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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um upplifun starfsmanna af starfi sínu hjá Vettvangs- og 

ráðgjafateymi Reykjavíkurborgar (VoR-teymi). Teymið veitir heimilislausum 

einstaklingum með flókinn og fjölþættan vanda, þjónustu. Markmið rannsóknarinnar var 

að varpa ljósi á upplifun og reynslu starfsmanna í starfi sínu í VoR-teyminu, öðlast skilning 

á viðhorfum þeirra til starfsins og skilja betur, hvaða þættir stuðla að hvatningu og ánægju 

í starfi. Einnig var kannað hvaða þættir ollu álagi og hvert gildi handleiðslu í starfi væri að 

mati teymismeðlima. Rannsókninni var því ætlað að ná sem bestri heildarmynd af starfi 

og líðan teymismeðlima. Rannsóknin var starfsrannsókn (e. practice research) en slíkar 

rannsóknir fela það í sér að rannsakandi vinnur allt rannsóknarferlið í samstarfi við hópinn 

sem rannsóknin beinist að. Tekin voru tíu eigindleg viðtöl við alla teymismeðlimi VoR-

teymisins auk þess sem þátttökuathugun var framkvæmd til að öðlast skilning á starfi 

teymisins. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur láta sér mjög annt 

um  velferð þjónustunotenda og þeir beittu svipuðum nálgunum í starfi, en þær 

einkenndust af virðingu, heiðarleika, fordómaleysi og auðmýkt í garð þjónustunotenda. Í 

rannsókninni kom fram nokkur óánægja meðal þátttakenda vegna skorts á viðeigandi 

aðbúnaði á vettvangi. Þá var einnig bent á þörf fyrir bætt upplýsingaflæði og skýrar 

verklagsreglur. Þá leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að handleiðsla hefði mikið 

gildi fyrir teymismeðlimi. 

 

Lykilorð: Heimilisleysi, VoR-teymi, húsnæði fyrst, skaðaminnkun, áfallamiðuð nálgun, 

teymi, handleiðsla, starfsrannsókn. 
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Abstract 

This research addresses the experience of the employees of a field- and counselling team 

of the city of Reykjavík, Vettvangs- og ráðgjafateymi Reykjavíkurborgar/VoR-team, which 

deals with diverse projects related to homeless people with complex and multifarious 

problems. The purpose of this research is to shed a light on the experience of the 

employees of the VoR-team and to gain an understanding of their attitudes towards their 

job as well as to understand in a better way which factors contribute to their motivation 

and satisfaction in the job. The research also examines which factors cause stress and 

what the value of supervision in the job is according to the members of the team. This 

research is a practice research. That means that the researcher works with the team that 

the research is directed at through the whole research process. The research consists of 

ten qualitative interviews with all the members of the VoR-team as well as a participation 

observation to gain an understanding of the work of team members. The main results of 

the research were that the participants of the research were very passionate about the 

welfare of the service users and all of the participants used similar approaches in their 

jobs which consisted of respect, honesty, unbias and humility towards the service users. 

In the research the participants expressed some dissatisfaction with the lack of 

appropriate accommodation in the field as well as a lack of flow of information and clear 

practise guidelines. The results of the research also showed that value of supervision in 

the job is highly important for the members of the team. 

 

Keywords: Homelessness, VoR-teymi, housing first, harm reduction, trauma-informed 

approach, team, supervision, practice research. 
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Formáli  

 

Rannsóknin er 30 ECTS-eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Fyrst og fremst vil ég þakka viðmælendum mínum í 

Vettvangs- og ráðgjafateymi Reykjavíkurborgar fyrir gott samstarf. Innilegar þakkir færi 

ég þeim fyrir að hafa tekið þátt í rannsókninni og unnið hana með mér, gefið sér tíma til 

þess að veita mér viðtöl og fyrir að hafa leyft mér að fylgja sér eftir í daglegu starfi. 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Guðnýjar Bjarkar Eydal, prófessors við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, og Ásgeirs Péturssonar, teymisstjóra VoR-teymisins, 

og vil ég færa þeim mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar, uppbyggilega gagnrýni 

og góða leiðsögn. Miklar þakkir fær Hanna Kristín Stefánsdóttir fyrir góðan yfirlestur. 

Systur minni, Semu Erlu Serdar vil ég þakka innilega fyrir veitta aðstoð við þýðingu á 

útdrættinum. Síðast en ekki síst vil ég þakka minni yndislegu fjölskyldu fyrir alla þá trú 

sem hún hefur haft á mér meðan á náminu hefur staðið og fyrir mikla hvatningu og 

stuðning í gegnum verkefnið. Það er mér mikils virði því án fjölskyldunnar hefði verkefnið 

ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 
Misnotkun vímuefna er alþjóðlegt heilsufarsvandamál. Notkunin er talin hafa alvarlegar 

afleiðingar bæði fyrir notandann og allt samfélagið i heild (Kristinn Sigvaldason, Þóroddur 

Ingvarsson, Svava Þórðardóttir, Jakob Kristinsson og Sigurberg Kárason, 2014). 

Í sumum tilvikum leiðir vímuefnanotkun til heimilisleysis, oft í tilvikum þar sem 

viðkomandi glímir einnig við alvarleg geðræn veikindi eða raskanir. Þá er algengt að 

einstaklingar sem verða heimilislausir, deyfi sig enn frekar með vímuefnum til að komast 

hjá þeirri streitu og því áfalli sem fylgir heimilisleysinu (Homeless Hub, e.d.-a).  

Að verða heimilislaus veldur því að einstaklingurinn verður vanmáttugur. Því er mikilvægt 

í allri vinnu með heimilislausum að gefa þeim valmöguleika á þjónustu og efla 

einstaklinginn til að taka stjórn á eigin lífi. Vinnuaðferðir, sem leggja áherslu á styrkleika 

hvers og eins, eru árangursríkar í allri vinnu með heimilislausum. Styrkleikanálgun leggur 

áherslu á að kenna einstaklingnum að finna styrkleika sína og ná valdi á aðstæðum í lífi 

sínu. Í slíku vinnulagi eru skjólstæðingnum kenndar ýmsar leiðir til að bera kennsl á eigin 

styrkleika og þróa með sér færni til uppbyggingar seiglu (Hopper, Bassuk og Olivet, 2010). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að vinnustreita getur gert vart við sig meðal þeirra sem 

vinna krefjandi og erfið störf. Starfsfólk, sem sinnir þjónustu við heimilislausa einstaklinga, 

hefur mikla reynslu af því að starfa með einstaklingum með mikla áfallasögu að baki. Áhrif 

þeirra áfalla, sem skjólstæðingar hafa lent í, geta verið margs konar og haft ýmsar 

afleiðingar fyrir þjónustuveitendur. Streita í starfi er ein birtingarmynd þeirra áhrifa sem 

áföll skjólstæðinga geta haft á starfsmenn (Hopper, Bassuk og Olivet, 2010; Steinunn 

Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannsdóttir, 2006). Þá geta ýmsir aðrir þættir í 

vinnuumhverfinu stuðlað að streitu eins og mikið vinnuálag, óskýrt starfshlutverk, 

takmarkað skipulag, takmarkað upplýsingaflæði, neikvæð samskipti á vinnustað og 

skortur á handleiðslu (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannsdóttir, 2006). Þó svo að 

störf, þar sem unnið er með þungan skjólstæðingahóp með flóknar þarfir og takmörkuð 

úrræði eru í boði, geti verið krefjandi, geta starfsmenn með góðri hæfni, seiglu og 
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handleiðslu dregið úr þeim neikvæðu áhrifum sem streita í starfi getur haft í för með sér 

(Kinman og Grant, 2011; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannsdóttir, 2006). Þá 

eykur góður stuðningur á vinnustað ánægju sem stuðlar að betra vinnuumhverfi og 

dregur úr vinnustreitu. Ein birtingarmynd góðs stuðnings á vinnustað er handleiðsla. 

Handleiðsla er framkvæmd af öðrum fagmanni sem hefur það hlutverk að styðja 

starfsmanninn, hlusta á hann og miðla upplýsingum. Tilgangur og markmið góðrar 

handleiðslu er meðal annars að auka faglegan og persónulegan þroska, þróa vitund um 

ábyrgð og hlutverk, byggja upp faglegt sjálfstraust, veita endurgjöf og gefa handleiðara 

upplýsingar um álag og streitu í teyminu (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós 

Jóhannsdóttir, 2006).  

Rannsókn þessi fjallar um upplifun starfsmanna í starfi sínu hjá Vettvangs- og 

ráðgjafateymi Reykjavíkurborgar sem hér eftir verður kallað sem VoR-teymi. VoR-teymið 

er þverfaglegt teymi sem stofnað var árið 2015 í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar í 

málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Teymið sinnir 

fjölbreyttum verkefnum, þar á meðal vinnur það að forvörnum í samstarfi við ráðgjafa á 

öllum þjónustumiðstöðvum í Reykjavík, hefur yfirsýn yfir málaflokkinn og bregst við 

aðstæðum þegar þess þarf, ásamt því að veita einstaklingum í sjálfstæðri búsetu stuðning 

og ráðgjöf (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, 2018). Það sem réði vali rannsakanda á 

rannsóknarefninu er áhugi hans á þjónustu við jaðarsetta hópa samfélagsins auk þess sem 

rannsakandi fékk að kynnast starfsemi VoR-teymisins á haustönn 2018 þegar hann var í 

fimm vikna starfsnámi á Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Það var áhugi 

meðal meðlima VoR-teymisins á að vinna rannsókn um starfið og því var haft samband 

við Félagsráðgjafardeild og óskað eftir að MA nemi myndi rannsaka það. Þar sem 

rannsakandi hafði áhuga á þessum málaflokki bauð hann sig fram til þess að vinna þessa 

rannsókn. Engar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á upplifun teymismeðlima VoR-

teymisins af vinnu með heimilislausum einstaklingum með flóknar þjónustuþarfir. Því 

taldi rannsakandi mikilvægt að rannsaka þetta viðfangsefni og fá sem besta innsýn inn í 

starfsaðferðir og mismunandi nálganir í starfi auk þess að fá að heyra hvað virkaði vel fyrir 

teymismeðlimi og hvað þeim fyndist að mætti betur fara í starfsemi teymisins. Vegna 

áhuga teymismeðlima á að rannsaka eigið starf var ákveðið að rannsóknin yrði 

starfsrannsókn (e. practice research). Í starfsrannsóknum vinnur rannsakandi að 

rannsókninni í samstarfi við hópinn sem rannsóknin beinist að. Starfsrannsóknir fara því 
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að miklu leyti fram á vinnustað starfshópsins þar sem rannsakandi og starfshópurinn eru 

samstarfsaðilar. Starfsrannsóknir ganga að miklu leyti út á að tryggja þörf fyrir frekari 

þekkingu sem byggir á upplifun þeirra sem verið er að rannsaka (Uggerhøj, 2011). Í þessari 

rannsókn var VoR-teymið starfshópurinn en rannsakandi tók tíu eigindleg viðtöl sem 

byggðust á upplifun teymismeðlima. Auk viðtala voru framkvæmdar þátttökuathuganir 

(e. field research) þar sem rannsakandi fylgdi teymismeðlimum í starfi. 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun starfsmanna í starfi sínu í VoR-

teyminu, öðlast skilning á viðhorfum starfsmanna til starfsins og að skilja betur hvaða 

þættir stuðla að hvatningu og ánægju í starfi. Rannsakandi telur mikilvægt að kanna 

upplifun og líðan starfsfólks teymisins þar sem unnið er þverfaglegt starf með 

einstaklingum með flókinn og fjölþættan vanda. Auk þess hefur teymið verið að ganga í 

gegnum tímabil mikilla breytinga þar sem verið er að fjölga í teyminu með nýjum og 

fjölbreyttum stöðugildum. Rannsókninni er ætlað að ná sem bestri heildarmynd af starfi 

og líðan teymismeðlima VoR-teymisins.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

• Hver er upplifun og reynsla teymismeðlima VoR-teymisins af starfi sínu með 

einstaklingum með flókinn og fjölþættan vanda?  

Undirspurningar eru þessar:  

• Hvaða þættir stuðla að hvatningu og ánægju í starfi?  

• Hvaða þættir valda álagi í starfi teymismeðlima?  

• Hvert er gildi handleiðslu í starfinu að mati teymismeðlima? 

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Engar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á upplifun teymismeðlima VoR-teymis af vinnu 

með heimilislausum einstaklingum með flóknar þjónustuþarfir eins og fram kom hér að 

framan. Því telur rannsakandi rannsóknina vera mikilvæga bæði fyrir notendur 

þjónustunnar og teymið sjálft enda eru félagsráðgjafar sífellt að endurmeta vinnuaðferðir 

og þekkingu í samvinnu við notendur og veitendur til þess að geta veitt sem besta 
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þjónustu til framtíðar. Rannsakandi bindur miklar vonir við að hægt verði að draga af 

rannsókninni lærdóm sem mun skila sér í bættri þjónustu við notendur þjónustunnar. 

Rannsakandi telur viðfangsefnið ekki síður mikilvægt vegna þess að rannsóknir hafa sýnt 

fram á ýmsa álagsþætti sem geta gert vart við sig í starfi þar sem unnið er með 

einstaklingum með mikla áfallasögu að baki eins og í starfi með heimilislausum 

einstaklingum. Þetta geta verið álagsþættir á borð við mótspyrnu frá skjólstæðingum, 

óánægja eða skortur á stuðningi í starfi auk skorts á þakklæti fyrir vel unnin störf (Harris 

og Fallot, 2001). Þá hafa fleiri rannsóknir, sem snúa að álagsþáttum í starfi, sýnt fram á að 

mismunun í starfi, lítil endurgjöf, skortur á handleiðslu og óraunhæfar væntingar til 

starfsfólks geti stuðlað að mikilli vinnustreitu (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós 

Jóhannsdóttir, 2006).  

Félagsráðgjafar eru meðal þeirra fagstétta sem hafa veitt heimilslausum 

einstaklingum þjónustu. Þessi hópur er viðkæmur og með flóknar þjónustuþarfir þar sem 

heimilisleysi er oftast birtingarmynd flókinnar sögu þar sem áfengis- og/eða 

vímuefnavandi er samofinn geðrænum erfiðleikum eða öðrum röskunum af ýmsum toga. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að mæta þörfum heimilislausra einstaklinga. 

Þá er nauðsynlegt að virðing sé borin fyrir þessum hópi og honum sýnt traust til þess að 

byggja upp gott samband milli þjónustunotenda og þjónustuveitenda. Þá hafa rannsóknir 

sýnt að samningar milli skjólstæðinga og félagsráðgjafa varðandi þjónustuþarfir hafa mikil 

áhrif á ferli þjónustunnar (Cohen, 1989). Hér er um að ræða þjónustu við hóp sem glímir 

oft við mjög alvarleg geðræn veikindi, fjölþættan vanda, mikla áfallasögu og litlar bjargir 

(Cohen, 1989). Rannsakandi telur því rannsóknina mikilvæga í okkar samfélagi. Að auki 

ber að nefna að niðurstöður rannsóknarinnar geta reynst Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar og öðrum sveitarfélögum hagnýtar þar sem þær væri hægt að nýta við 

ákvarðanatöku um úrbætur á starfseminni eins og um bætt verklag sem skilar sér í betri 

þjónustu við notendur þjónustunnar. Auk þess gefst öðrum sveitarfélögum kostur á að 

sjá og læra af starfsemi VoR-teymisins með því að lesa um starfið og hvaða 

starfsaðferðum er beitt í vinnu með notendum þjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu. Að 

lokum geta niðurstöður rannsóknar aukið þekkingu á því í hverju starfið felst og hvaða 

áhrif það hefur á líðan og stafsánægju starfsfólks teymisins. 
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Þessi ritgerð skiptist í níu kafla. Ritgerðin hefst á þessum inngangskafla. Í öðrum kafla er 

skilgreining á nokkrum lykilhugtökum sem rannsakandi telur mikilvæg fyrir ritgerðina: 

heimilisleysi, húsnæði fyrst og húsnæði fyrst fyrir ungmenni. Einnig er fjallað um stefnu 

Finnlands í málefnum heimilislausra en Finnar eru taldir vera fremstir í flokki í þeim efnum 

(Knutagård og Benjaminsen, 2016). Þriðji kaflinn fjallar um kenningarlegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Byrjað er á því að fjalla um heildarsýn í starfi með jaðarsettum hópum 

samfélagsins, því næst rætt um hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar. Þá er fjallað 

um áfallamiðaða nálgun og þar á eftir valdeflingu í starfi. Fjórði kafli fjallar um teymisvinnu 

og skiptist í fjóra undirkafla. Fjallað er um þverfaglega teymisvinnu í starfi með 

heimilislausum, hlutverk teymisstjóra í vinnu með  heimilislausum, handleiðslu og 

mikilvægi hennar í starfi og að lokum um seiglu. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir stefnu 

Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir og 

skiptist hann í þrjá undirkafla. Þeir eru kynning á Vettvangs- og ráðgjafateymi 

Reykjavíkurborgar; stefna Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og 

flóknar þjónustuþarfir fyrir árin 2019¬2025 og; búsetuúrræði fyrir einstaklinga með 

miklar og flóknar þjónustuþarfir. Sjötti kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar og 

framkvæmd hennar. Í sjöunda kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og í 

áttunda kafla eru þær ræddar. Ritgerðinni lýkur á kafla með lokaorðum.  
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2 Skilgreiningar 
Í þessum kafla verður fjallað um hugtökin heimilisleysi, húsnæði fyrst (e. housing first) og 

húsnæði fyrst fyrir ungmenni. Fyrst verður fjallað um hvað felst í því að vera heimilislaus, 

áhættuþætti sem geta stuðlað að heimilisleysi og greint frá tölfræðilegum upplýsingum 

frá árinu 2017 um fjölda heimilislausa einstaklinga á Íslandi. Þá verður hugtakið stimplun 

(e. stigma) í garð jaðarsettra hópa rætt. Því næst verður fjallað um hugmyndafræði 

húsnæði fyrst sem er notendamiðuð meðferðarnálgun sem byggir á því að koma 

heimilislausum einstaklingum í varanlegt húsnæði með þéttum stuðningi. Að lokum 

verður fjallað um hugmyndafræði húsnæði fyrst fyrir ungmenni (e. housing first for youth) 

sem er að mörgu leyti lík hugmyndafræði húsnæði fyrst en nálgunin miðast við 

heimilislaus ungmenni. 

2.1 Heimilisleysi 

Að eiga heimili er forsenda þess að geta lifað mannsæmandi og merkingarbæru lífi.  

Heimilisleysi hefur verið skilgreint sem alvarlegt og víðtækt lýðheilsuvandamál (de 

Vet, van Luijtelaar, Brilleslijper-Kater, Vanderplasschen, Beijersbergen og Wolf, 2013; 

Tsemberis, 2010). Þó er skilgreiningin á hugtakinu heimilisleysi ekki einföld. Að vera 

heimilislaus einstaklingur á ekki eingöngu við einstaklinga sem sofa úti eða nota athvörf. 

FEANTSA (European federation of organisation working with the people who are 

homeless/Evrópusamtök sem starfa með heimilislausum einstaklingum) skilgreina 

heimilisleysi á þann hátt þegar einstaklingar fá ekki aðgang að grundvallarréttindum 

sínum sem eru húsnæði, öryggi, menntun, atvinna, heilsa og félagsleg vernd. Afleiðingar 

heimilisleysis birtast á annan hátt meðal ungmenna en hjá fullorðnum einstaklingum. 

Með þessu er átt við að orsakir aðstæðna eru oft aðrar hjá ungmennum en fullorðnum og 

því verða lausnir og úrræði einnig að vera það. Rannsóknir hafa sýnt að ungmenni, sem 

glíma við heimilisleysi, hafa oft og tíðum flóknar þarfir og geta upplifað sig varnarlaus, því 

meir sem þau festast lengur í vítahring heimilisleysisins. Þá er líklegt að þau hafi orðið fyrir 

áhrifum áfalla, heilsubrests og fíknar auk þess sem þau verða oft fórnarlömb ofbeldis og 

mannréttindabrota (Feantsa, 2019).  
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Einstaklingar, sem búa við langvarandi heimilisleysi, glíma við marktækt hærra hlutfall 

bráðra og langvinnra heilsufarslegra vandamála en aðrir. Heimilisleysi fylgja þó önnur 

vandamál eins og minni lífsgæði, lakari samfélagsþátttaka, atvinnuleysi og takmarkað 

tengslanet svo dæmi séu nefnd. Því eru heimilislausir í meiri hættu á að upplifa mikla 

fátækt og skort á félagslegum stuðningi. Þá hafa rannsóknir sýnt að þeir einstaklingar, 

sem standa frammi fyrir heimilisleysi, eru í miklum mæli háðir áfengi og öðrum 

vímuefnum auk þess sem margir glíma einnig við geðraskanir af ýmsu tagi (de Vet o.fl., 

2013; Tsemberis, 2010). Í júní árið 2017 voru 349 einstaklingar á Íslandi skráðir 

heimilislausir og/eða utangarðs. Af þeim voru karlar í meirihluta eða 68%. Af 

heildarfjöldanum voru 302 íslenskir ríkisborgarar. Flestir voru á aldrinum 21–30 ára eða 

91 einstaklingur. Þar næst voru 72 einstaklingar á aldrinum 31–40 ára. Um þriðjungur 

hafði verið lengur en í tvö ár án heimilis. Alls 227 einstaklingar neyttu að jafnaði áfengis 

og/eða annarra vímuefna. Þar af neyttu 121 einstaklingur bæði áfengis og annarra 

vímuefna eða rúmlega 53% einstaklinga (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2017). 

2.1.1 Stimplun í garð jaðarsettra hópa 

Til lengri tíma litið hefur það tíðkast að fátækir einstaklingar hafa þurft að sæta stimplun 

samfélagsins vegna fátæktar sinnar. Þá er fátækum oft kennt um ástand sitt (Phelan, Link, 

Moore og Stueve, 1997). Samkvæmt fræðimönnunum Link og Phelan (2001) vísar 

hugtakið stimplun (e. stigma) til þess þegar menning samfélags aðgreinir almenning með 

skírskotun til einkenna eða eðlis sem talin eru mikilvæg. Stimplun leiðir oft til neikvæðra 

viðhorfa, það er staðalímynda og fordóma, sem leiða til þess að stimplaði einstaklingurinn 

útilokar sig og einangrast (Becker, 1963). Þó svo að félagsleg stimplun sé almennt hluti af 

menningarramma hvers samfélags, þar sem fólk skilgreinir og flokkar samfélagið, þá eru 

fráviksstimplanir sérstakar að því leyti að þær einkennast af skömm og brennimerkingu. 

 Viðbrögð einstaklinga, hópa og stofnana þjóðfélagsins ráða því hvort einstaklingur er 

stimplaður (Bernburg, 2009). Samkvæmt Becker (1963) setja félagshópar ákveðnar reglur 

sem ætlast er til að sé framfylgt af samfélaginu. Þessar reglur skilgreina hegðun hverju 

sinni. Sumar tegundir hegðunar eru réttar á meðan aðrar eru rangar. Þegar einstaklingur 

brýtur þessar reglur eða passar ekki inn í umgjörðina, sem almennt er viðtekin, er litið á 

viðkomandi sem utangarðs (e. outsider) og í kjölfarið er hann stimplaður. Þá sýna 

niðurstöður rannsóknar Phelan, Links, Moores og Stueve (1997) að heimilislausir þurfa að 
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horfast í augu við þá fordóma og erfiðleika sem fylgja heimilisleysinu. Rannsókn þeirra 

bendir til þess að stimplunin hafi ekki eingöngu neikvæð áhrif á sjálfsímynd hinna 

heimilislausu og sálræna líðan, heldur standi þeir frammi fyrir mismunun í félagslegum 

samskiptum, atvinnulífinu og húsnæðismálum. Heimilislausir standa því frammi fyrir 

stimplun frá samfélaginu. 

2.2 Húsnæði fyrst 

Heimilisleysi er ein af alvarlegum birtingarmyndum félagslegrar jaðarsetningar (e. social 

marginalization) í hinum vestræna heimi. Heimilisleysi birtist líka í samfélögum þar sem 

víðtækt og öflugt heilbrigðiskerfi er til staðar eins og á Norðurlöndum. Til að mynda hefur 

heimilisleysi aukist mikið í Danmörku en á tæpum áratug, frá árunum 2009–2017 jókst 

heimilisleysi um 33%. Það gefur til kynna að 0,12% dönsku þjóðarinnar búi við 

bráðaheimilisleysi (e. acute homelessness) en með því er átt við að einstaklingar noti 

neyðarskýli eða athvörf, sofi á sófum hjá öðrum eða við aðrar slæmar aðstæður 

(Benjaminsen, 2018).  

Heimilisleysi er flókið samspil samfélagslegra, kerfislegra og einstaklingsbundinna þátta. 

Einstaklingar, sem glíma við persónulegt varnarleysi auk vímuefnaneyslu, eru líklegri til að 

verða fyrir áföllum eins og skorti á viðeigandi húsnæði, fátækt og atvinnuleysi. Vöntun á 

fullnægjandi stuðningi velferðarkerfisins getur auk þess ýtt undir félagsleg vandamál og 

vanheilsu þessara viðkvæmu einstaklinga og í kjölfarið eykst hættan á heimilisleysi hjá 

þessum hóp (Benjaminsen, 2018). Þó ber að hafa í huga að miklar framfarir hafa orðið í 

inngripum sem miða að því að koma einstaklingum út úr heimilisleysinu. Eitt helsta og 

stærsta inngrip í málefnum heimilislausra er hugmyndafræðin um húsnæði fyrst (e. 

housing first) (Benjaminsen, 2018).  

Hugmyndafræðin að baki húsnæði fyrst var þróuð af stofnuninni Pathways to Housing 

Inc. og á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna frá því í byrjun tíunda áratugs síðustu aldar 

(Watson, Wagner og Rivers, 2013). Upphafsmaður húsnæðis fyrst, dr. Sam Tsemberis, ólst 

upp í Skouras, litlu grísku þorpi þar sem viðmið og gildi samfélagsins einkenndust af því 

að fjölskyldur deildu heimilum sínum og máltíðum með ættingjum sínum sem glímdu við 

fjölþættan geðrænan vanda. Þegar dr. Tsemberis lauk doktorsgráðu sinni í klínískri 

sálfræði ákvað hann að taka mið af þessum gömlu gildum. Hann trúði því að húsnæði væri 
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grundvallarréttur allra einstaklinga og stofnaði í kjölfarið Pathways to Housing Inc. 

(Tsemberis, 2010).  

Grundvallarviðmið hugmyndafræðinnar Pathways to Housing First Program snýr að 

því að allir eigi rétt á húsnæði. Það sé grunnþörf mannsins óháð því hvort viðkomandi 

glími við heimilisleysi eða geðrænan vanda og þurfi því ekki að vinna sér inn réttindi eða 

stunda meðferðir af nokkru tagi. Hugmyndafræðin gengur út á að allir geti skilgreint sín 

markmið í lífinu, óháð því hvort viðkomandi búi við heimilisleysi eða glími við geðræn 

veikindi. Hugmyndafræðin um húsnæði fyrst leggur áherslu á að veita einstaklingum 

tafarlausan aðgang að varanlegu húsnæði ásamt stuðningi en árangur nálgunarinnar er 

þess eðlis að hún stuðlar að bata og auðveldari samfélagsaðlögun einstaklinga með 

flóknar stuðningsþarfir, auk þess að vera hagkvæm nálgun fyrir samfélagið. Þó er það val 

hvers og eins að þiggja þjónustu sem styður við bata. Þó svo að áfengis- og 

vímuefnabindindi sé hugmyndafræði sem virkar fyrir marga einstaklinga sem glíma við 

fíknivanda, þá hafa rannsóknir sýnt að áfengis- og/eða vímuefnabindindi hentar ekki alltaf 

þeim einstaklingum sem nýta sér þjónustu úrræðisins húsnæði fyrst (Benjaminsen, 2018).  

Þrátt fyrir tilkomu húsnæðis fyrst er vandi tengdur heimilisleysi enn til staðar. Þó er hægt 

að takast á við vandann og draga þannig úr skaðsemi hans (Benjaminsen, 2018; 

Tsemberis, 2010). Þó að nálgunin kunni að hljóma einföld og hagnýt í augum margra þá 

snýst hún um flókna klíníska vinnu auk húsnæðisíhlutunar. Þar sem nálgunin er 

einstaklingsmiðuð og byggir á vali neytandans þá getur verið erfitt að segja fyrir fram til 

um hvernig úrræðið kemur til með að nýtast hverjum og einum notanda (Tsemberis, 

2010). 

Með því að útvega heimilislausum einstaklingi heimili má segja að ferli líkamlegrar og 

sálrænnar lækningar hefjist þar sem samfélagsleg staða einstaklings með flókna 

stuðningsþörf styrkist. Það sem einstaklingar, sem glíma við heimilisleysi þarfnast hvað 

mest, er að upplifa öryggi. Hjá þessum einstaklingum fer mikil orka og mikill tími í að glíma 

við ótta og áhyggjur um hvar og hvort viðkomandi geti fundið gististað fyrir öruggan 

nætursvefn eða jafnvel fengið að borða (Tsemberis, 2010). Húsnæði fyrst byggir á 

neytendamiðaðri meðferðarnálgun en dæmi um slíka nálgun er áfallamiðuð umönnun og 

skaðaminnkun. Þá er krafist skilyrða um öflugan og sveigjanlegan samfélagslegan 
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stuðning sérsniðinn að þörfum notandans í gegnum markvissa og gagnreynda starfshætti 

(Tsemberis, 2010). 

2.2.1 Úrræði Finnlands í málefnum heimilislausra 

Samkvæmt Esping-Andersen (1990) búa Norðurlöndin, Danmörk, Finnland, Noregur og 

Svíþjóð, við ein öflugustu velferðarkerfi heims. Þau ríki hafa unnið hörðum höndum að 

því að innleiða nýjar leiðir í stefnumótun og þjónustu við heimilislausa. Til að mynda var 

hugmyndafræðin um húsnæði fyrst samþætt almennri velferðarstefnu Danmerkur og 

Finnlands árið 2016. Þrátt fyrir að Norðurlöndin einkennist af litlu félagslegu misrétti og 

víðtæku velferðarkerfi þá er munur á milli landanna , bæði í félags- og húsnæðisstefnu 

þeirra. Heimilisleysi til langs tíma hefur verið mikið áhyggjuefni á Norðurlöndum, einkum 

í Finnlandi þar sem heimilislausum meðal innflytjenda og ungs fólks hefur fjölgað hratt. 

Miklu fjármagni hefur verið varið í að útbúa ný varanleg húsnæði fyrir heimilislausa til 

langs tíma í Finnlandi en Finnland er ein þeirra fáu þjóða sem tekist hefur að draga 

verulega úr heimilisleysi á tímabilinu 2008–2016 (Knutagård og Benjaminsen, 2016; 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2019).   

Finnska ríkisstjórnin samþykkti þrjár stefnumótandi áætlanir sem ætlað var að 

uppræta heimilisleysi í öllu landinu. Árið 2008 samþykkti ríkisstjórn Finna áætlun, sem 

nefnist PAAVO I, sem einkennist af stefnu í málefnum heimilislausra, innblásin af húsnæði 

fyrst-nálguninni. Vinna að áætluninni stóð yfir á árunum 2008–2011 og var markmiðið 

með henni að fækka tilvikum langvarandi heimilisleysis um helming árið 2011 með því að 

breyta skýli (e. shelter) í varanlegt leiguhúsnæði (Pleace, 2017). PAAVO I var gerð í 

umfangsmikilli samvinnu milli ráðuneyta, hagsmunahópa og borga í samfélaginu þar sem 

húsnæði var keypt og byggt með stuðningi ríkisins. Þá báru ríki og sveitarfélög  

fjárhagslega ábyrgð. Markmið PAAVO I náðist ekki þar sem ekki tókst að helminga 

langtíma heimilisleysi en árangurinn leyndi sér ekki þar sem langvarandi heimilisleysi 

minnkaði um 28% á milli áranna 2008–2011 (Pleace, 2017; Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2019).  

Næsti áfangi var PAAVO II sem náði yfir árin 2012–2015. Markmið PAAVO II var að 

halda áfram þeirri vinnu, sem unnin var undir áætluninni PAAVO I, með meiri áherslu á 

forvarnir gegn heimilisleysi. Unnið var að því að vinna bug á neikvæðum viðhorfum í garð 

heimilislausra auk innleiðingar á nýjum þjónustuúrræðum með það að markmiði að auka 
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félagslega þjónustu heimilislausra. Heimilislausum hélt áfram að fækka á þessum árum. 

Heimilislausir til langs tíma voru 2628 talsins árið 2012 en 2047 talsins árið 2016 sem þýðir 

23% minnkun á langvarandi heimilisleysi (Pleace, 2017).  

Þrátt fyrir að heimilislausir séu ekki lítill hluti finnskra landsmanna er ljóst að mikið 

hefur áunnist á stuttum tíma með tilkomu PAAVO I og PAAVO II þar sem heimilislausum 

hefur fækkað allnokkuð (Pleace, 2017). Aðgerðaáætlunin (e. the action plan) er þriðji 

liðurinn í áframhaldandi stefnumótun sem ætlað er að uppræta heimilisleysi í Finnlandi. 

Áætlunin stóð yfir á árunum 2016–2019. Markhópur áætlunarinnar er fólk sem nýlega 

hefur orðið heimilislaust, fólk sem hefur verið heimilislaust til lengri tíma og fólk sem er í 

hættu á að verða heimilislaust, t.d. ungt fólk eða fjölskyldur sem eru í skuldavanda 

(Pleace, 2017). Í aðgerðaáætluninni er ekki litið til formgerðar heimilisleysisins heldur er 

unnið að ráðstöfunum við hvers kyns heimilisleysi í hverju tilfelli fyrir sig. Með því er átt 

við að heimilisleysið er litið eins augum þó svo að heimilisleysið stafi af mismunandi 

þáttum eins og lágum tekjum og/eða skuldum eða vímuefna og/eða geðheilbrigðisvanda. 

Áætlunin er enn í framkvæmd og lýkur árið 2019 (Pleace, 2017). 

2.2.2 Lykilþættir húsnæði fyrst í Evrópu 

Öll þjónusta sem byggir á húsnæði fyrst er byggð á hugmyndafræði dr. Tsemberis, 

stofnanda Pathways to Housing Inc. sem fjallað er um í kafla 1.2 um húsnæði fyrst (Pleace, 

e.d.).  

Hugmyndafræðin hefur þó verið í stöðugri þróun en nokkur munur er á milli 

nálgananna í Evrópu og Bandaríkjunum. Hugmyndafræði beggja heimsálfa er þó dregin af 

hinu upprunalega líkani dr. Tsemberis (Pleace, e.d.). Til þess að uppfylla þjónustuskilyrði 

fyrir húsnæði fyrst í Evrópu þurfa lykilþættir nálgunarinnar að vera uppfylltir.  

Lykilþættir í hugmyndafræðinni húsnæði fyrst í Evrópu eru átta talsins. Þessir þættir 

eru: 

1. Húsnæði eru mannréttindi 

2. Að hlusta og virða skoðanir þeirra sem nota þjónustuna 

3. Aðskilnaður húsnæðis og þjónustu 

4. Batamiðuð nálgun 

5. Skaðaminnkun 
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6. Virk þátttaka án þvingana 

7. Einstaklingsmiðuð nálgun 

8. Sveigjanlegur stuðningur eins lengi og þörf krefur 

(Pleace, e.d.). 

Eins og fram hefur komið snýr grundvallarviðmið hugmyndarinnar Pathways Housing First 

Program að því að allir eigi rétt á húsnæði (Tsemberis, 2010). Þá er það lykilatriði að hlusta 

á einstaklinginn, sem notar þjónustuna, og virða skoðanir hans. Gengið er út frá því að sá 

sem nýtir sér þjónustu húsnæðis fyrst sé fær um að taka ákvarðanir sjálfur um hvernig 

hann ætlar að lifa lífi sínu. Þá er ekki gerð krafa um að viðkomandi fari í meðferð, hvort 

sem tilgangurinn sé að fá aðgang að húsnæði eða vera áfram í húsnæði. Þá skulu 

þjónustunotendur aldrei eiga í hættu á að vera krafðir um að fara í meðferð. Húsnæði og 

þjónusta skulu því vera aðskilin. Eins og fram hefur komið spilar líðan notenda stóran þátt 

í hugmyndafræði húsnæðis fyrst. Það felur í sér að líkamleg, andleg og félagsleg heilsa 

skal ávallt höfð að leiðarljósi í allri vinnu með þjónustunotendum. Þá skiptir félagslegur 

stuðningur miklu máli, það er að ávallt sé reynt að vinna að því að viðkomandi fái að vera 

hluti af samfélagi og taka virkan þátt í því, þó án allra þvingana (Pleace, e.d.). 

2.3 Húsnæði fyrst fyrir ungmenni 

Margt ungt fólk stendur frammi fyrir heimilisleysi vegna þess að það hefur upplifað áföll 

og ofbeldi í æsku.  

Rannsókn Murphy (2016) bendir til þess að þegar einstaklingur verður heimilislaus 

eykst áhættan á að hann lendi í glæpum og ofbeldi sem leiðir af sér hrakandi andlega 

heilsu þar sem  viðkomandi tekst á við vandann með notkun ýmissa vímuefna. Ungmenni, 

sem verða heimilislaus, eru berskjölduð fyrir brotastarfsemi (e. criminal activities). Með 

því er átt við að heimilislaus ungmenni eru oft berskjölduð og sýnileg sem veldur því að 

þau lenda oft í hættulegum glæpsamlegum störfum (Gaetz, 2017). 

Húsnæði fyrst fyrir ungmenni (e. housing first for youth) er sérsniðið fyrir ungt fólk á 

aldrinum 13–24 ára sem upplifa heimilisleysi eða eru í hættu á að upplifa heimilisleysi. 

Hugmyndafræðin er sniðin að þörfum unglinga og ungra fullorðinna með það að 

markmiði að veita þeim tafarlaust húsnæði sem er bæði öruggt, hagkvæmt og viðeigandi. 

Að auki er unnið að því að veita þeim nauðsynlegan aldurstengdan stuðning sem leggur 
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áherslu á heilsu, vellíðan, lífsleikni, atvinnu og menntun auk félagslegrar þátttöku. Þá 

flosna ungmenni, sem glíma við heimilisleysi, auðveldlega upp úr skóla og því er mikilvægt 

að veita þéttan stuðning og efla viðkomandi til að mennta sig. Markmiðið með húsnæði 

fyrst fyrir ungmenni er því ekki eingöngu að veita aðgang að öruggu húsnæði heldur að 

styðja við unga fólkið fyrir komandi framtíð (Gaetz, 2017). 

Viðvarandi heimilisleysi hefur oft neikvæð áhrif á hinn heimilislausa. Með því er átt 

við að heimilisleysið veldur óöryggi auk þess sem ástandið verður þungbært og 

streituvaldandi fyrir viðkomandi (Gaetz, 2017). Þá getur tími heimilisleysis verið langur 

hjá sumum einstaklingum á meðan aðrir losna úr vítahring heimilisleysisins og snúa aldrei 

til baka. Þó eru auknar líkur á því að þeim sem hafa þurft að þola neikvæða upplifun í 

æsku og eiga sögu um óstöðugleika í húsnæðismálum er hættara við að þurfa að glíma 

við neikvæðar og langvarandi afleiðingar húsnæðisleysis (Gaetz, 2017). 

Niðurstöður rannsóknar Karabanows og Naylors (2013), þar sem talað var við 128 

ungmenni sem bjuggu við eða glímdu við heimilisleysi, sýndu að ungmenni, sem bjuggu 

við heimilisleysi, upplifðu oft einmannaleika, leiðindi og einangrun, auk þess að hafa orðið 

fyrir vanrækslu í æsku eða verða vitni að ofbeldi af ýmsu tagi og misnotkun á heimilinu. 

Viðmælendur rannsóknarinnar lýstu götulífinu sem miskunnarlausu og hættulegu 

umhverfi. Þeir sýndu fram á sterka ósk og von um bjartari framtíð. Þá talaði meirihluti 

viðmælenda um viljann og löngunina sem þyrfti að vera til staðar svo hægt væri að vinna 

á heimilisleysinu. Viðmælendur töluðu einnig um styrkinn sem nauðsynlegur væri til að 

sigrast á hindrunum eins og fíkniefnum, persónulegum áföllum auk skorts á húsnæði og 

atvinnu (Karabanow og Naylor, 2013). Karabanow og Naylor (2013) halda því fram að einn 

af lykilþáttum þess að komast af götunni sé hvatning til jákvæðra breytinga. Jákvæðar 

breytingar á lífsvenjum geta til dæmis falið í sér að fá stuðning frá fjölskyldu og vinum. 
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3 Kenningarlegur bakgrunnur 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir helstu kenningum sem rannsakandi 

telur mikilvægar fyrir viðfangsefni rannsóknarinnar. Fyrst verður komið inn á 

hugmyndafræði heildarsýnar í starfi með jaðarsettum hópum samfélagsins. Því næst 

verður farið yfir hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar og hvernig hún nýtist í starfi 

með einstaklingum sem glíma við áfengis- og/eða vímuefnaneyslu. Einnig verður skoðað 

hvernig áfallamiðuð nálgun gagnast í meðferð og þjónustu við heimilislausa einstaklinga. 

Að lokum verður fjallað um árangursríkar leiðir til valdeflingar sem forvarnir gegn streitu 

í krefjandi vinnuumhverfi. 

3.1 Heildarsýn í starfi með jaðarsettum hópum 

Hugmyndafræðin um heildarsýn hefur fylgt félagsráðgjöfum frá upphafi stéttarinnar. Í 

siðareglum félagsráðgjafar segir að grundvöllur allrar félagsráðgjafar sé virðing fyrir 

sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fulls; auk þess 

skal vinna að lausn persónulegra og félagslegra vandamála og sporna gegn félagslegu 

ranglæti (Embætti landlæknis, e.d.).  

Með því að byggja á heildarsýn í starfi er horft til þess að hver og einn einstaklingur 

er margvíslegur og að taka þarf mið af kringumstæðum hvers og eins út frá öllum 

sjónarhornum viðkomandi einstaklings í samhengi við umhverfi hans, það er tengslanet 

og samfélagið í heild sinni. Þá þurfa félagsráðgjafar að þekkja vel til samfélagsins og vita 

hvaða bjargir er þar að finna. Auk þess verða þeir að þekkja vel til kenninga um mannlega 

hegðun þar sem áhersla er lögð á að skilja og greina hvernig umhverfið og einstaklingurinn 

hefur áhrif hvort á annað (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Notendasamráð er grundvallarforsenda í félagsráðgjöf. Þeir notendur, sem njóta 

félagslegrar þjónustu, skiptast annars vegar í almenna þjónustu og hins vegar í sértæka 

þjónustu. Til þeirra sem hljóta sértæka þjónustu teljast til dæmis jaðarsettir hópar 

samfélagsins, hópur þar sem rödd þeirra heyrist sjaldan (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Jaðarsettir einstaklingar eins og heimilislausir, sem njóta sértækrar þjónustu, eiga oft 

erfitt með að treysta þeim sem veita þjónustuna og forðast því að leita sér aðstoðar. Því 
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er mikilvægt að byggja upp gott traust milli meðferðaraðila og skjólstæðinga (Hoffman og 

Coffey, 2008; Priebe o.fl., 2008). Þegar efla á traust er mikilvægt að þjónustuaðilar beri 

virðingu fyrir viðkomandi einstaklingi og stöðu hans. Sé virðing borin fyrir 

skjólstæðingnum heldur hann virðuleika og reisn. Þá er einnig mikilvægt að geta sett sig í 

spor viðkomandi og skoða reynslu hans. Með því að setja sig inn í reynslu einstaklinga af 

heimilisleysi öðlast þjónustuaðili betri skilning á því hvers vegna viðkomandi upplifir 

vantraust sem veldur því að hann leitar sér ekki aðstoðar sem er ætluð að hjálpa honum 

(Hoffman og Coffey, 2008). Lítið er til af rannsóknum um sambærilegt efni en rannsakandi 

fann eina rannsókn sem tengist efni þessarar ritgerðar. Rannsóknin sneri að 

heimilislausum konum. Í þeirri rannsókn var greint frá mótþróa kvennanna gagnvart 

starfsfólki, þar sem þær fylgdu áætlunum ekki eftir auk þess sem þær forðuðust öll tengsl 

við félagsráðgjafana. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á mikilvægi þess að byggja 

upp gott meðferðarsamband þar sem gagnkvæmt traust ríkir milli skjólstæðinga og 

félagsráðgjafa þar sem unnið er á jafningjagrundvelli. Þá sýndi rannsóknin einnig að 

félagsráðgjafar, sem starfa með heimilislausum einstaklingum, eru líklegir til þess að 

lenda í hinum ýmsu hindrunum í starfi sínu (Cohen, 1989). Því vill rannsakandi leggja 

áherslu á mikilvægi þess að rannsaka hvernig VoR-teymið lítur á starf sitt. 

3.2 Skaðaminnkun 

Hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar gengur út á að takmarka heilsufarslegan, 

félagslegan og fjárhagslegan skaða sem vímuefnaneysla getur valdið einstaklingum og 

samfélögum (Erickson, Butters og Walko, 2007). 

Skaðaminnkun er neytendamiðuð meðferðarnálgun sem talin er vera bæði raunhæf, 

raunsæ, mannúðleg og árangursrík þegar unnið er að því að taka á vanda þeirra sem nota 

vímuefni. Að hætta algjörlega notkun á vímuefnum eða fara í áfengis- og/eða 

vímuefnabindindi á ekki við um alla einstaklinga. Fyrir suma er það hvorki talið raunhæft 

né æskilegt markmið að hætta skyndilega notkun vímuefna. Því gengur skaðaminnkun út 

á það að fallast á vímuefnanotkunina þar sem miðpunkturinn er að draga úr 

áþreifanlegum skaða meðan á notkun vímuefna stendur (Homeless Hub, e.d.-a; 

Tsemberis, 2010).  

Skaðaminnkandi úrræði getur verið þjónusta á borð við neyslurými, 

nálaskiptiþjónustu og viðhaldsmeðferð. Með skaðaminnkandi nálgun er ekki leitast við að 
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draga úr vímuefnaneyslunni sjálfri heldur draga úr þeim áþreifanlega skaða sem hlýst af 

neyslunni (Helga Sif Friðjónsdóttir, Jóna Sigríður Gunnarsdóttir og Rúna Guðmundsdóttir, 

2011). 

Þó kunna einhverjir að líta á skaðaminnkun sem nálgun í andstöðu við áfengis- og 

vímuefnameðferðir, þar sem verið er að auðvelda einstaklingum aðgengi að vímuefnum 

og í leiðinni að minnka líkurnar á áfengis- og/eða vímuefnabindindi. Því er mikilvægt að 

það sé alveg skýrt að skaðaminnkandi nálgun er ekki í andstöðu við hugmyndafræðina um 

áfengis- og vímuefnameðferðir. Þá hefur skaðaminnkun oft verið fyrsta skrefið í átt að 

bata þar sem margir einstaklingar leita að lokum til ýmissa meðferðarúrræða eða binda 

enda á vímuefnanotkunina eftir að hafa nýtt sér nálgun skaðaminnkunar (Homless Hub, 

e.d.-a).  

Þá er meginmarkmið skaðaminnkandi nálgunar að mæta einstaklingnum þar sem 

hann er staddur og gefa honum valkosti. Markmiðið er því ekki að taka eingöngu á 

vímuefnaneyslunni sem slíkri heldur að veita einstaklingnum öryggi (Homeless Hub, e.d.-

a).   

3.3 Áfallamiðuð nálgun 

Að verða heimilislaus er mikið áfall og einstaklingar og fjölskyldur, sem verða heimilislaus, 

eru undir stöðugu álagi og í miklum ótta um að þau muni jafnvel ekki sofa um nóttina í 

öruggu umhverfi eða fá fæði. Hátt hlutfall heimilislausra einstaklinga, fjölskyldna og barna 

hafa orðið fyrir miklu áföllum eins og vanrækslu auk líkamlegs-, kynferðislegs og andlegs 

ofbeldis. Þegar einstaklingur verður fyrir áföllum vaknar upp óttatilfinning sem getur 

valdið því að viðkomandi verður hjálparlaus þar sem hræðsla tekur jafnvel yfir. Að lifa 

með því álagi, sem er til komið vegna áfalls, getur skert öryggistilfinningu viðkomandi 

einstaklings og getu hans til að stjórna sjálfum sér, tilfinningum sínum og samböndum við 

aðra. Þá eru sumir sem nota vímuefni til að deyfa sársaukann sem fylgir áföllunum 

(Hopper, Bassuk og Olivet, 2010).   

Hugmyndafræði áfallamiðaðrar nálgunar lítur ekki á áfall sem einstakan viðburð 

heldur er litið á þau mótandi áhrif sem áfallið hefur á viðhorf og sjálfsvitund 

einstaklingsins. Með því er átt við að erfið reynsla einstaklingsins mótar sjálfsvitund og 

viðhorf hans til sjálfs sín, annarra og heimsins í heild út frá upplifun viðkomandi af áfallinu. 

Í áfallamiðaðri nálgun er lagt upp með að skilja einstaklinginn og líf hans. Það er því 
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eðlilegra að spyrja: „Hvernig skil ég þessa manneskju?“ fremur en að velta sér upp úr 

áfallinu sjálfu eða einkennum viðkomandi manneskju eftir áfallið. Þar með er 

einstaklingurinn sjálfur í brennidepli auk þess sem líf hans og hegðun eru viðurkennd sem 

eðlileg viðbrögð við áfallinu (Harris og Fallot, 2001). 

Þeir sem starfa með heimilislausum hafa mikla reynslu af því að umgangast og starfa 

með einstaklingum með mikla áfallasögu að baki. Því er mikilvægt að hafa það í huga að 

þjónustuveitendur verða oft ómeðvitaðir um hvaða áhrif áföll skjólstæðinganna geta haft 

á þá sjálfa og því getur mikil streita gert vart við sig hjá þjónustuveitendum. Ekki má 

gleyma því að fólk, sem starfar með heimilislausum einstaklingum, hefur mögulega líka 

lent í áföllum í sínu lífi. Í starfi þeirra sem sinna heimilislausum einstaklingum geta komið 

fram ýmis viðbrögð, til dæmis endurupplifun þegar skjólstæðingar lýsa lífsreynslu sinni og 

áföllum (Hopper, Bassuk og Olivet, 2010).  

Með aukinni þekkingu og viðurkenningu á áhrifum áfalla hjá einstaklingum, sem 

upplifa heimilisleysi, hefur meðvitundin um mikilvægi þess að nota áfallamiðaða nálgun 

aukist hjá þeim sem sinna þjónustu heimilislausra. Með áfallamiðaðri nálgun hafa 

starfsmenn verið þjálfaðir í að sjá, skilja og bregðast við áföllum sem valda 

skjólstæðingum álagi.  

Þegar stuðst er við áfallamiðaða nálgun í starfi er leitast við að valda sem minnstum 

skaða til þess að sporna gegn því að skjólstæðingurinn upplifi varnarleysi við stjórnun á 

áhrifum áfalla sinna (Hopper, Bassuk og Olivet, 2010). Eitt helsta einkenni áfallamiðaðrar 

nálgunar í starfi er áhersla á öryggi. Þolendur áfalla upplifa sig oft sem óörugga og í mikilli 

hættu. Markmiðið með áfallamiðaðri nálgun í starfi er því að byggja upp líkamlegt og 

tilfinningalegt öryggi bæði hjá skjólstæðingum og þjónustuveitendum. Til þess að skapa 

tilfinningalega öruggt umhverfi þarf persónuleg vernd, trúnaður og gagnkvæm virðing að 

vera til staðar (Hopper, Bassuk og Olivet, 2010). 

3.4 Valdefling starfsmanna 

Valdefling getur verið áhrifarík leið til þess að minnka hættuna á að starfsfólk brenni út. 

Með því að auka aðgengi starfsfólks að tækifærum mun það hvetja starfsmenn til að ná 

árangri og afkasta meiru. Sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl milli valdeflingar og 

starfsánægju og gæði þjónustu. Til valdeflandi vinnustaða teljast þeir sem veita starfsfólki 
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sínu stuðning og tækifæri svo að þeir geti sinnt starfi sínu eftir bestu getu (Kim, Lee og 

Jang, 2017). 

Þá vísar sveigjanleiki á vinnustað til getu starfsmanna til þess að taka ábyrgð á starfi 

sínu og hafa val um hvenær, hvar og hvernig þeir sinna verkefnum sínum yfir daginn. Ef 

starfsfólki er treyst fyrir því að ljúka tilsettum verkefnum felst í því ákveðin valdefling. Að 

vinna í krefjandi starfsumhverfi þar sem ekki er komið til móts við starfsfólk bæði hvað 

varðar vinnu- og fjölskyldutengdar þarfir getur orsakað streitumikið starfsumhverfi og 

dregið í kjölfarið úr valdeflingu starfsmanna. Rannsókn, sem unnin var af Kim, Lee og Jang 

(2017), bendir til þess að vinna í sveigjanlegu umhverfi, sem kemur til móts við þarfir 

starfsmanna, er líkleg til að leiða til mikillar valdeflingar starfsmanna sem skilar sér í 

árangursríkri og afkastamikilli vinnu. 
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4 Teymi 
Það sem aðgreinir teymi frá hóp er að í teymi er afmarkaður fjöldi meðlima, allt frá þremur 

einstaklingum upp í tólf einstaklinga. Í hóp er enginn tiltekinn fjöldi og því geta meðlimir 

verið allt upp í þúsundir einstaklinga. Þar sem teymi innihalda fáa einstaklinga, töluvert 

færri en í hóp, þá er oft meiri árangur í teymum. Ástæðan er sú að eftir því sem meðlimir 

verða fleiri, þeim mun erfiðara er að halda hópinn og starfa saman (Levi, 2017). Þá skiptir 

stærð teyma miklu máli þegar kemur að teymisþróun og framleiðni en þegar teymi eru 

minni er ólíklegra að undirhópar (e. subgroups) myndist auk þess sem minni teymi 

einbeita sér enn frekar að verkefnum sínum (Gladding, 2012). Teymi geta verið fjölbreytt 

þar sem þau eru notuð í ólíkum tilgangi til að ná sem bestum árangri. Þá geta teymi verið 

stofnuð til að takast á við erfið og flókin verkefni þar sem hlutverk þeirra er að greina 

vandamál, þróa hugmyndir og finna bestu lausnirnar til að leysa vandamálin (Levi, 2017). 

Samkvæmt Gladding (2012) er teymi skilgreint sem hópur einstaklinga sem leggja 

áherslu á árangur og skilvirkni við að ná settum markmiðum með samvinnu. Teymi 

innihalda starfsmenn sem allir taka þátt í að greina vandamál og vinna saman að því að 

finna þróaðar og útfærðar lausnir. Hvort teymi nái árangri sem ein heild veltur á gangverki 

teymisins, hvernig tengsl teymismeðlima og leiðtoga eru í mismunandi verkefnum sem 

teyminu eru falin (Gladding, 2012).  

Samkvæmt Johnson og Johnson (2009) felur góð teymisvinna í sér að teymismeðlimir 

leggi áherslu á stöðugar umbætur á sjálfum sér og verkefnum sínum. Auk þess telja 

fræðimennirnir að stuðningur innan teymisins og áherslur á ákveðin markmið og verkefni 

leiði til frekari árangurs. 

Samkvæmt Hulse Killacky, Killacky og Donigian (2001) gegna teymi starfi sínu best ef 

eftirfarandi forsendur eru uppfylltar: 

• Ef tilgangur teymisins er öllum þátttakendum skýr. 

• Ef ferli og umfjöllunarefni eru í jafnvægi. 
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• Ef teymið í heild er viðurkennt þar sem leiðtogi og meðlimir viðurkenna hver 

annan. 

• Ef tími gefst til að teymismeðlimir kynnist hver öðrum betur og að þeir læri hver 

um annan. 

• Ef gagnkvæm virðing er til staðar. 

• Ef tekið er á átökum. 

• Ef teymismeðlimir veita gagnkvæma endurgjöf.  

• Ef leiðtogar eru í meðvitaðir um það sem er að gerast hér og nú. 

• Ef teymismeðlimir eru virkir í starfi sínu. 

• Ef teymismeðlimir eru áhrifamiklir þátttakendur. 

• Ef leiðtogar sýna margvíslega færni til að hjálpa meðlimum að takast á við ýmis 

vandamál sem koma upp. 

• Ef leiðtogi og teymismeðlimir taka sér tíma til að hugsa um það sem er að gerast 

innan teymisins.   

Þá má nefna að árangursrík teymisvinna felur í sér færni sem þróast með æfingum og 

endurgjöf (Levi, 2007). 

4.1 Þverfagleg teymisvinna með heimilislausum 

Hér verður fjallað um tvö ólík teymi sem ganga eingöngu út á þverfaglegt starf með 

heimilislausum einstaklingum sem glíma við fjölþættan og flókinn vanda. Þessi teymi 

nefnast ICM-teymi (e. intensive case management) og ACT-teymi (e. assertive community 

treatment). ACT- og ICM-teymi voru fyrst stofnuð snemma á áttunda áratugnum. Kveikjan 

að stofnun þessara teyma var að annast einstaklinga sem glímdu við alvarleg geðræn 

veikindi án þess að þurfa tafarlausa innlögn á sjúkrahús. Hugmyndafræðin gekk út á að 

samfélagið væri talið álitlegri kostur frekar en sjúkrahús þar sem skjólstæðingar myndu 

öðlast frekari kunnáttu í að takast á við daglegt líf í samfélaginu sem viðurkenndur 

samfélagsþegn. Til þess að svo mætti verða þyrfti að koma til öflugur stuðningur frá 



33 

mismunandi stofnunum samfélagsins með það að markmiði að einstaklingurinn nýtti sér 

þjónustuna og héldist í meðferð. Á þessum tíma var það talið árangursrík leið til að gera 

fólki kleift að búa sjálfstætt eða í sem því eðlilegasta umhverfi sem völ var á en vistun á 

sjúkrahús var talin leiða til stimplunar á þeim tíma (Thompson, Griffith og Leaf, 1990).  

Í dag einbeita teymin sér að heimilislausum einstaklingum með flókinn og fjölþættan 

vanda. Þó svo að bæði teymin, ACT og ICM, séu þverfagleg og því saman sett af 

sérfræðingum þá eru í ICM-teymi oft aðilar án sérmenntunar á sviðinu. Bæði teymin eru 

þó þverfagleg og sveigjanleg og vinna þeirra gengur út á að notendur þjónustunnar eigi 

kost á að hitta teymið í eigin umhverfi og fá stuðningsþjónustu þannig. Í báðum teymum 

gefst starfsfólki kostur á að vinna náið með skjólstæðingum sínum og kynnast þeim vel. 

Það gerir þjónustuna einstaklingsmiðaða og persónulega sem er talin vera árangursrík leið 

í vinnu með þessum viðkvæma skjólstæðingahóp. Bæði teymin heimsækja skjólstæðinga 

sína á heimilum þeirra en með því að mæta heim til fólks fær teymið betri innsýn inn í líf 

og heilsu hvers einstaklings. Þá bjóða heimsóknirnar einnig upp á ákveðinn félagsskap þar 

sem oft skapast samræður milli skjólstæðinga og starfsfólks sem geta reynst gagnlegar 

fyrir báða aðila (Tsemberis, 2010).  

Helsti munurinn á teymunum liggur í því að ACT-teymi sinna skjólstæðingum með 

mjög alvarleg geðræn veikindi og kljást auk þess við vímuefnaneyslu á meðan ICM-teymi 

sinna einstaklingum með vægari geðræn veikindi samhliða vímuefnaneyslu (Tsemberis, 

2010). 

Samkvæmt Tsemberis (2010) er mikilvægt að ACT- og ICM-teymi haldi daglega  

fjörutíu til sextíu mínútna morgunfundi. Markmiðið með fundunum er að teymið miðli 

klínískum upplýsingum sem skipta máli til þess að styðja við skjólstæðinga sína við að ná 

markmiðum sínum. Þá er mikilvægt að fjallað sé stuttlega um alla skjólstæðingana. Með 

morgunfundunum er tryggt að allir teymismeðlimir hafi nýjustu upplýsingar um hvern og 

einn skjólstæðing en með því að upplýsa alla getur hver og einn teymismeðlimur veitt 

þjónustu til allra skjólstæðinganna. Það kemur í veg fyrir að ákveðnir skjólstæðingar séu 

háðir þjónustu ákveðinna teymismeðlima.  

Meðan á morgunfundinum stendur er mikilvægt að teymismeðlimir séu einbeittir og 

hlusti með virkri hlustun á aðra teymismeðlimi þannig að sem bestur árangur náist. Eftir 
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morgunfundinn skulu teymismeðlimir síðan fara og heimsækja skjólstæðinga sína og 

sinna verkefnum sínum (Tsemberis, 2010).  

Þó að sumum skjólstæðingum hafi verið úthlutað húsnæði sem veitir þeim öryggi 

halda teymin samt áfram að veita stuðning og ráðgjöf með það að markmiði að aðstoða 

skjólstæðinga sína við önnur mál og vera til staðar fyrir þá. Teymin geta verið að sinna 

ýmsum ólíkum verkefnum allt frá pappírsvinnu yfir í að setja í þvottavél fyrir viðkomandi 

skjólstæðing. Verkefnin eru fjölbreytt og ólík en öll miðast þau við þá einstaklingsbundnu 

þjónustu sem sniðin er að þörfum hvers og eins skjólstæðings. Þrátt fyrir að teymið sé 

starfandi með heimilislausum einstaklingum og einstaklingum í búsetu þá má ekki gleyma 

því að það er skjólstæðingurinn sem velur hvort hann vilji þiggja þjónustu teymisins, hvers 

konar þjónustu og hvernig hún skuli veitt. Enginn er þvingaður til þess að þiggja þjónustu 

utanaðkomandi aðila (Tsemberis, 2010).  

Mikilvægt er að þverfaglegt starf með góðri samvinnu sé unnið gagnvart 

skjólstæðingahópi sem í eru einstaklingar sem glíma við fjölþættan og flókinn fíknivanda 

auk heimilisleysis. Samvinna milli þjónustukerfa sem leiðir af sér miklar endurtekningar, 

lélegan meðferðarárangur og álag er algeng í tengslum við þennan skjólstæðingahóp. En 

það eru ekki einungis skjólstæðingarnir sem finna fyrir þessu heldur einnig þeir innan 

kerfisins sem veita þjónustuna. Þá hafa nýlegar rannsóknir sýnt fram á virkni ACT-teyma 

sem skilar sér margfalt til notandans. Skjólstæðingar upplifa meira utanumhald, aukið 

öryggi ásamt því að stöðugleiki í húsnæðismálum er meiri (Foster, LeFauve, Kresky-Wolff 

og Rickards, 2010). 

4.1.1 ICM-teymi 

ICM-teymi byggja á gagnreyndri nálgun. Þau eru hönnuð fyrir þá skjólstæðinga sem 

upplifa litla von og þurfa mikinn stuðning til skemmri og afmarkaðs tíma (Homeless Hub, 

e.d.-b). ICM-teymi hafa það að markmiði að aðstoða skjólstæðinga sína við að viðhalda 

húsnæði sínu og ná hámarkslífsgæðum með því að þróa einstaklingsáætlanir, leggja 

áherslu á lífsleikni, byggja upp heilsu skjólstæðinga, leggja áherslu á þátttöku í þroskandi 

athöfnum og byggja þannig upp félagsleg og samfélagsleg sambönd (Homeless Hub, e.d.-

b). ICM-teymi eru ekki bundin við ákveðinn tímaramma vegna þess að skjólstæðingar nýta 

sér þjónustu yfir lengri tíma. ICM-teymisvinna miðast við þá einstaklinga sem glíma við 

fjölþættan vanda og þurfa mikinn stuðning (de Vet o.fl., 2013). Niðurstöður rannsóknar 
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Stergiopoulous o.fl. (2015) bendir til þess að með því að notast við ICM-teymi í starfi með 

fullorðnum, heimilislausum einstaklingum með geðsjúkdóm, má draga verulega úr 

sjúkrahúsvistunum. 

4.1.2 ACT-teymi 

ACT-teymi eru nokkuð svipuð ICM-teymum. Það sem aðgreinir ACT-teymi frá ICM-

teymum er að það fyrrnefnda samanstendur af þverfaglegu teymi sem veitir 

skjólstæðingum sínum þjónustu sem er aðgengileg allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar 

(de Vet o.fl., 2013). ACT-teymi eru hönnuð með það í huga að veita alhliða samfélagslegan 

stuðning til þess að aðstoða skjólstæðinga sína við að haldast í stöðugu húsnæði. ACT-

teymi hafa verið mikið rannsökuð og byggja á gagnreyndri nálgun. Þau eru þverfagleg 

teymi sem í geta verið félagsráðgjafar, geðlæknar, sálfræðingar, stuðningsfulltrúar og 

aðrir heilbrigðisstarfsmenn. ACT-teymi eru ætluð þeim skjólstæðingum sem eru í bráðri 

þörf fyrir stöðugan stuðning en með því er átt við að skjólstæðingar hafi aðgang að 

teyminu allan sólarhringinn sé þess þörf. Skjólstæðingar ACT-teyma eru flestir með 

alvarlegar geðraskanir á borð við geðklofa, geðrofssjúkdóma og meiriháttar þunglyndi 

samhliða vímuefnaneyslu. Þessir einstaklingar glíma við fjölþættan og erfiðan vanda sem 

krefst mikils stuðnings. ACT-teymi eru hreyfanleg en skjólstæðingar hafa greiðan aðgang 

að þeim þar sem þeir geta verið í símasambandi og mælt sér mót við teymin, til dæmis á 

heimilum skjólstæðinga (Homeless Hub, e.d.-c; Tsemberis, 2010). 

4.1.3 Hlutverk teymisstjóra í ICM- og ACT-teymum 

Teymisstjórar gegna mikilvægu hlutverki í teymum. Teymisstjóri er fyrirmynd teymisins. 

Hann hefur það hlutverk að skipuleggja, hvetja, þjálfa og styðja teymið í heild. Þá er það 

á ábyrgð teymisstjóra að koma teyminu saman þannig að það myndi eina heild. Mikilvægt 

er að teymisstjóri leitist við að aðstoða teymismeðlimi sína með það að markmiði að auka 

færni þeirra til þess að bregðast við erfiðum aðstæðum og meðhöndla ýmis vandamál 

sem kunna að koma upp (Tsemberis, 2010).  

Þá hefur teymisstjóri ACT-teyma það hlutverk að funda með hverjum og einum 

teymismeðlimi einu sinni í viku þar sem teymismeðlimir eru hvattir til þess að ræða 

sérstök mál eða aðstæður sem þeir þurfa aðstoð við. Þarna hefur teymisstjórinn það 

hlutverk að ráðleggja og koma með hugmyndir að hugsanlegum aðferðum til þess að 
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hjálpa viðkomandi starfsmanni að sinna vinnu sinni með góðum árangri (Tsemberis, 

2010).    

Teymisstjórar ACT- og ICM-teyma veita skjólstæðingum sínum þjónustu á sama hátt 

og aðrir teymismeðlimir eins og að dvelja ákveðinn tíma inni á heimilum skjólstæðinga, 

fylgja þeim á ýmsa staði og gefa lyf. Teymisstjórar þurfa einnig að bregðast við þegar 

neyðarástand kemur upp með því að koma með snögga úrlausn mála svo að hægt sé að 

hafa sem besta stjórn á aðstæðum hverju sinni. Mikilvægt er að teymisstjórar séu gæddir 

þeim eiginleikum að hafa sterkt innsæi auk þess að vera færir um að bera kennsl á og 

viðurkenna ýmsa styrkleika og veikleika hjá sjálfum sér og öðrum teymismeðlimum. Ef 

jákvæðni er höfð að leiðarljósi, þar sem unnið er með styrkleika hvers og eins, skilar það 

sér í betri og skilvirkari vinnu. Þá er mikilvægt að teymisstjóri geri sér grein fyrir þeim 

skyldum, sem hann stendur frammi fyrir, og þeim kröfum sem gerðar eru til hans 

(Tsemberis, 2010). 

4.2 Nýting handleiðslu í starfi 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á vinnustreitu meðal þeirra sem vinna krefjandi og erfið 

störf (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannsdóttir, 2006). Rannsókn Kinman og 

Grant (2011) bendir til þess að félagsráðgjafar hafi meiri tilhneigingu til vinnustreitu og 

kulnunar (e. burnout) í starfi heldur en aðrar fagstéttir. Framangreind rannsókn bendir 

einnig til þess að vinnustreita getur haft alvarlegar líkamlegar- og andlegar afleiðingar. Að 

vinna krefjandi starf með erfiðan skjólstæðingahóp og takmörkuð úrræði getur oft haft 

mikil áhrif á fagmanninn. Þá geta ýmsar aðrar ástæður legið að baki þessari vinnustreitu 

eins og miklar kröfur og óljósar væntingar til starfsfólks, takmarkað fjármagn til þjónustu 

og tengsl við skjólstæðinga. Hægt er að draga úr vinnustreitu með ýmsum hætti en 

rannsóknir hafa sýnt að handleiðsla (e. supervision) á vinnustað eykur starfsánægju. Með 

handleiðslu  má þróa trausta starfsímynd, fagmennsku og tryggja gæði þeirrar þjónustu 

sem veitt er (Sigrún Júlíusdóttir, 2000; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannsdóttir, 

2006). Megintilgangur handleiðslu er að ná fram mikilvægum eiginleikum og góðri 

kunnáttu starfsmanns svo að þessir þættir nýtist honum sem best í starfi. Með 

handleiðslu öðlast viðkomandi getu til þess að skoða og ígrunda sitt persónulega og 

faglega gildi. Með því er átt við að viðkomandi beitir sér í verkefnum sínum á gagnrýninn 
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hátt þar sem hann mótar eigin hugmyndir og ígrundar starf sitt á skilvirkan hátt (O´neill 

og Fariña, 2018).   

Handleiðarinn hefur það hlutverk að hvetja og styðja starfsmanninn,  miðla til hans 

upplýsingum og hlusta á hann. Þá er mikilvægt að handleiðarinn sjái og bendi á hindranir 

sem verða á vegi starfsmannsins og í kjölfarið nýti styrkleika hans til þess að takast á við 

þær (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannsdóttir, 2006). Þá hafa rannsóknir sýnt 

fram á mikilvægi þess að handleiðsla fari reglulega fram þar sem bæði handleiðari og 

starfsmaður eru undirbúnir fyrir komandi handleiðslu svo að hún nýtist sem best 

(Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannsdóttir, 2006). 

4.3 Seigla í starfi 

Bati, verndandi þættir, einstaklingsbundnir eiginleikar og jákvæður árangur eru allt 

hugtök sem hægt er að nota til þess að lýsa hugtakinu seigla (e. resilience). Seigla hefur 

verið skilgreind sem viðbrögð einstaklings við að takast á við andstæðar væntingar 

neikvæðra þátta. Flestar nálganir í tengslum við hugmyndafræði seiglu tengjast 

batahorfum í kjölfar áfalla. Með því er átt við að seigla, nánar tiltekið sálræn seigla, vísar 

til þess hæfileika sem fram kemur þegar viðkomandi lagar sig að streitu og mótlæti í 

kjölfar áfalla. Þegar áföll ber að garði eða aðstæður valda streitu er seigla mikilvægur og 

gagnlegur eiginleiki fyrir einstaklinginn. Auk þess hefur seiglu oft verið beitt í stærra 

félagslegu samhengi eins og þegar hörmulegir atburðir eiga sér stað (Liu, Reed og Girard, 

2017). 

Kinman og Grant (2011) skilgreina hugtakið seiglu sem getu einstaklings til að takast 

á við ýmiss konar vanda í umhverfinu auk krafna og þrýstings frá öðrum án þess að það 

hafi neikvæð áhrif á einstaklinginn. Í niðurstöðum rannsóknar Kinman og Grant (2011) er 

greint frá því að umhverfisþættir eins og fjölskyldugerð og upplifun í æsku hafa áhrif á 

seiglu síðar á fullorðinsárum. Þá sýnir sama rannsókn að búi einstaklingur yfir seiglu geti 

hann dregið úr neikvæðum áhrifum vinnuálags sem myndast í krefjandi vinnuumhverfi. 

Þá á hugtakið seigla einnig við um þá starfsmenn sem hafa upplifað langvarandi 

vinnustreitu án þess að verða fyrir kulnun en seigla styrkir viðkomandi einstakling og 

hjálpar honum að nýta getu sína og takast á við áskoranir framtíðarinnar í starfi (Kinman 

og Grant, 2011). Þá ber að nefna að hugtakið kulnun er ekki sérstaklega bundið við þá 

sem starfa með einstaklingum með áfallasögu að baki heldur er það hin líkamlega, 
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tilfinningalega og andlega þreyta í kjölfar langvarandi krefjandi aðstæðna sem er líklegri 

til þess að valda því að viðkomandi verði fyrir kulnun (Sodeke-Gregson, Holttum og 

Billings, 2013). 
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5 Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og 
flóknar þjónustuþarfir 

Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla. Í fyrsta undirkafla verður gerð grein fyrir VoR-teyminu og 

starfinu sem það vinnur. Notast var við þátttökuathugun til þess að gera lesanda kleift að 

skilja betur hvernig dagur í lífi teymismeðlima er. Til þess að lesandinn fái nákvæmari 

mynd af notendum þjónustunnar er tekið dæmi um einn slíkan notanda. Í næsta 

undirkafla verður fjallað um stefnu Reykjavíkurborgar frá árunum 2019–2025 í málefnum 

heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Í þriðja og síðasta undirkafla verður 

fjallað um búsetuúrræði Reykjavíkurborgar sem heimilislausum með miklar og flóknar 

þarfir standa til boða. 

5.1 Vettvangs- og ráðgjafateymi Reykjavíkurborgar 

Vettvangs- og ráðgjafateymi (VoR-teymi) er þverfaglegt teymi sem stofnað var árið 2015 

í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir. Teymið hefur aðsetur hjá Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, miðborgar og 

Hlíða að Laugavegi 77. Teymið sinnir ákveðnum hlutverkum en þau eru meðal annars að 

vinna að forvörnum í samstarfi við ráðgjafa á öllum þjónustumiðstöðvum 

Reykjavíkurborgar, hafa yfirsýn yfir málaflokk heimilislausra með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir, bregðast við aðstæðum þegar þess þarf og að veita einstaklingum í 

sjálfstæðri búsetu stuðning og ráðgjöf. Þá er lögð áhersla á hugmyndafræðina um 

húsnæði fyrst (e. housing first) í þjónustu við einstaklinga sem dvelja í sjálfstæðri búsetu. 

Þá fæst VoR-teymið við ýmis önnur verkefni eins og að sinna einstaklingum sem koma í 

Gistiskýlið, þá sérstaklega nýjum einstaklingum og þeim sem eru á leið í fasta búsetu (Elín 

Sigríður Gunnsteinsdóttir, 2018).  

Ákveðið var í samráði við leiðbeinendur rannsóknarinnar að styðjast við 

þátttökuathugun við ritun þessa kafla þar sem tiltækar upplýsingar um  dagleg störf VoR-

teymisins eru af skornum skammti. Þátttökuathugun felur í sér að rannsakandi fylgist 

með, upplifir og tekur þátt í daglegu lífi fólksins. Rannsakandi skoðar og túlkar atburði í 

samhengi auk þess sem hann skráir niður hjá sér það sem er sagt og gert og undirliggjandi 
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merkingu þess (Neuman, 1997). Þátttökuathugunin gerði rannsakanda kleift að skilja 

betur daglegt starf og að fá þannig dýpri innsýn inn í dagleg störf teymisins með áherslu 

á vinnubrögð, samstarf og starfsumhverfi. Rannsakandi dvaldi nokkra daga með teyminu 

og fékk að kynnast teymismeðlimum betur. Dagurinn byrjaði alltaf eins, það er á 

morgunfundi sem stóð yfir í rúmlega hálftíma. Markmiðið með fundunum var að 

skipuleggja daginn, þar sem meðal annars var ákveðið hvaða teymismeðlimir heimsæktu 

hvaða skjólstæðing. Þá var ákveðið á morgunfundunum hvaða starfsmaður skyldi taka 

vaktsíma teymisins en sá starfsmaður hafði það hlutverk að svara símtölum til teymisins, 

annaðhvort frá öðrum þjónustuaðilum eða notendum þjónustunnar. Rannsakandi varð 

var við að vaktsíminn hringdi alloft. Þá hafði VoR-teymið nokkra bíla til umráða en margir 

skjólstæðingar voru í göngufæri frá skrifstofu teymisins. Þó voru teymismeðlimir duglegir 

að ganga til skjólstæðinga sinna ef tími gafst til. Markmið rannsakanda var að fá að fylgja 

sem flestum teymismeðlimum út í daginn til að fá fjölbreyttari sýn á starfshætti þeirra. 

Rannsakandi náði markmiði sínu þar sem hann fékk tækifæri til þess að fylgja flestum 

teymismeðlimum í dagsins önn. Upplifun rannsakanda var sú að starfið væri mjög 

fjölbreytt og óútreiknanlegt, allt frá því að fylgja þjónustunotendum í meðferð, heimsækja 

notendur þjónustunnar á Landspítalann, heimsækja þá á heimili sín eða útrétta með þeim 

svo að dæmi séu nefnd. Til að mynda var einum þjónustunotanda skutlað á Landspítalann 

í umbúðaskipti og var tíminn vel nýttur af þeim teymismeðlimum sem voru með í för, þar 

sem annar þjónustunotandi var heimsóttur á göngudeild Landspítalans í sömu ferð. Eini 

tilgangurinn með þeirri heimsókn var að heilsa upp á viðkomandi og athuga hvernig líðan 

hans væri. Viðkomandi var afar þakklátur fyrir heimsóknina. Annað tilfelli má nefna þar 

sem farið var með þjónustunotanda á Vog. Teymismeðlimur beið í góðan tíma í 

móttökunni með viðkomandi og veitti honum stuðning þar sem hann var að ganga í 

gegnum erfiðan tíma og upplifa mikið vonleysi. Þessi þjónustunotandi var afar þakklátur 

þeim stuðningi, sem hann hlaut frá teymismeðlimnum, og fór í meðferð. 

Þá hittust flestir teymismeðlimir til að snæða saman hádegismat en rannsakandi tók 

eftir því að í hádegismatnum var vinnan sett til hliðar og teymismeðlimir ræddu saman á 

persónulegum nótum.  

Til að gefa innsýn í starf VoR-teymisins er hér tekið dæmi sem er nokkuð lýsandi fyrir 

stöðu margra sem teymið veitir þjónustu. Tekið er dæmi um einstakling sem hefur verið 
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í þjónustu hjá teyminu í nokkur ár. Í upphafi þegar viðkomandi fékk þjónustu teymisins 

var ástandið nokkuð bágborið, bæði varðandi líkamlega og andlega heilsu, sem vissulega 

hafði áhrif á líðan viðkomandi og jafnvel hegðun hans líka. Þá átti viðkomandi 

einstaklingur einnig erfitt með að sinna eigin umhirðu. Því var ákveðið að setja upp áætlun 

í samráði við viðkomandi, þar sem tekið var mið að þörfum og óskum hans, til þess að 

koma í veg fyrir að hann neytti of mikils áfengis í einu en þess þó gætt, að viðkomandi 

fengi áfram áfengi þar sem fráhvörf og krampahætta geta verið lífshættuleg þegar 

inntöku áfengis er skyndilega hætt. Framangreint dæmi fellur undir skaðaminnkandi 

nálgun, en eins og fram hefur komið gengur skaðaminnkun út á það, að fallast á 

vímuefnanotkunina þar sem áhersla er lögð á að draga úr áþreifanlegum skaða, meðan á 

notkun vímuefna stendur. Þá var einnig sett upp áætlun varðandi lyfjagjöf, næringu og 

þrif á íbúð viðkomandi, ásamt aðstoð við persónulega umhirðu ásamt öllu því sem tengist 

því að búa í sjálfstæðri búsetu. Einnig þurfti að fara yfir fjármál með viðkomandi og koma 

húsaleigu í réttan farveg. Einstaklingurinn er enn í þjónustu hjá VoR-teyminu  árið 2019 

og líður mun betur en fyrir nokkrum árum. Viðkomandi hefur mikla þörf fyrir félagslegan 

stuðning, sem VoR-teymið hefur sinnt eftir bestu getu. Þá fær viðkomandi fjölskyldu sína 

og vini í heimsókn, sinnir grundvallar hreinlæti sjálfur auk þess sem hann sér sjálfur um 

margar aðrar athafnir daglegs lífs sem hann réði ekki við áður fyrr. Þá er markmiðið að 

draga hægt og rólega úr stuðningnum sem teymið veitir, með áherslu á að tengja 

notandann við aðra þjónustu og annan félagslegan stuðning (Ásgeir Pétursson, munnleg 

heimild, 30. október 2019). 

5.2 Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar 
þjónustuþarfir 2019-2025 

Reykjavíkurborg hefur lagt fram nýja stefnu í málefnum heimilislausra til ársins 2025. 

Megináhersla er lögð á snemmtæka íhlutun, húsnæði, forvarnir og skaðaminnkandi 

nálgun. Meginstoðir stefnunnar eru skaðaminnkandi nálgun þar sem ekki eru sett skilyrði 

fyrir þjónustu og húsnæði. Þá eru sett skilyrði um virðingu, valdeflingu og virka þátttöku 

meðal notenda þjónustunnar. Einnig skal nefna viðhorf, þekkingu, reynslu og ánægju 

þeirra sem veita þjónustuna, enda hafa framangreindir þættir áhrif á gæði þjónustunnar, 

auk snemmtækrar íhlutunar þar sem starfsfólki Reykjavíkurborgar ber að sýna 

fagmennsku og frumkvæði í að veita sem bestu mögulegu þjónustu í samráði við 
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notendur. Markmið stefnunnar eru nokkur og eru þau eftirfarandi: að enginn neyðist til 

að sofa úti; að enginn þurfi að dvelja lengi í neyðarhúsnæði, að enginn, sem er 

heimilislaus, útskrifist af stofnun eða verði borinn út úr húsnæði án þess að annað úrræði 

standi til boða; að efla samstarf við notendur; að efla forvarnir og samfélagið í heild; að 

tryggja starfsfólki öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi auk stuðnings og tækifæri til 

endurmenntunar; að efla samstarf við stjórnvöld; að stuðla að auknum rannsóknum í 

málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2019). 

5.3 Búsetuúrræði 

Í kaflanum verður fjallað um þau búsetuúrræði sem í boði eru hjá Reykjavíkurborg og 

heimilislausum með miklar og flóknar þjónustuþarfir stendur til boða. Margir af 

notendum þjónustu VoR-teymisins eru með svokallaða tvígreiningu en það hugtak vísar 

til þess þegar einstaklingur glímir við geð- og fíknivanda og er auk þess með miklar og 

flóknar þjónustuþarfir (Zettler, 2018). 

5.3.1 Konukot 

Konukot, sem hefur verið starfandi frá árinu 2004, er neyðarathvarf fyrir heimilislausar 

konur. Konukot er rekið af Reykjavíkurdeild Rauða krossins með samningi við 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. VoR teymið sinnir þjónustu við þær konur sem dvelja 

þar, í samráði við fostöðukonu athvarfsins. Alls geta 12 konur nýtt sér úrræðið í senn. 

Konukot er opið alla daga frá kl. 17:00 til kl. 10:00 næsta dag. Í Konukoti er boðið upp á 

morgunverð og kvöldverð auk þess sem dvalargestum býðst að þvo af sér flíkur og fara í 

bað. Dvalargestum stendur þjónustan til boða sér að kostnaðarlausu (Rauði krossinn, e.d.; 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2019). 

5.3.2 Gistiskýlið 

Gistiskýlið að Lindargötu 48 er næturathvarf sem veitir næturskjól í eina nótt í senn. Í 

Gistiskýlinu er rými fyrir 25 karla, en athvarfið er eingöngu ætlað reykvískum 

húsnæðislausum körlum. Úrræðið er hluti af sérstökum húsnæðis- og búsetuúrræðum 

velferðarsviðs Reykjavíkurborgar (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 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5.3.3 Smáhýsin 

Árið 2008 voru smáhýsi opnuð úti á Granda. Upphaflega voru þau þrjú en í dag eru þau 

fjögur. Smáhýsin eru 25 m2 að stærð. Þau eru rekin af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. 

Smáhýsin byggja á hugmyndafræðinni um húsnæði fyrst en um er að ræða sjálfstæða 

búsetu heimilislausra einstaklinga. Helsta markmið með rekstri smáhýsanna er að veita 

einstaklingum og/eða pörum, sem glíma við áfengis- og/eða vímuefnavanda, önnur 

veikindi eða sérþarfir, öruggt húsnæði. VoR-teymið sinnir daglegu innliti til íbúa 

smáhýsanna. Þá skrifa íbúar smáhýsanna undir dvalarsamning þar sem ákvæði um 

greiðslur vegna húsnæðis koma fram (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2019). 

5.3.4 Hringbraut 

Við Hringbraut er húsnæði með samtals 11 íbúðum, þar af fimm íbúðir sem eingöngu eru 

ætlaðar konum. Íbúðirnar eru hver um sig frá 52 m2 til 54 m2. Íbúðirnar eru innréttaðar 

með forstofu, eldhúsi, stofu, svefnherbergi og baðherbergi. Íbúar greiða leigu. Úrræðið 

byggir á hugmyndafræðinni um húsnæði fyrst og er ætlað að tryggja heimilislausum 

konum og körlum með miklar og flóknar þjónustuþarfir öruggt húsnæði. Í sumum tilfellum 

eru íbúar með tvígreiningu. Við Hringbraut er starfandi vakt sem er til staðar hluta 

sólarhringsins. Þá sinnir VoR-teymið íbúum með stuðningi og einstaklingsmiðaðri 

þjónustu (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2019). 

5.3.5 Miklabraut  

Við Miklubraut í Reykjavík stendur húsnæði sem ætlað er körlum með tvígreiningu. Ekki 

er gerð krafa um að íbúar séu hættir notkun áfengis- og/eða vímuefna. Hver íbúi hefur 

sitt herbergi en stærri rými, eins og stofa, eldhús og þvottahús, eru sameiginleg.  

Mikil áhersla er lögð á góða samvinnu við geðheilbrigðiskerfið, áfengis- og 

vímuefnameðferðarkerfið og aðra sem koma að málum íbúanna. Markmið 

búsetuúrræðisins er að veita íbúum þess öruggt húsnæði og viðeigandi stuðning með 

áherslu á aðlögun að sjálfstæðri búsetu. Íbúar skrifa undir samning þar sem þeir 

samþykkja réttindi og skyldur sem fylgja búsetuúrræðinu. Þá greiða íbúar leigu og 

fæðisgjald (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2019). 
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5.3.6 Njálsgata  

Á Njálsgötu er heimili sem Velferðarsvið Reykjavíkurborgar rekur. Úrræðið er ætlað þeim 

hópi heimilislausra sem erfiðast hefur gengið að veita þjónustu. Þá er ekki gerð krafa um 

að íbúar séu hættir notkun áfengis- og/eða vímuefna. Heimilið er ætlað átta 

heimilislausum körlum. Hver íbúi hefur sitt herbergi en stærri rými, eins og stofa, eldhús 

og þvottahús, eru sameiginleg. Íbúum er boðið upp á morgunmat og eina heita máltíð á 

dag. Mikil áhersla er lögð á góða samvinnu við geðheilbrigðiskerfið, áfengis- og 

vímuefnameðferðarkerfið og aðra sem koma að málum íbúanna. Þá greiða íbúar leigu og 

fæðisgjald (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2019). 

5.3.7 Ný úrræði 

Til stendur að bæta við 20–25 smáhýsum. Nýju smáhýsin eru annars eðlis en smáhýsin 

sem fyrir eru. Þau verða meira í stíl við hugguleg sumarhús og eru hönnuð með þarfir 

tilvonandi íbúa að leiðarljósi. Þá var nýtt neyðarskýli sem ætlað er ungum karlmönnum 

formlega opnað 13.nóvember 2019. Þar er pláss fyrir 15 karlmenn. Síðan hefur einnig 

opnað nýtt úrræði að Hringbraut, fyrir konur með fjölþættan vanda. Reykjavíkurborg 

hefur keypt hús með nokkrum einstaklingsíbúðum sem munu nýtast fyrir þessar konur og 

þeim verður sinnt í samræmi við þjónustuþarfir þeirra (Ásgeir Pétursson, munnleg 

heimild, 15. október 2019). 
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6 Aðferðir og framkvæmd rannsóknar 
Eins og fram hefur komið er markmið rannsóknarinnar að varpa ljósi á upplifun 

starfsmanna VoR-teymisins, öðlast skilning á viðhorfum þeirra til starfsins auk þess að 

skilja betur hvaða þættir stuðla að hvatningu og ánægju í starfi. Rannsóknin byggir á 

starfsrannsókn (e. practice research) þar sem tekin voru eigindleg viðtöl (e. qualitative 

interviews) og gerðar þátttökuathuganir (e. field research). Hér verður gerð grein fyrir 

aðferðum og hvers vegna rannsakandi valdi þessar aðferðir, framkvæmd rannsóknar, 

takmörkunum og siðferðilegum álitamálum. 

6.1 Starfsrannsóknir 

Starfsrannsóknir skiptast í tvo flokka, starfenda- og starfsrannsóknir. Hugtakið 

starfendarannsóknir (e. action research) var upphaflega sett fram af félagssálfræðingnum 

Kurt Lewin árið 1944 en hann skilgreindi starfendarannsóknir sem ítrekað hringferli sem 

byggist upp á greiningu, leit að staðreyndum, þróun hugmynda og áætlun, framkvæmd 

og áframhaldandi leit að staðreyndum sem leiðir að nýju hringferli. Taldi Lewin að það 

væri árangursríkara að rannsaka félagsleg fyrirbæri í sínu eðlilega umhverfi heldur en á 

rannsóknarstofum (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). Lewin taldi að virk 

þátttaka þeirra sem taka þátt í rannsókninni yrði að vera til staðar allt rannsóknarferlið 

þannig að hægt væri að rannsaka starfsemina innan frá (Adelman, 1993). Með virkri 

þátttöku einstaklings, sem er bæði rannsakandi og starfsmaður á sama tíma, getur 

rannsóknin leitt til ýmiss konar vitundarvakningar, umbóta og breyttra vinnubragða þar 

sem rannsóknin snertir rannsakandann sjálfan, starf hans og starfsaðstæður. Því má segja 

að kjarninn í starfendarannsóknum sé að tengja saman starf og rannsóknir með það að 

markmiði að afla nýrrar vitneskju (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). Eins 

og fram hefur komið skilgreindi Lewin starfendarannsóknir sem endurtekið hringferli. Á 

mynd 1 hér á eftir má sjá uppbyggingu starfendarannsókna en þær fela aldrei í sér fyrir 

fram ákveðið línulegt ferli þar sem eitt tekur við af öðru heldur er ferlið sífelld 

endurtekning sem felst í hringlaga þróun (McKernan, 1991). 
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Mynd 1. Hringferli starfendarannsókna (e. action research cycle) 

 

Í upphafi starfendarannsókna þarf að skilgreina viðfangsefni, greina þarfir, setja fram 

tilgátu, gera framkvæmdaráætlun, hefja framkvæmd, meta stöðuna og taka ákvarðanir 

eins og sést á mynd 1 hér fyrir ofan. Hringrásin felur það í sér að rannsóknargögnin eru 

því annaðhvort megindleg eða eigindleg. Til þess að safna gögnum í slíkum rannsóknum 

má notast við dagbókarskrif, vettvangsathuganir, viðtöl, viðhorfskannanir og önnur 

skrifleg gögn. Rannsakandinn er því sífellt að endurmeta stöðuna þar sem rannsóknin er 

lifandi og færist fram og aftur í öllu ferlinu (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2016).   

Starfendarannsóknir og starfsrannsóknir eru mjög lík rannsóknarform. 

Starfendarannsóknir einkennast þó af því að rannsakandinn er sjálfur starfsmaður þar 

sem hann stendur yfirleitt frammi fyrir aðstæðum í starfi sínu sem kalla á úrbætur. Í 

starfsrannsóknum er rannsakandi hins vegar utanaðkomandi aðili auk þess sem allt 

rannsóknarferlið er háð samvinnu milli rannsakanda og þátttakenda (Goldkuhl, 2012; 

Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016; Uggerhøj, 2011). Þar sem rannsakandi 

er utanaðkomandi aðili þá eru starfsrannsóknir oft ómótaðar í upphafi rannsóknar enda 
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veit rannsakandi yfirleitt ekki fyrir fram hvernig rannsókninni mun vinda fram. Auk þess 

byggir rannsóknin að miklu leyti á umræðum (e. paradigms) og samvinnu (e. 

collaboration) meðan rannsóknartíminn varir og tekur því stöðugum breytingum allt 

rannsóknarferlið (Uggerhøj, 2011). 

Rannsókn þessi er starfsrannsókn. Rannsakandi valdi starfsrannsókn vegna þess að 

þar ríkir mikil nálægð milli starfshóps og rannsakanda auk þess sem starfshópurinn tekur 

þátt í rannsókninni, ekki eingöngu sem viðföng heldur sem fullvirkir meðrannsakendur. 

Starfsrannsóknir fara yfirleitt fram að mestum hluta á vinnustað starfshóps þar sem 

starfshópur og rannsakandi verða samstarfsaðilar í rannsókninni en starfsrannsóknir 

ganga út á að tryggja þörf fyrir þekkingu sem byggist á upplifun starfshópsins (Uggerhøj, 

2011).  

Uggerhøj (2011) fjallar um mikilvægi þess að félagsráðgjafar stundi starfsrannsóknir. 

Grundvöllur þess að stunda slíkar rannsóknir er að greina góðar og álitlegar leiðir sem 

gagnast í starfi en um það snýst stór hluti af starfsrannsóknum. Þá eiga þátttakendur 

starfsrannsókna stærstan þátt í því að þróa nýja þekkingu og greina gagnlegar leiðir í starfi 

þar sem þeir eru meðrannsakendur sem gegna því hlutverki að móta mælitæki 

rannsóknarinnar með rannsakanda og gefa endurgjöf í öllu rannsóknarferlinu. Til þess að 

hægt sé að greina þessar góðu og álitlegu leiðir þarf rannsakandi að byggja efni sitt á 

faglegri þekkingu sem gerir honum kleift að skilja flókna starfshætti ásamt félagslegu 

réttlæti. Starfsrannsóknir búa einnig yfir þeim styrk að veita þátttakendum þann 

möguleika að koma mismunandi skoðunum sínum á framfæri og taka ýmis vandamál til 

umræðu en með því að ræða mismunandi skoðanir þátttakenda er hægt að koma á betri 

samvinnu (Uggerhøj, 2011). Í starfsrannsóknum er áhersla lögð á ramma, markmið og 

niðurstöður rannsóknarferlisins. Eins og fram hefur komið er lögð áhersla á náið samstarf 

þar sem ríkir skuldbinding og gott samræmi milli rannsóknarefnisins/starfsfólks (e. 

practice) og rannsóknarinnar (e. research). Þó er rannsóknarferlið oft ómótað því að 

umræður eru í sífelldri þróun þar sem mismunandi þátttakendur koma að rannsókninni. 

Því má segja að starfsrannsóknir séu opnar í eðli sínu og taki ákveðnum breytingum í 

rannsóknarferlinu (Uggerhøj, 2011). 
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6.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Rannsakandi valdi eigindlegar aðferðir til að afla gagna í þessari starfsrannsókn. 

Eigindlegar aðferðir urðu fyrir valinu en þær eru taldar henta best þegar rannsakandi veit 

ekki fyrir fram hvað hann gæti hugsanlega fundið. Þar að auki taldi rannsakandi það 

hentugast að skoða rannsóknarefnið í eðlilegu umhverfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í 

eigindlegum rannsóknum eru nokkrar aðferðir notaðar við gagnaöflun eins og 

þátttökuathuganir, vettvangsathuganir og viðtöl (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsakandi notaðist við viðtöl og þátttökuathuganir í þessari rannsókn. Eigindlegar 

aðferðir byggja á því að hlusta og sjá hvernig viðmælendur upplifa heiminn. Þá eru 

algengustu viðfangsefni eigindlegra rannsókna að skoða reynslu, viðhorf og merkingu en 

með því að rannsaka þessa þætti fær rannsakandi dýpri innsýn inn í ákveðin fyrirbæri 

(Padgett, 2008). Til eru nokkrar aðferðir til að auka trúverðugleika eigindlegra rannsókna. 

Til að mynda getur verið gagnlegt að gefa sér meiri tíma til að ræða við viðmælendur, 

hlusta betur, fylgjast betur með og gefa sér meiri tíma í að velta niðurstöðum fyrir sér. Þá 

er einnig mikilvægt að fá staðfestingu á vettvangi/í viðtölum hvað varðar 

einstaklingsbundna greiningu gagna. Er það talið mikilvægt svo hægt sé að sjá hvort 

gagnagreining rannsakandans byggir á rannsóknargögnunum (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Eins og fram hefur komið felur þátttökuathugun í sér að rannsakandinn fylgist með 

daglegu lífi fólks, hefur bein samskipti við það, upplifir daglegt líf fólks og tekur þátt í því. 

Í þátttökuathugunum skoðar rannsakandi og túlkar atburði í samhengi auk þess sem hann 

skráir niður það sem sagt er og gert og undirliggjandi merkingu þess (Neuman, 1997). 

6.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Tengiliður 

rannsakanda við sviðið var Erla Björg Sigurðardóttir. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar gaf 

rannsakanda leyfi fyrir rannsókninni (sjá viðauka 1). Gerð rannsóknaráætlunar hófst vorið 

2019 auk þess sem rannsakandi hóf þá fræðilega gagnaöflun. Um sumarið 2019 hófst 

vinna við fræðilegan hluta ritgerðarinnar og fyrstu drög að viðtalsvísi voru unnin undir 

leiðsögn leiðbeinanda, Guðnýjar Bjarkar Eydal. Næst á dagskrá var að vinna viðtalsvísi 

með teyminu. Viðtalsvísirinn var borin undir teymið og teymismeðlimum gafst tækifæri 

til þess að koma með athugasemdir við viðtalsspurningarnar en til þess kom ekki að 
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breyta þyrfti viðtalsvísinum. Hann hélst því óbreyttur (sjá viðauka 2). Áður en viðtöl hófust 

útbjó rannsakandi í samráði við ábyrgðarmann rannsóknarinnar upplýst samþykki (sjá 

viðauka 3). Var þetta gert til þess að gæta hagsmuna þátttakenda. Þátttakendur 

samþykktu síðan þátttöku sína í rannsókninni með undirskrift sinni en öllum var heimilt 

að hætta þátttöku hvenær sem var án frekari útskýringa eða afleiðinga þrátt fyrir að 

rannsókn væri hafin. Aðstoðarleiðbeinandi rannsóknarinnar, Ásgeir Pétursson, 

teymisstjóri VoR-teymisins, hafði kynnt rannsóknina fyrir teyminu í júlí 2019. Allir þeir 

sem voru í vinnu á þeim tíma fengu upplýsingar um tilgang og markmið rannsóknarinnar 

auk rannsóknarspurninga. 

Á tímabilinu frá ágústlokum fram til miðs september fór hitti rannsakandi teymið 

nokkrum sinnum. Markmið rannsakanda var að skilja betur og öðlast dýpri innsýn inn í 

daglegt starf teymisins með áherslu á vinnubrögð, samstarf og starfsumhverfi. 

Rannsakandi dvaldi nokkra daga með teyminu og fékk að kynnast meðlimum þess betur. 

Þá vildi rannsakandi fá að fylgjast með sem flestum teymismeðlimum við dagleg störf til 

að fá fjölbreyttari sýn á starfshætti þeirra. Rannsakanda varð að ósk sinni og fékk því að 

sjá ólík vinnubrögð og nálganir teymismeðlima. Sem þátt í daglegu starfi sínu skrifaði 

rannsakandi hjá sér vettvangsnótur næstum eftir hvern dag en þær fjölluðu um það sem 

honum þótti athugavert og áhugavert auk ýmissa hugleiðinga. Um miðjan september 

hófust viðtöl. Stuðst var við viðtalsvísinn og öll viðtöl hljóðrituð á tölvu með leyfi 

þátttakenda.  

Viðtölin fóru öll fram á starfsstað viðmælenda en VoR-teymið er staðsett á 3. hæð í 

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða sem er til húsa að Laugavegi 77. 

Enginn kemst inn á 3. hæð án lykils en starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar eru þeir einu 

sem bera lykla á sér. Þá samnýtir teymið skrifstofu þar sem hver og einn starfsmaður hefur 

sitt skrifborð. Þar er þétt setið, skrifborð við skrifborð. Viðmælendur voru tíu talsins. 

Viðmælendur voru með fjölbreyttan bakgrunn og höfðu mislanga starfsreynslu í VoR-

teyminu. Viðmælendur höfðu til að mynda lokið námi í garðyrkjufræði, sálfræði, 

diplómanámi í réttarsálfræði, meistaraprófi í kynja- og menningarfræði, félagsliðanámi, 

félagsfræði, hjúkrunarfræði, fjölskyldufræði, guðfræði og uppeldis- og menntunarfræði. 

Að loknum viðtölum hófst afritun, öll viðtölin voru afrituð orðrétt og þau síðan greind. 

Rannsakandi las hvert viðtal oft yfir. Við greiningu gagnanna var notast við opna kóðun 

(e. open coding). Opin kóðun felur í sér að hvert viðtal er kóðað og borið saman við önnur. 
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Þannig var hægt að bera kennsl á ýmis sameiginleg mynstur í frásögnum viðmælenda sem 

loks mynduðu þemu (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Viðtalsvísirinn gaf rannsakanda 

nokkurn veginn hugmyndir að meginatriðum sem ætlunin var að ná til í viðtölunum. Þegar 

þau hófust reyndist viðtalsvísirinn vera fremur stýrandi og því urðu meginniðurstöður 

nokkuð í samræmi við hann. Rannsakandi hóf þá aftur yfirlestur á fræðilegum hluta 

ritgerðarinnar til þess að öðlast betri tilfinningu fyrir því hvaða þætti niðurstöður 

viðtalanna lögðu áherslu á. Viðtalsvísirinn lagði áherslu á eftirfarandi flokka:  

starfsumhverfi, teymisvinnu, líðan, nálganir og aðferðir í starfi og hvað mætti betur fara í 

starfsemi VoR-teymisins. 

 Þegar rannsakandi byrjaði að lesa gögnin kom fljótt í ljós að framantaldir flokkar yrðu 

megin þemu rannsóknarinnar og því voru þessi þemu höfð að leiðarljósi við greiningu 

gagna. Þó komu í ljós í frásögnum viðmælenda nokkur undir þemu undir flestum megin 

þemum. Að lokinni þemagreiningu voru niðurstöður settar fram og þær síðan túlkaðar. 

Þegar niðurstöður lágu fyrir fór rannsakandi á fund með öllu teyminu og bar niðurstöður 

undir teymið sem endaði með því að teymið samþykkti allt það sem fram hafði komið. 

Leiddi það í ljós að rannsakandi túlkaði orð viðmælenda rétt frá upphafi. Að lokum var 

gerð samantekt á helstu niðurstöðum ritgerðar auk fræðilega hluta hennar og þær 

dregnar saman í umræðukafla og lokaorðum.   

6.4 Siðferðileg álitamál 

Ekki var talin þörf á að sækja um leyfi frá Vísindasiðanefnd eða Persónuvernd. 

Rannsakandi gætti nafnleyndar hjá viðmælendum sínum til að tryggja öryggi og gæði 

rannsóknarinnar. Rannsakandi taldi sig koma fram við starfsmenn VoR-teymisins af 

virðingu og heiðarleika auk þess sem hann leitaðist við að byggja upp gagnkvæmt traust. 

Rannsakandi gætti fyllsta trúnaðar á öllum sviðum rannsóknarinnar eins og við 

upplýsingaöflun, skráningu gagna og hvernig unnið var með gögnin. Öllum gögnum var 

eytt eftir afritun. Ekkert var haft eftir viðmælendum sem þeir höfðu ekki lesið yfir og 

samþykkt. Rannsakandi var fyrir fram meðvitaður um mikilvægi þess að leita til 

leiðbeinanda og aðstoðarleiðbeinanda teldi hann þörf á því en ekki kom til þess í þessari 

rannsókn. Rannsakandi var ávallt meðvitaður um að ýmsar tilfinningar, skoðanir, viðhorf 

og líðan gætu haft áhrif á hann meðan á rannsókn stæði. Þá taldi rannsakandi það 



51 

mikilvægt að vera ekki með fyrir fram mótaðar skoðanir á rannsóknarefninu heldur fara 

með opnum hug inn í verkefnið, sem hann gerði allt rannsóknarferlið. 
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7 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og sagt frá megin þemum 

og undir þemum sem komu fram við greiningu viðtala. Eins og fram kom hér að framan 

varð viðtalsvísirinn fremur stýrandi í viðtölum, eins og við mátti búast þar sem hann var 

þróaður í samtali við teymið. Megin þemu viðtalanna eru í raun flest atriði sem þegar voru 

til staðar í viðtalsvísi og því um ákveðna samsvörum að ræða. Markmið rannsóknarinnar 

var að varpa ljósi á upplifun starfsmanna í starfi sínu í VOR-teyminu, öðlast skilning á 

viðhorfum starfsmanna til starfsins og skilja betur hvaða þættir stuðla að hvatningu og 

ánægju í starfi. Skoðað var hvaða þættir ollu álagi í starfi og hvert væri gildi handleiðslu í 

starfi að mati teymismeðlima. 

 Viðmælendur voru tíu talsins. Á þessu ári, það er á árinu 2019, fjölgaði starfsmönnum 

í VoR-teyminu enda var unnið að því að stækka teymið. Helmingur þeirra tíu, sem eru 

starfandi í teyminu árið 2019, hafði unnið skemur en eitt ár. Viðmælendum voru ekki gefin 

dulnefni til þess að gæta fyllsta trúnaðar og vernda persónueinkenni þeirra þar sem um 

lítið teymi var að ræða og því gæti orðið auðvelt að bera kennsl á frásagnir viðmælenda. 

Því var ákveðið að fjalla almennt um hópinn. Í niðurstöðunum er að finna beinar tilvitnanir 

úr viðtölunum til þess að styrkja niðurstöðurnar og dýpka innsýn lesenda í frásagnir um 

þemun sem fram komu.  

Eftirtalin megin þemu komu fram við greiningu viðtalanna og er fjallað um þau í 

meðfylgjandi undirköflum: 

• Starfsumhverfi 

• Teymisvinna 

• Nálganir og aðferðir í starfi 

• Líðan 

• Styrkleika í starfi 

• Hvað mætti gera betur í starfsemi VoR-teymisins? 
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7.1 Starfsumhverfi 

Eins og áður kom fram eru skrifstofur VoR-teymisins á 3. hæð Þjónustumiðstöðvar 

Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Aðeins er hægt að komast inn á 3. hæð með lykli en 

eingöngu starfsmenn Þjónustumiðstöðvarinnar bera lykil á sér og komast inn á skrifstofu 

teymisins. Allir viðmælendur voru spurðir um skoðanir á starfsumhverfi. Nokkrir 

viðmælenda nefndi óánægju með aðsetur teymisins og áhrif þess á starfsmenn. Þá lýstu 

sumir yfir óánægju með aðbúnað og ræddu mikilvægi þess að öryggi starfsfólks væri 

tryggt. 

7.1.1 Húsnæði 

Viðmælendur voru tvístígandi í afstöðu sinni gagnvart starfsumhverfinu. Sumir sögðu 

teymið ekki vera nægilega aðgengilegt fyrir notendur þjónustunnar. Töldu þeir að 

notendur þjónustunnar ættu að hafa greiðan aðgang að teymismeðlimum og hafa þann 

möguleika að geta leitað til þeirra þegar þörf var á, eftir hentugleika hvers og eins 

notanda. Með því væri ekki verið að þröngva þjónustunni upp á notandann heldur sækti 

hann sjálfur þjónustuna. Einn viðmælandi lýsti skoðunum sínum svona: 

Við erum algjörlega ekki á réttum stað. Við eigum að vera vettvangsteymi, þá finnst 
mér að við eigum að vera einhvers staðar þar sem fólk getur komið til okkar og við 
getum verið með kaffi á könnunni. Af því að það er líka markmið að fólk vilji 
þjónustuna, við eigum ekki að þröngva henni að fólkinu auk þess sem það gæti orðið 
til þess að fólk stígi skrefið sjálft, þá vill það þjónustuna. Það eru svo margir brenndir 
af alls kyns stofnunum og við erum bara kerfi fyrir þeim, þau eru ekkert að aðgreina 
okkur sem eitthvað teymi. 

Annar viðmælandi var sammála ofangreindum viðmælanda og greindi auk þess frá því að 

hann taldi sig hafa grætt á því að hafa flutt aðsetur teymisins að Laugavegi 77 þar sem 

hann hefði fengið gott tækifæri til þess að kynnast þeim ráðgjöfum á þjónustumiðstöðinni 

sem sinntu málum notendanna. Hann var þó þeirrar skoðunar að nú væri skynsamlegt að 

fara að huga að annarri staðsetningu, staðsetningu þar sem notendur þjónustunnar hefðu 

greiðari aðgang að teymismeðlimum. Hann sagði: 

Mér finnst að fólkið okkar eigi að hafa greiðan aðgang að okkur. Ég vil að fólkið okkar 
geti „droppað inn“ … Ég held að þetta hafi verið rétt skref, að færa okkur hingað 
tímabundið til þess að tengjast ráðgjöfunum sem eru með fólkið okkar, mér finnst ég 
hafa grætt á því. En núna held ég að það sé kominn tími til að færa okkur. 
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Þó nokkrir viðmælendur voru ánægðir með staðsetningu teymisins að Laugavegi 77 en 

töluðu ekki nánar um það. Einn viðmælandi svaraði stutt og hnitmiðað: 

Starfsumhverfið mitt er ágætt...ég er svo út um allt ... en aðstaðan hér er mjög fín ... 
ég er mjög sátt/ur. 

Annar viðmælandi sló á létta strengi og lýsti starfsumhverfi sínu svona: 

Það er yndislegt að vera á Laugavegi 77...það er chai-latte á kaffivélinni og 
skemmtilegt fólk. 

Af frásögnum ofangreinds viðmælanda má draga þá ályktun að honum þykir 

starfsumhverfi sitt gott. 

7.1.2 Aðbúnaður á vettvangi 

Fram kom í viðtölum við viðmælendur að þeir höfðu nokkuð ólíkar skoðanir varðandi 

aðbúnað starfsfólks. VoR-teymið er hreyfanlegt vettvangsteymi sem starfar mikið á 

vettvangi með notendum þjónustunnar. Eins og fram hefur komið hefur VoR-teymið 

nokkra bíla til umráða sem allir eru í notkun daglega. Allir þeir viðmælendur, sem lýstu 

yfir óánægju, voru sammála um að tryggja þyrfti betur öryggi starfsmanna á vettvangi. 

Það var mikið áhyggjuefni hjá sumum viðmælendum að ekki væri búið að taka í gildi 

handfrjálsan búnað sem starfsmenn gætu notað í akstri: 

Við höfum verið að berjast fyrir handfrjálsa búnaðinum og skóm og svona! Þetta 
tekur svo langan tíma. Það er aðallega það. Það eru svo mikið af hringingum og við 
getum ekki verið með einhvern á hátalara í símanum, þegar við erum með notanda í 
bílnum. Þetta vantar algjörlega og það er mikill seinagangur á þessu. 

Annar viðmælandi tók í sama streng: 

Svo erum við með mjög lélega bíla þú veist … við erum búin að biðja um handfrjálsan 
búnað og það er ein búin að fá sekt hjá okkur og við þurfum að borga þetta sjálf. Það 
er margt svona sem er horft fram hjá. 

Þá greindi einn viðmælandi frá því að hann þyrfti oft að hringja símtöl í ýmsum 

erindagjörðum tengdum vinnunni. Hann taldi sig vera að setja sig og aðra í „hættu“ með 

því að keyra bíl og svara í farsíma en samkvæmt 47. gr umferðarlaga nr. 50/1987 er 

ökumanni vélknúins ökutækis óheimilt að nota farsíma við akstur án handfrjáls búnaðar.  

Það var þó ekki eingöngu vöntun á handfrjálsum búnaði sem teymismeðlimum fannst 

ábótavant í aðbúnaði teymisins. Flestir viðmælendur greindu frá því að þeim þætti 
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mikilvægt að klæðast vinnufatnaði þar sem ýmsar aðstæður kölluðu á sérstakan 

vinnufatnað. Þá nefndu nokkrir viðmælendur að skór væru mikilvægur hluti af 

vinnufatnaði þar sem aðstæður eru oft þannig: 

Við vildum geta verið með skó sem við getum farið í eins og þegar við förum í 
smáhýsin til dæmis, þar eru bara nálar þarna fyrir utan. 

Annar viðmælandi talaði um að það tæki enga stund að redda vinnufatnaði, að það væri 

eitthvað sem væri hægt að redda „á viku“. Hann lýsti þessu svona: 

Ég væri til í að vera í vinnufötum … skó skilurðu og úlpu ... Það er ekki einu sinni 
fatapeningur og við erum oft að vaða í ælu og klóaki og það er ætlast til þess að við 
gerum ýmislegt! .. .Það væri gott að hafa búningaaðstöðu þar sem við getum farið í 
vinnugallann og farið í sturtu, þegar unnið er í aðstæðum þar sem fötin eiga á hættu 
að vera óhrein. 

Upplifun eins viðmælanda var að stjórnendur teymisins hlustuðu ekki á það sem teymið 

hefði að segja hvað varðar bættan aðbúnað á vettvangi. Hann upplifði eins og það „væri 

horft fram hjá þessum hlutum“ eins og það væri ekki tekið mark á því sem þeir hefðu að 

segja: 

Eins og fatapeningar og svona eða úlpur og skór, við höfum ekki fengið neitt. Það er 
margt svona sem er bara horft fram hjá. Ekki vill vinnuveitandinn minn tryggja mig ef 
ég stíg á nál sem er með alnæmi eða HIV-smituð, ég fæ ekki einu sinni skó. 

Það voru þó ekki allir viðmælendur sammála um að aðbúnaði væri ábótavant og lýsti einn 

viðmælandi því svona: 

Já við fáum þau verkfæri sem við biðjum um. Ég er alveg ánægð/ur með það. 

Ljóst er að viðmælendur höfðu nokkuð ólíkar skoðanir varðandi aðbúnað starfsfólks. 

7.2 Teymisvinna 

Í viðtölum var spurt um sýn viðmælenda á góða teymisvinnu og hvort starfsmenn töldu 

VoR-teymið uppfylla þá sýn. Viðmælendur virtust flestir vera sammála um hvað þyrfti að 

vera til staðar í árangursríku teymi. Þá voru flestir teymismeðlimir meðvitaðir um að 

teymið væri enn í mótun og ekki komin nægileg reynsla á teymisvinnuna. 
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7.2.1 Sýn viðmælenda á árangursríkri teymisvinnu 

Flestir viðmælendur töldu að fjölbreyttur bakgrunnur fólks, gott upplýsingaflæði, 

gagnrýni starfsmanna, traust, góð samvinna og virðing væru þau atriði sem árangursrík 

teymi þyrftu að innihalda. Fimm viðmælendur eða helmingur teymismeðlima álitu 

fjölbreyttan bakgrunn starfsfólks skipta máli. Töldu þeir að með fjölbreyttum bakgrunni 

fólks væri hægt að ná til fleiri notenda þjónustunnar. Með því áttu viðmælendur við að 

teymið yrði sterkara með fjölbreyttum bakgrunni þar sem möguleiki væri að ná til sem 

flestra. Einn viðmælandi lýsti því sem svo að með tilkomu hjúkrunarfræðings og 

sálfræðings í teymið væri hægt að ganga inn í mikilvæg verk sem krefðust slíkrar 

menntunar þegar unnið væri með einstaklingum með mikinn og flókinn vanda.. Hann 

orðaði það svona: 

Það er þessi breidd í fagþekkingunni sem teymi þarf að búa yfir … nú erum við komin 
með hjúkrunarfræðing og sálfræðing. Það eru komin „stabilíseruð“ próf þarna inn. 
Það er að skila sér vel … lítur mjög vel út í mínum augum. 

Annar viðmælandi lýsti yfir ánægju sinni með að félagsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og 

sálfræðingur væru komnir í teymið. Tók hann það skýrt fram að „nú væri teymið á góðri 

leið með að vera dálítið sterkt og gott teymi“. Ásamt fjölbreyttum bakgrunni starfsfólks 

taldi helmingur viðmælenda að gott upplýsingaflæði skipti höfuðmáli í góðu teymi. Töldu 

flestir að gott upplýsingaflæði væri gríðarlega mikilvægt svo að allir geti verið inni í málum 

notendanna: 

Það þarf að vera gott upplýsingaflæði … það þurfa allir í teyminu að vera inni í 
málunum. 

Þá töluðu fleiri viðmælendur um mikilvægi þess að vera inni í málum notenda 

þjónustunnar og þá skipti upplýsingaflæðið miklu máli. Einn viðmælandi sagði: 

Það þurfa allir að vera á leiðinni á sama stað og þá þarf maður að hafa upplýsingar 
[…] fólk þarf að vera vel upplýst. 

Þá lýsti einn viðmælandi því svona: 

Þar sem við erum að fást við mjög erfið mál þá þarf maður að geta treyst á félagann. 

Einn viðmælandi sagði: „ Það skiptir máli að geta unnið með hnökra og ekki láta það verða 

persónulegt, styðja hvert annað.“ Þá tók annar viðmælandi í svipaðan streng og lagði 
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sérstaka áherslu á mikilvægi þess að vera óhrædd/ur við að gagnrýna aðra samstarfsmenn 

og vera dugleg/ur að spyrja spurninga og „vera opin fyrir gagnrýni á báða bóga“. Með því 

væri hægt að byggja „eitthvað betra upp“. Fleiri viðmælendur voru sammála um að það 

væri í lagi að vera ósammála öðrum teymismeðlimum. Einn viðmælandi lýsti árangursríku 

teymi svona: 

Gott teymi að mínu mati … þarf ekki alltaf að vera sammála … en getur leyst ágreining 
án þess að það séu leiðindi … eru samstíga.   

Gagnrýni og skoðanir teymismeðlima virðast skipta viðmælendur miklu máli. Telja sumir 

viðmælendur það nauðsynlegt í góðri teymisvinnu, að geta gagnrýnt hvort annað. 

7.2.2 Viðhorf viðmælenda til VoR-teymisins  

Teymismeðlimir greindu frá ólíkum viðhorfum til teymisins. Ánægjan, sem 

teymismeðlimir lýstu, sneri að miklu leyti að vinnusemi teymismeðlima. Nokkrir 

viðmælendur töluðu um að teymismeðlimir væru duglegir og hefðu skilning á þörfum 

hvers annars og bæru virðingu fyrir fjölbreytileika hvers annars og fyrir að fólkið væri ólíkir 

einstaklingar. Þá nefndi einn viðmælandi að teymið væri „alveg draumi líkast“. Þó var ekki 

samhljómur meðal allra teymismeðlima þar sem nokkrir teymismeðlimir töldu að teymið 

gæti orðið enn betra. Einn viðmælandi lýsti upplifun sinni af VoR-teyminu svona: 

Ég held að fólk sé viðkvæmt fyrir gagnrýni ... traust er ekki alveg til staða r[...]. Þegar 
það er búið að ákveða eitthvað eitt ekki fara þá að gera eitthvað annað ... Fólk er 
hrætt við að viðurkenna mistök sín. 

Þá var einn viðmælandi þeirrar skoðunar að það væri „kergja og sundrung“ í teyminu og 

lýsti því þannig að mórallinn væri ekki góður í teyminu. Lýsti hann því sem svo að hann 

hefði fundið fyrir vantrausti innan teymisins. Þá greinir einn viðmælandi frá því að árangur 

teymisins skili sér ekki „uppávið“ að hans mati: 

Mér finnst eitt vera að gerast í teyminu og annað sem er að gerast fyrir ofan það ... 
það finnst mér ekki vera að„ fúnkera“ nógu vel. 

Ljóst er því að viðhorf teymismeðlima til teymisins eru almennt jákvæð en jafnframt 

margbreytileg. 
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7.2.3 Stuðningur stjórnenda 

Mikill meirihluti teymismeðlima greindi frá því í viðtölum að hann upplifði góðan stuðning 

frá stjórnendum. Af frásögnum viðmælenda að dæma má ætla að stuðningur stjórnenda 

skipti þá miklu máli: 

Ég upplifi teymisstjórann minn mjög styðjandi [...]. Hann er mjög styðjandi við mig 
persónulega ... Ég hef stundum þurft að rjúka úr vinnunni og hann hefur reynst mér 
mjög vel. 

Annar viðmælandi upplifði stjórnanda sinn mjög styðjandi, sérstaklega þar sem greiður 

aðgangur væri að teymisstjóra: 

Stjórnendur eru mjög styðjandi [...]. Ég er vön/vanur því að sjá ekki yfirmenn mína 
nema eitthvað komi upp á eða á starfsmannafundum ... en eins og núna hef ég mjög 
góðan aðgang að teymisstjóranum. 

Annar viðmælandi lýsti yfir mikillri ánægju og hafði þetta að segja: 

Stjórnendur eru mjög styðjandi ... þeir gætu varla verið betri ... alveg frábærir. 

Viðmælendur greindu frá því að stuðningur á vinnustað skiptir þá miklu máli, hvort sem 

það tengist vinnunni eða persónulegum ástæðum. 

7.3 Nálganir og aðferðir í starfi 

Greina mátti af frásögnum viðmælenda að þeir beittu allir svipuðum nálgunum í starfi 

sem einkenndust af virðingu, heiðarleika og auðmýkt gagnvart notendum þjónustunnar. 

Einn viðmælandi talaði um mikilvægi þess að vera þolinmóður og sýna yfirvegun í starfi, 

það hafi hjálpað honum mikið. Þá talaði annar viðmælandi um mikilvægi þess að sýna 

skilning og auðmýkt í garð notenda: 

Ég reyni að vera skilningsrík/ur [...], sama í hvaða aðstæðum ég er með fólki. Við 
erum að vinna fyrir þau og erum þeirra talsmenn, þó að þau séu á móti kerfinu sem 
við vinnum í. 

Annar viðmælandi lýsti þeirri fjölbreytni, sem starfið býr yfir, og hvernig starfsaðferðir 

hans höfðu mótast út frá því. Hann nefndi að fylgjast þyrfti vel með heilsu fólks, 

félagslegum aðstæðum og líðan: 

Þó að ég sé ekki læknir þá þarf ég að fylgjast með þessu […]. Mér er alveg sama 
hvaðan fólk kemur eða hvert það er að fara ef ég get fært það til betri vegar með 
einhverjum hætti. 
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Einn viðmælandi lagði sérstaka áherslu á að nálgast notendur þjónustunnar með opnum 

huga með réttindi þeirra að leiðarljósi og reyna að veita þá þjónustu sem hægt er að veita 

án þess að vera „of mikið inni í lífi notenda þjónustunnar“. Talaði hann um að „það gerði 

engum gott“ að lifa sig of mikið inn í líf þeirra.  

Annar viðmælandi talaði um mikilvægi þess að reyna að leyfa notendum 

þjónustunnar að koma með lausnina sjálfir: 

Þó að maður viti að það kannski virki ekki þá þarf það [notendurnir] að prófa … við 
getum ekki sagt gerðu þetta. … Maður reynir kannski að leiða fólk að réttu aðferðinni, 
stöðunum eða úrræðunum.  

Viðmælandinn hélt áfram og lagði áherslu á að leyfa rödd notenda að heyrast: 

Það þýðir ekkert að segja: „Þarftu ekki bara að fara í meðferð, þarftu ekki bara að 
fara í meðferð!“ Það er ekkert víst að fólk vilji það ... Þá þýðir ekkert að labba bara í 
burtu. Maður er bara: Hvað vilt þú gera? Heyra þeirra rödd. 

Þá töluðu tveir viðmælendur um að þeir starfi eftir hugmyndafræðinni um þjónandi 

leiðsögn (e. gentle teaching): 

Nálægðin bara … mér finnst rosa gott að snerta fólk eins og „gentle teaching“, það 
róar fólk og það treystir manni betur. 

Annar viðmælandi hafði þetta að segja: 

Ég er yfirleitt bara með hlýja nálgun og ég hef notað rosalega mikið 
hugmyndafræðina um þjónandi leiðsögn og ég nýti hana rosalega mikið, ómeðvitað 
… og hérna snertingu og hlýju þó ég setji alveg mörk. …Ég er búin/nn að vinna 
rosalega mikið í sjálfri/sjálfum mér með meðvirkni og einu sinni hélt ég að til þess að 
vera ekki meðvirkur þá þyrfti maður að vera rosalega stífur. Það er sko ekki þannig. 

Einn viðmælandi hafði orð á því hvað starfið krefðist mikillar þjálfunar: 

Þetta er rosalega mikil þjálfun, alveg margra ára þjálfun. … Ég sé að það að hafa unnið 
í aðhlynningu og þjónustað fólk á öllum stigum lífsins í alls kyns ástandi, það hefur 
nýst mér best. …Þessi fyrri reynsla… Ég held að aðhlynning og samvera skipti mestu 
máli, þú getur ekkert lært það í einhverri bók. […] skólagráður nýtast alveg en ekki í 
beint í samskiptum við einstaklinginn. 

Draga má þá ályktun af frásögn ofangreinds viðmælanda að reynsla hans af umönnun eigi 

stóran þátt í þeim starfsaðferðum sem hann beitir í dag. Að hans sögn eru skólagráður 

ekki eini mælikvarðinn á hæfni fólks í samskiptum og umönnun. Þegar upp er staðið er 

þetta fólk að vinna með fólk. 
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7.4 Líðan 

Spurt var um líðan teymismeðlima í vinnu sinni. Til þess að gera betri grein fyrir líðan var 

spurt hvernig teymismeðlimir viðhéldu starfsánægju, hverjir væru helstu streituvaldar 

þeirra og hvort þeir upplifðu mikil álag í starfi. 

7.4.1 Starfsánægja 

Það var áberandi hvað þakklæti frá þjónustunotendum átti stóran þátt í starfsánægju 

teymismeðlima: 

Á vettvangi finnst mér ég ekkert vera að gera einhverja stórkostlega hluti en 
skjólstæðingar okkar upplifa það allt öðruvísi. … Það er bara það. 

Sami viðmælandi hélt áfram: 

Bara það að sitja og spjalla og hjálpa til, þá finnur maður fyrir miklu þakklæti frá 
skjólstæðingunum. Ég finn það almennt frá skjólstæðingum okkar. Það er minn 
drifkraftur. 

Annar viðmælandi tók í sama streng: 

Það er mikil neyð og mikil þörf og svona þú veist … við mætum yfirleitt miklu þakklæti 
á meðal skjólstæðinga. 

Þá töluðu margir um áhugann á málaflokknum. Margir í VOR-teyminu hafa mikinn áhuga 

á málaflokknum og telja mikilvægt að styðja við þennan jaðarsetta hóp samfélagsins: 

Bara ástríðan fyrir þessu … fyrir þessum málaflokki, fyrir fólkið sem maður er að 
þjónusta. Þetta er eitthvað sem fólk á bara rétt á að fá! 

Annar viðmælandi hafði þetta að segja: 

Þetta er bara eitthvað í mér … ég man bara varla eftir mér öðruvísi en að vera að 
styðja við fólk. Það er kannski drifkrafturinn, þetta fylgir mér […]. Þetta er líka 
ástæðan fyrir því að mér líður vel í starfi. 

Einn viðmælandi talaði um ánægju í starfi og um þá miklu ánægju sem hann fann fyrir 

þegar hann kom heim til sín eftir vinnudaginn. Þá talaði hann um að hvergi hefði hann 

fundið krafta sína nýtast eins vel og í VOR-teyminu: 

Mögulega ætti ég að vera stressuð/aður og þreytt/ur þegar ég kem heim [...]. það er 
erfitt að halda í vonina ... þetta er mikið vonleysi þegar fólkið er á götunni og þetta 
er harðasti heimurinn. Samt er ég alltaf rosalega glöð/glaður þegar ég kem heim. Ég 
skrifa það bara á að ég hef tækifæri til þess að aðstoða fólk og ég held að kraftar 
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mínir nýtist best hér af öllum þeim vinnum sem ég hef verið í. Mér finnst ég vera að 
gera mest gagn ... það er ekki verið að bíða eftir að ég geri mistök [...]. Ég spurði mig 
líka að því um daginn: Bíddu, af hverju er ég aldrei þreytt/ur? Ég er að upplifa mikið 
vonleysi, mikla eymd, mikla sorg og ég ætti að vera miklu þreyttari[...]. Ég held að 
það sé bara að ég upplifi mig ekki eina/n, ég upplifi mig sem hluta af teymi þó það sé 
í einhverjum ólgusjó. 

Viðmælandinn upplifir sig sem hluta af hópnum, hann finnur fyrir stuðningi annarra 

teymismeðlima. Hann lýsir þá ánægju sinni yfir að hafa möguleika til þess að nýta sína 

krafta best til þess að hjálpa notendum þjónustunnar; viðmælandi upplifir sig á réttum 

stað, í rétta hlutverkinu. 

7.4.2 Streituvaldar í starfi 

Fram kom í viðtölum að átta af tíu viðmælendum töldu sig upplifa streitu í starfi. Hinir 

tveir viðmælendurnir töldu sig ekki finna fyrir neinni streitu og töldu undirstöðu þess vera 

fyrri starfsreynsla. Tveir viðmælendur greindu frá streitu sökum ótryggs starfsöryggis. 

Streitan, sem þeir lýstu, tengdist gjarnan því þegar þeir færu inn í aðstæður þar sem þeir 

upplifðu sig ekki alveg örugga, aðstæður þar sem ekki er vitað hvað gæti hugsanlega gerst. 

Annar viðmælandinn tók dæmi: 

Stundum erum við í þannig aðstæðum að við vitum ekki hvort það verði ráðist á okkur 
eða ekki. Við höfum kallað til lögreglu margoft. Það er mesta streitan myndi ég segja. 

Þá greindu margir viðmælendur frá streitu í tengslum við samskiptaerfiðleika og 

takmarkað upplýsingaflæði. Einn viðmælandi lýsti því svona: 

Álagið er helst þessi óvissa og ekki nægar upplýsingar hvort sem það sé um hvað er 
að gerast næst í vinnunni eða hvernig gengur hjá þessum einstaklingi. Ekki bara allir 
út um allt – við erum teymi! Við þurfum að vinna saman, það þurfa allir að vera 
upplýstir um einstaklinganna. Þá gengur betur og allir geta gert allt ef skjólstæðingar 
biðja um það. 

Einn viðmælandi tók í svipaðan streng og lýsti því hvernig óskýrar verklagsreglur geta 

skapað árekstra milli teymismeðlima: 

Við þurfum skýrari verklagsreglur. Áður vorum við öll í öllu en ég vissi nákvæmlega 
hverju mér var treyst fyrir en núna veit ég það ekki. Þessi óvissa skapar kannski 
svolítið árekstra innan teymismeðlima. 

Nokkrir viðmælendur töluðu um úrræðaleysi og streitunni sem fylgir því. Einn viðmælandi 

lýsti yfir streitu tengda úrræðaleysi Reykjavíkurborgar: 
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Það sem tekur á er úrræðaleysið ... þú veist ... það er kannski manneskja sem maður 
veit nákvæmlega hvað þarf en það er ekkert í boði, eina sem maður getur gert er að 
vera til staðar. 

Þá töluðu nokkrir viðmælendur um það hvað það væri streituvaldandi þegar stjórnendur 

hlustuðu ekki á teymismeðlimi. Oft tengdist streitan húsnæðisúthlutunum. Til að mynda 

greindu nokkrir teymismeðlimir frá því að ein íbúð á vegum Reykjavíkurborgar hefði 

staðið auð frá því í mars 2019 og sé enn auð í september 2019 þegar viðtöl fóru fram. 

Ástæðan sé sú að húsnæðisteymið hafi úthlutað íbúðinni til aðila sem vildi ekki íbúðina, 

hún hafi ekki hentað að mati einstaklingsins sjálfs og teymisins. Lýsti einn viðmælandi því 

svona: 

Það var ein íbúð sem hefur staðið tóm frá því um mars og núna er september ... því 
þar var úthlutun í það húsnæði sem að við sögðum nei við, að þetta hentaði ekki og 
einstaklingurinn sagði meira að segja nei sjálfur. Þessi íbúð er því búin að vera laus í 
hálft ár! 

Hann hélt áfram: 

Oft er kerfið innan Reykjavíkurborgar að vinna gegn okkur. Til dæmis úthlutanir á 
íbúðum sem við [VOR-teymið] vitum að eru vita-vonlausar ... Eitthvað fólk sem hefur 
aldrei hitt skjólstæðinga okkar og er að taka ákvarðanir! 

Annar viðmælandi greindi rannsakanda frá sama dæmi og viðmælandinn fyrir ofan sagði 

frá: 

Það er búin að standa auð íbúð í 7 mánuði af því að við vorum með ákveðna 
manneskju í huga og vissum alveg að tvær aðrar sem komu til greina, skilurðu, í 
kerfinu ... að þeim var úthlutað en við [VOR-teymið] vissum að þær vildu ekki þetta 
húsnæð og síðan er íbúðin búin að standa auð. Hin kom meira að segja úr fangelsi, 
edrú og allt, og vildi fara þangað inn en hún er bara komin í neyslu aftur. Við erum 
að tala um líf fólks. 

Viðmælandinn hélt áfram: 

...hérna sýna því virðingu líka að við erum sérfræðingar...við erum ráðin inn sem slíkir 
í þetta teymi...og við vitum alveg hvað við erum að tala um...mér finnst það mjög 
ábótavant. 

Viðmælendur upplifa líka mikla streitu þegar ekki er tekið mark á því sem þeir hafa að 

segja, sérstaklega þegar um líf notenda þjónustunnar er að ræða: 

Það er verið að taka ákvarðanir sem eru ekki að vinna með fólkinu okkar. Það segir 
sig kannski sjálf að fólkið, sem er í daglegum samskiptum við skjólstæðingana, er 
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kannski meira meðvitað um það hverju einstaklingarnir þurfa á að halda [...]. 
Úrræðaleysið er líka hræðilegt varðandi húsnæði. Íslenska geðheilbrigðiskerfið er í 
molum, það er erfitt að fá lausn mála fyrir fólk. Ég meina,  við erum með Vog en ég 
meina, Vogur tekur ekki á móti fólki sem skilur ekki íslensku, tekur ekki á móti fólki 
með þroskagreiningar og getur ekki aðstoðað fólk með heilabilun. 

Sami viðmælandi hélt áfram og hafði þetta að segja: 

Maður strandar bara hér og þar í heilbrigðiskerfinu og líka í félagslega kerfinu út af 
húsnæðisskorti ... eins og með nýju smáhýsin sem áttu að vera komin upp. Manni 
finnst oft eins og maður komi að lokuðum dyrum og enginn er tilbúinn til þess að 
bjóða þennan hóp velkominn. 

Ljóst er af frásögnum ofangreinds viðmælanda að upplifun hans sé á þann veg að ekki er 

tekið mark á því sem teymismeðlimir leggja til málanna hvað varðar þjónustunotendur 

auk þess sem viðmælandi upplifir eins og þjónustunotendur séu hvergi velkomnir í okkar 

samfélagi. 

7.4.3 Áföll þjónustunotenda og áhrif þeirra á teymismeðlimi 

Vissulega hafa áföll og lífsreynsla notenda þjónustunnar áhrif á starfsmenn. Einn 

viðmælandi talaði um áhrif þeirra tengsla sem myndast milli sín og notenda: 

Tengslin verða meiri og maður verður meira „innviklaður“ í þeirra líf,  sér meira 
aðstæður þeirra og kynnist þeim svolítið kannski meira og dýpra; þannig, jú, ég finn 
að þetta hefur áhrif á mig. 

Tveir viðmælendur töluðu um þau miklu áhrif sem ofbeldi á hendur kvenna hafa í för með 

sér. Lýsti annar viðmælandi því svona: 

Þegar ég sit með konum inni í einhverjum viðtölum – eða ég sjálf er með þær í 
viðtölum – og þær eru að lýsa einhverju ofbeldi, það er það sem tekur mest á ... og 
að fólkið sé í einhverjum aðstæðum sem maður getur ekki einu sinni ímyndað sér. 
Þú veist, konur sem eru inni á einhverjum köllum, þær eru misnotaðar og eru teknar 
í gíslingu, þær þurfa að borga fyrir að fá að vera í húsnæðinu, þú veist, með 
líkamanum sínum. Það er alveg rosalega margt svona í gangi. 

Annar viðmælandi lýsti ákveðinni siðklemmu þegar hann þarf að vinna bæði með þolanda 

og brotamanni 

Ég á svolítið siðferðislega erfitt með að – hvað á ég að segja – sinna konu og hún er 
að segja mér frá kynferðislegu ofbeldi og nauðgun sem hún varð fyrir  og svo eftir 
hádegi er ég að aðstoða og finna lausnir fyrir manninn sem nauðgaði henni.  Ég hef 
fundið fyrir því að þetta litaði mín samskipti við viðkomandi. 
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Viðkomandi viðmælandi hefur fundið það hjá sér og séð að hann átti erfitt með að veita 

geranda ofbeldisins þjónustu. Sami viðmælandi hafði þetta að segja um aðstæður 

heimilislausra kvenna: 

Þú veist, ofbeldið,  mér finnst það taka mest á mig ... þú sért einhvers staðar þar sem 
þú heldur að þú sért örugg, þú ert barin, þér er nauðgað, þú ert með 
hjartsláttartruflanir... Þetta tekur á. Mér finnst minna mál ef það er öskrað á mig, ég 
get skilið það en ég get ekki skilið það þegar einhver beitir ofbeldi almennt. 

Ofangreindur viðmælandi lýsir þeim áhrifum sem ofbeldi á hendur heimilislausra kvenna 

hefur á hann. Hann á erfitt með að skilja hvers vegna einstaklingar beita ofbeldi. 

7.4.4 Gildi handleiðslu í starfi 

Allir starfsmenn voru sammála um mikilvægi handleiðslu í starfinu. Allir teymismeðlimir 

lögðu áherslu á hversu miklu máli skipti að fara í einstaklings- og hóphandleiðslu: 

Markviss hóphandleiðsla og einkahandleiðsla er mikilvæg – við erum orðin þetta 
mörg – til að samræma vinnuhætti og sem hópur, að tengjast betur saman. 

Einn viðmælandi talaði um mikilvægi handleiðslu upp á samræmi í vinnubrögðum: 

Þar sem okkur er að fjölga þá er svo brýnt að koma þessum hópi saman. Það er svo 
hættulegt þegar það fer að krauma einhver óánægja, hún er svo fljót að smitast. 

Annar viðmælandi lýsti mikilvægi einstaklings handleiðslu á eftirfarandi hátt: 

... held að einkahandleiðsla nýtist vel. Þá getur maður speglað sig í fagaðila sem 
kemur með gagnlega punkta, fá hlutlausan aðila sem segir manni hvernig hlutirnir 
eru. Ekki vill maður vera að tuða í vinnufélögunum eða tala um þetta heima hjá sér. 

Þá lýsti einn viðmælandi ávinningi þess að nýta sér handleiðslu í starfi á þennan veg: 

Ég tel mikilvægt að handleiðsla sé til staðar af því að það er fullt af drasli í þessari 
vinnu sem ekki er hægt að skilja. Það er mikill sársauki á götum bæjarins sem við 
þurfum að meðtaka og ná að vinna úr án þess að fuðra upp [...]. Til þess að teymið 
nái að virka og maður sé ekki að taka alls kyns dót með sér heim, þá held ég að maður 
þurfi handleiðslu. 

Þá skýrði einn viðmælandi frá þeim áhrifum sem starfið getur haft á starfsfólk og taldi 

handleiðslu eiga þar brýnt erindi: 

Segjum sem svo að ef maður fer með einhverjum í gegnum áfallameðferð inni í 
viðtalsherberginu sem stuðningsnet eða öryggi – maður er kannski að heyra 
hryllilega hluti – á maður síðan bara að ganga út eins og ekkert sé? 
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Framangreindur viðmælandi hélt áfram og lýsti því að fengi hann ekki handleiðslu í 

aðstæðunum sem hann lýsti hér fyrir ofan þá geti það haft ýmsar afleiðingar í för með 

sér: 

Ég vil ekki vera brotin/nn og taka þetta með mér heim. Þá hefur það áhrif á samband 
mitt við fjölskylduna mína heima ... ég meina, sálfræðingar fara til sálfræðinga. 

Einn viðmælandi greindi frá mikilvægi þess að finna réttan handleiðara, sem henti  

hverjum og einum starfsmanni: 

Ég tel að ef maður fær réttan handleiðara þá geti hann bætt mann í starfi. Menn 
þurfa að passa saman, maður má ekki vera feiminn við að segja að þessi handleiðari 
henti manni ekki. Stundum verða handleiðarar vinsælir og maður á alls ekki að horfa 
á það[...]. Ef handleiðsla er rétt nýtt tel ég hana mikilvæga. 

Annar viðmælandi talaði um að hafa skráningu í handleiðslu sýnilegri á starfsstað með 

það að markmiði að hvetja starfsfólk til þess að sækja sér handleiðslu: 

Það mætti kannski, þú veist, prenta þennan lista út og hvetja fólk, fattarðu... Ég tel 
mikilvægt að handleiðsla sé til staðar svo að fólk fái að pústa, losa um streituvaldandi 
þætti í einkalífinu og vinnunni.  Þetta helst allt í hendur. 

Þá taldi meirihluti teymisins handleiðslu ekki vera til staðar og/eða var ekki viss hvort 

handleiðsla væri til staðar fyrir teymið í dag: 

Samstarfsfólkið mitt hefur talað um að því finnist þetta rosalega vanta. Síðast var hún 
fyrir einhverjum mánuðum [...], kannski hálft ár síðan. 

Þá var mikill minnihluti viðmælenda sem að sagði að hún væri í boði: 

Við þurfum bara að sækja hana [handleiðsluna]. 

Annar viðmælandi sagði: 

Já, maður þarf bara að sækjast eftir því. 

Nokkrir viðmælendur töldu sig ekki þurfa handleiðslu eins og staðan væri í dag: 

Ég er ekki í handleiðslu núna og held ég muni ekki sækja mér hana strax. Mér finnst 
ég ekki þurfa þess – og ég skrifa það á reynsluna. Það er ótrúlega margt sem ég hef 
farið í gegnum án þess að það skilji eitthvað slæmt eftir sig. 

Sami viðmælandi var þó meðvitaður um að hann myndi treysta sjálfum sér til þess að sjá 

hvenær þörf væri á handleiðslu: 
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Ég myndi ekkert hika við að biðja um hjálp ef ég þyrfti en það hefur ekki komið til 
þess. 

Annar viðmælandi hafði þetta að segja: 

Ég er svo róleg/ur með þetta og hef ekki fundið það hjá mér að ég þurfi handleiðslu. 

Ljóst er af frásögnum allra viðmælenda að handleiðsla hefur mikið gildi í starfinu hvort 

sem um er að ræða einstaklings- eða hóphandleiðslu. 

7.5 Styrkleikar í starfi 

Viðmælendur voru beðnir um að nefna dæmi um aðstæður í starfi sínu þar sem þeir teldu 

sig hafa náð góðum árangri, þar sem þeir nýttu styrkleika sína. Flestir viðmælendur þurftu 

að hugsa sig vel um áður en þeir svöruðu spurningunni. Svörin voru fjölbreytt og draga 

mátti þá ályktun að þau beindust öll að velferð notenda þjónustunnar.   

7.5.1 Þegar notendur þjónustunnar ná árangri 

Í viðtölum við viðmælendur tóku þeir dæmi um aðstæður í daglegu starfi þar sem þeir 

náðu að nýta styrkleika sína. Nokkrir viðmælendur lýstu því hvernig þeir hefðu haft góð 

áhrif á notendur þjónustunnar sem hafi síðar leitt til árangurs. Einn viðmælandi lýsti því 

þegar hann náði að koma notanda þjónustunnar í meðferð en þá hefðu meðferðaraðilar 

haft litla trú á því að viðkomandi væri tilbúinn í meðferð. Lýsti hann því þannig að 

þjónustunotandinn hafi beðið lengi eftir meðferð. Viðmælandi rannsakanda hafi þó náð 

að sannfæra meðferðaraðila um að nú væri viðkomandi þjónustunotandi tilbúinn í 

meðferð: 

...og það hefur alveg gerst að viðkomandi hefur náð löngum edrútíma eftir að 
meðferð lauk. 

Annar viðmælandi lýsti styrkleikum sínum í starfi svona: 

Já, við erum með einstaklinga sem eru þannig gerðir að þeir eru sem sagt mjög erfiðir 
í öllum samskiptum og eru með ákveðnar hugmyndir og annað; .og ég hef verið með 
4–5 fasta skjólstæðinga í skýlinu sem mér hefur gengið mjög vel að eiga við, það er 
með ákveðnum aðferðum sem virðast vera innbyggðar í mér, vera ekkert að spá í 
eða hræra í hlutunum sem maður veit að eru ekki sannleikanum samkvæmt, vera 
lítið í því að stilla upp borðtennisleik sem gæti endað með vanvirðandi framkomu af 
minni hálfu; að fólkið finni líka að manni er annt um það og vill að það fái bestu 
úrlausn sinna mála. 
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Þá lýsti einn viðmælandi styrkleikum sínum þannig að hann væri „góð/ur í að lesa í 

aðstæður“ og taldi samskiptahæfni vera sinn helsta styrkleika. Viðmælandi lýsti betur 

hvað hann ætti við og nefndi dæmi þar sem hann sótti notanda þjónustunnar, sem var 

venjulega ekki fús til samstarfs. og bað hann um að koma á þjónustumiðstöðina og skrifa 

undir samning. Talaði viðmælandi um að fyrst hafi hann hitt viðkomandi og undirbúið 

hann sem hafi skilað þeim góða árangri að viðkomandi einstaklingur skrifaði undir 

tiltekinn samninginn. 

7.5.2 Þegar notendur þjónustunnar sækja þjónustuna sjálfir 

Af lýsingum viðmælenda að dæma mátti heyra að notendur þjónustunnar hefðu ekki 

frumkvæði til að sækja sér þjónustu sjálfir. Einn viðmælandi lýsti því mjög vel hvernig 

hann nýttist í að sækja þjónustu með notendum og nefndi dæmi því til stuðnings þar sem 

honum hefði tekist að fá notanda þjónustunnar til þess að sækja læknisþjónustu: 

Til dæmis skjólstæðingur sem er andfélagslegur og vill ekki þjónustu frá neinum – ég 
þekki hann af því að ég hef verið að sinna öðrum úrræðum líka –  og okkur tókst að 
fá hann til þess að sækja læknisþjónustu og ég fór með honum ein/nn á spítalann og 
hann gerði allt sem hann þurfti að gera og hann gerði það glaður. Það var ekkert mál 
og hann mundi nafnið mitt og þekkti mig og treysti mér. Það eru alltaf fordómar sem 
fólkið okkar upplifir hvert sem það fer en hann treysti því að ég myndi sjá alfarið um 
þetta og ég gerði það. Ég nýtist vel í að sækja þjónustuna með fólki,  að vera til staðar. 
Þetta kemur allt með því að vera alltaf hlutlaus, alltaf auðmjúkur, alltaf með virðingu, 
aldrei að dæma neinn, þú bara mátt það ekki, alveg sama hvað gekk á í þínu lífi, þú 
ætlar að hjálpa þessum einstaklingi í dag. 

Einn viðmælandi hafði frá sambærilegri upplifun að segja: 

Stórt er spurt. Já það er svo margt einhvern veginn, til dæmis þegar maður fær 
einhvern til þess að mæta [...]. Svo er það alltaf skemmtilegt þegar maður nær 
tengingu við fólk og þegar notendur segja: „Mér finnst þú vera að aðstoða mig.“ Það 
er ekkert oft sem maður fær þakklæti. 

Lýsti ofangreindur viðmælandi yfir þeirri ánægju í starfi sem þakklæti notenda gæfi 

honum auk ánægju þegar notendur þjónustunnar láta verða að því að sækja þjónustu 

sjálfir. 

7.5.3 Traust frá notendum þjónustunnar 

Einn viðmælandi talaði um árangur í starfi í kjölfar þess að hafa áunnið sér traust meðal 

notenda þjónustunnar. Lýsti hann því þannig að ákveðinn notendahópur ætti auðvelt 

með að leita til sín eftir að traustið tók að ríkja. 
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7.6 Hvað má gera betur í starfsemi VoR-teymisins? 

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig bæta mætti starfsemi VOR-teymisins. Allir 

viðmælendur nema einn treystu sér til þess að svara ofangreindri spurningu. Allir þeir sem 

svöruðu voru sammála um það að bæta þyrfti upplýsingaflæði, skráningu gagna og 

verklagsreglur þar sem margir starfsmenn upplifðu óöryggi í hlutverki sínu. Þá vildi 

helmingur þeirra fá iðjuþjálfa, þroskaþjálfa og geðlækni í hlutastarfi sem viðbót við 

teymið. Nokkrir viðmælendur greindu frá því að auka mætti við þjónustu inni á heimilum 

fólks þar sem teymið myndi veita margþættan stuðning. 

7.6.1 Aukið upplýsingaflæði og skráning gagna 

Allir viðmælendur sem svöruðu spurningunni, svöruðu á þann veg að upplýsingaflæði 

væri af mjög skornum skammti. Töldu þeir upplýsingaflæðið mikilvægt svo hægt væri að 

samþætta þá þjónustu sem notendahópur þeirra fengi: 

Þannig að allir okkar skjólstæðingar séu að fá sömu þjónustuna alveg sama hjá hvaða 
tengilið þeir enda, að allir séu að vinna voða svipað og séu vel upplýstir. 

Sami viðmælandi hafði einnig þetta að segja: 

Það gengur mjög margt mjög vel en betur mætti fara upp á skráninguna. Kannski 
hringir einhver og ég veit ekkert um mál viðkomandi, ég er alltaf blind/ur ... 

Annar viðmælandi taldi líka mikla þörf fyrir betra upplýsingaflæði: 

Það þarf að vera gott upplýsingaflæði. Það þurfa allir í teyminu að vera inni í 
málunum. Oft er einhver í fríi og það vantar alveg þetta upplýsingaflæði. 

Einn viðmælandi upplifði álag í kjölfar lélegs upplýsingaflæðis og telur að bæta megi 

þjónustuna með meiri samheldni: 

Mér finnst upplýsingaflæðið hérna mjög lélegt [...], álagið er helst þessi óvissa og ekki 
nægar upplýsingar, hvort að það séu … um hvað er að gerast næst í vinnunni eða 
hvernig gengur þessum skjólstæðingi; ekki bara allir úti um allt. Við þurfum að vinna 
saman, við erum teymi, það þurfa allir að vera upplýstir um einstaklingana. þá gengur 
allt betur, þá geta allir gert allt fyrir alla skjólstæðingana ef þeir biðja um eitthvað 
[...], að það séu ekki að koma fimm manns eða sex manns og hitta einstaklinginn og 
spyrja alltaf að sama hlutnum aftur og aftur. Við vitum öll hvað það er leiðinlegt að 
fara inn á spítala og það er verið að spyrja þig um sömu hlutina aftur og aftur. Hvað 
þá með okkar einstaklinga, fólk með áfallasögu og alls konar [...]. Ég sé allavega fyrir 
mér að þetta geti verið miklu, miklu betra. Kannski förum við einhvern tímann 
þangað. 
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Samvinna og gott upplýsingaflæði skiptir teymismeðlimi miklu máli svo hægt sé að 

samþætta þá þjónustu sem þjónustunotendur fá. 

7.6.2 Bætt verklag 

Viðmælendur greindu frá því að þeir upplifðu óöryggi tengt starfshlutverki sínu: 

Áður vorum við öll í öllu en ég vissi nákvæmlega hverju mér var treyst fyrir en núna 
veit ég það ekki. Við þurfum miklu skýrari verklagsreglur. Ég held að þetta sé tímabil 
sem við þurfum að ganga í gegnum til þess að búa til eitthvað gott þannig að allir viti 
hvert þeirra hlutverk er. 

Þá taldi annar viðmælandi skýrt verklag vanta: 

Skýr rammi, skýrt verklag, meiri samþættingu, að allir séu að vinna að sama 
markmiði. 

Einn viðmælandi upplifði sig ekki öruggan í sínu hlutverki á vettvangi: 

Af hverju gerum við hlutina svona en ekki hinsegin? Það vantar meira samtal milli 
teymis og yfirmanna; tala betur saman þannig að  fólk, svona, væri öruggara í sínu 
hlutverki. Það er þetta óöryggi í sambandi við hlutverk og verklag og svona... 

Annar viðmælandi talaði um þær óljósu kröfur sem væru gerðar til starfsfólks: 

Við erum að bíða eftir fundi með deildarstjóra þar sem við förum yfir það hvaða 
kröfur eru gerðar til okkar þar sem við erum ráðin inn á mismunandi forsendum. 

Taldi framangreindur viðmælandi að hann væri að bíða eftir fundi með deildarstjóra 

teymisins, þar sem tekið væri fram hvaða hlutverki hver og einn gegnir í teyminu. 

7.6.3 Önnur stöðugildi sem viðbót við teymið 

Nokkrir viðmælendur töluðu um hversu mikilvægur fjölbreyttur bakgrunnur fagfólks væri 

en: 

Það vantar iðjuþjálfa – ég hef mikla trú á þeim – bara með plön og að gera svona 
dagsskipulag með fólki; ég held að það myndi gagnast okkur núna. Svo þyrftum við 
að vera með geðlækni í svona 20% starfi sem væri einn dag í viku. Hann myndi 
gagnast upp á greiningar og svona. 

Annar viðmælandi hafði áhyggjur af notendum þjónustunnar sem eru með fatlanir. Hann 

upplifði þennan hóp sem ósýnilegan og í mikilli þörf fyrir þéttari stuðning: 

Um leið og fólkið er með neysluvanda þá er það ekki að fá þjónustu út á fötlunina.. 
Þetta eru oft einstaklingar sem eru óskrifandi, ólæsir, kunna ekki að setja mörk, eru 
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jafnvel á einhverfurófinu og skilja ekki þessi venjulegu samskipti. Þetta er hópur sem 
er ótrúlega ósýnilegur innan þessa batterís. Ég er með eitt dæmi: kona sem er með 
greinda þroskahömlun og hún þarf dagskrá, hún þarf sjónrænt skipulag. Ef planið 
hennar riðlast, ef það er ekki ákveðið fólk í vinnu, þá verður neyslan meiri og þá 
verður sjálfsskaðinn meiri og hún þarf rosalega mikla samveru. 

Nokkrir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að fá iðjuþjálfa, þroskaþjálfa og geðlækni 

í hlutastarfi, sem viðbót við teymið, sem myndi gagnast í starfi með mörgum af 

þjónustunotendum teymisins.  

7.6.4 Aukinn stuðningur inni á heimilum þjónustunotenda 

Af frásögn nokkurra viðmælenda að dæma mátti draga þá ályktun að aðrir 

teymismeðlimir væru á þeirri skoðun að teymið ætti ekki að aðstoða einstaklinga að 

óþörfu, einstaklinga sem gætu gert flestalla hluti sjálfir. Einn viðmælandi var þó ekki 

sammála og lýsti því svona: 

Ég sá það fyrir mér að þegar við erum orðin X mörg í teyminu þá gætum við sinnt 
fólkinu í búsetunni betur, hjálpa fólkinu betur að halda húsnæðinu sínu [...]. Oft eru 
viðhorfin í teyminu að maður eigi ekki að gera neitt fyrir fólk sem getur gert allt sjálft. 
Upp að vissu marki er ég sammála þessu en margir geta gert hlutina með þéttum 
stuðningi og við megum ekki gleyma því að oft getur einhver þrifið íbúðina sína bara 
með samveru. Ef sérfræðingarnir taka eitthvað af skrifstofuvinnunni minni þá sé ég 
að kraftar mínir nýtist betur úti á vettvangi. Við þurfum að vera með meiri stuðning 
og meiri viðveru. 

Annar viðmælandi hafði svipaðar skoðanir: 

...eins og að fara heim til fólks og eyða smá-tíma með því. Ég er að reyna að gera 
þetta bara svolítið sjálf/ur, segi kannski: „Hey, eigum við ekki að kíkja til hans og kíkja 
í bíltúr“ [...], hressa upp á líf fólks. Það kannski hittir engan. Það verður ruglað í 
hausnum ef það hittir engan. 

Taldi framangreindur viðmælandi viðveru með notendum þjónustunnar skipta miklu máli 

í starfi sínu. Þótti honum mikilvægt að veita notendum félagslegan stuðning og ætlaði að 

halda því áfram þó annað væri tekið fram. 
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8 Umræða 
Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður ræddar í ljósi 

fræðilegrar þekkingar. Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á upplifun og reynslu 

starfsmanna í starfi sínu í VoR-teyminu, öðlast skilning á viðhorfum starfsmanna til 

starfsins og auka skilning á hvaða þættir stuðla að hvatningu og ánægju í starfi. Enn 

fremur var henni ætlað að skoða hvaða þættir valda álagi í starfi teymismeðlima og hvert 

sé gildi handleiðslu í starfinu að mati teymismeðlima.  

Styrkleikar rannsóknarinnar liggja í því hversu góðar undirtektir rannsakandi fékk frá 

viðmælendum sínum en allir viðmælendur voru tilbúnir til þess að gefa rannsakanda hluta 

af tíma sínum fyrir viðtal og umræður. Allir viðmælendur sýndu áhuga á rannsókninni auk 

þess sem rannsakandi telur sig hafa náð góðri tengingu við viðmælendur á þeim tíma sem 

hann dvaldi með teyminu sem birtist meðal annars í því að rannsakanda var fyllilega treyst 

fyrir þeim upplýsingum sem fram komu í viðtölum og samtölum á vettvangi. Rannsakandi 

fékk að fylgja teymismeðlimum á vettvang, í mismunandi aðstæður, sem gerðu 

rannsakanda kleift að sjá og skilja betur það fjölbreytta starfsumhverfi sem teymið vann 

í, þar sem enginn dagur var eins. Rannsakandi telur sig hafa náð markmiðum sínum þar 

sem niðurstöður rannsóknarinnar styðja sams konar erlendar rannsóknir sem fjalla um 

árangur teymisvinnu, álagsþætti í starfi þar sem unnið er með einstaklingum með flókinn 

og fjölþættan vanda og gildi handleiðslu í slíkum störfum.   

Veikleikar rannsóknarinnar koma helst fram í því hversu skamman tíma nokkrir 

viðmælendur höfðu unnið í teyminu þar sem lítil reynsla af teymisvinnu hjá VoR-teyminu 

er til staðar. Að vísu höfðu þessir viðmælendur „fersk augu“  – ef svo mætti segja – sem 

gæti stuðlað að því að viðkomandi hafi fremur átt auðvelt með að bera kennsl á ýmsa 

þætti sem komu honum fyrir sjónir. Jafnframt hefði verið áhugavert að skoða teymið aftur 

og bera stöðu teymisins þá, saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Það væri tilvalið 

fyrir aðra nemendur í félagsráðgjöf að rannsaka VoR-teymið aftur þegar meiri reynsla er 

komin á teymið eins og það stendur í dag.    
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Umfjöllun er skipt niður í kafla og felur hvert kaflaheiti í sér spurningu sem er svarað 

í kaflanum. Settar verða fram ályktanir þar sem dæmi úr niðurstöðukaflanum hér að ofan 

verða notuð eftir því sem við á. 

8.1 Hver er upplifun og reynsla starfsmanna í starfi sínu í VoR-teyminu? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að teymismeðlimir hafi látið sér mjög annt 

um málstaðinn og velferð þjónustunotenda sinna. Viðmælendur fundu fyrir ánægju þegar 

notendur þjónustunnar náðu árangri og hlutirnir gengu vel. Allir viðmælendur beittu 

svipuðum nálgunum í starfi sem einkenndust af virðingu, fordómaleysi, heiðarleika og 

auðmýkt í garð þjónustunotenda. Þátttökuathugun leiddi í ljós að allir teymismeðlimir 

báru mikla virðingu fyrir notendum þjónustunnar og komu fram við alla á 

jafningjagrundvelli. Teymismeðlimir töluðu um að þeim liði vel í vinnunni og hefðu 

ánægju af starfinu og því fjölbreytta umhverfi sem starfið bauð upp á en þó voru nokkrir 

þættir sem viðmælendum þótti þurfa að bæta. Nokkrir viðmælendur lýstu yfir óánægju 

varðandi aðbúnað á vettvangi. Viðmælendur áttu til dæmis erfitt með að átta sig á hvers 

vegna handfrjáls búnaður væri ekki enn til staðar í vinnubílum þar sem stjórnendur 

ætluðust til þess af starfsmönnum að þeir svöruðu vaktsímum og vinnusímum þegar 

stjórnendur og þjónustunotendur myndu hringja. Þá kom það mörgum teymismeðlimum 

á óvart að búnaðurinn hefði enn ekki verið keyptur þrátt fyrir að einn starfsmaður hefði 

fengið sekt að upphæð kr. 40.000 fyrir að svara neyðarsímtali undir akstri sem hann hefði 

þurft að borga úr eigin vasa. Viðmælendur lögðu áherslu á að tryggja öryggi sitt og 

þjónustunotenda með handfrjálsum búnaði. Þegar upplýsingaflæði bar á góma töluðu sex 

viðmælendur um að það þyrfti að bæta. Lýsti einn viðmælandi því sem svo að oft væru 

teymismeðlimir ekki inni í málum þjónustunotenda og ættu því erfitt með að veita 

viðkomandi þjónustu, ef til þess kæmi, án þess að byrja á byrjunarreit. Það skapaði 

tvíverknað auk þess sem það bitnaði fyrst og fremst á notendum þjónustunnar. Hér virðist 

birtast tenging við kenningar Tsemberis (2010) um samvinnu í kringum einstaklinga sem 

glíma við fjölþættan og flókinn fíknivanda auk heimilisleysis þar sem miklar 

endurtekningar og aukið álag er algengt hjá þjónustunotendum og veitendum 

þjónustunnar. Þá eiga einstaklingar sem glíma við heimilisleysi oft erfitt með að byggja 

upp traust og meðferðarsamband við þjónustunotendur (Hoffman og Coffey, 2008). Að 

þessu sögðu er mikilvægt að hugað sé vel að verklagi þar sem um viðkvæman hóp er að 
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ræða og þar skiptir skráning gagna og gott upplýsingaflæði mjög miklu máli að mati 

rannsakanda.  

Þá lýstu nokkrir viðmælendur yfir mikilvægi þess að leyfa rödd þjónustunotenda að 

heyrast þegar ákvarðanir,  sem snerta þá, eru teknar. Tengja má þessar niðurstöður við 

rannsóknarniðurstöður Hopper, Bassuk og Olivets (2010) sem fjalla um gildi þess að gefa 

heimilislausum einstaklingum möguleika á vali um þjónustu og að kenna einstaklingum 

að finna styrkleika sína og ná valdi á aðstæðum í eigin lífi.  

Samkvæmt Gladding (2012) leggja teymi áherslu á árangur og skilvirkni við að ná 

settum markmiðum með samvinnu. Forsenda góðs árangurs í teymisvinnu er – ef 

tilgangur teymisins er öllum teymismeðlimum skýr – að hver og einn meðlimur þekki sitt 

hlutverk (Hulse Killacky, Killacky og Donigan, 2001). Niðurstöður rannsóknarinnar, sem 

hér er greint frá, gefa vísbendingar um að nokkrir teymismeðlimir hafi ekki verið með 

hlutverk sín á hreinu þar sem meirihlutinn upplifði óöryggi í hlutverki sínu í vinnunni. Einn 

viðmælandi lýsti yfir óöryggi í sambandi við hlutverk og verklag en miklar kröfur til 

starfsfólks og óskýrar væntingar um starfshlutverk geta orsakað vinnustreitu (Steinunn 

Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannsdóttir, 2006). Teymi beita sér fyrir því að greina 

vandamál og finna lausnir á þeim með samvinnu; auk þess gegna teymi starfi sínu best ef 

brugðist er við átökum og skipst á endurgjöf (Gladding, 2012; Hulse Killacky, Killacky og 

Donigan, 2001). Þátttakendur í rannsókninni greindu almennt frá því hvað þeim hafi þótt 

mikilvægt í góðri teymisvinnu að geta tekið gagnrýni á uppbyggilegan hátt. Einn 

viðmælandi vísaði til mikilvægis þess að geta unnið með hnökra án þess að það yrði 

persónulegt. Flestir viðmælendur töluðu um að góð samvinna væri til staðar í VoR-

teyminu þar sem teymismeðlimir væru duglegir og bæru virðingu fyrir fjölbreytileika hver 

annars. Þá nefndu fáir viðmælendur að teymismeðlimir VoR-teymisins væru viðkvæmir 

fyrir gagnrýni og að traust væri ekki til staðar. 

8.2 Hvaða þættir stuðla að hvatningu og ánægju í starfi? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að starfsánægja teymismeðlima tengdist í nær öllum 

tilfellum notendum þjónustunnar – hvort sem það var þakklæti þjónustunotenda í garð 

teymismeðlima eða áhugi á málaflokknum. Teymismeðlimir voru sammála um að áhuginn 

á málaflokknum skipti miklu máli, það væri drifkraftur þeirra til að aðstoða og þjónusta 

notendur. Þá kom það fram hjá einum viðmælanda að „þetta fylgdi honum“ að veita 
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jaðarsettum hópum samfélagsins þjónustu. Lýsti hann því sem svo að hann mundi ekki 

eftir sér öðruvísi en að vera að styðja við fólk. Þá upplifðu margir viðmælendur þakklæti 

frá þjónustunotendum. Einn viðmælandi fjallaði um ánægjuna sem samveran með 

þjónustunotendum gæfi honum, að geta gefið sér tíma til þess að „sitja og spjalla“. Í 

þátttökuathuguninni kom fram að notendur þjónustunnar upplifðu mikið þakklæti, eins 

og þegar teymismeðlimir fóru með þjónustunotanda í umbúðarskipti á Landspítalann og 

heimsóttu annan skjólstæðing í sömu ferð, sem var í innlögn á Landspítalanum. Auk þess 

þegar teymismeðlimur beið með þjónustunotanda í móttökunni á Vogi og veitti honum 

stuðning og hvatningu þar sem viðkomandi var að ganga í gegnum erfiðan tíma og upplifa 

mikið vonleysi. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að þverfagleg teymisvinna 

með heimilislausum einstaklingum með flókinn og fjölþættan vanda gengur út á að 

notendur þjónustunnar hafi kost á að hitta teymið í sínu eigin umhverfi. Það gefur 

teymismeðlimum kost á að vinna náið með notendum og kynnast þeim betur. Flokkast 

það sem einstaklingsmiðuð og persónuleg þjónusta sem er talin vera árangursrík í vinnu 

með þessum hópi fólks (Tsemberis, 2010). 

8.3 Hvaða þættir valda álagi í starfi teymismeðlima? 

Átta af tíu viðmælendum töldu sig upplifa streitu í starfi. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt 

að í starfi, þar sem unnið er með einstaklingum með mikla áfallasögu að baki, geta ýmsir 

álagsþættir komið í ljós (Hopper, Bassuk og Olivet, 2010; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna 

Rós Jóhannsdóttir, 2006). Þrír viðmælendur lýstu því hvernig áföll þjónustunotenda hefðu 

áhrif á sig. Töldu þeir að enginn ætti að búa við slíkar aðstæður sem þjónustunotendur 

þeirra búa margir hverjir við. Einn viðmælandi talaði um að þegar tengslin við notendur 

þjónustunnar aukist þá verða áhrifin meiri. Hinir tveir viðmælendurnir lýstu því hvernig 

ofbeldi á hendur þjónustunotendum hefðu áhrif á þá. Talaði einn um það hversu mikil 

áhrif það hefði haft á hann þegar hann þjónustaði þolanda og geranda kynferðisofbeldis 

á sama tíma. Viðmælandinn lýsti þeim miklu áhrifum sem þetta hafði á hann sem varð til 

þess að samskipti hans við geranda urðu öðruvísi. Rannsókn Hopper, Bassuk og Olivets 

(2010) sýnir að oft verða þjónustuveitendur ómeðvitaðir um þau áhrif sem áföllin, sem 

notendur þjónustunnar hafa lent í, geta haft á þá sjálfa; því getur mikil streita gert vart 

við sig hjá þjónustuveitendum.       
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Niðurstöður rannsóknar Steinunnar Hrafnsdóttur og Önnu Rósar Jóhannsdóttur 

(2006) sýnir að óskýrt starfshlutverk, lélegt skipulag og takmarkað upplýsingaflæði getur 

stuðlað að streitu. Eins og fram hefur komið lýstu viðmælendur yfir streitu í tengslum við 

takmarkað upplýsingaflæði, óskýrar verklagsreglur og lélegan aðbúnað á vettvangi. 

Margir viðmælendur töluðu einnig um streitu sem fylgdi þeim ákvörðunum sem teknar 

voru í húsnæðisúthlutunum. Þá töluðu viðmælendur líka um streitu í tengslum við 

úrræðaleysi Reykjavíkurborgar. Viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að 

stjórnendur hlustuðu á teymið með tilliti til þeirra hugmynda sem teymismeðlimir leggja 

fram enda væru þeir sérfræðingar í málum þjónustunotenda. Lýsti einn viðmælandi því 

þannig að oft ynni kerfið innan Reykjavíkurborgar gegn teyminu með því að úthluta 

þjónustunotendum íbúð sem teymið vissi að hentaði ekki viðkomandi. Það ylli 

teymismeðlimum streitu þegar starfsmenn í húsnæðarteyminu úthluti íbúð til einhvers 

án þess að hafa jafnvel hitt viðkomandi. Samræmist þetta einnig niðurstöðum Kinman og 

Grant (2011), sem fjallað var um í undirkaflanum hér að framan, sem sýna fram á þau 

áhrif sem takmörkuð úrræði geta haft á fagmanninn þegar unnið er með erfiðan 

skjólstæðingahóp. 

8.4 Hvert er gildi handleiðslu í starfinu að mati teymismeðlima? 

Rannsóknir sýna fram á vinnustreitu meðal þeirra sem vinna krefjandi og erfið störf. Hægt 

er að koma í veg fyrir vinnustreitu með ýmsum hætti en alls kyns stuðningur á vinnustað 

dregur úr líkum á vinnustreitu og stuðlar að betra starfsumhverfi. Stuðningur í formi 

handleiðslu er dæmi um slíkan stuðning (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós 

Jóhannesdóttir, 2006). Þegar spurt var um gildi handleiðslu í starfi VoR-teymisins virtust 

allir viðmælendur sammála um að handleiðsla skipti miklu máli. Þeir voru sammála um að 

einstaklings- og hóphandleiðsla væri nauðsynleg fyrir teymið. Einn viðmælandi talaði um 

að handleiðsla kæmi að góðum notum til að samræma vinnubrögð, annar greindi frá því 

að handleiðsla gæti nýst til þess að spegla sjálfan sig í fagaðila sem kæmi með „gagnlega 

punkta“. Þriðji viðmælandi lýsti því hvernig handleiðsla gæti gagnast í þessu starfi – þegar 

hann lenti í átakanlegum aðstæðum – til að sporna við kulnun í starfi seinna meir. Nokkrir 

viðmælendur töldu sig þó ekki þurfa handleiðslu eins og staðan væri í dag. Rannsakandi 

velti fyrir sér afstöðu þeirra til handleiðslu þar sem tilgangurinn með því að notfæra sér 

handleiðslu sem fagmaður er að þróa fagmennsku sína og tryggja gæði þjónustunnar sem 
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viðkomandi veitir (Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Rannsakandi velti því líka fyrir sér hvernig 

teymismeðlimir í þverfaglegu teymi geta tekið ákvarðanir um hvort þeir þiggi handleiðslu 

eður ei enda er markmiðið með handleiðslu að ígrunda sitt persónulega og faglega gildi 

þar sem viðkomandi nýtir sjálfan sig á gagnrýnin hátt (O´neill og Fariña, 2018).   

Þegar spurt var hvort handleiðsla væri til staðar í teyminu taldi mikill meirihluti 

handleiðslu ekki vera til staðar og/eða var ekki viss um hvort hún væri til staðar. Fáir 

viðmælendur greindu frá því að hún væri til staðar en starfsmenn þyrftu þó að sækja sjálfir 

um handleiðsluna. Flestir viðmælendur upplifðu þó að stjórnendur væru styðjandi þótt 

að handleiðsla væri ekki í boði. Samkvæmt fyrri rannsóknum hefur verið sýnt fram á 

jákvæð tengsl milli handleiðslu og starfsánægju en góður stuðningur á vinnustað stuðlar 

að betra vinnuumhverfi og dregur jafnframt úr vinnustreitu (Steinunn Hrafnsdóttir og 

Anna Rós Jóhannsdóttir, 2006). Að sama skapi sýnir rannsókn Harris og Fallots (2001) að 

skortur á stuðningi í starfi getur valdið álagi. Rannsakandi velti því fyrir sér hvernig 

viðmælendur upplifðu stuðning frá stjórnendum þar sem niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að handleiðsla væri af skornum skammti.  

Rannsóknir hafa sýnt að í vinnuhópi er nauðsynlegt að starfsfólk fái tækifæri til þess 

að ræða saman um áþreifanleg og tilfinningaleg mál og njóti þannig stuðnings 

vinnufélaga. Að hafa fasta fundi er talið vera árangursrík leið í teymisvinnu þar sem 

tækifæri geta skapast fyrir starfsmenn og þeir geta komið skoðunum sínum á framfæri 

við stjórnendur og samstarfsmenn. Handleiðsla er því talin vera gott stjórntæki til þróunar 

í starfi en hún eykur upplýsingaflæði og bætir samskipti starfsfólks (Steinunn Hrafnsdóttir 

og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 
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8.5 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var sjónum beint að teymismeðlimum VoR-teymisins og upplifun og 

reynslu þeirra af starfi sínu hjá teyminu með áherslu á þætti sem stuðluðu að hvatningu 

og ánægju í starfi. Auk þessa var skoðað hvaða þættir í starfi ollu teymismeðlimum álagi 

og hvert gildi handleiðslu var í starfinu. Til þess að komast að niðurstöðu var stuðst við 

viðtalsvísi og þátttökuathugun. Svör viðmælenda mörkuðu niðurstöður rannsóknarinnar 

eins og sjá má í niðurstöðu- og umræðukafla hér að framan.  

Mikill meirihluti viðmælenda upplifðu ánægju í starfi en starfsánægja var að mestu 

leyti tilkomin vegna áhuga teymismeðlima á málaflokknum og hinu fjölbreytta 

starfsumhverfi. Flestir upplifðu samstarfsmenn sína vinnusama og að skilningur á þörfum 

hver annars og virðing væri til staðar. Þó var ekki samhljómur með öllum viðmælendum 

en sumir þeirra upplifðu samstarfsfélaga sína viðkvæma fyrir gagnrýni og einn meðlimur 

taldi kergju vera til staðar. Langflestir upplifðu óánægju með aðbúnað á vettvangi og 

starfsumhverfi. Þá upplifðu teymismeðlimir streitu tengda óskýru verklagi og takmörkuðu 

upplýsingaflæði og töldu handleiðslu mikilvæga í starfi sem þessu.   

Niðurstöður benda til þess að þörf sé á meira upplýsingaflæði, bættu verklagi og 

handleiðslu fyrir teymismeðlimi. Að mati rannsakanda er einnig þörf fyrir bættum 

aðbúnaði starfsfólks til þess að tryggja öruggt starfsumhverfi. Það gefur augaleið að 

starfið býr yfir mikilli óvissu og því er mikilvægt að tryggja öryggi þeirra sem sinna þessu 

þýðingarmikla starfi. Þá telur rannsakandi að föst einstaklings- og hóphandleiðsla þurfi að 

vera til staðar, þar sem teymismeðlimum gefist færi á að láta skoðanir og tilfinningar sínar 

í ljós. Rannsakandi telur að með handleiðslu geti teymismeðlimir stillt saman strengi sína 

sem muni leiða til meiri starfsánægju og bættrar þjónustu við notendur.    

Þar sem engar slíkar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á Íslandi áður er mikilvægi 

rannsóknarinnar talsvert. Rannsakandi telur starfsrannsóknir þýðingarmiklar. Með því að 

rannsaka VoR-teymið í samstarfi við teymismeðlimi allan rannsóknartímann má ætla að 

innra- og ytra réttmæti hennar sé mikið. Meðan á rannsóknarferlinu stóð var unnið með 

teyminu og meðlimir voru jafnóðum upplýstir um framgang og niðurstöður 

rannsóknarinnar. Meðlimum gafst þá kostur á að láta skoðanir sínar í ljós. Því telur 

rannsakandi að sú mynd, sem rannsóknin dregur upp af veruleikanum, standist 

samanburð við raunveruleikann og því megi alhæfa um niðurstöðuna.    
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Þar sem rannsakandi hefur rannsakað VoR-teymið um nokkurra mánaða skeið hefur 

hann fengið djúpa innsýn og skilning á því mikilvæga starfi sem teymið vinnur og þá 

starfshætti sem teymismeðlimir beita í vinnu sinni. Það er ljóst að VoR-teymið vinnur oft 

á tíðum bæði krefjandi og óútreiknanlegt starf. Upplifun rannsakanda meðan á 

rannsókninni stóð einkennist af því að teymismeðlimum gengur vel að ná til skjólstæðinga 

sinna og beita faglegum vinnubrögðum í starfi sínu þar sem hverjum og einum 

skjólstæðingi er mætt á jafningjagrundvelli. Rannsakandi vill leggja áherslu á þann dugnað 

sem teymismeðlimir búa yfir og þann árangur sem þjónustunotendur hafa náð með góðri 

samvinnu með VoR-teyminu. 

Rannsakandi vonar að hægt verði að draga úr heimilisleysi á komandi árum með 

nauðsynlegum úrbótum í málaflokknum. Ríki og sveitarfélög gætu horft til árangur 

Finnlands, sem er ein þeirra fáu þjóða sem hefur tekist raunverulega að draga úr 

heimilisleysi með yfirgripsmikilli samvinnu milli sveitarfélaga, borga og stofnana. Þá vonar 

rannsakandi einnig að rannsókn þessi muni ýta undir úrbætur fyrir teymið sem munu skila 

sér í bættu starfsumhverfi og skýrara verklagi. Komi til þess mun það hafa áhrif á 

starfsánægju og líðan teymismeðlima sem mun skila sér í bættri þjónustu við 

málaflokkinn.  
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Viðauki 1 – Leyfisbréf Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 
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Viðauki 2 – Viðtalsvísir 

Viðtalsvísir 

Bakgrunnsupplýsingar  

1. Hvaða menntun hefur þú ? 

2. Hvaða reynslu hefur þú ? 

3. Hefur þú unnið lengi í VoR-teyminu? 

4. Af hverju ákvaðstu að starfa við þetta ? 

5. Hverjar eru þínar aðferðir og nálganir í starfi ? Hvernig vinnur þú sem 

einstaklingur ? 

Aðalspurningar 

1.  Hvað einkennir gott teymi að þínu mati ? 

2. Telur þú VoR-teymið uppfylla þau atriði (sem þú nefndir hér á undan) sem gott 

teymi þarf að innihalda ? Ef svo er ekki, á hvaða hátt ? 

3. Hver er þín upplifun af starfi VoR-teymisins ? a) Hvað er að ganga vel ? b) Hvað 

mætti betur fara ? 

4. Eru stjórnendur styðjandi ? 

5. Er starfsumhverfið gott ? 

6. Viltu lýsa helstu streituvöldum hjá þér ? 

7. Upplifir þú mikið álag í starfi ? Ef svo er, hvernig lýsir það sér ? Hvað tekur á ? 

8. Telur þú að hægt sé að breyta einhverju í starfsemi VoR-teymisins þannig að 

stutt sé betur við starfsfólk með það að markmiði að auka starfsánægju og 

minnka streitu ? Ef svo er, hvað væri það ? 
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9. Hvað er það sem drífur þig áfram í starfinu ? Hvernig viðheldur þú starfsánægju 

?  

10. Getur þú nefnt mér dæmi um aðstæður í starfinu þínu þar sem þú náðir góðum 

árangri, þar sem þú nýttir styrkleika þína ? 

11. Er handleiðsla til staðar fyrir starfsmenn VoR-teymisins ? a) Ef svo er ekki, telur 

þú mikilvægt að hún sé til staðar ? b) Hvers vegna ? 

12. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri ? 
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Viðauki 3 – Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki viðmælenda 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í eigindlegri MA-rannsókn um starfsmenn VoR-teymisins 

og starfsemi þeirra. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun starfsmanna í 

starfi sínu í VoR-teyminu og öðlast skilning á viðhorfum starfsmanna til starfsins auk þess 

að skilja betur, hvað drífur þau áfram í starfi. Rannsóknin beinist því eingöngu að 

starfsfólki en ekki að notendum sem slíkum. Rannsakandi er Sibel Anna Ómarsdóttir kt. 

070892-3089, meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda. Ábyrgðaraðili og 

leiðbeinandi er Dr. Guðný Björk Eydal prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Aðstoðarleiðbeinandi er Ásgeir Pétursson, teymisstjóri VoR-teymisins. Með því að 

samþykkja þátttöku felur það í sér að veita rannsakanda eitt viðtal og má búast við því að 

hvert viðtal taki um 20-60 mínútur. Viðtalið verður tekið upp á síma og tölvu. Hvert viðtal 

verður síðan afritað í tölvu. Við rannsóknina verður fyllsta trúnaði gætt og viðmælendum 

því gefin dulnefni. Þátttakendum í þessari rannsókn er heimilt að hætta við þátttöku 

hvenær sem er þó svo að rannsókn sé hafin, án frekari útskýringa eða afleiðinga. 

Rannsakandi gerir ráð fyrir að úrvinnsla gagna vegna rannsóknarinnar verði lokið í október 

2019.  

Ég undirrituð/undirritaður hef kynnt mér eðli rannsóknarinnar og hvernig hún mun fara 

fram. Með undirskrift minni samþykki ég þátttöku mína í rannsókninni. 

 

Reykjavík, dags. _____________________ 

 

 

____________________________________ 

Undirskrift viðmælanda 

 

____________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

Sibel Anna Ómarsdóttir   


