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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um aðstæður heimilislausra og jaðarsettra hópa og þeirra 

helstu vandamál, þá aðallega vímuefnaraskanir og önnur geðræn vandamál. Fjallað er 

einnig um algengar orsakir og afleiðingar heimilisleysis og hvernig heimilisleysi bitnar á 

þeim sem missa heimili sín. Skoðuð eru gögn frá mismunandi stofnunum og löndum 

ásamt heimildum um úrræði og þjónustu. 

 Ísland er skoðað og borið saman við nokkur Evrópulönd og Bandaríkin. Einnig eru 

skoðuð nokkur dæmi um helstu úrræðin og þjónustuna sem er í boði fyrir heimilislausa 

og jaðarsetta einstaklinga og árangur skoðaður. Út frá þeim gögnum má sjá að með 

mikilvægustu úrræðunum eru búsetuúrræði, þar sem árangur heimilislausra og 

jaðarsettra einstaklinga í öðrum úrræðum er mun betri ef þeir eru í búsetuúrræðum 

samhliða þeim. 

 Í niðurstöðunum má sjá að Ísland er á heildina litið með að miklu leyti svipaðar 

aðstæður og í öðrum Evrópulöndum en eftirá miðað við margar þeirra hvað varðar 

þjónustu og aðstoð í boði. Hægt væri að bæta úrræði og aðstoð á Íslandi með fleiri 

rannsóknum á málefnum heimilislausra og jaðarsettra hópa með önnur Evrópulönd til 

fyrirmyndar. 
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Formáli 

Viðfangsefni þessarar lokaritgerðar varð fyrir valinu vegna reynslu minnar sem 

dyravörður á vínveitingastöðum af heimilislausum og jaðarsettum einstaklingum í 

miðbæ Reykjavíkur. Þar kynntist ég nokkrum hópi einstaklinga í þeirri stöðu og 

vandamálum þeirra. Þetta vakti áhuga minn á frekari athugun á aðstæðum heimilislausra 

og jaðarsettra hópa og vandamálum þeirra, þar eru helst áberandi vímuefnaraskanir og 

geðræn vandamál. 

 Ég þakka leiðbeinanda mínum fyrir alla þá aðstoð og ábendingar varðandi 

ritgerðina sem hún veitti mér, unnustu minni og fjölskyldu fyrir alla aðstoð og stuðning á 

meðan ritgerðarvinnan stóð yfir. 
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hefur umræða um heimilisleysi orðið meira og meira áberandi í 

þjóðfélagsumræðunni á Íslandi. Þá hafa aðstæður og úrræði fyrir heimilislausra og 

jaðarsetta hópa verið gagnrýnd vegna þess að þau eru ekki talin nægilega góð. 

 Til eru ýmsar staðalímyndir um heimilislausa og hafa þær í gegnum tíðina mótað 

viðhorf almennings til heimilislausra og jaðarsettra hópa. Ein helsta staðalímyndin um 

heimilislausa er miðaldra karlmaður sem á við geðræn veikindi og drykkjuvandamál að 

stríða og sefur úti á götu. Þó að vímuefnaraskanir ásamt öðrum geðrænum vandamálum 

séu vissulega vandamál sem margir heimilislausir kljást við er enn lítið vitað fyrir víst um 

hversu mikil áhrif þessi vandamál hafa á heimilislausa og hvernig best sé að leysa þau. 

Einnig hefur viðfangsefnið lítið verið rannsakað á Íslandi. 

 Á Íslandi er ekki langt síðan fyrst var byrjað að rannsaka aðstæður heimilislausra 

og jaðarsettra hópa og er enn unnið að því að skilgreina og flokka á fullnægjandi hátt 

mismunandi þætti sem varða heimilisleysi. Enn er margt sem ekki er nógu vel þekkt 

varðandi heimilisleysi en fleiri rannsóknir gætu gefið betri mynd af aðstæðum 

heimilislausra og jaðarsettra hópa og auðveldað þróun úrræða og þjónustu. 

 Þessi rannsókn fjallar um aðstæður heimilislausra og tengsl algengustu 

vandamála þeirra við heimilisleysi. Hér er þá helst átt við vímuefnaraskanir og önnur 

geðræn vandamál, bæði á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum og einnig í Norður-Ameríku. 

Einnig verða úrræði og meðferðir rannsökuð ásamt áhrifum þeirra á heimilislausa og 

jaðarsetta hópa og hvers vegna mikilvægt sé að þau séu til staðar og aðgengileg. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig eru aðstæður heimilislausra á Íslandi, í öðrum Evrópulöndum og Norður-

Ameríku? 

• Hvaða úrræði eru helst til staðar fyrir heimilislausa og jaðarsetta hópa í 

fyrrnefndum löndum? 

• Hverjar eru þarfir heimilislausra og jaðarsettra hópa þegar kemur að úrræðum og 
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þjónustu? 

• Hvaða árangri skila úrræðin samkvæmt rannsóknum? 

Ritgerðinni er skipt upp í kafla þar sem fyrst er Ísland rannsakað og síðan aðrar 

Evrópuþjóðir og svo Bandaríkin. Farið er yfir upplýsingar um heimilislausa; eins og hvert 

kynjahlutfall þeirra sé, hvort þeir séu innfæddir eða innflytjendur og hvaða aldurshópum 

þeir tilheyri. Einnig er athugað hvort einhver sýnilegur munur sé á milli hópa svo dæmi 

séu nefnd. Þá er athugað hversu algengt það sé milli landa að þeir sem eru heimilislausir 

eða jaðarsettir eigi við fíknivanda eða geðræn vandamál að stríða. Þau úrræði sem eru 

skoðuð eru helst þau sem beinast að vímuefnaröskunum, geðrænum vandamálum og 

búsetuúrræðum. Athugað er hversu vel úrræði hafa virkað fyrir þá sem hafa nýtt sér þau 

og hversu vel þau virka sérstaklega fyrir heimilislausa og jaðarsetta hópa þegar slík gögn 

eru til staðar. 

 Við vinnslu þessarar lokaritgerðar var farið yfir ritrýndar rannsóknir, gögn frá 

sjálfstæðum samtökum og gögn frá ríkisstofnunum nokkura þjóða í Evrópu og Norður-

Ameríku. Gögn frá alþjóðastofnunum voru einnig notuð þegar við átti og þau voru í boði. 

Þar sem algengast er að sjálfstæð samtök, rannsóknir og gögn snúist aðeins um 

upplýsingar frá einu landi var oft stuðst við gögn og rannsóknir frá mismunandi 

stofnunum og yfirvöldum fyrir hvert land sem var skoðað og reynt að hafa með sem flest 

lönd þegar fjallað var um úrræði og aðstæður heimilislausra sem heild. Þegar ekki voru 

til gögn um heildarárangur úrræða voru notuð gögn frá mismunandi löndum þar sem 

úrræðið var í notkun og þau borin saman. Gætt var að því að þær sjálfstæðu stofnanir 

sem stuðst var við gögn frá væru áreiðanlegar og hlutlausar án tengsla við 

stjórnmálaflokka, trúfélög eða aðra hagsmunaraðila og að gögn væru þau nýjustu sem 

væru í boði. 

 Ásamt rannsóknum voru stefnur mismunandi landa í málefnum heimilislausra 

skoðaðar og athugað hvaða breytingar hefðu átt sér stað með árunum og að hverjar 

helstu áherslurnar væru með breytingunum. Ekki voru þó skoðuð gögn um þetta frá 

Bandaríkjunum þar sem einstök fylki þar ákveða stefnur sínar í þessum málaflokki; því er 

erfitt að tala um stefnu Bandaríkjanna í málefnum heimilislausra sem heild. 
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2. Gögn um bakgrunn, aðstæður og úrræði í boði fyrir heimilislausa og jaðarsettra hópa 

á Íslandi 

Í þessum kafla er farið yfir íslensk gögn er varða stöðu heimilislausa og jaðarsettra hópa. 

Fyrst og fremst er stuðst við gögn frá ríkisstofnunum eins og velferðarráðuneytinu og 

Landlæknisembættinu. Þegar það kemur að tilteknum úrræðum og meðferðum er stuðst 

við upplýsingar frá þeirri stofnun er býður upp á viðkomandi úrræði um hvernig þjónustu 

þeirra er háttað. 

 Heimilisleysi er skilgreint á ýmsa mismunandi vegu og því getur verið breytilegt 

eftir hvaða skilgreiningu er beitt hvaða einstaklingar teljast heimilislausir eða jaðarsettir. 

Í flestum tilfellum er heimilsleysi ekki skilgreint sem einungis það að hafa ekki þak yfir 

höfuðið heldur einnig skortur á ásættanlegu og öruggu húsnæði ásamt skorti á 

félagslegum tengslum sem hafa áhrif á aðstæður viðkomandi. Við rannsóknir á 

heimilisleysi er einnig mikilvægt er að gera greinarmun á skammtíma og langtíma 

heimilsleysi þar sem það eru ólíkir hópar sem tilheyra þessum tveim flokkum 

(Reykjavíkurborg. 2017). Síðan árið 2005 hefur almennt verið stuðst við eftirfarandi 

skilgreiningu á heimilisleysi frá félagsmálaráðuneytinu: „Húsnæðislaus er sá sem ekki 

hefur aðgang að hefðbundnu húsnæði, hann hefur ekki húsaskjól að staðaldri á sama 

stað og gistir þar sem kostur er hverja nótt, þar með talið í gistiskýli, á gistiheimili eða 

inni á öðru fólki. Þeir sem koma úr tímabundnu húsaskjóli, svo sem úr fangelsi eða úr 

vímuefnameðferð, eiga sögu um margháttaða húsnæðis- og félagslega erfiðleika og eiga 

ekki tryggt húsaskjól einum til tveimur mánuðum áður en þeir fara úr hinu tímabundna 

húsnæði, eru taldir hér með.” (Reykjavíkurborg. 2017, bls. 9). Þeir sem búa í 

langtímabúsetuúrræðum teljast ekki heimilislausir en teljast samt sem áður jaðarsettir 

hópar þar sem þeir hafa flestir búið á götunni á einhverjum tímapunkti og tilheyra 

viðkvæmum hóp sem skortir bæði áðurnefnd félagsleg tengsl og öruggt og tryggt 

húsnæði; þeir eru því gjarnan taldir með þar sem félagslegar aðstæður þeirra eru oft 

svipaðar eða sambærilegar aðstæðum þeirra sem eru heimilislausir (Reykjavíkurborg. 

2017). 

 Evrópusambandið skilgreinir heimilsleysi eftir ETHOS (European typology of 
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housing and housing exclusions) sem skiptir tegundum heimilisleysis í 13 flokka. Sem 

dæmi um þessa flokka má telja þá sem búa í gistiskýlum, þá sem búa í 

langtímabúsetuúrræðum, athvörfum og svo þá aðila sem eru óvissir um dvalarstað eftir 

að hafa lokið fangelsis- eða annari stofnunarvist (FEANTSA. 2017). Á Íslandi var hinsvegar 

stuðst við aðeins sex af þessum 13 flokkum við mælingar og kannanir á heimilislausum 

þar sem þeir flokkar voru taldir eiga helst við íslenskar aðstæður á meðan hinir áttu ekki 

nægilega vel við (Reykjavíkurborg. 2017). 

 Á Íslandi eru um 349 sem teljast heimilislausir eða jaðarsettir og af þeim eru 58 

sem búa í langtímabúsetuúrræðum samkvæmt gögnum frá velferðarráðuneytinu frá 

árinu 2017. Heimilislausir karlmenn eru í meirihluta eða tæp 70 prósent, og eru flestir 

þeirra 21-40 ára gamlir en minnsti aldurshópurinn er 20 ára eða yngri. Erlendir aðilar sem 

eru heimilislausir á Íslandi eru aðeins um 11,3% en af þeim eru Pólverjar stærsti hópurinn 

eða rúmur helmingur þeirra (Reykjavíkurborg. 2017) og er þetta hlutfall mjög svipað 

hlutfalli innflytjenda og innfæddra á Íslandi (Hagstofa. 2019). Flestir þeirra hafa eitthvað 

þak yfir höfuðið en hafa ekki öruggt húsnæði eða gista í skýlum eða búsetuúrræðum, 76 

þeirra sögðust hafa búið að einhverju leyti á götunni. Í flestum tilfellum, eða um 39%, 

hafði heimilsleysi varað lengur en í tvö ár en sú tala lækkar í 33% ef þeir sem búa í 

langtímabúsetuúrræðum eru ekki taldir með (Reykjavíkurborg. 2017). 

 Samkvæmt kortlagningu velferðarráðuneytis hefur undanfarin ár orðið aukning á 

fjölda heimilislausra en frá árinu 2012 til 2017 liggur nærri að fjöldi heimilislausra hafi 

tvöfaldast. Flestir þeirra dvelja í gistiskýlum eða öðrum búsetuúrræðum líkt og á fyrri 

árum (Reykjavíkurborg. 2017). Engin sérstök breyting á hlutfalli aldurshópa hefur átt sér 

stað en hlutfall kvenna hefur farið lækkandi. Hinsvegar hefur fjöldi kvenna sem búa í 

langtímabúsetuúrræðum aukist. Skammtíma heimilisleysi (það er að segja heimilisleysi 

sem varir innan við tvö ár) hefur minnkað en langvarandi heimilisleysi (sem endist tvö ár 

eða lengur) breyttist ekki (Reykjavíkurborg. 2017). 

 Yfir helmingur, eða um 62% þeirra sem eru heimilislausir eða sem teljast 

jaðarsettir á Íslandi, neyta áfengis- eða vímuefna að staðaldri en tæpur fjórðungur segist 

hafa hætt neyslu. Ekki er marktækur munur á neyslu karla og kvenna á áfengi og 
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vímuefnum. Hluti karla sem eiga við áfengisvanda að stríða er stærri en kvenna og eru 

konur líklegri til að vera hættar áfengisneyslu en karlar. Konur eru einnig líklegri til að 

neyta einungis annarra vímuefna en áfengis heldur en karlar. Áfengisvandi er talinn vera 

einn helsti vandi heimilislausra og jaðarsettra hópa, þar á eftir eru önnur geðræn 

vandamál. Um 80% þeirra sem kljást við geðrænan vanda eiga einnig við áfengis- og/eða 

vímuefnavanda að stríða og eru tvígreiningar algengar meðal heimilislausra 

(Reykjavíkurborg. 2017). 

 Flestir þeirra höfðu leitað aðstoðar hjá samtökum á borð við SÁÁ, AA og hjá 

Landspítalanum og félagsþjónustunni svo dæmi sé tekið (Reykjavíkurborg. 2017). 

Áfengis- og vímuefnavandi hefur stöðugt verið helsti vandi heimilislausra og jaðarsettra 

hópa síðan 2012 og er algengt að þeir þurfi að leita mismunandi úrræða og aðstoðar frá 

mismunandi aðilum. Aðstoðin sem sóst var eftir var í flestum tilfellum tengd líkamlegum 

þörfum, svo sem þörf fyrir næringu og vítamín; félagslegur og sálrænn stuðningur; 

grunnþarfir, eins og klæðnaður og húsaskjól; og skaðaminnkun, svo sem örugg 

neyslurými, hreinar nálar og slíkt (Reykjavíkurborg. 2017). Skaðaminnkandi úrræðið Frú 

Ragnheiður, sem er bíll sem keyrir um og veitir fíklum aðstoð og búnað eins og hreinar 

nálar, fékk til sín um 400 einstaklinga árið 2017. Vert er að taka fram að einstaklingar 

undir 18 ára aldur fá ekki aðstoð hjá Frú Ragnheiði þar sem slík mál þyrfti að tilkynna til 

Barnaverndar vegna tilkynningarskyldu. Um 80% þeirra sem leituðu til hennar voru bæði 

að kljást við vímuefnafíkn og geðræn vandamál. Af þeim var fjórðungur undir 30 ára að 

aldri. Um fjórðungur þeirra sem leita til Frú Ragnheiðar eru konur og þrír fjórðu eru 

karlmenn. Algengt var að þau sem leituðu til Frú Ragnheiðar fengu þar svefnpoka, 

tjalddýnur og hlý föt sem bendir til þess að þau búi á götunni eða sofa að minnsta kosti 

einhverjar nætur á götunni og þurfi að gera ráðstafanir til að tryggja öryggi og hlýju ef 

þau skyldu þurfa að eyða nóttinni þar. Samkvæmt verkefnastýru Frú Ragnheiðar hefur 

fjöldi þeirra sem búa á götunni aukist og afleiðingar þess sjást meira og meira bæði 

líkamlega og andlega og segir hún að sjálfsvígshugleiðingar og veikindi á borð við 

lungnabólgu séu meðal þeirra vandamála sem skjólstæðingar Frú Ragnheiðar glíma við 

(Stjórnarráð Íslands. 2018). Nánar verður fjallað um starfsemi fyrrnefndra úrræða í 

kaflanum úrræði og aðstoð í boði á Íslandi. 
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  Talið er að vímuefnaraskanir séu oft helsta orsök fyrir heimilisleysi en ekki aðeins 

afleiðing hennar (Stjórnarráð Íslands. 2018) en vísbendingar eru um að vímuefnaröskun 

sé í mörgum tilfellum afleiðing en ekki orsök heimilisleysis (Reykjavíkurborg. 2017). 

Einnig er talið að slæmar aðstæður og skortur á aðgengi að úrræðum fyrir heimilislausa 

ýti undir fíknihegðun og geðræn vandamál. Heimilislausir hafa oft verra aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu og eru því í mörgum tilfellum við verri líkamlega heilsu heldur en þeir 

sem ekki eru heimilislausir. Verra aðgengi að heilbrigðisþjónustu gerir oft erfiðara fyrir 

heimilislausa að komast í þau úrræði sem þeir þurfa á að halda. Erfitt er að mæla og geta 

sér fyrir um hvers vegna einstakir aðilar eru heimilislausir en oftast er fleiri en ein ástæða. 

Aðalorsökin er talin vera neysla vímuefna annarra en áfengis, þar á eftir áfengisneysla, 

síðan geðræn vandamál og síðan félagsleg og andleg vandamál (þar með taldar 

þroskaskerðingar) og líkamleg veikindi. Í tilfellum þar sem aðilar áttu við geðrænan vanda 

að stríða, var einnig til staðar áfengis- og/eða vímuefnavandi í um 80% tilfella, í rúmum 

helmingi þeirra tilfella var viðkomandi bæði neytandi áfengis- og annarra vímuefna að 

staðaldri en minnsti hópurinn neytti aðeins áfengis (Reykjavíkurborg. 2017). 

2.1 Stefna á Íslandi í málefnum heimilislausra 

Árið 2018 gerðu Reykjavíkurborgar drög að „Stefnu sveitarfélagsins í málefnum 

heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir 2019-2025”. Stefnan var svo 

samþykkt síðan í ágúst 2019 (Reykjavíkurborg. 2019). Samkvæmt Landssamtökunum 

Geðhjálp hefur lengi verið þörf á bættri þjónustu og aðgengi fyrir heimilislausa að 

geðrænni aðstoð en illa hafi gengið að ná því fram. Geðhjálp segir að margt varðandi 

málefni heimilislausra og jaðarsettra hópa hafi lengi vantað en sé bara nú fyrst að komast 

í framkvæmd og hversu lengi það hefur tekið hafi bitnað á heimilislausum (Geðhjálp. 

2019). Aðalmarkmið þessarar stefnu Reykjavíkurborgar eru: að enginn þurfi að sofa úti á 

götunni, að enginn þurfi að dvelja til lengri tíma í neyðarúrræðum, að þeir sem hafi 

miklar og flóknar þarfir yfirgefi ekki úrræði án þess að önnur búseta sé til staðar, að 

samstarf milli úrræða og notenda sé aukið, auknar forvarnir, starfsfólk fái stuðning og til 

staðar sé samstarf milli þeirra og yfirvalda og að gerðar séu fleiri rannsóknir á málefnum 

og aðstæðum heimilislausra og jaðarsettra hópa (Reykjavíkurborg. 2019). Stefnan felur 

meðal annars í sér að koma á sambærilegum úrræðum og tíðkast víða í Evrópu og 
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Norður-Ameríku svo sem ýmsum skaðaminnkandi úrræðum og búsetuúrræðum á borð 

við Housing First sem fjallað er um nánar í kaflanum um búsetuúrræði. Miðað er við að 

sú aðstoð sem verði í boði fyrir heimilislausa og jaðarsettra hópa á Íslandi sé sambærileg 

þeim sem bjóðast annars staðar á Norðurlöndum (Reykjavíkurborg. 2019). Þar sem 

stefnan er mjög nýleg er ekki enn hægt að segja til um hversu vel hún hefur virkað eða 

hvaða árangur hefur náðst síðan vinna samkvæmt henni hófst. 

2.2 Úrræði og aðstoð í boði á Íslandi 

Á Íslandi bjóða Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda, einnig þekkt sem SÁÁ, 

upp á meðferðir við áfengis-, vímuefna- og spilafíkn. SÁÁ býður upp á bæði 

karlameðferðir sem er skipt í þrjá aldurshópa, kvennameðferðir; þar sem tryggt er öruggt 

rými fyrir konur og komið sérstaklega til móts við þeirra sérþarfir og meðferðir fyrir 

ungmenni sem eiga við fíknivanda að stríða (SÁÁ. e.d). Einnig býður Samhjálp, sem eru 

kristin góðgerðarsamtök, upp á meðferð á stofnun sem kallast Hlaðgerðarkot (Samhjálp. 

2017). 

 Pólsku samtökin Barka bjóða upp á aðstoð sem er sérstaklega sniðin að þörfum 

heimilislausra og jaðarsettra einstaklinga sem eru af erlendum uppruna; annað hvort við 

að annaðhvort komast aftur út í samfélagið í því landi sem þeir dvelja eða undirbúa þá 

undir að flytja heim. Barka er jafningjafræðsla þar sem þeir sem hafa verið heimilislausir 

aðstoða aðra í sömu stöðu. Úrræðið er tiltölulega nýlegt á Íslandi en hefur verið í notkun 

í öðrum Evrópuþjóðum með góðum árangri (Reykjavíkurborg. 2016). 

 Í Reykjavík eru þrjú gistiskýli þar sem boðið er upp á næturgistingu fyrir 

heimilislausa sem hafa ekki í annað hús að venda til að sofa á næturnar. Þar er fyrst að 

nefna skýli sem er staðsett á Granda og er ætlað ungum heimilislausum karlmönnum 

sem eru yngri en 30 ára og eiga við vímuefnaraskanir að stríða (Reykjavíkurborg. 2019). 

Svo er skýli sem er staðsett á Lindargötu. Það er um 600 fermetrar, á þremur hæðum og 

hefur pláss fyrir um 20 einstaklinga (Reykjavíkurborg. 2013). Á vegum Rauða krossins er 

þriðja skýlið. Það heitir Konukot og er athvarf sem er einungis opið heimilislausum 

konum og starfar eftir skaðaminnkandi hugmyndafræði. Konukot sérhæfir sig í að 

aðstoða heimilislausar konur sem eiga við ýmis vandamál að stríða eins og 
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vímuefnaröskun. Konukot býður upp á næturgistingu, þrifaðstöðu, fatnað og kvöld- og 

morgunmat. Flestir starfsmenn konukots eru sjálfboðaliðar en til staðar eru einnig 

fagaðilar (Rauði kross Íslands. e.d-a). Velferðarsvið Reykjavíkurborgar býður einnig upp á 

nokkur smærri búsetuúrræði fyrir heimilislausa í Reykjavík. Árið 2017 var gert ráð fyrir 

að öll búsetuúrræði í Reykjavík gætu hýst rúm 60 manns (Reykjavíkurborg. 2017). 

 Rauði krossin sér einnig um skaðaminnkandi úrræðið Frú Ragnheiður í Reykjavík. 

Á vegum þess er fíklum meðal annars boðið upp á hreinar sprautunálar, þrif á sárum, lyf 

og ráðgjöf. Eitt helsta markmiðið er að draga úr sýkingum og smiti á sjúkdómum sem eru 

algeng meðal fíkla; eins og HIV og lifrarbólgu C (Rauði kross Íslands. e.d-b). Frú 

Ragnheiður býður einnig upp á þjónustu sína hjá Konukoti (Rauði kross Íslands. e.d-a). 

Ásamt Frú Ragnheiði er einnig Ungfrú Ragnheiður sem er svipað úrræði á Akureyri. 

Ungfrú Ragnheiður, líkt og Frú Ragnheiður, er skaðaminnkandi úrræði sem beinist helst 

að sprautufíklum og þar er notast að mestu leiti við sömu aðferðir (Rauði kross Íslands. 

e.d-c). 

 Á vegum Reykjavíkurborgar starfar Vettvangs- og ráðgjafarteymi, einnig kallað 

VOR-teymið, sem sér um að aðstoða heimilislausa og jaðarsetta hópa sem eiga við 

sérstaklega flókin vandamál að stríða. VOR-teymið starfar meðal annars í gistiskýlum, 

búsetukjörnum og með fólki sem býr sjálfstætt en þarf á aðstoð þeirra að halda. Í VOR-

teyminu starfa aðilar með fjölþætta sérþekkingu sem eiga að veita eins fjölþætta aðstoð 

og hægt er. VOR teymið starfar eftir hugmyndafræði Housing First (Reykjavíkurborg. e.d). 

 Í Reykjavík eru nokkur búsetuúrræði með stuðningi fyrir aðila sem eru ýmist 

heimilislausir, með vímuefnaraskanir eða tvígreiningar. Meðal þessara úrræða eru 

búsetukjarnar við Miklubraut og á Njálsgötu. Þeir eru ætlaðir ungum heimilislausum 

karlmönnum sem hafa tvígreiningar og hefur gengið illa að ná árangri með öðrum 

úrræðum og þjónustu. Báðir búsetukjarnarnir hafa aðstæðu fyrir átta einstaklinga sem 

allir hafa sér herbergi og síðan sameiginlega aðstöðu. Íbúar þurfa ekki að vera hættir 

neyslu til að mega búa þar og þeir hafa regluleg samskipti við starfsfólk 

geðheilbrigðisþjónustu og félagsráðgjafa. Auk búsetukjörnum við Miklubraut og á 

Njálsgötu er einnig búsetukjarni við Hringbraut þar sem er rými fyrir 11 manns og eru 
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fimm þeirra sérstaklega konum. Hringbraut er ekki einungis ætlað þeim sem hafa 

tvígreiningar heldur einnig þeim sem eru heimilislausir eða jaðarsettir og þykja verst 

settir og hefur gengið illa í öðrum úrræðum (Reykjavíkurborg. 2017). 

 

3. Erlend gögn um bakgrunn, aðstæður og úrræði í boði fyrir heimilislausa og 

jaðarsettra hópa 

Í þessum kafla er farið yfir gögn frá öðrum Evrópuþjóðum og Bandaríkjunum. Þetta eru 

ýmist gögn frá ríkisstofnunum eða sjálfstæðar rannsóknir sem voru í boði á ensku þar 

sem algengast er að ríkisstofnanir gefi út efni einungis á því máli sem er talað í landinu. 

Gætt var að því að höfundar væru sem hlutlausastir. 

3.1 Gögn frá fjölþjóðlegum samtökum 

Gert er ráð fyrir að árið 2013 hafi um 500 þúsund manns verið heimilislausir í löndum 

innan Evrópusambandsins og talið er að allt þetta fólk hafi átt við einhverskonar andleg 

veikindi eða geðræn vandamál að stríða, þar á meðal fíknivanda; um þriðjungur þeirra 

átti við alvarleg geðræn veikindi að stríða. Aukning á heimilisleysi átti sér stað í kjölfar 

efnahagskreppunnar árið 2008 og er talið að atvinnuleysi, meiri skuldir og fjárhagslegur 

óstöðugleiki sem jókst í kjölfar hennar hafi átt mestan þátt í þeim breytingum (Sykes. e.d). 

Í Evrópu er þjónusta og úrræði fyrir heimilislausa mismikil og breytileg og staðlarnir 

mismunandi. Í sumum löndum gilda strangar reglur varðandi gæði og aðgengi að 

þjónustu á meðan í öðrum löndum eru reglurnar vægari. Mismunandi er hvort að úrræði 

og aðstoð séu í boði opinbera- eða einkageirans eða bæði. Algengt er að einkageirinn sé 

helst til staðar þegar ekki er mikið um úrræði á vegum ríkisins, sveitarfélaga eða héraða 

(European Observatory on Homelessness. 2019). 

 Mismunandi er milli landa hvað telst viðunandi húsaskjól fyrir heimilislausa og 

þessi breytileiki hefur áhrif á gæði úrræða. Einnig er misjafnt eftir löndum hversu miklir 

fjármunir eru fyrir hendi til að nota í úrræði fyrir heimilislausa; fátækari þjóðir eru oft 

ófærar um að koma á neyðarskýlum þegar atburðir eins og náttúruhamfarir eiga sér stað 

eða að byggja skýli til að halda í við fjölgun heimilislausra á meðan ríkari þjóðir eru færar 
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um að byggja betri skýli og jafnvel veita skjólstæðingum einkaherbergi eða láta örfáa 

einstaklinga deila sameiginlegu rými. Gæði og aðgengi að úrræðum og húsaskjóli fyrir 

heimilislausa stýrist að miklu leyti af viðhorfum þjóðarinnar og fjármunum sem eru til 

staðar (European Observatory on Homelessness. 2019). 

 Mikilvægt er að húsaskjól séu vandað og að aðstæðurnar séu öruggar; samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðistofnun (e. WHO) hefur húsaskjól áhrif á heilsu fólks. Sérstaklega er 

mikilvægt að athuga húsnæði í borgum þar sem líklegt er að mikil fólksfjölgun verði á 

næstu áratugum og eftirspurn eftir húsnæði muni því aukast verulega. Dæmi um óöruggt 

og óvandað húsnæði er húsnæði þar sem skortir almennilega upphitun eða kælingu og 

þar sem ríkir slysahætta. Þá skiptir einnig máli hversu aðgengilegt eða nothæft húsnæðið 

er fyrir þá sem hafa fatlanir, ásamt öðrum þáttum (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin. e.d). 

 Erfitt myndi reynast að ákveða staðal sem ætti að gilda fyrir alla Evrópu eða vera 

almennt viðmið þar sem heimilislausir hafa ólíkar þarfir og aðstæður eru ólíkar milli landa. 

Félagsráðgjafar og aðrir sérfræðingar eru einnig ósammála um hvaða nálgun sé best 

þegar kemur að málum heimilislausra, sumir telja að aðstoðin ætti að vera notendastýrð 

á meðan að aðrir telja að úrræði ættu að vera klínísk og einblína á að breyta hegðun 

heimilislausra til að aðstoða þá við að komast aftur í samfélagið og öðlast færni um að 

búa einir (European Observatory on Homelessness. 2019). 

 Í öllum Evrópusambandsríkjum að Þýskaland og Írland frátöldu, hefur ríkið sett 

lög um það hvernig búsetuúrræðum skuli háttað. Misjafnt er eftir löndum hversu ítarleg 

og ströng lögin eru og hvort eða hversu mikið ríkið, sveitarfélögin eða einkageirinn eigi 

að sjá um eftirlit og stjórn úrræða. Í sumum löndum er reglugerð varðandi búsetuúrræði, 

hluti af öðrum lagaflokki, eins og félagsmálalöggjöfinni og í öðrum er það sér flokkur. Í 

sumum löndum, sveitarfélögum eða héruðum er hvorki til staðar sérstakt eftirlit né 

gerðar ráðstafanir til að tryggja að reglugerðum og lögum sé framfylgt. Í fáum löndum 

eru strangar reglur með ströngu eftirliti en í þeim löndum mátti samt finna tilfelli, þar 

sem það er skortur á lagaramma eða eftirliti með vissum úrræðum eða þáttum 

(European Observatory on Homelessness. 2019). 

 Ekki þarf nema tímabundið heimilisleysi til að einstaklingar geti glímt við 
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langvarandi áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu. Þeir sem hafa verið heimilislausir 

upplifa mikla streitu og hafa gjarnan upplifað það sem áfall að missa heimili sín (SAMHSA. 

2019). Heimilislausir eiga oft erfitt með að fá jafn góðan aðgang að heilbrigðisþjónustu 

og þeir sem ekki eru heimilislausir. Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO) telur að ein af 

ástæðunum fyrir því séu þær neikvæðu staðalímyndir sem eru ríkjandi um heimilislausa, 

jaðarsetta hópa og fólk með vímuefnaraskanir. Oft eru heimilislausir álitnir vera 

andfélagslegir, ofbeldisfullir eða litið er á þá á annan neikvæðan hátt sem gefur þá 

hugmynd að þeir eigi ekki skilið að fá aðstoð. Fordómar hafa mjög neikvæð áhrif á 

heimilislausa og aðgengi þeirra að þjónustu og er mikilvægt að vinna gegn þeim (Health 

Evidence Network. 2005). 

 Heimilislausir, sérstaklega þeir sem sofa í óöruggum aðstæðum eins og á götunni, 

eiga frekari hættu á að fá alvarlegar sýkingar og ýmsa sjúkdóma sem í mörgum tilfellum 

geta leitt til dauða. Heimilislausir sem sofa á götunni eru einnig marktækt líklegri til að 

brjóta af sér, verða fórnarlömb ýmissa glæpa og verða fórnarlömb ofbeldis bæði á 

götunni og í fangaklefum ef þeir eru handteknir (Health Evidence Network. 2005). Hér á 

eftir verður fjallað nánar um aðstæður í einstökum löndum. 

3.2 Svíþjóð 

Í Svíþjóð orsakast heimilisleysi fyrst og fremst af skorti á aðgengi á húsnæði, bæði vegna 

lágrar tekna og skorti á framboði. Takmörkuð gögn eru til um aðstæður og bakgrunn 

heimilislausra og jaðarsettra hópa í Svíþjóð þar sem hvorugt hefur verið rannsakað mikið 

undanfarin ár. Það er fyrst nú nýlega farið að rannsaka hagi þeirra. Talið er að aukin 

fólksfjölgun og mikill fjöldi innflytjenda undanfarin ár og skortur á byggingu nýs húsnæðis 

sé helsta orsök þess. Heimilisleysi hefur lengi verið að aukast í Svíþjóð. Samkvæmt 

gögnum frá árinu 2019 hafa flest sveitarfélög og yfirvöld látið undir höfuð leggjast að 

gera sérstakar ráðstafanir eða áætlanir til að leysa úr því þrátt fyrir ríkisstjórnin hafi árið 

2017 viðurkennt að skortur á húsnæði væri vandamál. Hækkandi leiguverð er afleiðing 

skorts á framboði og hefur það haft slæm áhrif á lágtekjufólk, sem endar gjarnan í því að 

vera vísað af heimilum sínum þegar þau geta ekki greitt leigu sína. Vímuefnaröskun er 

einnig viðvarandi vandamál meðal sænskra heimilislausra og jaðarsettra hópa en ólíkt 
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Íslandi er það ekki helsta orsökin eða vandamálið og sá hópur fer minnkandi hlutfallslega 

þar sem hópur heimilislausra sem ekki eiga við áfengis- og vímuefnavanda að stríða fer 

stækkandi (Anderberg og Dahlberg. 2019). 

 Í Svíþjóð ólíkt mörgum Evrópuþjóðum hefur neysla ólöglegra vímuefna farið 

minnkandi. Frá árinu 1930 hefur neysla stöðugt aukist og fór að verða álitið alvarlegara 

heilbrigðisvandamál þegar amfetamín kom á markaðinn þar í landi. Til að byrja með var 

komið á forvarnarfræðslu og merkingar settar á umbúðir utan um lyfseðilsskyld lyf til að 

vara við áhrifum og hættu á því að neytendur gætu orðið háðir þeim (Skrifstofa 

Sameinuðu þjóðanna um fíkniefni og glæpi. 2007). Árið 1969 var aðgerðaráætlun með 

tíu þáttum sett í gang í kjölfar þess að ákveðið var árið áður að sala og varsla ólöglegra 

vímuefna væri eitt helsta samfélagsvandamál Svíþjóðar. Meðal þeirra aðgerða var 

harðari refsing fyrir alvarleg fíkniefnabrot, aukið fjármagn og stuðningur til lögreglu og 

bætt úrræði fyrir fíkla sem leita sér aðstoðar. Ólíkt þeim aðgerðum sem tíðkast í dag þar 

sem áhersla er lögð á skaðaminnkun og aðstoð fyrir þá sem eru í neyslu byggði þetta 

frumvarp helst á að veita lögreglunni aukið vald (Skrifstofa Sameinuðuþjóðanna um 

fíkniefni og glæpi. 2007). 

 Í dag hefur neysla farið minnkandi, þá sérstaklega meðal ungmenna og neysla 

harðari fíkniefna eins og heróíns og amfetamíns hefur minnkað einna mest (Skrifstofa 

Sameinuðuþjóðanna um fíkniefni og glæpi. 2007). Aðgerðirnar sem eru taldar hafa 

mestan árangur voru aðstoð fyrir þá sem voru í viðkvæmri stöðu og skert framboð á 

vímuefnum. Talið er að árangur Svíþjóðar stafi einnig af því að í Svíþjóð hefur á tíðum 

vímuefnaneysla verið talin vandamál sem þurfi að setja í forgang og hefur neysla verið 

minnst á þeim tímum sem ríkið hefur sett mesta áherslu á að koma í veg fyrir og draga 

úr neyslu vímuefna. Neysla fíkniefna í Svíþjóð er undir meðaltalinu fyrir alla Evrópu og er 

tíðni neyslu harðari fíkniefna mun lægri í Svíþjóð en annarsstaðar í Evrópu. Í dag eru ýmis 

úrræði og aðgerðir sem eiga uppruna sinn í Svíþjóð eða sem Svíþjóð var meðal fyrstu 

landa til að innleiða notaðar í öðrum löndum með góðum árangri, þar á meðal meþadon 

meðferðir fyrir ópíum- og ópíóðalyfjafíkn og ókeypis nálar fyrir sprautufíkla sem 

skaðaminnkun (Skrifstofa Sameinuðuþjóðanna um fíkniefni og glæpi. 2007). 
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3.3 Þýskaland 

Í Þýskalandi hafa heimilislausir fengið frekar litla athygli í rannsóknum samanborið við 

enskumælandi lönd eins og Bandaríkin eða Bretland. Þetta á sérstaklega við um þá sem 

teljast með geðræn vandamál. Engin opinber gögn eru til hvað varðar fjölda 

heimilislausra en 2014 var gert er ráð fyrir að um 335 þúsund manns ætti ekki húsnæði 

eða aðgang að húsnæði í Þýskalandi. Samkvæmt metagreiningu frá 2017 sem 

framkvæmd var af lækni með aðstoð frá bókasafns- og upplýsingafræðingi með gögnum 

úr 11 rannsóknum hefur heimilisleysi í Þýskalandi aukist undanfarin ár líkt og í öðrum 

Evrópulöndum og voru geðræn vandamál til staðar hjá um 77.5% þeirra sem voru 

rannsakaðir. Vert er að taka fram að í rannsókninni var ekki gerður greinarmunur á 

fíknivanda og öðrum geðrænum vanda í því mengi. Áfengis- og vímuefnavandi var helsti 

vandi heimilislausra og jaðarsettra hópa en rúmur helmingur þeirra átti við 

vímuefnavandamál að stríða og aðeins minna hlutfall átti einungis við áfengisvanda að 

stríða (Schreiter et al. 2007). Aðstæður heimilislausra og jaðarsettra hópa í Þýskalandi 

voru að þessu leyti svipaðar aðstæðum sambærilegra hópa á Íslandi. Í rannsókninni voru 

engar upplýsingar um úrræði eða þá aðstoð sem heimilislausir fengu en talið var að hægt 

væri að nýta niðurstöður hennar til að gefa betri yfirsýn en ella af aðstæðum þessa hóps 

og að hægt væri að nota hana til að þróa betri úrræði fyrir heimilislausa og jaðarsettra 

hópa. 

 Í Þýskalandi eru engin sérstök lög um búsetuúrræði og gistiskýli fyrir heimilislausa 

ef frá eru talin grundvallarlög um hreinlæti og öryggisráðstafanir. Sambýli, 

hjúkrunarheimili og slíkar stofnanir hafa aftur á móti stranga staðla sem eru bundnir í lög. 

Héruð hafa skyldu til að tryggja að í gistiskýlum séu viðunandi aðstæður, svo sem að rými 

sé öruggt og að skjólstæðingar hafi nægt pláss, en þær skyldur sem þarf að uppfylla eru 

ekki miklar og gæði gistiskýla eru misjöfn. Ekki eru til gögn um gæði gistiskýla sem heild 

en til eru gögn um gistiskýli frá einstökum héruðum. Enginn einn staðall er í gildi fyrir allt 

landið en miðað er við að tíu fermetra herbergi sé fullnægjandi fyrir einn og að 18 

fermetra herbergi með baðherbergi með sturtu og klósetti sé fullnægjandi fyrir tvo aðila 

sem deila herbergi. Í sumum tilfellum þurfa allt að átta einstaklingar að deila opnu 80 

fermetra rými (European Observatory on Homelessness. 2019). 
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 Dæmigert er að aðgengi heimilislausra að gistingu sé takmarkað á veturna og 

algengt er að þeir neyðist til að sofa á dýnum á gólfinu í rými sem þeir deila með öðrum 

heimilislausum. Samkvæmt lögum verða héruð að hafa dagsetur í boði ef gistiskýlin eru 

aðeins opin á næturnar. Fjöldi starfsmanna er á bilinu frá því að vera einn fyrir hverja 80 

skjólstæðinga upp í einn fyrir hverja 300, þá eru öryggisverðir og ráðgjafar taldir með. 

Smærri gistiskýli hafa oft ekki starfsfólk og sjaldgæft er að öryggisverðir starfi þar. 

Vandamál sem geta sprottið upp vegna skorts á starfsmönnum og húsnæði sem er 

ábótavant geta tengst því til dæmis að einstaklingar með flókin vandamál svo sem fíkn 

eða geðræn vandamál geta ekki fengið þá aðstoð sem þeir þurfa og er þá stundum neitað 

vist í skýlinu vegna slæmrar hegðunar. Það getur orðið til þess að þeir neyðast til að sofa 

á götunni. Vegna þess hve heimilislausum Þýskalandi hefur fjölgað mikið á skömmum 

tíma hafa mörg léleg gistiskýli verið byggð sem skammtíma úrræði og skortur er á betri 

skýlum sem geta komið til móts við þarfir heimilislausra með alvarleg vandamál. Ef 

félagsráðgjafar eða félagsráðgjafi starfa á gistiskýli þá eru þeir yfirleitt fáir og þurfa þeir 

því að sinna mörgum skjólstæðingum. Það verður oft til þess að aðstoðin verður ekki eins 

góð og hún þyrfti að vera (European Observatory on Homelessness. 2019). 

3.4 Finnland 

Samkvæmt finnskri rannsókn frá 2017 eru karlmenn í stórum meirihluta þeirra sem 

teljast heimilislausir eða jaðarsettir þar í landi en konur eru aðeins um 20% heimilislausra 

og jaðarsettra og er það töluvert frábrugðið stöðunni á Íslandi. Langtíma heimilisleysi er 

einnig mun algengara í Finnlandi en á Íslandi. Tíðni geðrænna og hegðunar vandamála 

var töluvert hærri í Finnlandi en á Íslandi en næstum 90% af þýði rannsóknarinnar hafði 

leitast eftir aðstoð vegna geðrænna vandamála en af því var áfengis- og vímuefnafíkn 

algengasti vandinn sem rúm 80% áttu við að stríða. Það að nota einungis önnur vímuefni 

en áfengi var ekki eins algengt í Finnlandi og á Íslandi, en það átti aðeins við um 15% 

hópsins. Um þriðjungur af þýðinu hafði tvígreiningu sem fól í sér vímuefnaröskun ásamt 

öðrum geðrænum vandamálum. Heimilislausir í Finnlandi eru yfir tvöfalt líklegri til að 

leita sér aðstoðar hjá læknum en þeir sem ekki eru heimilislausir. Algengast var að leitast 

væri eftir aðstoð vegna skaða sem átti sér stað vegna neyslu vímuefna, sýkinga og 

líkamlegra meiðsla sem þeir höfðu orðið fyrir; oftast orsökuðust sýkingarnar og líkamlegi 



18 

 

skaðinn af meiðslum sem viðkomandi höfðu hlotið á meðan þeir voru undir áhrifum 

áfengis eða annarra vímuefna (Stenius-Ayoade et al. 2017). 

 Finnland hefur náð að draga verulega úr fjölda heimilislausra og er eina landið 

innan Evrópusambandsins sem hefur tekist að draga stöðugt úr heimilisleysi. Síðan um 

miðjan níunda áratug síðustu aldar hefur Finnland lagt mikla áherslu á málefni 

heimilislausra og aðgerðir til að koma þeim af götunni. Í dag eru það næstum engir sem 

sofa á götunni eða óöruggum aðstæðum í Finnlandi (Housing First Europe. e.d). 

 Í Finnlandi sjá félagasamtök og einkageirinn um gistiskýli og búsetuúrræði fyrir 

heimilislausa og starfa eftir lögum sem eru sett af ríkinu og gilda fyrir allt landið. Í 

lögunum er sagt til um hvernig gæði, öryggi og aðstæður skulu vera í þeim og hvernig 

aðstoð skjólstæðingar eiga rétt á. Sveitarfélög hafa síðan yfirumsjón með gistiskýlum og 

búsetuúrræðum, til að tryggja að farið sé eftir lögum og að aðstæður séu viðunandi. Í 

stærri sveitarfélögum er algengt að sérstök teymi séu skipuð sem framkvæma reglulegt 

eftirlit á meðan smærri sveitarfélög notast venjulega við aðrar aðferðir (European 

Observatory on Homelessness. 2019). 

 Finnland notar eigin útgáfu af Housing First, sem er töluvert ólík því sem má finna 

í Norður-Ameríku og öðrum Evrópuþjóðum, þar sem heimilin sem heimilislausir fá 

úthlutað eru ekki tímabundin úrræði heldur fá þeir þau gefins. Tímabundin búsetuúrræði 

eru líka fyrir hendi þar sem skjólstæðingar fá aðstoð og þjálfun við að búa einir. Boðið er 

upp á aðstoð fyrir skjólstæðinga til undirbúnings sjálfstæðri búsetu. Búsetuúrræðin eru í 

sumum tilfellum ekki fullbúin húsgögnum og skjólstæðingar fá í staðinn aðstoð við að 

innrétta heimilið eftir eigin höfði. Bæði eru til búsetuúrræði þar sem hópar af 

skjólstæðingum deila húsnæði og þar sem þeir búa einir með stuðningi. Oftast eru 

úrræðin í íbúðarhúsum frekar en einbýlis- eða fjölbýlishúsum (European Observatory on 

Homelessness. 2019). 

 Meðal þeirra vandamála heimilislausra og jaðarsettra hópa sem enn eru 

viðvarandi í Finnlandi er skortur á nægum úrræðum fyrir heimilislausa; oft er ekki pláss í 

búsetuúrræðum og gistiskýlum fyrir alla sem þurfa á þeim að halda. Þetta vandamál er 

aðallega til staðar í stærri borgum en er þó einnig að finna í smærri borgum landsins 
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(European Observatory on Homelessness. 2019). 

3.5 Bretland 

Líkt og í öðrum Evrópuþjóðum upplifa heimilislausir í Bretlandi skert aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu. Afleiðing þess er sú að heimilislausir eru við mun verri heilsu en þeir 

sem ekki eru heimilislausir. Þessi áhrif má einnig sjá hjá þeim sem ekki eru heimilislausir 

en eru í hættu á að missa heimili sín. Heimilisleysi er einnig algengara meðal þeirra sem 

þegar hafa verri aðgengi að heilbrigðisþjónustu eins og meðal fátæks fólks og fólks með 

flókin geðræn vandamál (Leng. 2017). 

 Breskar rannsóknir sýna að börn sem upplifa heimilisleysi, eyða lengri tíma í 

gistiskýlum eða öðrum búsetuúrræðum eða flytja mikið milli heimila upplifa meiri kvíða 

og þunglyndi en önnur börn (Leng. 2017). Ungmenni sem hafa upplifað heimilisleysi eru 

einnig líklegri til að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi, byrja að nota vímuefni eða verða 

hluti af gengjum eða fremja glæpi búi þau eða hafi þau búið við slíkar aðstæður. 

Ungmenni sem eru nýlega komin úr vist á stofnunum eins og fangelsum og ungir 

hælisleitendur og flóttafólk eiga það einnig sérstaklega á hættu í að verða heimilislaus 

líkt og hjá mörgum öðrum Evrópuþjóðum (Leng. 2017). 

 Erfitt getur reynst fyrir heimilislausa í Bretlandi að afla sér tekna til að koma sér í 

eigið húsnæði en aðeins um tíu prósent heimilislausra í Bretlandi eru í launaðari vinnu 

(Leng. 2017) og er þörf á aðstoð fyrir heimilislausa til að þeir geti komist út á 

atvinnumarkaðinn (Leng. 2017). Slíkar aðstæður gætu orðið til þess að það verði til 

vítahringur þar sem aðilar verða heimilislausir vegna fátæktar en ná ekki að afla sér tekna 

til að flýja það ástand. Líkt og í öðrum löndum, upplifa Bretar sem eru fátækir eða tilheyra 

öðrum viðkvæmum hópum sem er í hættu á að verða heimilislausir, mikla streitu sem 

getur gert geðræn vandamál alvarlegari (Leng. 2017). Heilbrigðisástand og aðstæður 

heimilislausra Breta eru að mestu leyti sambærilegar því sem gerist meðal annarra 

Evrópuþjóða. 

 Árið 2017 samþykkti Breska þingið frumvarp til að draga úr heimilisleysi. Það er 

gert ráð fyrir að með því að auka aðgengi heimilislausra að búsetuúrræðum sé hægt að 
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koma í veg fyrir að þeir sem væru í hættu á að verða heimilislausir verði það (Chartered 

Institute of Housing. 2017). Áætlað er að þeir sem eru nú þegar heimilislausir eða þeir 

sem verða heimilislausir fái húsaskjól í að minnsta kosti sex mánuði (Chartered Institute 

of Housing. 2017). Einnig er skilgreiningunni á áhættu á að verða heimilislaus breytt úr 

því að vera líklegur til að verða heimilislaus innan 28 daga í 56 daga (Chartered Institute 

of Housing. 2017). 

 Bretland hefur gegnum árin samþykkt önnur lög sem ætlað hefur verið að draga 

úr heimilisleysi. Með nýjum lögum voru skilgreiningar víkkaðar og úrræðum fjölgað eða 

ráðstafanir gerðar til að bæta þau (Ministry of Housing, Community & Local 

Governments. 2018). Þannig hefur meðal annars verið komið á lögum sem banna 

mismunun á leigjendum og kaupendum á húsnæði á grundvelli aldurs, kyns, kynhneigðar, 

trúar, þjóðernis, litarháttar og svo framvegis. Áhersla hefur einnig verið lögð á að 

mannréttindi heimilislausra séu tryggð og að þeir sem komi að þeirra málefnum virði þau 

(Ministry of Housing, Community & Local Governments. 2018). Sérstök áhersla hefur 

verið lögð á málefni heimilislausra barna og barna sem eiga í hættu að verða heimilislaus; 

bæði fylgdarlausra barna og þeirra sem eru í forsjá fullorðna. Með breytingunum voru 

gerðar ráðstafanir til að tryggja að börn myndu þjást eins lítið og hægt er vegna 

heimilisleysis og að unnið sé með barnaverndaryfirvöldum til að tryggja öryggi og velferð 

barna í viðkvæmri stöðu (Ministry of Housing, Community & Local Governments. 2018). 

3.6 Bandaríkin 

Í Bandaríkjunum voru tæplega 560 þúsund heimilislausir eða sem tilheyrðu jaðarsettum 

hópum árið 2019. Fjöldi heimilislausra fer vaxandi eða minnkandi í sveiflum milli ára, en 

hlutfall þeirra miðað við heildarfjölda landsmanna hefur farið minnkandi vegna 

fólksfjölgunar (Statista. 2020). Mesta fjölgun frá fyrri árum átti sér stað meðal 

fylgdarlausra barna og ungra fullorðinna. Meira en helmingur heimilislausra í 

Bandaríkjunum búa í einhverskonar búsetuúrræðum eða skýlum en um þriðjungur býr í 

yfirgefnum húsnæðum, á götunni eða öðrum stöðum sem ekki eru hugsaðir sem 

mannabústaðir (National Alliance to End Homelessness. e.d). 

 Á meðan að heimilisleysi hefur ýmist aukist eða minnkað undanfarin ár í 
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Bandaríkjunum, hefur stöðugt dregið úr fjölda heimilislausra í 30 af 50 ríkjum. Fjöldi 

heimilislausra uppgjafarhermanna sem hafa lengi verið einn stærsti hluti heimilislausra í 

Bandaríkjunum hefur einnig farið minnkandi. Gisti- og neyðarskýli voru einnig stækkuð 

sem gerði þeim kleift að taka inn fleiri vistmenn. Í Bandaríkjunum líkt og í öðrum 

Evrópuþjóðum eru það fátækir, innflytjendur og fólk í öðrum viðkvæmum aðstæðum 

sem eru líklegast til að verða heimilislaus (National Alliance to End Homelessness. e.d). 

 

4. Úrræði og meðferðir fyrir heimilislausa og árangur þeirra 

Í þessum kafla er farið yfir mismunandi úrræði sem eru í boði fyrir heimilislausa og 

jaðarsetta hópa og þau vandamál sem þeir glíma við. Einblínt er á þau úrræði og þær 

meðferðir sem hafa að gera með þau vandamál sem áður kom fram að heimilislausir 

kljást helst við. Skoðuð eru helstu úrræðin og aðstoð sem eru í boði og árangur þeirra í 

þeim löndum þar sem hann hefur verið rannsakaður. Gögnin eru frá rannsóknum sem 

voru framkvæmdar á erlendum úrræðum. 

4.1 Búsetuúrræði 

Samkvæmt bandarískri rannsókn sem mat árangur úrræðis þar sem heimilislausir fengu 

tímabundið húsnæði eftir að hafa komið úr langtíma meðferð vegna vímuefnaraskana 

eða geðrænna vandamála eru langtíma búsetuúrræði árangursrík ef veitt er stöðug og 

fagleg aðstoð á meðan. Metið var hvernig lífsgæði og aðstæður viðkomandi voru fyrir og 

eftir úrræðið, til að greina hvort marktækur munur væri til staðar. Búsetuúrræði fyrir þá 

sem voru andlega veikir eða að kljást við geðræn vandamál gengu út á að kenna þeim þá 

hluti sem eru nauðsynlegir til að sjá um sjálfa sig og heimili sín. Til dæmis voru kenndar 

athafnir eins og að elda, uppvask, þrif og í sumum tilfellum að baða sig og annað 

hreinlæti sem flestir hafa lært á uppvaxtarárum en þessir einstaklingar höfðu ekki getað 

lært þessi atriði vegna veikinda eða þeim hafði farið aftur vegna heimilisleysis, andlegra 

veikinda, fangelsisvistunar eða annarra þátta. Í úrræðum þar sem ekki hafði verið lögð 

áhersla á að læra þessar athafnir, var árangur ekki eins mikill og líðan viðkomandi ekki 

eins góð eftir að úrræðinu lauk. Mikilvægt var að veita nauðsynlega aðstoð og eftirlit þar 
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sem algengt var að slys kæmu upp vegna skorts á þekkingu um öryggi, vistmenn hættu 

að taka lyfin sín eða stunduðu annað hættulegt atferli. Úrræðið samanstóð af sex þáttum: 

undirbúningi fyrir umsókn um búsetu, stjórnun heimils og heilbrigðri þátttöku í samfélagi 

og nærumhverfi, skilningi á því hvað það sé að vera góður íbúi í húsnæði með öðrum 

íbúum (til dæmis í blokk eða fjölbýlishúsi), búandi á ákjósanlegan hátt í samfélaginu, 

stjórnun eigin fjármála og því að huga að eigin heilsu (Gutman og Greenfield. 2017). 

 Við úrvinnslu gagnanna ræddu tveir hópar í úrræðinu við meðferðaraðila um 

markmið sem þeir höfðu settu sér í úrræðinu og um það hverju þeir vonuðust til að ná 

fram, eftir að úrræðinu lyki. Síðan mat meðferðaraðilinn árangurinn á skalanum -2 til +2; 

þá þýddi 0 að enginn árangur hefði orðið vegna úrræðisins, tölur undir núll þýddu að 

neikvæð þróun hefði orðið og tölur yfir núll þýddu að úrræðið hefði haft jákvæðar 

afleiðingar. Þátttakendur voru einnig látnir meta eigin árangur með spurningum um 

árangur á þeim sviðum sem þeir höfðu fengið aðstoð við, á skalanum einn til sjö. Í lok 

rannsóknarinnar gátu aðeins 15 af þeim 20 sem tóku þátt í rannsókninni klárað hana, þar 

sem hinir fimm þurftu að hætta vegna vistunar á spítala. Í niðurstöðunum sést að 

úrræðið bar góðan árangur, þegar kom að sjálfstæði við að búa einir. Þeir sem höfðu 

útskrifast úr úrræðinu voru þó oft að kljást við einmanaleika og kvíða og sumir neituðu 

að taka lyfin sín eða höfðu tekið upp að hamstra óþarfa hlutum inni á heimili sitt. 

Langtímaáhrif úrræðisins hafa ekki enn verið skoðuð, þar sem úrræðið er tiltölulega 

nýlegt og er ennþá í þróun, en miðað við árangur er um að ræða úrræði sem er líklegt til 

að hafa góð áhrif í málefnum heimilislausra og jaðarsettra hópa í framtíðinni, sé haldið 

áfram að vinna í því og bæta það (Gutman og Greenfield. 2017). 

 Eitt helsta og árangursríkasta búsetuúrræðið hefur hingað til verið Housing First. 

Housing First gengur út á að veita heimilislausum húsnæði, oftast samhliða öðrum 

meðferðum. Eins og nafnið gefur til kynna felst í hugmyndafræðinni að fyrsta aðstoð sem 

heimilislausir þurfi á að halda sé húsnæði áður en þeir geti einbeitt sér að öðrum hlutum 

eins og atvinnuleit eða meðferðum (National Alliance to End Homelessness. 2016). 

Housing First hefur reynst árangursríkt úrræði þar sem það hefur verið notað. Samkvæmt 

metagreiningu frá Bandaríkjunum, þar sem sjö rannsóknir voru skoðaðar, kom fram að í 

þeim fjórum sem mældu breytingar á andlegri líðan og heilsu skjólstæðinga, höfðu 
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skjólstæðingar í öllum þeirra lýst yfir litlum jákvæðum breytingum á andlegri heilsu 

vegna úrræðisins. Ef einungis Housing First var skoðað, en ekki önnur úrræði var ekki 

marktækur munur á neyslu áfengis- og annarra vímuefna en skjólstæðingar í 

meðferðarúrræðum fyrir fíkn stóðu sig betur ef þeir nýttu sér Housing First líka. Housing 

First var metið mjög árangursríkt þegar það var notað ásamt öðrum úrræðum (Baxter et 

al. 2019). 

 Þrátt fyrir áðurnefndan árangur Housing First í Finnlandi og ýmsum öðrum 

löndum og árangur af notkun búsetuúrræða í Bandaríkjunum og Kanada hafa þau ekki 

enn verið innleidd að fullu þar sem erfitt hefur reynst að sannfæra yfirvöld um að veita 

heimilislausum húsnæði einungis af mannúðarástæðum og hefur því umræðan farið að 

beinast einnig að efnahagslegum ástæðum. Rökin hafa verið að aukið aðgengi að 

búsetuúrræðum myndi minnka þörf á gistiskýlum, spítölum og fangaklefum meðal 

heimilislausra sem myndi draga úr heildarkostnaði. Housing First hefur reynst frekar dýrt 

miðað við önnur úrræði en árangurinn gæti leitt til sparnaðar til lengri tíma litið, ef 

árangurinn yrði til þess að ekki þyrfti að eyða eins miklum fjármunum í önnur úrræði. 

Rannsakendur hafa gjarnan verið á móti því að einblína á fjárhagslegar ástæður fyrir 

verkefninu og telja að mannúðarástæður séu nægar (Kertesz et al. 2016). 

4.2 Áfengis- og vímuefnameðferðir og önnur úrræði fyrir einstaklinga með 

vímuefnaröskun 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun er algengt að heimilislausir, sem eigi við 

vímuefnavanda að stríða, noti nokkur mismunandi efni frekar en að þeir séu háðir aðeins 

einu. Sýkingar og hátt magn eiturefna í blóði eru algengar afleiðingar neyslu 

heimilislausra og einnig ýmis smit, þar sem heimilislausir sem neyta vímuefna; þá einkum 

heimilislaus ungmenni eiga til að hópa sig saman og í ýmsum tilfellum hafa kynferðisleg 

sambönd. Alþjóðaheilbrigðisstofnun telur að innleiða eigi skaðaminnkandi úrræði og að 

mikilvægt sé að þau séu til staðar og aðgengileg fyrir heimilislausa. Skaðaminnkandi 

úrræði, eins og nálaskipti, hafa reynst árangursrík, en heimilislausir og jaðarsettir hópar 

eru misviljugir til að nýta sér þau og aðrar leiðir sem sýkingar eins og lifrabólga B og C, 

HIV og bakteríusýkingar smitast eftir eru enn til staðar; meðal annars vegna þess að 
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heimilislausir fíklar deila oft öðrum áhöldum sem notuð eru til neyslu en sprautunálum, 

eins og skeiðum sem eru notaðar til að hita fíkniefni áður en þeim er sprautað eða vegna 

vændis  (Alþjóðaheilbrigðisstofnun. 2015). 

 Samkvæmt bandarískri rannsókn varð það að hafa lent í einhverskonar áföllum 

eða slæmum upplifunum vegna neyslu algeng ástæða þess að heimilislausir vildu verða 

edrú. Þá gerðu þeir sér grein fyrir hvaða áhrif neysla þeirra var í raun að hafa. Meðferð 

er líklegri til að ganga ef skjólstæðingar fá stuðning frá öðrum skjólstæðingum og 

meðferðaraðilum. Einnig er mikilvægt að skjólstæðingar nái að tengjast öðrum í svipaðri 

stöðu til að þeir geti orðið virkir meðlimir samfélagsisns á ný (Flanagan et al. 2016). 

 Samkvæmt rannsókn Flanagan et al (2016) eru hefðbundnar áfengis- og 

vímuefnameðferðir, í flestum tilfellum ekki nægar einar og sér, til þess að heimilislausir 

geti náð að verða edrú til lengdar. Nauðsynlegt sé að heimilislausir fái aðstoð við að 

tengjast samfélaginu, þannig að komið sé í veg fyrir að þeim finnist þeir vera utan 

samfélagsins til að slík úrræði hafi langvarandi áhrif. Í rannsóknin er meðal annars lagt til 

að innleitt verði nýtt úrræði sem felur í sér að setja upp torg, þar sem heimilislausir gætu 

haft samskipti við þá sem ekki eru heimilislausir; þetta myndi hjálpa heimilislausum að 

viðhalda og rækta samskiptahæfileika sem eru nauðsynlegir til að taka þátt í samfélaginu. 

Slíkt myndi einnig rjúfa bilið milli heimilislausra og þeirra sem ekki eru heimilislausir. Þar 

sem félagsleg einangrun er oft ástæða fyrir neyslu myndi slíkt minnka líkur á að 

heimilislausir leituðu til fíkniefna og áfengis, til að slá á líðan eins og einmanaleika og 

einnig myndi þetta geta unnið gegn staðalmyndum um að heimilislausir séu furðulegir 

og óeftirsóknarverðir einstaklingar (Flanagan et al. 2016). 

 Í rannsókninni segir einnig að búsetuúrræði, eins og Housing First séu mikilvæg 

fyrir heimilislausa, þegar það kemur að því að aðstoða þá og bent er á árangur þess þegar 

kemur að því að hjálpa heimilislausum við að verða edrú. Í rannsókninni er þó tekið fram 

að áhrif Housing First á þá sem glíma við alvarlegar fíknir, hafi ekki enn verið rannsökuð 

og að fyrri rannsóknir hafi aðeins beinst að þeim, sem voru með vægari fíknivanda. 

Housing First og önnur búsetuúrræði dugi ekki ein og sér til að fíklar nái bata, önnur 

stuðningsúrræði séu nauðsynleg. Þá kemur fram að mikilvægt sé fyrir heimilislausa að 
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hafa góðan aðgang að menntun, félagslegri aðlögun og aðstoð við að þróa með sér 

samskiptahæfileika (Flanagan et al. 2016). 

 Í Kanada hefur verið gerð tilraun með nýtt skaðaminnkandi úrræði sem kallast 

Managed Alcohol Programs, einnig þekkt sem MAP. Úrræðið felur í sér að heimilislausir 

með áfengisvanda, fái skammtað áfengi í öruggu rými, í stað þess að þeir neyti áfengis á 

götunni, hugsanlega við óöruggar aðstæður, steli sér áfengi eða neyti óneysluhæfra 

áfengra vökva eða áfengis í öðru formi. Áfengisskammtar eru miðaðir við hvað þykir við 

hæfi hvers og eins einstaklings miðað við þeirra þarfir og getur það áfengi sem þeim er 

veitt verið allt frá daglegum skammti upp í skammt á um klukkutíma fresti. Úrræðið hefur 

hingað til haft ýmsar hindranir, svo sem það að notendur nýti sér úrræðið en drekki 

jafnframt utan þess í laumi. Stjórnendur úrræðisins telja að með strangari reglum, 

varðandi ásættanlega hegðun notenda, svo sem strangt bann við neyslu áfengis utan 

úrræðisins og afleiðingum eins og að missa aðgengi að úrræðinu myndi draga úr slíkri 

hegðun. Þó voru vísbendingar um að strangari reglur yrðu til þess að notendur væru 

minna opnir með áfengisneyslu sína utan úrræðisins og færu að fela hana. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að MAP hefði misgóð áhrif og árangur notenda og velgengni 

úrræðisins stafaði helst af umhverfisþáttum og á hvaða hátt úrræðinu væri beitt. Þar sem 

MAP er enn tiltölulega nýtt en lofar þó góðu er líklegt að þetta gæti verið árangursríkt 

skaðaminnkandi úrræði sé haldið áfram að þróa það og vinna úr þeim hindrunum sem 

eru nú til staðar (Collins et al. 2016). 

4.3 Úrræði og aðstoð heimilislausra með geðrænan vanda 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur greint frá því að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem 

kljáist við slæma andlega heilsu búi við óviðunandi aðstæður; eins og fátækt eða þurfi 

að þola ýmis mannréttindabrot. Stofnunin telur að ekki sé rétt að skoða geðræn 

vandamál og slæma andlega heilsu eina og sér, þegar verið er að meta slíka hópa og þurfi 

einnig að taka tillit til aðgengis að menntun, heilbrigðisþjónustu, atvinnu og öðrum 

þáttum sem taldir eru geta haft áhrif (Alþjóðaheilbrigðisstofnun. e.d-b). Stofnunin telur 

að það sé mikil þörf á aðstoð fyrir heimilislausa með geðræn vandamál og að ekki hafi 

verið komið til móts við þá þörf (Rhoades et al. 2014). 
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 Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni eru algengustu geðrænu vandamálin 

sem heimilislausir kljást við, vímuefnaraskanir ekki taldar með, geðklofi (schizophrenia) 

og geðhvarfasýki (bipolar disorder); einnig eru áfallastreituröskun (e. PTSD) og alvarlegt 

þunglyndi algengt vandamál og þó nokkuð er um að heimilislausir kljáist við fleiri en eina 

geðröskun (Rhoades et al. 2014). Í Bandaríkjunum eru heimilislausir sem tilheyra 

kynþáttaminnihluta, einkum hörundsdökkir, líklegastir til að fá ekki nauðsynlega aðstoð 

vegna geðrænna vandamála (Rhoades et al. 2014). Talið er að fordómar séu ein af aðal 

ástæðum fyrir því að heimilislausir með geðræn vandamál hafi ekki jafnt aðgengi og aðrir 

að heilbrigðisaðstoð í Evrópu (Sykes. e.d). Eins og áður hefur komið fram er algengt að 

heimilislausir sem kljást við geðræn vandamál eigi einnig við vímuefnaraskanir að stríða. 

 Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir, að þeir sem kljást við geðræn vandamál eða 

geðfatlanir verði oft fyrir fordómum, smánun og að mikið sé um að þeir hafi neikvæða 

ímynd í samfélaginu. Þeir sem standa að því að þróa úrræði taki oft ekki nóg tillit til þeirra 

sem kljást við geðræn vandamál og því geti þeir orðið útundan. Aðilar í bágri stöðu í 

samfélaginu, svo sem fátækir eða heimilislausir, hafa oft ekki eins sterka rödd og aðrir og 

því geti þeir ekki komið sínum skoðunum á framfæri og hafa gjarnan takmörkuð áhrif á 

þróun úrræða (Alþjóðaheilbrigðisstofnun. e.d-b). Heimilislausir með geðræn vandamál, 

eru einnig töluvert líklegri til að verða fyrir líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi heldur en 

þeir sem ekki hafa slæma geðheilsu (Alþjóðaheilbrigðisstofnun. e.d-b). Miðað við hversu 

algeng geðræn vandamál og/eða geðfatlanir eru meðal heimilislausra og jaðarsettra 

hópa er þetta sérstakt áhyggjuefni og þarf að hafa í huga þegar unnið er með þeim. 

 Slæmt aðgengi heimilislausra að heilbrigðisþjónustu á bæði við um andleg og 

líkamleg veikindi (Alþjóðaheilbrigðisstofnun. e.d-b). Innan við þriðjungur þeirra 

heimilislausu, sem þurftu á slíkri aðstoð að halda fengu hana árið 2010 og þegar 

aðstoðinni er veitt er hún sjaldan sú, sem þykir best við hæfi viðkomandi (Rhoades et al. 

2014). Einnig hefur niðurskurður innan bandaríska heilbrigðiskerfisins og á fjármagni til 

stuðningshúsnæða dregið úr aðgengi heimilislausra með geðræn vandamál að 

geðheilbrigðisþjónustu (Harvard Medical School. 2014). 

 Algengt er að einstaklingar með geðraskanir sem lenda í fangelsi verði 
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heimilislausir þegar þeim er sleppt því þeir þurfa að bíða eftir að geta fengið bætur og 

sakaskrá gerir þeim erfitt að fá húsnæði. Þegar húsnæðiskreppur eiga sér stað eru það 

oftast þeir sem kljást við geðræn vandamál og þeir sem eru í neyslu sem eru fyrstir til að 

finna fyrir áhrifunum og enda oft á því að missa heimili sín (Harvard Medical School. 

2014). 

 

 Búsetuúrræði eru oft ekki nægilega aðgengileg heimilislausum sem eiga við 

geðræn vandamál að stríða, sérstaklega ef viðkomandi hefur tvígreiningu, því leigusalar 

vilja helst ekki hafa einstaklinga með slík vandamál sem leigjendur og aðrir íbúar vilja oft 

ekki slíka nágranna. Þó að leigusölum sé ekki heimilt að mismuna vegna geðrænna 

vandamála og geðfatlana, þá mega þeir neita fólki um leigu ef viðkomandi er í  

vímuefnaneyslu, sem er algengt meðal heimilislausra með geðræn vandamál. Flestir 

heimilislausir sem kljást við geðræn vandamál vilja ekki deila húsnæði með öðrum 

heimilislausum með geðræn vandamál; þeir vilja helst dvelja í búsetuúrræðum þar sem 

þeir fá að vera einir en geta kallað eftir aðstoð ef þeir þurfi á henni að halda og þar sem 

þeim er ekki gerðar of miklar kröfur en eru sveigjanlegri þegar þeir komast í  

búsetuúrræðin. Erfitt getur þó verið fyrir heimilislausa með tvígreiningar þar sem bæði 

vímuefnaröskun og önnur geðræn vandamál eða geðfötlun er til staðar að komast í 

búsetuúrræði við hæfi þar sem ýmis búsetuúrræði fyrir aðila með geðræn vandamál taka 

ekki við einstaklingum í neyslu (Harvard Medical School. 2014). 

 Búsetuúrræði með stuðningi og faglegri aðstoð hafa reynst árangursrík fyrir 

heimilislausa með geðræn vandamál í Bandaríkjunum, en þeir sem nýta sér úrræðin eru 

marktækt ólíklegri til að vera vistaðir á geðdeild eða fangelsi, en þeir sem ekki nýta sér 

þau. Þó að úrræðin sjálf geti reynst dýr fyrir ríki og sveitarfélög, er sparnaðurinn vegna 

notkunar geðdeilda og spítala nægur til að jafna út kostnaðinn. Búsetuúrræði ein og sér 

leysa ekki vandamál heimilislausra með geðræn vandamál og því þarf önnur úrræði 

samhliða þeim. Búsetuúrræði verða þó oft til þess að aðstoða heimilislausa að vinna upp 

það sjálfstraust og öryggi sem þá gjarnan skortir til að geta leitað til annarra úrræða; 

algengt er að heimilislausir með geðræn vandamál séu of þunglyndir eða skorti vilja til 



28 

 

að leita sér aðstoðar. Úrræði eru misárangursrík og skiptir máli hversu alvarleg geðræn 

vandamál skjólstæðingsins eru (Harvard Medical School. 2014). 

 Eitt slíkt úrræði sem hefur reynst árangursríkt í Bandaríkjunum fyrir heimilislausa 

með geðræn vandamál, er notkun stuðningsfulltrúa sem aðstoða skjólstæðinga við að 

sinna athöfnum eins og að sækja um bætur, fylgja þeim í meðferð og sjá til þess að henni 

sé framfylgt, tryggja að þeir fái réttláta meðferð innan kerfisins og að ekki sé brotið á 

rétti þeirra (Harvard Medical School. 2014). 

 Mental Health Europe (MHE) telur að Evrópusambandið þurfi að koma á 

aðgerðaráætlun í því skyni, meðal annars að koma í veg fyrir að fólk með geðrænan 

vanda endi á götunni, stuðla að því að öruggt húsnæði séu til staðar fyrir það, að 

neikvæðum staðalímyndum verði útrýmt og að sett verði lög sem myndu tryggja jafnan 

aðgang heimilislausra með geðræn vandamál á við aðra, að viðeigandi aðstoð (Sykes. 

e.d). 

 

5. Niðurstöður 

Í þessari lokaritgerð var leitast til að svara eftirfarandi spurningum: Hvernig eru aðstæður 

heimilislausra á Íslandi, í öðrum Evrópulöndum og Norður-Ameríku? Hvaða úrræði eru 

helst til staðar fyrir heimilislausa og jaðarsetta hópa í fyrrnefndum löndum? Hverjar eru 

þarfir heimilislausra og jaðarsettra hópa þegar það kemur að úrræðum og þjónustu? 

Hvaða árangri skila úrræðin samkvæmt rannsóknum? 

Ef Ísland er borið saman við þau lönd sem voru skoðuð, sést að Íslandi er að 

einhverju leyti eftir á, en er að vinna í að innleiða sömu eða svipuð úrræði og eru notuð 

í öðrum Evrópulöndum. Tiltölulega fá úrræði eru til staðar og geta þau í mesta lagi tekið 

við aðeins nokkrum tugum einstaklinga í einu. Það verður til þess að ekki er hægt að 

tryggja öllum sem eru heimilislausir á Íslandi, þá aðstoð sem þeir þurfa. 

Miðað við þau úrræði, sem voru skoðuð, virðast flest úrræðin hafa jákvæð áhrif 

á einstök vandamál heimilislausra, en eru þó misáhrifarík fyrir hvern og einn einstakling. 

Ein og sér duga þau sjaldan og oftast er þörf á öðru úrræði, samhliða þeim þar sem 
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heimilislausir glíma sjaldnast við aðeins eitt vandamál og nauðsynlegt er að vinna úr sem 

flestum vandamálum í einu; í flestum tilfellum virtist vera mest þörf á búsetuúrræðum. 

Fæst önnur úrræði eru eins hentug, þegar kemur að einstaklingum sem hafa fjölþættan 

og flókinn vanda, þar sem þau úrræði eru oftast sniðin að einungis einni tegund af vanda. 

Aðgengi að úrræðum og heilbrigðisaðstoð fyrir heimilislausa og jaðarsettra hópa, virðist 

í mörgum tilfellum vera ábótavant. Tryggja þarf að aðgengi þessara hópa sé jafnt á við 

aðra þjóðfélagshópa. 

 Ekkert land sem var skoðað hefur tekið á heimilisleysi eða vandamálum því 

tengdu á fullkominn hátt eða þróað úrræði sem leysti öll vandamál en mörg höfðu staðið 

sig mjög vel; hversu vel lönd stóðu sig á heildina litið var misjafnt. Á meðan flest lönd 

lögðu áherslu á velferð og úrræði fyrir heimilislausa voru dæmi um lönd þar sem málefni 

heimilislausra og jaðarsettra hópa fengu litla sem enga athygli og voru að mestu leyti 

álitinn vera hluti af öðrum sviðum. Lög og reglur eru mismunandi eftir löndum og í 

ýmsum tilfellum virðist þurfa að bæta lagaumhverfið, þá sérstaklega í Þýskalandi þar sem 

ekki eru til staðar sérstök lög um gæðastaðla og gistiskýli með slæmu aðgengi og 

aðstæðum tíðkast. Almennt hefur jákvæð þróun átt sér stað í stefnum í málefnum 

heimilislausra í þeim löndum sem voru rannsökuð en þó er ennþá margt sem þarf að 

bæta. Mismunandi lönd hafa mismunandi áherslur eftir aðstæðum og þörfum 

heimilislausra í landinu og úrræði bera því misgóðan árangur því þau lönd sem þróa þau 

miða þau oftast einungis við þær aðstæður sem eiga við í þeirra landi. Úrræði sem virkar 

því í einu landi mun ekki endilega virka jafn vel í öðru. 

 Heimilislausir sem hafa alls engan stað til að sofa á næturnar og neyðast til að 

sofa í óöruggum aðstæðum eins og úti á götu eða inni í yfirgefnum byggingum (e. rough 

sleepers) eru fámennur hópur, ef litið er á þau lönd sem voru rannsökuð sem heild. Lítið 

er um að heimilislausir þurfi að sofa úti og algengara er að þeir leiti í gisti- og neyðarskýli. 

Gæði skýla er breytileg eftir löndum og í ýmsum þjóðum uppfylla gistiskýlin ekki þá staðla, 

sem ríkið hefur sett þeim, vegna skorts á fjármögnun eða vegna skorts á eftirliti. Algengt 

er að gistiskýli séu ekki nægilega útbúin til að taka á móti heimilislausum með margþætt 

og flókin vandamál og að vísa þurfi aðilum með slík vandamál burt, það verður til þess 

að þeir þurfa að leita sér gistingar hjá öðrum smærri eða að öðru leyti ekki eins góðum 
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skýlum eða að sofa á götunni eða öðrum stöðum sem ekki er ætlast til að fólk sofi á. 

 Búsetuúrræði, þá sérstaklega Housing First, virðast vera með árangursríkustu 

úrræðunum. Einnig eru þau sérstaklega mikilvæg fyrir heimilislausa í öðrum úrræðum, 

svo sem áfengis- eða vímuefna meðferð eða þá sem fá aðstoð vegna geðrænna 

vandamála, þar sem árangur þeirra mælist mun betri ef þeir hafa húsnæði á meðan. 

Búsetuúrræði með faglegum stuðning eru þó ekki sérstaklega algeng, þá helst vegna 

kostnaðar og hafa ekki verið innleidd í mörgum löndum. Búsetuúrræði líkt og mörg önnur 

úrræði duga þó ekki til að koma alveg til móts við þarfir skjólstæðinga með flókin 

vandamál og geta í sumum tilfellum einfaldlega ekki tekið við þeim. Einnig eiga 

heimilislausir með flókin vandamál erfitt með að koma sér fyrir í slíkum úrræðum og 

getur slæm hegðun verið stórt vandamál. 

 Fordómar virðast vera ein af helstu hindrunum heimilislausra, þegar þeir sækjast 

eftir aðstoð en neikvæð viðhorf almennings, verða oft til þess að þeir fá ekki jafn góða 

meðferð og aðilar með sömu vandamál sem ekki eru heimilislausir. Í Bandaríkjunum 

bitnar þetta sérstaklega á minnihlutahópum. Algengt er að innflytjendur og 

hælisleitendur endi á götunni í þeim Evrópulöndum sem voru rannsökuð; þó er ekki hægt 

að gera sér fullkomnlega grein fyrir hversu mikið fordómar eiga hlut í því, miðað við 

persónulega ábyrgð eða aðstæður innflytjenda og hælisleitenda. Fordómar gagnvart 

heimilislausum beinast einnig að geðrænum veikindum og fíknihegðun, þar sem fólk 

telur ef til vill að aðstæður þeirra sé þeim sjálfum að kenna og að þeir eigi ekki skilið að 

fá aðstoð. 

 Heimilislausir eru í mörgum tilfellum sjálfir ábyrgir fyrir því að úrræði og 

meðferðir duga ekki fyrir þá, bæði vegna hegðunarvanda þeirra og vegna þess að þeir 

geta ekki framfylgt þeim reglum sem settar eru í úrræðinu vegna áfengis- eða 

vímuefnaneyslu. MAP úrræðið í Kanada, sem átti að koma í veg fyrir að heimilislausir 

neyttu áfengis í óöruggum aðstæðum, var ætlað sem skaðaminnkandi úrræði en dæmi 

voru um að heimilislausir alkahólistar misnotuðu það með því að nýta sér úrræðið til að 

fá skammtað frítt áfengi en halda áfram að neyta áfengis utan þess. 

 Heimilislausir hafa í sumum tilfellum sömu eða svipaðar þarfir þegar kemur að 
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meðferðum og þeir sem ekki eru heimilislausir og unnið er með þeim á svipaðan hátt í 

úrræðum sem eru opin báðum hópum. Heimilislausir standa sig þó best og ná sem 

mestum langtíma árangri, þegar þeir hafa húsaskjól og því er öruggt að segja að það sé 

mikilvægast að koma til móts við þessa þörf heimilislausra og jaðarsettra hópa, þar sem 

árangur þeirra verður töluvert betri hafi þeir öruggan dvalarstað. 

5.1 Hindranir 

Vegna mismunandi aðstæðna í hverju landi er ekki til ein algild skilgreining á heimilisleysi. 

Þess vegna er stuðst við ólíkar skilgreiningar í mismunandi rannsóknum og gagnaöflun, 

þar sem ýmsir þættir sem eiga við í einu landi eiga ekki við í öðrum löndum. Tölfræði 

hvers og eins lands fyrir sig tekur því aðeins mið af aðilum sem falla undir skilgreiningu 

hvers lands. Höfundur telur þó að munurinn sé smávægilegur og að hann hafi ekki 

marktæk áhrif á rannsóknina. Einnig er ekki hægt að segja til með fullri vissu um hversu 

margir af íbúum hvers lands eru heimilislausir og eru því öll gögn um slíkt að einhverju 

leyti áætlanir. 

 Misjafnt var hversu mikið var til af gögnum um aðstæður heimilislausa og þurfti í 

flestum tilfellum að leita eftir þeim hjá mismunandi stofnunum sem ef til vill notuðust 

við mismunandi aðferðafræði. Einnig rannsaka mismunandi rannsóknir oftast svipuð 

fyrirbæri sem þó eru oft ekki alveg eins milli landa. Því vantaði í sumum tilfellum 

upplýsingar um bakgrunn heimilislausra í vissum löndum þegar það var skoðað. 

5.2 Umræða og mikilvægi fyrir félagsráðgjafa 

Þó að erfitt sé að alhæfa um árangur og góða virkni úrræða eru þau úrræði sem voru 

rannsökuð almennt árangursrík, þegar þau taka nægilega vel mið af þörfum hvers og eins 

einstaklings og eru nægilega aðgengileg. Á heildina virðist aðgengi, vera það sem þyrfti 

helst að bæta og þá helst fyrir heimilislausa með geðræn vandamál. Ekki fundust nein 

sérstök úrræði sem höfðu skaðleg eða neikvæð áhrif og lítið var um að engar breytingar 

ættu sér stað eftir að úrræði voru nýtt, þó að það væru dæmi um slíkt í annars vel 

heppnuðum úrræðum. 

 Staðalímyndir af heimilislausum varðandi vímuefnaraskanir, virðast í mörgum 
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tilfellum að einhverju leyti sannar og á það sama við um geðræn vandamál. Hinsvegar er 

sú staðalmynd að flestir hinna heimilislausu sofi á götunni, ekki rétt, þar sem flestir þeirra 

hafa stað til að sofa á; hversu öruggir og viðunandi þeir staðir eru, er þó misjafnt. Flest 

lönd leggja áherslu á að engir eða alla vega sem fæstir, þurfi að sofa úti og að fólk hafi 

öruggan stað til að sofa á, enda telja langflest vestræn ríki húsaskjól vera mannréttindi. 

Þau ná þá ekki alltaf að tryggja þann rétt. Mörg lönd hafa það markmið að enginn sé án 

staðar til að sofa á, en ekkert land, sem var skoðað hefur náð því markmiði enn. 

Búsetuúrræði, þá sérstaklega þau sem bjóða upp á fagleg ráðgjöf og stuðning, eru 

sérstaklega mikilvæg og er þörf á fleiri slíkum úrræðum og auknu aðgengi að þeim. 

 Mikilvægt er fyrir félagsráðgjafa að vita hversu áhrifarík úrræði eru, áður en 

skjólstæðingar eru sendir í þau og hvort úrræðið sé hentugt fyrir einstakling með 

sambærileg vandamál skjólstæðingnum. Þar sem ekki er búið að rannsaka aðstæður 

heimilislausra nægilega, getur reynst erfitt fyrir félagsráðgjafa að gera sér nógu vel grein 

fyrir hvað eru dæmigerðar aðstæður fyrir heimilislausa, með tiltekin vandamál og hvaða 

úrræði hafa reynst þeim árangursríkust. Tryggja þarf að búsetuúrræði séu nægilega 

aðgengileg heimilislausum, með mismunandi vandamál og þegar ekki sé hægt að hýsa 

þá séu önnur úrræði til staðar sem hægt sé að vísa þeim á í staðinn. 

 Við þróun nýrra úrræða og vinnu við að bæta þau er mikilvægt að hafa aðstæður 

og gögn um önnur úrræði til hliðsjónar og vinna út frá því sem hefur reynst árangursríkt. 

Auknar rannsóknir á þessum sviðum myndi einfalda þróun árangursríkra úrræði og gera 

þau aðgengilegri. Án aðgengilegra og nýlegra upplýsinga verður erfiðara fyrir 

félagsráðgjafa og aðra aðila sem starfa með heimilislausum, að sinna sínu starfi. 

Félagsráðgjafar ættu að vera fremstir í flokki þeirra sem berjast fyrir þessum breytingum 

og ættu að vekja athygli á því að skortur sé á bæði upplýsingum og aðgengilegum og 

viðunandi úrræðum fyrir heimilislausa og jaðarsettra hópa. 

 Félagsráðgjafar ættu einnig að vera meðvitaðir um hversu mikið vantar upp á 

ýmis úrræði, þá sérstaklega búsetuúrræði og aðgengi að þeim og öðrum úrræðum eru, 

bæði á Íslandi og í öðrum löndum og berjast fyrir breytingum þar sem þörf er á. Einnig 

þarf að hafa í huga að heimilislausir upplifa misalvarlegar aðstæður og það þurfa að vera 
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til staðar úrræði sem henta öllum alvarleikastigum, þar sem ekki er einfaldlega hægt að 

setja alla heimilislausa undir sama hatt. 

 

6. Lokaorð 

Þörf er á frekari rannsóknum á málefnum og aðstæðum heimilislausra og jaðarsettra 

hópa á Íslandi. Það er augljóslega margt sem enn á eftir að bæta og þá helst aðgengi og 

úrræði fyrir heimilislausa með fjölþætta og flókna vanda. Þar sem tiltölulega nýlega hefur 

verið byrjað að rannsaka viðfangsefnið af alvöru, ætti ekki að koma á óvart að einhverja 

þætti þurfi að bæta. Öflun nýrra upplýsinga er til þess fallin að styðja þá vinnu. Eins og 

sýnt hefur verið fram á eru heimilislausir ekki hópur sem á enga von, heldur er hægt að 

hjálpa þeim og styðja þá í þeirra vandamálum. 
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