama 

o.fl., 2014). Önnur rannsókn skoðaði upplifun kínverskra hjúkrunarfræðinga af því að starfa á 

jarðskjálftasvæðum. Markmið þessarar rannsóknar var að útskýra hvaða þætti í undirbúning 

hjúkrunarfræðinganna væri hægt að bæta (Li, Turale, Stone og Petrini, 2015). Þriðja rannsóknin fjallaði 

um hvernig starf á hamfarasvæðum hafði áhrif á andlega líðan, væntingar og siðferðiskennd 

hjálparstarfsfólks, þar á meðal hjúkrunarfræðinga (Hunt, 2009). 

Tilgangur þriggja rannsókna var að skoða störf hjúkrunarfræðinga á hamfarasvæðum. Tjoflåt, 

Karlsen og Hansen (2015) rannsökuðu hvernig norskum hjúkrunarfræðingum gekk að starfa á 

hamfarasvæðum í samstarfi við innfædda hjúkrunarfræðinga. Önnur rannsókn miðaði að því að meta 

þörfina fyrir sérstaka þjálfun í hamfarahjúkrun á meðal hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á sjúkrahúsum 

og tóku þátt í hjálparstarfi (Noh o.fl., 2018). Enn önnur rannsókn skoðaði þau störf sem 

hjúkrunarfræðingar sinntu á hamfarasvæðum og hvernig vinnudegi var háttað (Yokoyama o.fl., 2014). 

Nýleg rannsókn sem gerð var í árið 2018 í Japan hafði það að markmiði að áreiðanleikaprófa 

nýtt mælitæki sem kallast JDNREI og miðaði að því að kanna hvernig hjúkrunarfræðingar mátu hæfni 

sína og getu til að starfa á hamfarasvæðum (e. individual readiness) (Maeda, Kotera, Matsuda og 

Huebner, 2018).  

4.2.4 Rannsóknarsnið og úrtak rannsókna 

Af þessum sjö rannsóknum voru fjórar eigindlegar rannsóknir. Kayama og félaga (2014) tóku viðtöl við 

32 hjúkrunarfræðinga sem skipt var í fjóra rýnihópa. Notuð var lýsandi aðferð til að greina 

niðurstöðurnar. Önnur rannsókn var byggð á hálfstöðluðum djúpviðtölum sem voru tekin upp. Alls tóku 

15 hjúkrunarfræðingar þátt, þar af fjórir karlkyns. Hjúkrunarfræðingarnir störfuðu á fimm mismunandi 

sjúkrahúsum í Kína og höfðu tekið þátt í hjálparstarfi á jarðskjálftasvæðum (Li o.fl., 2015). Hunt (2009) 

tók hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við níu lækna, fimm hjúkrunarfræðinga, eina ljósmóður og þrjá aðra 

einstaklinga sem starfað höfðu við mannúðarstörf á hamfarasvæðum. Alls voru því 18 einstaklingar í 

úrtakinu. Úrtakið var valið með snjóboltaaðferð. Rannsókn Tjoflåt, Karlsen og Hansen (2015) beindi 

sjónum sínum að norskum hjúkrunarfræðingum og voru hálfstöðluð viðtöl tekin við sjö einstaklinga. 

Innihaldsgreining var notuð til að greina gögnin. Úrtakið var valið með hentugleikaaðferð og voru 

hjúkrunarfræðingarnir allir kvenkyns. 

Alls voru þrjár rannsóknir með megindlegu sniði. Þær byggðust allar upp á notkun spurningalista 

við öflun gagna. Yokoyama og félagar (2014) sendu 2.237 heilbrigðisstofnunum í Japan spurningalista 

og alls komu svör frá 1.570 heilsugæsluhjúkrunarfræðingum (e. public health nurses) frá 778 stofnunum. 

Allir þessir hjúkrunarfræðingar höfðu starfað á hamfarasvæðum í Japan. Önnur rannsókn var tvíþætt og 

voru alls 1.802 hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á 251 mismunandi sjúkrahúsum í upphaflega úrtakinu. 

Svör fengust frá 964 hjúkrunarfræðingum en niðurstöðurnar voru byggðar á þeim. Kvenkyns 

hjúkrunarfræðingar voru í miklum meirihluta eða 85% þátttakenda. Í heildina höfðu 67% 

hjúkrunarfræðinganna í úrtakinu fengið sérstaka þjálfun í hamfarahjúkrun. Notað var mælitækið JDNREI 
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en réttmæti og áreiðanleiki þess voru einnig könnuð í sömu rannsókn (Maeda o.fl., 2018). Noh og félagar 

(2018) öfluðu gagna með símaviðtölum og spurningalistum sem sendir voru í tölvupósti. Alls tóku 

fimmtíu einstaklingar þátt, 28 hjúkrunarfræðingar og 22 læknar. Allir í úrtakinu störfuðu á bráðadeildum 

í Suður-Kóreu (Noh o.fl., 2018). 

Í þessum sjö greinum tóku samtals 2.656 einstaklingar í úrtökunum frá fimm mismunandi 

löndum, þar af þremur í Asíu. Þar af voru 2.621 hjúkrunarfræðingur. Hjúkrunarfræðingarnir í öllum 

rannsóknunum nema einni (Noh o.fl., 2018) höfðu reynslu af starfi á hamfarasvæðum. 

4.2.5 Niðurstöður rannsókna 

Rannsókn Tjoflåt og félaga (2015) kannaði upplifun hjúkrunarfræðinga af því að sinna hjálparstörfum og 

starfa í ólíkum löndum með innlendum hjúkrunarfræðingum og fékk rannsóknin átta stig í gæðamatinu. 

Þrjú þemu voru greind af svörum hjúkrunarfræðinganna. Fyrsta þemað var að vera samþykktur af 

hjúkrunarfræðingunum á svæðinu. Hjúkrunarfræðingarnir töluðu um að þeir hefðu þurft að vera með 

opinn huga, jákvæðir og hógværir. Þeir töldu mikilvægt að þekkja kerfið á svæðinu og ná að mynda 

sambönd við innfædda. Annað þemað sem var greint var að sameina ólíka menningarheima. 

Hjúkrunarfræðingar þurftu að læra inn á svæðið og hvaða bjargir voru til staðar. Tæki og tól sem þeir 

voru vanir að geta notað í sínu heimalandi voru ekki til staðar á svæðinu og því þurftu þeir að nota aðrar 

leiðir við störf sín. Hjúkrunarfræðingarnir upplifðu stundum að þeir þyrftu að vera í hlutverki leiðtoga og 

bera ábyrgð á gæðum þjónustunnar, ábyrgðin var því mikil. Þriðja þemað sem var greint út frá svörum 

hjúkrunarfræðinganna var áskorun við að miðla þekkingu sinni. Hjúkrunarfræðingarnir voru oft settir í 

það hlutverk að fræða og kenna þeim hjúkrunarfræðingum sem fyrir voru á staðnum. Sumum fannst það 

erfitt og ólíkt því hlutverki sem þeir voru vanir að vera í og þeir töldu mikilvægt að hafa góða færni á 

enskri tungu og vera með verkferla á hreinu. Hjúkrunarfræðingarnir töldu nauðsynlegt að vera vel 

undirbúnir undir það að starfa við gjörólíkar aðstæður. Þeir hefðu viljað þekkja þær bjargir sem fyrir voru 

á svæðinu og hafa þekkingu á hvernig hjúkrunarfræðingar í landinu störfuðu. Menningarhæfni skipti öllu 

máli þegar kom að því að starfa með innfæddu hjúkrunarfræðingunum.  

Þátttakendur í rannsókn Noh og félaga (2018) voru læknar og hjúkrunarfræðingar í Suður-Kóreu 

sem höfðu unnið á bráðadeildum og farið í gegnum undirbúningsnámskeið fyrir starf á hamfarasvæðum. 

Allir þátttakendur töldu þörf á sérhæfðu og markvissu þjálfunarnámskeiði. Þeir voru einnig allir sammála 

um að þjálfunin ætti að einblína á verklega kennslu í stað fyrirlestra. Af 49 þátttakendum töldu 46 að 

hamfarahjúkrun væri frábrugðin þeirri hjúkrun sem þeir stunduðu á bráðadeildinni. Því væri mikilvægt 

að hjúkrunarfræðingar fengju þjálfun í hamfarahjúkrun fyrir brottför. Samkvæmt rannsókninni störfuðu 

hjúkrunarfræðingar í úrtakinu á spítölum á hamfarasvæðum. Því þyrfti að leggja megináherslu á að 

þjálfa hjúkrunarfræðinga í að sinna slösuðum og veita viðeigandi hjúkrun eftir aðstæðum. Þau sex 

verkefni hjúkrunarfræðinga sem þátttakendur mátu mikilvægust í starfi á vettvangi má sjá í töflu 4.  
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Tafla 4. Mikilvægi verkefna hjúkrunarfræðinga á vettvangi samkvæmt rannsókn Noh og félaga 
(2018) 

Verkefni hjúkrunarfræðinga Hlutfall þátttakanda 

Tryggja opinn öndunarveg 100% 

Öndunaraðstoð 100% 

Viðbrögð við lostástandi 87,5% 

Meðferð sára 81,3% 

Meðferð sýktra sára 58,3% 

Umönnun vegna sýkinga 58,3% 

 

Þátttakendur mátu einnig mikilvægi almennra þátta í starfi á hamfarasvæðum:  

Tafla 5. Mikilvægi almennra þátta í starfi á vettvangi samkvæmt rannsókn Noh og félaga (2018) 

Almennir þættir í starfi á hamfarasvæði Hlutfall þátttakenda 

Bráðaflokkun sjúklinga (e. triage) 100% 

Bráðaþjónusta 100% 

Samskipti 83,3% 

Mat á aðstæðum 72,9% 

Hamfarastjórnun (e. crisis management) 72,9% 

Leiðtogahæfni  62,5% 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu að hjúkrunarfræðingar væru mikilvægir í starfi á sjúkrahúsum á 

hamfarasvæðum. Þeir þyrftu því að hafa leiðtoga- og skipulagshæfni í þeim erfiðu aðstæðum sem þeir 

starfi í. Sjúkrahúsin á vettvangi verða að vera tilbúin til að taka á móti fjölda sjúklinga og 

hjúkrunarfræðingar verða að hafa þekkingu á hvernig forgangsraða þurfi þeim sjúklingum. Þjálfunin þarf 

því að vera vel skipulögð og í föstum skorðum til að auka þekkingu og færni hjúkrunarfræðinga, til þess 

að gera starf þeirra á vettvangi enn árangursríkara. Rannsóknin fékk sjö stig í gæðamatinu og telst því 

hafa mikil gæða (Noh o.fl., 2018). 

Rannsókn sem gerð var árið 2018 í Japan miðaði að því búa til nýtt mælitæki, Japanese Disaster 

Nursing Readiness Evaluation Index (JDNREI) og meta áreiðanleika og réttmæti þess. Mælitækið var 

byggt á READI mælitækinu en nokkrum atriðum var bætt við og breytt til að höfða betur til japanskra 

hjúkrunarfræðinga. Til dæmis var þáttum um félagslega hæfni bætt við þar sem rannsakendur töldu það 

vera mikilvægt þegar horft var til menningu Japana. Mælitækið samanstendur af 37 spurningum sem er 
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skipt niður í sex flokka; samskiptahæfni í teymum, aðlögunarhæfni í streituvaldandi aðstæðum á 

hamfarasvæðum, færni í viðbrögðum á hamfarasvæðum, færni í bráðahjúkrun, hæfni í samvinnu og 

hæfni til að takast á við dagsdaglega streitu. Mælitækið reyndist vera áreiðanlegt og réttmætt. 

Niðurstöður bentu til þess að með notkun mælitækisins mætti hjálpa hjúkrunarfræðingum við sjálfsmat 

á hæfni sinni og undirbúning fyrir starf á hamfarasvæðum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

reyndist sjálfsmat vera gríðarlega mikilvægt til að styrkja hjúkrunarfræðinga og gera þá tilbúnari til að 

bregðast rétt við í erfiðum aðstæðum. Mælitækið var einnig talið geta bætt þjálfun og undirbúning 

hjúkrunarfræðinga fyrir hjálparstarf á hamfarasvæðum. Þessi rannsókn fékk fimm stig í gæðamatinu og 

eru gæði hennar því í meðallagi (Maeda o.fl., 2018). 

Hunt (2009) greindi fimm meginþemu út frá svörum þátttakenda en rannsóknin fékk níu stig í 

gæðamatinu. Fyrsta þemað var hvatning og væntingar. Hvatning hafði mikil áhrif á það af hverju 

einstaklingarnir ákváðu að taka þátt í hjálparstarfi og einnig á það hvernig þeir hegðuðu sér á vettvangi. 

Aðalhvatning einstaklinganna var löngun til að hjálpa fólki. Heilbrigðisstarfsfólk vildi fá tækifæri til að 

nýta krafta sína þar sem virkilega væri þörf á. Ný reynsla og að kynnast annarri menningu hafði einnig 

áhrif á það að einstaklingarnir vildu taka þátt í hjálparstarfi. Væntingar einstaklinganna fyrir 

hjálparstarfinu höfðu áhrif á upplifun þeirra. Niðurstöðurnar sýndu að óraunhæfar væntingar til starfsins 

gátu leitt til vonbrigða og vanlíðunar. Annað þemað var samskipti og menning. Þátttakendurnir töluðu 

um mikilvægi þess að gera sér grein fyrir þeim siðum og venjum sem ríktu í landinu. Þriðja þemað fjallaði 

um jafnvægi á valdastöðu. Þátttakendur töluðu um að hver og einn hefði þurft að þekkja sitt vald og að 

vera vakandi fyrir valdaójafnvægi eins og kynbundnu ofbeldi, stöðu kvenna og mismunun 

minnihlutahópa. Hjálparstarfsfólk gat einnig fundið fyrir valdleysi þegar illa gekk að fá nauðsynlegar 

birgðir eða aðra aðstoð á svæðið. Fjórða þemað sem greint var fjallaði um takmarkanir. Þátttakendurnir 

sem höfðu allir tekið þátt í starfi á hamfarasvæðum töluðu um að þeir hefðu þurft að sætta sig við þær 

aðstæður sem fyrir voru og þurft að gera það besta úr þeim. Klínísk reynsla og þekking var talin vera 

nauðsynleg fyrir starf á þessum svæðum. Fimmta og síðasta þemað sem sett var fram var að þekkja 

reglur og stofnanir á svæðinu. Þátttakendur töluðu um að strangar reglur hefðu verið á svæðinu til þess 

að tryggja öryggi þeirra. Sumum fannst þetta takmarka frelsi sitt. Aðrir töluðu um óvissuna sem fylgdi 

því að starfa á hamfarasvæðum, að mæta og enginn hafi tekið á móti þér eða að þú hafir ekki fengið 

neina sérstaka aðlögun eða þjálfun. Þetta skapaði streitu á meðal hjálparstarfsfólks. 

Heilbrigðisstarfsfólkið sem tók þátt í rannsókninni taldi starfið á vettvangi vera gjörólíkt því starfi sem 

þau sinntu heima. Vinnudagar voru langir og vinnutímar óreglulegir. Þau voru alltaf á svæðinu og 

upplifðu mikla fjarlægð við fjölskyldu og vini. Þau áttu erfiðara með að aðskilja vinnu frá einkalífi. 

Hjálparstarfsfólk taldi mikilvægt að vera undirbúið fyrir þessar aðstæður og vera tilbúið til að takast á við 

þær. Tungumálakunnátta, þekking á starfi sínu og verkþáttum og menningarhæfni voru taldir vera 

sérstaklega mikilvægir þættir þegar kom að undirbúningi fyrir hjálparstarfið. 

Rannsókn Yokoyama og félaga (2014) skoðaði álag og líðan hjálparstarfsfólks á 

hamfarasvæðum og fékk rannsóknin átta stig í gæðamatinu. Lengd vinnudagsins á hamfarasvæðum 

tengdist verri útkomu á líkamlegri og sálfélagslegri heilsu, almennri líðan og svefni á vettvangi. 

Vinnudagarnir reyndust lengri ef hjúkrunarfræðingarnir mættu á hamfarasvæðið stuttu eftir atburðinn. 
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Þeir hjúkrunarfræðingar sem mættu snemma á staðinn eða einum til tuttugu dögum eftir hamfarirnar 

mátu líkamlega og sálfélagslega heilsu sína á vettvangi marktækt verri en þeir hjúkrunarfræðingar sem 

mættu seinna á svæðið. Alls mátu 50% hjúkrunarfræðinga sem höfðu mætt á svæðið degi eftir 

hamfarirnar, heilsu sína frekar slæma eða slæma við lok starfsins á vettvangi. Hins vegar minnkaði 

hlutfallið um helming hjá hjúkrunarfræðingum sem mættu 20 dögum síðar en 25% þeirra mátu heilsu 

sína frekar slæma eða slæma. Einnig kom fram að því eldri sem hjúkrunarfræðingarnir voru, þeim mun 

meiri áhrif höfðu aðstæðurnar á þá. Niðurstöðurnar bentu til þess að aldur hjúkrunarfræðinga sem 

störfuðu á hamfarasvæðum skipti máli en hjúkrunarfræðingar sem voru á sextugsaldri fundu fyrir 

marktækt meiri þreytu og öðrum líkamlegum einkennum en þeir sem voru á þrítugsaldri. Niðurstöðurnar 

bentu einnig til þess að það skipti máli hvenær hjúkrunarfræðingar voru sendir út á hamfarasvæði en 

bein tengsl voru á milli þess að starfa á vettvangi stuttu eftir hamfarirnar og skertrar sálfélagslegrar- og 

líkamlegrar heilsu. 

Önnur rannsókn sem var gerð árið 2014 í Japan skoðaði reynslu hjúkrunarfræðinga eftir að hafa 

starfað í Fukushima. Árið 2011 áttu sér stað gríðarmiklar hamfarir í austur Japan. Jarðskjálfti sem var 

9,0 stig á Richter kvarðanum reið yfir svæðið og í kjölfarið myndaðist flóðbylgja við austurströnd 

landsins. Flóðbylgjan olli því að kælikerfi í nálægu kjarnorkuveri, Fukushima, varð óvirkt sem gerði það 

að verkum að tvær sprengingar mynduðust og geislavirk efni láku út í umhverfið. Hamfarirnar höfðu áhrif 

á um tvær milljónir einstaklinga og þeir sem bjuggu í 30 kílómetra radíus frá kjarnorkuverinu, var gert 

skylt að yfirgefa heimili sitt. Tvö meginþemu voru greind út frá svörum hjúkrunarfræðinga sem störfuðu 

við hjálparstarf á svæðinu; erfið reynsla af erfiðleikum og vandamálum og faglegar áskoranir og þeir 

yfirburðir sem heilbrigðisstarfsmaður hefur. Hjúkrunarfræðingarnir sem voru allir menntaðir í 

heilsugæsluhjúkrun, upplifðu að þeir hafi þurft að taka þátt í störfum sem væru venjulega ekki í þeirra 

starfslýsingu. Þeir upplifðu togstreitu þegar þeir höfðu það hlutverk að tryggja líf annarra en að stofna á 

sama tíma sínu lífi í hættu. Upplýsingaflæði á svæðinu var lítið og það olli þeim óvissu. Rannsóknin fékk 

sex stig í gæðamatinu (Kayama o.fl., 2014). 

Rannsókn Li og félaga (2015) sem gerð var á kínverskum hjúkrunarfræðingum sem höfðu tekið 

þátt í starfi á hamfarasvæðum, beindi sjónum sínum að reynslu og líðan þeirra á meðan á starfi þeirra 

stóð. Rannsóknin fékk sex stig í gæðamatinu. Hjúkrunarfræðingarnir í úrtakinu töldu mikilvægt að fá 

sérstaka þjálfun í hamfarahjúkrun fyrir brottför á hamfarasvæði þar sem sérstaklega væri einblínt á 

umönnun sjúklinga með háorkuáverka, umönnun bráðveikra, sáraskiptingar og sýkingavarnir. 

Hjúkrunarfræðingarnir töluðu um þá óvissu sem ríkti á hamfarasvæðum og að þeir hefðu ekki verið 

undirbúnir til að takast á við hana. Þeir upplifðu sig stundum í hættu, fundu fyrir hræðslu, áhyggjum, 

depurð og kvíða þegar ekki tókst að bjarga einstaklingum. Hjúkrunarfræðingarnir reyndu að setja 

tilfinningar sínar og þarfir til hliðar, að þeir væru mættir á hamfarasvæðið til að hjálpa öðrum. 

Teymisvinna á hamfarasvæðinu var mikilvæg og hjálparstarfsfólkið veitti hvort öðru stuðning. Þó töldu 

hjúkrunarfræðingarnir að það hefði verið gagnlegt að hafa sálfræðing með í starfinu til að veita þeim 

aukinn stuðning. Að taka þátt í starfi á hamfarasvæðum reyndist erfitt fyrir suma hjúkrunarfræðinga og 

voru vísbendingar um versnandi andlega heilsu. Þeir fundu fyrir svefntruflunum, martröðum og reyndu 

að forðast að hugsa um það sem þeir höfðu séð og upplifað (Li o.fl., 2015). 
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Tafla 6. Niðurstöður rannsókna: undirbúning, líðan og upplifun á vettvangi
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4.3 Rannsóknir á áhrifum undirbúnings á líðan eftir heimkomu 

4.3.1 Ártal og land 

Rannsóknargreinarnar sem fjalla um undirbúning, líðan og upplifun eftir heimkomu eiga það 

sameiginlegt að hafa verið birtar á stuttu tímabili. Rannsóknirnar eru framkvæmdar á fimm ára tímabili, 

frá árunum 2012 til 2017. Þær koma víðsvegar að úr heiminum en greina má ákveðin þemu eftir 

heimsálfum. Rannsóknir frá Kína, Japan og Nýja-Sjálandi fjalla um áhrif jarðskjálfta á hjálparstarfsfólk 

en í rannsóknum frá Bandaríkjunum eru áhrif náttúruhamfara af völdum fellibylja í brennidepli.  

4.3.2 Gæði rannsókna  

Rannsóknirnar sem fjölluðu um áhrif undirbúnings á líðan eftir heimkomu fengu sex til átta stig í 

gæðamatinu sem byggt var á líkani Whittemore og félaga (2001). Sex rannsóknir fengu sjö til níu stig 

og töldust því hafa mikil gæði (Turner, 2015; Johal og Mounsey, 2015; Zhen o.fl., 2012; Ben-Ezra o.fl., 

2013; Johal o.fl., 2015; Johal og Mounsey, 2017). Ein rannsókn fékk sex stig og voru gæði hennar því 

talin vera í meðallagi (Geisz-Everson o.fl., 2012). 

4.3.3 Tilgangur rannsókna 

Tilgangur rannsóknanna var að taka saman og leggja mat á hvaða áhrif það hefur á hjúkrunarfræðinga 

að fara í hjálparstarf á vettvangi hamfara. Kannað var hvernig starfið á vettvangi hefur áhrif á andlega 

heilsu eftir heimkomu. Þrjár rannsóknir taka fyrir áhrif áfallastreituröskunar á einstakling í hjálparstarfi 

þar sem náttúruhamfarir koma við sögu. Skoðað var hvaða þættir hafa áhrif á líðan og voru upplifun og 

viðbrögð við aðstæðum metnar. Eins var skoðað hvernig starfið hafði áhrif á líðan og seiglu viðkomandi 

til að takast á við aðstæður (Turner, 2015; Zhen o.fl., 2012; Ben-Ezra, Palgi, Hamama-Raz, Soffer og 

Shrira, 2013). Johal og Mounsey (2017) báru saman tvær heilbrigðisstéttir og könnuðu hvort munur hafi 

verið á upplifun þeirra og útkomu er varðaði líðan eftir heimkomu. Annars vegar var líðan lækna skoðuð 

og hins vegar hjúkrunarfræðinga. Tilgangurinn var ekki síður að kanna hvort og hvernig aðstæður höfðu 

áhrif á þessa einstaklinga sem fagmenn og hvort þeir gátu sinnt sínum skyldum.  

Tvær greinar rannsökuðu hvaða áskoranir hjúkrunarfræðingar þurfa að takast á við á vettvangi 

náttúruhamfara. Lagt var mat á upplifun eftir heimkomu og bæði neikvæðar og jákvæðar afleiðingar 

skoðaðar. Eins var skoðað hvernig hjúkrunarfræðingar tókust á við eftirköstin (Johal, Mounsey, 

Brannelly og Johnston, 2015; Geisz-Everson, Dodd-McCue og Bennett, 2012).  

Ein grein var einungis með eitt viðfangsefni en það er hvernig hjúkrunarfræðingar gætu komið 

auga á jákvæða hluti hjálparstarfsins og nýtt sér þá reynslu til góðs. Eins var kannað hvernig þeir nýttu 

sér þessa reynslu til að bæta velferð sína í verkefnum síðar meir þegar þeir væru kallaðir til starfa á 

hamfarasvæðum (Johal og Mounsey, 2015). 

4.3.4 Rannsóknarsnið og úrtak 

Af þeim sjö rannsóknum sem skoðuðu undirbúning og líðan eftir heimkomu voru fjórar þeirra eigindlegar 

og þrjár megindlegar. Í þremur greinum var beitt megindlegri aðferðafræði til að skoða andlega líðan 

hjúkrunarfræðinga í hjálparstarfi og hvernig þeim leið eftir heimkomu. Metnir voru þeir þættir sem höfðu 
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áhrif á líðan og hvernig áfallastreituröskun tengdist eftirköstum starfsins. Í grein Zhen og félaga (2012) 

var úrtakið 210 hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í viðbragði vegna Wenchuan jarðskjálftans í Kína. 

Viðmiðunarhópurinn taldi 236 hjúkrunarfræðinga sem ekki höfðu tekið þátt í starfi á vettvangi og var 

rannsóknin gerð einu ári eftir jarðskjálftann árið 2008. Lagt var mat á lýðfræði, áfallastreituröskun og 

þunglyndiseinkenni með spurningalista og notað var matstæki áfallastreituröskunar (e. Traumatic Stress 

Symptom Checklist, TSSC). Af þeim 600 spurningalistum sem sendir voru út, komu 502 útfylltir til baka. 

Af þeim voru 446 spurningalistar sem uppfylltu þær kröfur sem settar voru. Allir hjúkrunarfræðingarnir 

sem svöruðu voru kvenkyns og á aldrinum 23 til 40 ára. Störfuðu þeir á 25 mismunandi sjúkrahúsum í 

Kína.  

Önnur megindleg rannsókn sem skoðaði áfallastreituröskun var gerð í Japan árið 2013. Þar 

voru viðbrögð hjúkrunarfræðinga við Tohku jarðskjálftanum og flóðbylgju sem fylgdi í kjölfarið 

rannsökuð. Í úrtakinu voru 34 hjúkrunarfræðingar og 39 almennir borgarar til samanburðar. 

Inntökuskilyrði voru tvennskonar, annars vegar engin saga um líkamlega eða geðræna kvilla fyrir 

hamfarirnar og hins vegar engin saga um misnotkun áfengis eða vímuefna. Þátttakendur svöruðu 

spurningalista ásamt því að svara bakgrunnsupplýsingum um aldur, kyn og hjúskaparstöðu. Lagt var 

mat á einkenni áfallastreituröskunar með mælitæki sem fól í sér mat á áhrifum 22 þátta (e. Impact of 

Event Scale-Revised, IES-R) (Ben-Ezra o.fl., 2013).  

Síðasta megindlega rannsóknin var rannsókn Turner (2015) og lagði hún mat á seiglu tíu 

hjúkrunarfræðinga til að takast á við eftirköst starfs á hamfarasvæðum með spurningalista sem innihélt 

tíu atriði sem könnuðu seiglu samkvæmt CD-RISC (Connor-Davidson Resilience Scale). Samkvæmt 

rannsókninni er seigla (e. resilience) almennt talin vera mikilvægur eiginleiki að hafa við störf á 

hamfarasvæðum til að draga úr líkum á áfallastreituröskun en ekki síður við almenn hjúkrunarstörf. Auk 

spurningalista voru tekin hálfstöðluð djúpviðtöl við þátttakendur. Allir hjúkrunarfræðingarnir tíu unnu á 

sama sjúkrahúsinu og voru til taks þegar bregðast þurfti við vegna fellibyls árið 2011 í Bandaríkjunum. 

Hjúkrunarfræðingarnir störfuðu á mismunandi deildum sjúkrahúsins en þar má nefna bráðamóttöku, 

gjörgæslu og skurðdeild.  

 Fjórar rannsóknargreinar sem fjölluðu um viðfangsefnið studdust við eigindlega aðferðafræði. 

Ein frá Bandaríkjunum og þrjár frá Nýja-Sjálandi. Sami ábyrgðaraðili var fyrir öllum þremur 

rannsóknunum frá Nýja-Sjálandi. Rannsókn Geisz-Everson og félaga (2012) hafði tvo útgangspunkta. 

Annars vegar að kanna upplifun svæfingarhjúkrunarfræðinga af fellibylnum Katrina og hins vegar að 

skoða sálfélagsleg áhrif sama fellibyls á þá hjúkrunarfræðinga sem voru á vakt. Tíu 

svæfingarhjúkrunarfræðingar voru valdir í hentugleikaúrtak. Aldur þátttakenda var á bilinu 35 ára til 54 

ára. Notuð voru hálfstöðluð viðtöl við gagnasöfnun. Byggt var á kenningum Lazarus og Folkman um 

streitu og hvernig einstaklingar tókust á við þá líðan. Sex þemu komu út úr rannsókninni; komið að 

óvörum, skyldurækni, hjálparleysi eða gremja, sjálfsmynd hópsins, samheldni og reiði og lífsbreytandi 

atburðir. 

Rannsóknir Johal, Mounsey og félaga skoðuðu allar sálfélagsleg áhrif náttúruhamfara á 

heilbrigðisstarfsfólk eftir röð jarðskjálfta á Nýja-Sjálandi árin 2010 til 2011. Alls voru framkvæmdar þrjár 

rannsóknir. Fyrsta rannsókn þeirra Johal og Mounsey var gerð árið 2015 og notuðu þeir hálfstöðluð opin 

viðtöl til að kanna hvaða áskoranir hjúkrunarfræðingar þurftu að takast á við í kjölfar jarðskjálftanna. Alls 



 35 

tóku 11 hjúkrunarfræðingar þátt og voru þeir valdir eftir hentugleika. Skilyrðin sem sett voru fram, voru 

að hjúkrunarfræðingarnir þurftu að hafa gilt hjúkrunarleyfi og eins þurftu þeir að hafa starfað í borginni 

Christchurch á Nýja-Sjálandi frá september 2010 til febrúar 2011. Tímalengd viðtalanna var frá 39 

mínútum upp í 70 mínútur. Meirihluti þátttakenda voru konur eða 91% og aldursbilið var frá 49 til 64 

árum (Johal og Mounsey, 2015). Önnur rannsókn sem Johal og félagar gáfu út birtist einnig árið 2015 

og var byggð á sömu viðtölum þessara 11 hjúkrunarfræðinga sem áður hafa verið nefndir og voru 

niðurstöðurnar þemagreindar (Johal o.fl., 2015). Í síðustu rannsókn Johal og Mounsey tóku þeir saman 

langtímaáhrif náttúruhamfaranna á hjúkrunarfræðinga en báru þá saman við lækna. Áfram var stuðst 

við hálfstöðluðu opnu viðtölin úr fyrstu greininni frá árinu 2015 en við bættust viðtöl við læknana. Átta 

læknar voru valdir til rannsóknar með snjóboltaúrtaki, alls fimm konur og þrír karlar. Viðtölin við læknana 

voru 21 til 53 mínútna löng (Johal og Mounsey, 2017). 

4.3.5 Niðurstöður rannsókna 

Rannsókn Turner (2015) kannaði seiglu hjúkrunarfræðinga og hvernig starf á hamfarasvæði hefði áhrif 

á líðan og fékk rannsóknin átta stig í gæðamatinu. Connor-Davidson seigluskalinn (CD-RISC) var 

notaður til að leggja mat á seiglu og hversu vel hjúkrunarfræðingunum tókst að takast á við eftirköst 

starfsins á hamfarasvæði. Í rannsókninni fengu hjúkrunarfræðingar stig á bilinu 33 til 40 af 40 

mögulegum á seigluskalanum sem gaf 36,7 stig að meðaltali. Aðrar rannsóknir höfðu sýnt að fólk skorar 

almennt á bilinu 29,1 til 33,5 á sama skala. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom því í ljós að 

þeir hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í rannsókninni sýndu meiri seiglu en hinn almenni borgari. 

Hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um að þeir höndluðu vel streituvaldandi aðstæður en sjö af tíu 

hjúkrunarfræðingum sögðust alltaf gera það og þrír hjúkrunarfræðingar sögðust oftast ráða við 

aðstæðurnar. Hjúkrunarfræðingarnir fengu allir stuðningsviðtöl eftir hamfarirnar og var það talið auka 

seigluna enn frekar. Niðurstöðurnar bentu til þess að hjúkrunarfræðingarnir hafi búið yfir ákveðnum 

eiginleikum sem gerði þá hæfari en aðra til að starfa undir álagi. Stuðningurinn eftir heimkomu hafði þó 

einnig áhrif á hvernig þeim tókst að vinna úr eftirköstum hamfaranna. 

Niðurstöður rannsóknar Zhen og félaga sýndi að hjúkrunarfræðingar sem sinntu hjálparstarfi 

eftir gríðarstóran jarðskjálfta í Kína voru líklegri en aðrir hjúkrunarfræðingar til að sýna einkenni 

áfallaröskunar og þunglyndis, ári eftir hamfarirnar. Meira en þriðjungur þátttakenda úrtaksins í 

rannsókninni fékk sálfræðiaðstoð eða sambærilegt inngrip í kjölfar starfsins á vettvangi. Ástæður þess 

að einstaklingar leituðu sér aðstoðar eftir hamfarirnar voru margvíslegar en flestir sóttu sér hjálpar vegna 

óvelkominna hugsana (34%), orkuleysis (24%), martraða (19%), tilfinningadoða (9%) eða kvíða þegar 

fjallað var um atburðinn (4%). Niðurstöðurnar sýndu einnig að hjúkrunarfræðingar sem höfðu ekki 

framhaldsmenntun í hjúkrun eða höfðu áður upplifað neikvæða atburði í lífinu leið verr eftir hjálparstarfið 

en þeir sem höfðu aukna menntun og höfðu ekki áfallasögu á bakinu. Stigun alvarleika eftirkastanna var 

meiri eftir því sem hjúkrunarfræðingarnir mátu erfiðleika verkefnanna meiri. Niðurstöðurnar bentu til þess 

að reynsla og aukin þekking, ásamt auknum undirbúningi og andlegum stuðningi eftir heimkomu hafi 

haft áhrif á bætta líðan hjúkrunarfræðinga sem sinna hjálparstarfi. Rannsóknin fékk níu stig af tíu 

mögulegum í gæðamatinu (Zhen o.fl., 2012). 
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Í grein Ben-Ezra og félaga (2013) var munurinn á viðbrögðum hjúkrunarfræðinga og almennra 

borgara skoðaður með tilliti til áfallastreituröskunar og annarra sálfélagslegra þátta. Rannsóknin fékk 

átta stig í gæðamatinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hjúkrunarfræðingar mátu sig almennt við 

betri heilsu, hæfari til að takast á við áskoranir og upplifðu minni hræðslu við frekari náttúruhamfarir 

heldur en hinn almenni borgari. Eins sýndu niðurstöður að hjúkrunarfræðingarnir mátu sig síður líklega 

til að þróa með sér áfallastreituröskun ef miðað var við samanburðarhópinn. Hjúkrunarfræðingar töldu 

sig hafa meiri reynslu í að takast á við andlegt áreiti en hinn almenni borgari og því betur undirbúnir til 

að takast á við starf á hamfarasvæðum. 

Geisz-Everson og félagar (2012) framkvæmdu rannsókn í Bandaríkjunum þar sem áhrif 

náttúruhamfara af völdum fellibylsins Katrina voru skoðuð. Viðtöl voru tekin við tíu 

svæfingarhjúkrunarfræðinga sem sinnt höfðu hjálparstarfi á svæðinu. Rannsakað var hvernig 

hjúkrunarfræðingarnir brugðust við ástandinu og tókust á við eftirköstin. Höfundarnir greindu sex þemu 

eftir úrvinnslu rannsóknargagnanna; komið að óvörum, skyldurækni, hjálparleysi eða gremja, sjálfsmynd 

hópsins, samheldni og reiði og lífsbreytandi atburðir. Eftir hamfarirnar áttu þessir hjúkrunarfræðingar 

það sameiginlegt að lýsa svefnvandamálum og endurupplifðu ýmsa atburði frá hamfarasvæðinu. Einn 

þátttakandinn sagðist hafa séð andlit fólksins sem hann var að aðstoða aftur og aftur. Annar lýsti því 

hvernig hann sá birtu af vasaljósi í svefni því það var það síðasta sem hann sá áður en hann var vakinn 

á hamfarasvæðinu þegar þörf var fyrir hjálp frá honum. Nokkrir hjúkrunarfræðinganna ræddu 

drykkjuvandamál sín eftir heimkomu og lýstu óhóflegri drykkju í sex til sjö vikur eftir hamfarirnar. 

Hjúkrunarfræðingarnir komu sér upp bjargráðum til að takast á við aðstæðurnar. Það var þeim mikilvægt 

að finna að þeir réðu við aðstæður og töldu þeir að það hafi hjálpað þeim að halda hópinn á 

hamfarasvæðinu og finna þannig stuðning hvers annars. Eftir hamfarirnar upplifðu þeir verri félagslega 

stöðu vegna þess að þeim fannst þeir ekki hafa lent í jafn miklum hremmingum og þolendur hamfaranna. 

Önnur bjargráð sem hjúkrunarfræðingarnir beittu eftir hamfarirnar voru að gera lítið úr veraldlegum 

hlutum, einbeita sér að nærandi félagslegum samskiptum og fjölluðu um atburði í lífi sínu sem „fyrir og 

eftir fellibylinn“. Þrátt fyrir röskun í sálarlífi þeirra einstaklinga sem tóku þátt á hamfarasvæðinu þá töldu 

hjúkrunarfræðingarnir að tíminn hefði unnið með þeim og fór þeim að líða betur eftir því sem lengra leið 

frá atburðinum. Aðeins tveir af tíu þátttakendum fundu fyrir sálfélagslegum áhrifum í lengri tíma eftir 

hamfarirnar. Hjúkrunarfræðingarnir upplifðu að menntun þeirra í svæfingarhjúkrun hefði verið mikilvæg 

og hún hefði reynst þeim vel til aðstoða einstaklinga í neyð í hamförunum. Rannsóknin fékk sex stig í 

gæðamatinu. 

Johal og Mounsey (2015) greindu fjögur meginþemu í rannsókn sem sneru að því hvernig 

hjúkrunarfræðingar upplifðu jákvæð eftirköst hamfara. Þemun voru; samskipti við aðra, breytt viðhorft, 

breytt sjálfsmynd og virðing fyrir reynslunni. Góð samskipti voru í forgangi og leitaði hjálparstarfsfólk eftir 

stuðning frá hvort öðru og mat samband sitt við aðra að meiri verðleikum en áður. Hjúkrunarfræðingarnir 

lýstu því hvernig viðhorf þeirra til lífsins breyttist eftir hamfarirnar. Hjúkrunarfræðingar gerðu til að mynda 

breytingar á sínu vaktafyrirkomulagi og drógu úr vinnuálagi og streitu í dagsdaglegu lífi sínu. Breytt 

viðhorf birtust líka í því að hjúkrunarfræðingarnir hættu að eyða peningum sínum í óþarfa hluti og kunnu 

betur að meta það sem þeir höfðu og ræktuðu sambönd sín við aðra. Hjúkrunarfræðingarnir upplifðu sig 

sterkari og tilbúnari að takast á við hvaða verkefni sem er. Eins upplifðu þeir aukið sjálfstraust og töldu 
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sig vera betur í stakk búna til að beita sjálfstæðum vinnubrögðum við störf sín. Virðing fyrir reynslunni 

var þema sem kom fram í því hvernig hjúkrunarfræðingar voru þakklátir fyrir þá reynslu sem hamfarirnar 

gáfu þeim. Þeir voru stoltir af afrekum sínum á hamfarasvæðunum og þegar þeir báru sig saman við 

þolendur jarðskjálftanna, þá töldu þeir sig heppna. Hjúkrunarfræðingarnir töluðu um að ekkert hefði 

getað undirbúið þá alveg undir starfið á hamfarasvæðinu og að þeir hafi öðlast mikla reynslu og 

valdeflingu með þátttöku sinni í hjálparstarfinu. Rannsóknin fékk átta stig í gæðamatinu. 

Johal og félagar héldu svo áfram með rannsóknir á sama úrtaki 11 hjúkrunarfræðinga þegar 

þeir skoðuðu áskoranir í verkefnunum, neikvæðar og jákvæðar afleiðingar og upplifun eftir atburðina. 

Sú rannsókn fékk sjö stig í gæðamatinu. Greint var frá þremur þemum út frá svörum 

hjúkrunarfræðinganna; áhrif á innviði, tilfinningaleg áhrif og fagleg áhrif. Áhrif á innviði sýndu fram á 

aukna streitu í kjölfar jarðskjálftanna sem var tilkomin vegna skemmda á eignum, erfiðum samgöngum 

og að þurfa að eiga við tryggingafyrirtæki. Tilfinningaleg áhrif komu fram í auknu tilfinningaróti og 

vanlíðan hjá hjúkrunarfræðingunum. Þeir skiptu þessu í tvö tímabil; annars vegar þær tilfinningar sem 

komu á meðan hamfarirnar stóðu yfir og hins vegar þær tilfinningar sem brutust fram eftir hamfarirnar. 

Þeir upplifðu hræðslu, sektarkennd, stolt, þakklæti, áhugaleysi, leiða, sorg, hamingju og kvíða svo fátt 

eitt sé nefnt. Í ljós kom að á meðan hamfarirnar dundu yfir og hjálparstarf var í gangi þá settu 

hjúkrunarfræðingarnir sínar þarfir til hliðar ásamt tilfinningum sínum. Það sem þeir töldu að hefði hjálpað 

þeim að komast í gegnum starf sitt á hamfarasvæðinu var að sökkva sér í mikla vinnu svo ekkert annað 

kæmist að. Eftir á upplifðu margir hjúkrunarfræðinganna gífurlega þreytu. Aðrir lýstu því þannig að þetta 

væri samúðarþreyta (e. compassion fatigue). Í einu viðtali við hjúkrunarfræðing kom í ljós að hann fann 

fyrir lægri þröskuldi gagnvart streitu og taldi sig vera útsettari fyrir sýkingum. Hann nefndi einnig að hann 

hefði oftar verið fjarverandi frá vinnu eftir að hann tók þátt í hjálparstarfinu. Aðrir lýstu einkennum 

kulnunar í kjölfar hjálparstarfsins. Einhverjir leituðu sér faglegrar aðstoðar varðandi sálfélagsleg 

vandamál í kjölfarið. Flestir töldu þó stuðning fjölskyldu og vina skipta mestu máli við að vinna úr 

eftirköstunum og afleiðingum. Þær jákvæðu niðurstöður sem komu fram voru að þrátt fyrir erfiðleika við 

að vinna úr afleiðingunum töldu allir hjúkrunarfræðingarnir sig betri einstaklinga eftir að hafa sinnt 

starfinu á þessum krefjandi vettvangi. Fagleg áhrif komu fram í breyttum vinnuaðstæðum. Þeir þurftu að 

vera tilbúnir að tileinka sér ný viðhorf til vinnuumhverfis og breytt hlutverk. Úrræði voru takmörkuð og 

þurftu hjúkrunarfræðingarnir því stundum að spila af fingrum fram. Hjúkrunarfræðingarnir voru sammála 

um að þessar breyttu vinnuaðstæður hefðu opnað augu þeirra fyrir öðrum þörfum skjólstæðinga sinna 

sem þeir nýta í starfi sínu eftir hamfarirnar. Sex af ellefu þátttakendum rannsóknarinnar skiptu um 

vinnuumhverfi og breytti vinnutíma sínum til að eiga meiri tíma með fjölskyldu og vinum eftir hamfarirnar. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að stuðningur eftir starf á hamfarasvæðum geti haft áhrif á líðan og eftirköst 

hjúkrunarfræðinganna (Johal o.fl., 2015). 

Í rannsókn sem Johal og Mounsey birtu árið 2017 á langtímaáhrifum eftirkasta jarðskjálftanna 

á Nýja-Sjálandi kom í ljós að faglegar áskoranir voru miklar, bæði strax eftir skjálftana og eins mörgum 

mánuðum og jafnvel árum seinna. Það lýsti sér í auknu vinnuálagi á sama tíma og hjúkrunarfræðingarnir 

þurftu að takast á við eigin vandamál. Þeir sem ekki urðu fyrir beinum áhrifum af skjálftunum fundu fyrir 

eftirköstunum sem auknu vinnuálagi því fólk leitaði þangað sem það gat með sín vandamál. Flestir voru 

sammála að hafa fundið fyrir samúðarþreytu. Þá lýsti heilbrigðisstarfsfólk þörfinni á að komast í burtu úr 



 38 

aðstæðunum. Þannig áttaði það sig á því hversu streituvaldandi aðstæðurnar voru. Þegar 

umönnunaraðilar verða þreyttir og streitan eykst finnst þeim þeir hafa minna til að gefa af sér. 

Hjúkrunarfræðingarnir leituðu í stuðning vina og fjölskyldu til að komast í gegnum tímabilið. Þrátt fyrir 

þann tíma sem liðinn var frá atburðunum þangað til viðtölin voru tekin var heilbrigðisstarfsfólkið sammála 

um að það upplifði tímann frá atburðunum mjög stuttan vegna þess að það væri stöðugt að endurupplifa 

hlutina. Langtímaáhrifin væru öðruvísi því núna væri um önnur mál að hugsa. Þeir hefðu verið búnir að 

gera það sem þeir gætu. Rannsóknin fékk sjö stig í gæðamatinu (Johal og Mounsey, 2017).



 39 

Tafla 7. Niðurstöður rannsókna: undirbúningur og líðan eftir heimkomu 
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4.4 Viðtöl 

Hjúkrunarfræðingarnir sem rætt var við áttu það sameiginlegt að hafa allir farið út sem sendifulltrúar fyrir 

hönd Rauða krossins á Íslandi. Þeir höfðu farið í mismörg verkefni og á ólíka staði. Bakgrunnur þeirra 

var ólíkur en þó höfðu þeir allir reynslu af starfi í bráðahjúkrun. Ákveðin þemu voru greind í viðtölunum 

við hjúkrunarfræðingana. 

4.4.1 Grípa tækifærið 

Allir hjúkrunarfræðingarnir fóru á undirbúningsnámskeið sendifulltrúa hjá Rauða kross Íslands. Tíminn 

sem leið frá námskeiðinu fram að fyrsta verkefni var misjafn en þeir voru sammála um að nauðsynlegt 

hafi verið að grípa tækifærið þegar kallið kom. Þeir upplifðu að erfitt hafi reynst að komast í fyrsta 

verkefnið. Eftir það hafi boltinn farið að rúlla. Sendifulltrúanámskeiðið Rauða krossins var ákveðinn 

grunnur fyrir starfið á hamfarasvæðunum. Hjúkrunarfræðingar töldu að námskeiðið hafi verið gagnlegt, 

þeir voru kynntir fyrir starfsemi og markmiðum Rauða krossins og fengu þjálfun í að hugsa út fyrir boxið. 

Áhersla var lögð á teymisvinnu og að hver og einn gerði sér grein fyrir sínum veikleikum og styrkleikum. 

Þeir upplifðu hins vegar ekki að það væri sérstaklega verið að undirbúa hjúkrunarfræðinga eða annað 

heilbrigðisstarfsfólk fyrir störf á hamfarasvæðum. Í raun fannst hjúkrunarfræðingunum ekkert undirbúa 

þá fullkomlega undir þær aðstæður sem tóku við þeim á hamfarasvæðum.  

 Samkvæmt hjúkrunarfræðingunum var ekkert sérstakt utanumhald frá því að námskeiðið 

kláraðist þar til þeir fóru í sína fyrstu sendiför. Tveir hjúkrunarfræðinganna fóru hins vegar á 

viðbótarnámskeið erlendis til að undirbúa þá betur undir störf á tjaldsjúkrahúsum. Þeim fannst það einkar 

gagnlegt þar sem það var miðað að störfum heilbrigðisstarfsfólks á hamfarasvæðum. Áður en þeir héldu 

af stað í sendiferð var svo farið í gegnum ákveðinn tékklista til þess að tryggja að tryggingar, 

bólusetningar og vegabréf væru í lagi. Einnig fóru þeir til sálfræðings en það er skylda fyrir sendifulltrúa 

sem fara á vegum Rauða krossins. Oft var fyrirvarinn stuttur og því þurfti að hafa hraðar hendur. 

Sendifulltrúarnir fundu mun á því hvort að þeir væru að fara á stríðssvæði eða á svæði þar sem 

náttúruhamfarir höfðu átt sér stað. Undirbúningur og undanfari var oft meiri og lengri ef farið var á 

stríðssvæði en þeir nefndu að eðli hamfaranna væri gjörólíkur og tími til undirbúnings ekki nægur þegar 

kæmi að náttúruhamförum.  

4.4.2 Óvissa 

Hjúkrunarfræðingarnir upplifðu mikla óvissu fyrir sendiför sem og á hamfarasvæðinu sjálfu. Þeir töldu 

hins vegar að óvissan hafi verið mest fyrir fyrstu sendiförina. Einn hjúkrunarfræðingurinn nefndi að 

utanumhald þyrfti að vera meira fyrir þá sendifulltrúa sem eru að fara í sína fyrstu ferð. Mikilvægt sé að 

allt sé á hreinu fyrir brottför, viðkomandi hafi upplýsingar um hver sæki hann, hvert hann geti hringt ef 

eitthvað kemur upp á og hafi blað meðferðis með öllum nauðsynlegum upplýsingum. Þetta væri eitthvað 

sem hægt væri að bæta hér á landi.  

 Starfið á vettvangi er mjög fjölbreytt og hjúkrunarfræðingarnir sögðu að upplifunin hafi verið allt 

öðruvísi en þeir áttu von á. Þeir upplifðu stundum eins og verkefnin væru yfirþyrmandi og að þeir ættu í 

erfiðleikum með að leysa þau. Þeir töldu að ekkert gæti undirbúið þá undir það sem þeir sáu á 

hamfarasvæði og að þeir hefðu ekki getað séð fyrir þau áhrif sem starfið myndi hafa á líkama og sál. 
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„Þetta er allt öðruvísi en maður á von á“ 

„Ekkert getur undirbúið mann undir verkefnið, maður rekst á veggi“ 

4.4.3 Erfiðir tímar og krefjandi aðstæður 

Samkvæmt hjúkrunarfræðingunum er nauðsynlegt að setja sig í aðstæður og taka ekki allt inn á sig 

þegar starfað er á hamfarasvæðum. Hjúkrunarfræðingarnir töluðu um að nauðsynlegt væri „setja upp 

ákveðinn front eða brynju þar sem vandamálin skoppa af manni“. Viðmælendur voru sammála um að 

öll verkefnin hafi tekið á og að þau hafi einnig haft áhrif á samskipti við fjölskyldu og vini. „Þetta hefur 

áhrif á hausinn á manni“ sagði einn hjúkrunarfræðingurinn þegar hann var í spurður út í upplifun sína af 

starfinu. Hjúkrunarfræðingarnir voru sammála um að mikilvægt væri að halda sér í reglu þótt það væri 

ekki nema að vinna, borða og sofa. Nauðsynlegt sé að hafa bjargráð og finna fyrir stuðningi á vettvangi. 

Einn hjúkrunarfræðingur nefndi að hann hafi tekið með sér svefntöflur í þær sendiferðir sem hann hafði 

farið í. Hann hafi þó aldrei þurft að nota þær en hafði þær með „bara til öryggis“. Hann minntist á að 

stundum hafi þær getað aðstoðað aðra sendifulltrúa sem hann hafi starfað með.  

 Ekkert verkefni er eins og aðstæður misjafnar á hverjum stað fyrir sig. Þannig sé ekki hægt að 

ganga að neinu vísu samkvæmt hjúkrunarfræðingunum. Þó sé kappkostað að hugsa vel um 

sendifulltrúana. Það er þó ekki alltaf hægt að aðskilja vinnu og einkalíf í verkefnum og kemur fyrir að 

svefnaðstaða og vinnuaðstaðan er á sama svæðinu. Vinnudagarnir væru oft á tíðum mjög langir og því 

nauðsynlegt að reyna að hvílast þegar kostur væri á. Einn hjúkrunarfræðingurinn nefndi að það erfiðasta 

við starf á hamfarasvæðum væri að koma heim. Þá upplifði hann mikla þreytu og taldi að mikilvægt væri 

að fara ekki strax að vinna heldur að gefa sér góðan tíma í að ná sér.  

4.4.4 „Vitneskja er vopn“ 

Hjúkrunarfræðingarnir töluðu allir um að það væri einstaklega mikilvægt að kunna starf sitt vel. Einn 

hjúkrunarfræðingurinn hafði farið í sína fyrstu sendiför stuttu eftir útskrift úr hjúkrunarfræði og fannst 

honum það gríðarlega erfitt. Hjúkrunarfræðingunum fannst hjálpa að tala við aðra sendifulltrúa fyrir 

brottför sem hefðu sagt þeim frá þeirra upplifun. Sumir höfðu jafnvel verið á sama svæði og það hefði 

reynst afar hjálplegt að heyra þeirra frásögn. 

Hjúkrunarfræðingarnir töldu að hjúkrunarfræðinámið hefði ekki undirbúið þá sérstaklega undir 

starf á hamfarasvæðum. Hjúkrunarfræðinámið á Íslandi sé hins vegar gott, „breið þekking á víðum 

grunni“ og því séu íslenskir hjúkrunarfræðingar ágætlega undirbúnir undir krefjandi störf. Einn 

hjúkrunarfræðingurinn talaði um að þörf væri á sérstöku námskeiði í menningarhæfni og menningarlæsi 

þar sem sendifulltrúarnir starfa oft með fólki hvaðanæva úr heiminum og á svæðum þar sem 

menningarheimar mætast. Hjúkrunarfræðingarnir töldu að sérstakt nám í hamfarahjúkrun gæti verið 

gagnlegt því þeir eru að starfa í aðstæðum sem eru gjörólíkar því sem þeir hafa áður starfað í, „þú ert 

ekki með öll verkfærin né öll lyfin á þessum stöðum“. Einnig nefndi einn hjúkrunarfræðingurinn að þeir 

væru að sinna skjólstæðingahópi sem væri með gjörólík vandamál en þeir hefðu vanist að sinna hér 

heima, til dæmis að búa um skotsár eða áverkar eftir sprengjur. Hjúkrunarfræðingarnir töldu að 

tungumálakunnátta væri algjörlega nauðsynleg og að víðsýni væri mikilvægur eiginleiki til að geta 

starfað á hamfarasvæðum. 
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 Hjúkrunarfræðingarnir töluðu allir um mikilvægi þess að vera tilbúinn sem einstaklingur til að 

takast á við erfiðar aðstæður. Þeir töldu að hjálparsamtök þyrftu að passa sig að senda ekki fólk í 

verkefni sem væri að forðast vandamál í einkalífinu, þar má nefna sambandsvandræði, fíknisjúkdóm 

eða fjárhagserfiðleika. Nauðsynlegt væri að þekkja sína styrkleika. „Hver eru mín prinsipp? Þau verða 

að vera á hreinu því maður er fljótur að sogast inn í aðstæðurnar“.  

4.4.5 Stuðningur á vettvangi og eftir heimkomu 

 Upplifun hjúkrunarfræðinganna af stuðningi úti á hamfarasvæðinu var misjafn. Á meðan einn 

upplifði mikinn stuðning var annar sem upplifði engan stuðning. Stuðningur á vettvangi er mismunandi 

eftir eðli verkefnis þar sem verkefni á stríðssvæði gefur tækifæri á lengri undirbúningi ásamt því að farið 

er í gegnum höfuðstöðvar Alþjóðasamtaka Rauða krossins í Genf þar sem ítarlegri undirbúningur á sér 

stað. Viðmælandi lýsti því hvernig aðgangur að sálfræðingi var gott í gegnum Skype meðan á verkefninu 

stóð. Annar lýsti því hvernig engan stuðning var að fá meðan á verkefninu stóð og því nauðsynlegt að 

koma sér upp eigin leiðum til að takast á við álagið. Í því sambandi nefndi hjúkrunarfræðingurinn leiðir 

eins og hugleiðslu, jóga, tónlist og slökun. Allir viðmælendur voru sammála um að svefninn væri 

mikilvægur og nauðsynlegt væri að halda góðri rútínu. Þeir nefndu einnig að stuðningur væri hjálplegur 

í verkefnum en yfirleitt kæmi hann frá öðrum sendifulltrúum eða starfsfólki á svæðinu. 

Hjúkrunarfræðingar á hamfarasvæðum tækju oft að sér það hlutverk. Heilt yfir voru 

hjúkrunarfræðingarnir sammála um að stuðningurinn væri mestur frá Íslandi og að ekki væri hægt að 

ganga að stuðningi annars staðar frá sem vísum. 

 Þegar heim er komið er ætlast til að hjúkrunarfræðingarnir fari til sálfræðings en viðmælendurnir 

voru sammála um að meira utanumhald og eftirlit mætti vera af hálfu Rauða krossins. 

Hjúkrunarfræðingarnir nefndu að eftir því sem verkefnin yrðu fleiri og reynslan meiri, yrði fólk 

kærulausara og gæfi sér síður tíma til að sinna formlegheitunum sem fylgja því að koma heim úr verkefni. 

Því væri nauðsynlegt að stýra þeim í viðtölin þar sem sendifulltrúar átta sig ekki endilega á þörfinni fyrr 

en eftir á. Einn hjúkrunarfræðingurinn nefndi að hann hafi ekki fundið fyrir afleiðingum starfsins fyrr en 

mörgum árum síðar. Þá hafi hann upplifað streitu og erfiðleika við að vinna úr krefjandi atburðum.  
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5 Umræður 

Markmið okkar með þessu verkefni var að fá innsýn inn í hugarheim hjúkrunarfræðinga sem starfa á 

hamfarasvæði og hvernig undirbúningur fyrir starf hjúkrunarfræðinga á vettvangi, hefur áhrif á líðan 

þeirra á meðan á starfinu stendur og eftir heimkomu.  

5.1 Undirbúningur hjúkrunarfræðinga fyrir starf á vettvangi  

Niðurstöður rannsóknanna sem greindar voru og viðtalanna sem tekin voru við hjúkrunarfræðinga benda 

til þess að undirbúningur hjúkrunarfræðinga fyrir hjálparstarf sé mikilvægur. Fimm rannsóknir fjölluðu 

beint um hvernig hægt væri að bæta undirbúning hjúkrunarfræðinga fyrir starf á hamfarasvæðum. Þrjár 

rannsóknir (Zhen o.fl., 2012; Maeda o.fl., 2018; Li o.fl., 2015) fjölluðu um ávinning þess að 

hjúkrunarfræðingar væru andlega tilbúnir fyrir starfið og fengju nægan sálrænan stuðning fyrir brottför. 

Hjúkrunarfræðingar sem tóku þátt í starfi á hamfarasvæðum upplifðu frekar andlega vanlíðan en þeir 

hjúkrunarfræðingar sem höfðu ekki tekið þátt í slíku starfi (Zhen o.fl, 2012). Einnig var bent á að 

hjúkrunarfræðingar verði að gera sér grein fyrir eigin takmörkunum, styrkleikum og veikleikum áður þeir 

gefa kost á sér til starfa við krefjandi aðstæður á hamfarasvæðum. (Maeda o.fl., 2018; Li o.fl., 2015). 

Áhugaverð niðurstaða kom fram í grein Thormar og félaga (2010) en þar var sýnt fram á að þeir 

hjúkrunarfræðingar sem fá sálrænan stuðning fyrir brottför á hamfarasvæði eru í minni hættu á að þróa 

með sér þunglyndi og áfallastreituröskun eftir starf á hamfarasvæðum. 

 Samkvæmt rannsóknum virðist nám í sérstakri hamfarahjúkrun vera ákveðin undirstaða fyrir því 

að þjálfa hjúkrunarfræðinga til starfa á hamfarasvæðum (Li o.fl., 2015; Noh o.fl., 2018). Hvorki íslensk 

hjálparsamtök né háskólar á Íslandi hafa tileinkað sér slíka kennslu. Vísbendingar eru um að 

hjúkrunarfræðingar séu misvel undirbúnir fyrir störf á hamfarasvæði og erfitt sé að gera greinarmun á 

hefðbundinni hjúkrun sem er veitt við bestu aðstæður og þeirri hjúkrun sem er veitt við bágar aðstæður 

í neyðarástandi (Noguchi, Inoue, Shimanoe, Shibayama og Shinchi, 2016) Hjúkrunarfræðingar með 

reynslu af hjálparstarfi telja að þörf væri fyrir sérstaka þjálfun í að starfa á hamfarasvæði til viðbótar við 

hefðbundna hjúkrunarfræðimenntun. Þannig þurfi þeir sem standa að menntun hjúkrunarfræðinga og 

stjórnvöld að fjárfesta í þjálfun og menntun hamfarahjúkrunarfræðinga (Li o.fl., 2015; Jennings-Sanders 

o.fl., 2005; ANA, e.d.; Noh o.fl., 2018). Noh og félagar (2018) benda á að þrátt fyrir mikilvægi menntunar 

í hamfarahjúkrun þá séu tækifæri til menntunar af skornum skammti ásamt því að tækifærin til að verða 

sér út um reynslu séu takmörkuð. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að verkleg þjálfun sé 

undirstaða góðs undirbúnings. Undirbúningur í formi menntunar og reynslu skiptir máli en sem stendur 

er engin samræmd þjálfun í boði á alþjóðavísu. 

 Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar tileinki sér menningarhæfni og séu tilbúnir til að starfa í 

ólíkum menningarheimi en það getur reynst álagsþáttur að starfa með fólki sem hefur önnur gildi og 

ólíkan bakgrunn. Menningarmunur getur verið hindrandi þáttur þegar kemur að samskiptum við annað 

fólk á hamfarasvæðum. Tungumálakunnátta er einnig lykilþáttur í starfi á framandi svæðum. Þjálfun í 

menningarhæfni ætti því að vera undirstaðan í undirbúningi fyrir starf á hamfarasvæðum (Tjoflåt o.fl., 

2015). 
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 Þörf er á enn frekari rannsóknum sem fjalla beint um undirbúning hjúkrunarfræðinga fyrir starf 

á hamfarasvæðum. Fjórar af þessum fimm rannsóknum sem fjalla beint um undirbúning eru gerðar í 

Asíu. Líklegt er að það sé vegna þess hve tíðar hamfarir eru á þessum svæðum og því mikil þörf á 

rannsóknum tengdar efninu. Hins vegar er menning í Asíu frábrugðin og því erfitt að heimfæra 

niðurstöður þaðan yfir á Ísland en aftur á móti eru mikil líkindi með náttúrunni og því sjálfsagt að læra af 

rannsóknarniðurstöðum af góðum gæðum frá þessum löndum. 

5.2 Líðan á vettvangi  

Þeir hjúkrunarfræðingar sem rætt var við upplifðu streitu, svefntruflanir og fannst þeim stundum eins og 

verkefnin væru yfirþyrmandi. Hjúkrunarfræðingarnir upplifðu mikla óvissu á hamfærasvæðunum og 

einnig óöryggi fyrir brottför frá heimalandi. Líklegast mætti bæta þennan þátt í undirbúningi hér heima, 

að viðkomandi hafi allar nauðsynlegar upplýsingar um svæðið, aðstæður og hvernig verði tekið á móti 

honum úti og við heimkomu.  

 Hjúkrunarfræðingarnir töldu sig einnig vera mikilvæga stuðningsaðila fyrir aðra og að fjölbreytt 

menntun þeirra skipti þar máli. Hjúkrunarfræðingar sem starfa á hamfarasvæðum sinna krefjandi 

verkefnum. Upplifun þeirra er mismunandi en tvær rannsóknir komust að þeirri niðurstöðu að 

sálfélagsleg líðan hjúkrunarfræðinga versnaði þegar þeir sinntu starfi á hamfarasvæðum og því sé 

stuðningur nauðsynlegur. Langir vinnudagar höfðu áhrif á líkamlega og sálfélagslega heilsu 

hjúkrunarfræðinganna. Hjúkrunarfræðingar og annað hjálparstarfsfólk fann fyrir svefnvandamálum og 

aukinni streitu (Yokoyama o.fl., 2014; Li, 2015). Í niðurstöðum rannsóknar Kayama og félaga kom fram 

að hjúkrunarfræðingar á hamfarasvæðum þyrftu stundum að taka þátt í störfum sem væru ekki endilega 

í þeirra dagsdaglega verkahring. Þeir upplifðu óvissu og fundu fyrir togstreitu þegar kom að því að bjarga 

lífi annarra með því að hætta sínu lífi (Kayama o.fl., 2014). Óraunhæfar væntingar gátu leitt til vonbrigða 

og vanlíðunar á vettvangi. Mikilvægt var að aðlagast breyttum aðstæðum, siðum og venjum (Hunt, 

2009). 

5.3 Líðan eftir heimkomu 

Þrjár rannsóknir könnuðu líðan einstaklinga eftir hamfarir og beindu þeir sjónum sínum sérstaklega að 

áfallastreituröskun. Veigamikill þáttur í að draga úr líkum á áfallastreituröskun er seigla. Einstaklingurinn 

sjálfur og einstaklingsbundin áhrif hafa afgerandi áhrif á líðan þeirra einstaklinga sem starfa á 

hamfarasvæðum. Nýlega var farið að kanna upplifun hjúkrunarfræðinga af starfi á vettvangi og líðan 

þeirra tengd við áfallastreituröskun en áður var vitað að starf á hamfarasvæðum gæti valdið kvíða, streitu 

og forðun á meðal hjálparstarfsfólks (Turner, 2015; Zhen o.fl., 2012; Ben-Ezra, 2013). Yokoyama og 

félagar fjölluðu um skort á rannsóknum tengdum hjúkrunarfræðingum sem störfuðu á hamfarasvæðum 

og afleiðingum þess á andlega líðan og fullyrtu að frekari rannsókna væri þörf til að geta brugðist við á 

viðeigandi hátt (Yokoyama o.fl., 2014). 

 Fjórar greinar fjölluðu um viðbrögð hjúkrunarfræðinga við upplifun sinni vegna starfa á vettvangi 

og hvernig þeir tókust á við það. Einnig voru jákvæðir og neikvæðir þættir hjálparstarfsins skoðaðir og 

hvernig hjúkrunarfræðingar nýta reynslu sína til góðs. Lagt var upp úr mikilvægi þess að finna það 

jákvæða sem kom út úr vinnu þeirra á hamfarasvæðinu þar sem það er talið hafa jákvæð áhrif á andlega 
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líðan eftir heimkomu (Geisz-Everson o.fl., 2012; Johal o.fl., 2015; Johal og Mounsey, 2015; Johal og 

Mounsey, 2017). 

Utanumhald og eftirfylgni eftir heimkomu virðist vera sérstaklega mikilvæg. Nauðsynlegt er að 

hlúa að einstaklingunum eftir heimkomu og aðstoða þá við að vinna úr upplifun sinni, sama hversu 

léttvæg eða þungbær hún kann að hafa verið. Þannig er hægt að styðja hjúkrunarfræðinginn í að vera 

tilbúinn til að takast á við næsta verkefni á vettvangi en ekki síður styðja við hann til að sinna skyldum 

sínum, fjölskyldu, félagslífi og vinnu, heima fyrir. Hjúkrunarfræðingar eru mikilvægir og verðmætir 

starfskraftar en á síðustu árum hefur skortur á hjúkrunarfræðingum verið í umræðunni. Álagið sem fylgir 

starfi á hamfarasvæði eykur líkurnar á andlegri vanlíðan sem kemur niður á starfskröftum 

einstaklinganna þegar heim er komið. Hjálparstarfsfólk er einnig er í aukinni hættu á að upplifa kulnun í 

starfi og áfallastreituröskun (Li o.fl., 2015; Cunningham o.fl., 2017). Utanumhald og eftirfylgni eftir störf 

á vettvangi er því er mikilvægt til að halda þessum einstaklingum í starfi (Langan og James, 2005; 

Bridges, 2003; Dahlgren o.fl., 2009).  

Hjúkrunarfræðingarnir sem rætt var við töldu að stuðningur væri mismikill á þeim 

hamfarasvæðum sem þeir höfðu starfað á. Þeir töldu þó allir að hann væri gríðarmikill og að það væri 

gott að finna fyrir stuðningi frá heimalandinu. Tryggja þarf að allir hjúkrunarfræðingar í hjálparstarfi finni 

að þeir hafi aðgang að stuðningi þegar þeir starfa á hamfarasvæðum, sama hvort hann sé á staðnum 

eða í formi símtala við sálfræðing sem staddur er á Íslandi. Eins þarf að tryggja að hjúkrunarfræðingar 

fái allan þann stuðning sem þeir þurfa við heimkomu og ráðleggingar um hvernig best sé að koma sér 

aftur inn í hið daglega líf í heimalandinu. Hjúkrunarfræðingarnir sem rætt var við töldu að þörf væri á 

frekari stuðningi eftir heimkomu, jafnvel nokkrum árum eftir að starf á hamfarasvæðum fór fram. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa því að hafa tækifæri til þess að leita sér aðstoðar og stuðnings þrátt fyrir að 

nokkur ár hafi liðið frá starfinu á hamfarasvæði. Í viðtölunum sem tekin voru við hjúkrunarfræðingana 

kom í ljós að ef til vill væri hægt bæta utanumhald og eftirfylgni við sálrænan stuðning eftir heimkomu. 

Hjúkrunarfræðingarnir töldu að sálfræðiviðtölin væru mikilvæg og afar hjálpleg til að vinna úr erfiðri 

reynslu en eftir því sem sendiferðunum fjölgaði, yrði fólk kærulausara og hætti jafnvel að mæta í viðtölin. 

RKÍ ráðleggur sendifulltrúum sínum að leita sér sálfræðiaðstoðar eftir hverja sendiför en fylgir því þó 

ekki eftir. Sendifulltrúar RKÍ geta fengið eins mörg sálfræðiviðtöl og þeir þurfa en það er þó í þeirra 

höndum að sækjast eftir því (Anna Bryndís Hendriksdóttir, verkefnastjóri RKÍ, munnleg heimild, viðtal, 

22. mars 2019). 

5.4 Styrkleikar og veikleikar  

Styrkleikar fræðulegu samantektarinnar fólust meðal annars í að gerð var kerfisbundin leit með skýrum 

inn- og útilokunarskilyrðum sem einfalt væri að endurtaka. Viðtölin við hjúkrunarfræðingana gáfu innsýn 

og meiri dýpt í verkefnið og bætti þannig styrkleika verkefnisins í heild. Aðgengi að upplýsingum um 

starfsemi RKÍ og reynslu sendifulltrúa þeirra var gott og upplýsingar áreiðanlegar. Veikleikarnir fólust 

hins vegar í því hversu lítið er í raun vitað um undirbúning hjálparstarfsfólks sem starfar á 

hamfarasvæðum. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum hjúkrunarfræðingum sem hafa sinnt 

starfi á hamfarasvæðum þrátt fyrir að þörfin aukist í sífellu. Fáar rannsóknir fjalla beint um undirbúning 

hjúkrunarfræðinga fyrir hjálparstarf og lítið er vitað um hvernig hann hefur áhrif á líðan þeirra á svæðinu 
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sem og eftir heimkomu. Höfundar þessa verkefnis hefðu getað víkkað út leitartímabilið og fundið eldri 

rannsóknir. Einnig hefðu þeir getað leitað í fleiri gagnagrunnum og haft leitarorðin fleiri. Einnig hefðu þeir 

getað rætt við enn fleiri hjúkrunarfræðinga til að fá víðari yfirsýn yfir reynslu þeirra og upplifun af 

undirbúningi.  

5.5 Gagnsemi fyrir hjúkrun  

Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar benda til þess að þörf sé á sérstakri þjálfun í hamfarahjúkrun. 

Ákveðnir verkþættir eru taldir vera mikilvægari en aðrir og nefndu þátttakendur í rannsóknum meðal 

annars endurlífgunarferla, að tryggja öndunarveg, viðbrögð við lostástandi og meðferð sára (Noh o.fl., 

2018). Teymisvinna skiptir miklu máli þegar kemur að hjálparstarfi og standa hjúkrunarfræðingar þar vel 

að vígi enda oft á tíðum vanir að vinna í krefjandi samskiptum við aðra. Hins vegar er mikil þörf fyrir 

frekari kennslu í menningarhæfni og samskiptum við fólk af öðrum menningarheimum og mætti ef til vill 

koma henni inn í grunnnám hjúkrunarfræðinnar. Því þurfa hjúkrunarfræðideildir að stíga skrefið og efla 

nám og fræðslu í hamfarahjúkrun. Hjúkrunarfræðingar geta undirbúið sig með því að sækja námskeið í 

menningarhæfni sem boðið er uppá í auknum mæli vegna þess fjölda fólks sem flyst búferlum og sest 

að á framandi stað í nýjum menningarheimi. Síðast en ekki síst þurfa hjálparstofnanir og samtök að vera 

opin fyrir því að auka undirbúning þeirra sem sækja í störf á þeirra vegum erlendis (Li o.fl., 2015). 

 Þörf á frekari rannsóknum á þessu viðfangsefni. Athuga þarf hvort undirbúningur 

hjúkrunarfræðinga sé nægilegur fyrir störf á hamfarasvæðum og hvort það sem er nú þegar í boði sé að 

gagnast þeim. Mikilvægt er að rannsaka hvaða afleiðingar stuðningur hefur og hvort að stuðningur á 

hamfarasvæðum sé nægilegur. Þá mætti einnig rannsaka hvaða form samskipta gætu gagnast til að 

veita hjúkrunarfræðingum í hjálparstarfi nægilegan stuðning. Eins mætti rannsaka hvernig íslenskir 

hjúkrunarfræðingar upplifa stuðninginn hér heima eftir heimkomu og hvort að hann sé mismunandi eftir 

hjálparstofnunum. Þörf er á að rannsaka hvort að hjúkrunarfræðingar finni fyrir einhverjum afleiðingum 

eftir að hafa starfað á hamfarasvæði og hvort að þeir telji stuðninginn vera gagnlegan. Að lokum væri 

áhugavert að kanna hvort að íslenskir hjúkrunarfræðingar sem hafa sinnt starfi á hamfarasvæðum telji 

þörf á sérstökum undirbúningi í hamfarahjúkrun og menningarhæfni. 
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6 Ályktanir 

Þessi fræðilega samantekt og niðurstöður viðtala hefur sýnt mikilvægi þess að vel sé haldið utan um 

mál þeirra hjúkrunarfræðinga sem takast á við hjálparstarf á erlendum vettvangi. Niðurstöður þeirra 

rannsókna sem samþættar voru benda til þess að þörf á góðum undirbúningi hjúkrunarfræðinga fyrir 

hjálparstarf er mikil. Hjúkrunarfræðingar hafa víðtæka þekkingu og reynslu en þó er kallað eftir auknum 

undirbúningi í hamfarahjúkrun vegna aukinnar tíðni hamfara í heiminum. Háskólar ættu því að taka 

skrefið og aðlaga námskrár sínar að þessari þörf. 

Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingar geti unnið í teymum og beitt menningarhæfni við störf sín 

á hamfarasvæðum. Sálfélagsleg heilsa hjúkrunarfræðinga er verri eftir að hafa starfað á krefjandi 

vettvangi eftir hamfarir. Góður stuðningur og upplýsingaflæði fyrir brottför, á hamfarasvæðinu sjálfu og 

eftir heimkomu er því undirstaða þess að hjúkrunarfræðingar geti farsællega starfað á slíkum vettvangi. 

Þrátt fyrir misjafna upplifun og reynslu einstaklinganna er mikilvægt að efla staðlað verklag sem heldur 

utan um undirbúning, starfið úti og heimkomu til að lágmarka sálfélagslegar afleiðingar og draga úr þeim 

áhættum og streitu sem fylgir hjálparstarfinu. 
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Fylgiskjal 1 - Mat á gæðum rannsókna samkvæmt líkani Whittemore 
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Fylgiskjal 2 - Viðtalsrammi 

Við erum nemendur í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og erum að vinna að lokaverkefni okkar sem fjallar 

hvernig undirbúningur fyrir starf á hamfarasvæðum hefur áhrif á líðan á vettvangi og líðan eftir heimkomu. 

Er í lagi að við nýtum niðurstöður úr viðtölunum í ritgerðina okkar? Þér er frjálst að svara ekki eða neita að 

svara ákveðnum spurningum. Fyllsta trúnaði verður gætt varðandi allar persónugreinanlegar upplýsingar. 

 
❖ Hver er bakgrunnur þinn í hjúkrun? 

❖ Ertu með einhverja framhaldsmenntun? 

❖ Hvernig fékkstu áhuga á hjálparstarfi?  

❖ Hvað fékk þig til að fara út? 

❖ Hvað hefur þú farið í mörg verkefni og hvert?  

❖ Með hvaða samtökum hefur þú farið? 

❖ Heldur þú að hjúkrunarfræðinámið hafi verið góður undirbúningur undir starfið úti?  

❖ Hvernig er undirbúningurinn?  

❖ Ef hjúkrunarfræðingur hefur farið út fyrir fleiri en eina stofnun, hvernig var munurinn á 

undirbúningnum? 

❖ Gerðir þú eitthvað sjálf/-ur til að undirbúa þig undir hjálparstarfið?  

❖ Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga á hamfarasvæðum - út frá eigin reynslu?  

❖ Telur þú að undirbúningurinn hafi verið nógu góður?  

❖ Fannst þér þú ráða við verkefnin úti?  

❖ Hvaða hjúkrunarverk telur þú vera mikilvægust að kunna?  

❖ Er eitthvað framkvæmt öðruvísi?  

❖ Hvernig var líðan þín úti?  

❖ Hvaða tilfinningar upplifðir þú meðan á verkefninu stóð? 

❖ Var starfið öðruvísi en þú áttir von á?  

❖ Fékkstu einhvern stuðning úti? 

❖ Hvernig var að koma heim eftir starf á hamfarasvæðum?  

❖ Hvaða tilfinningar upplifðir þú? 

❖ Hvernig var ferlið við heimkomu?  

❖ Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

 


