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Útdráttur 
Áföll hafa reynst mörgum óhjákvæmilegur hluti af lífinu. Áföll geta verið stór og smá og 

mismundandi getur verið eftir áföllum og manneskjum hvort afleiðingar þeirra verði varanlegar. 

Í desember 2020 féllu aurskriður á Seyðisfirði sem olli töluverðu tjóni, en blessunarlega héldu 

allir lífi.  Tilgangur þessa verkefnis er að skoða verkferla þegar kemur að sálrænni skyndihjálp í 

náttúruhamförum og hvort þeim hafi verið fylgt á Seyðisfirði. 

Höfundur ritgerðarinnar mun taka viðtöl við nokkra viðbragðsaðila til að fá innsýn inn í 

hvað fólst í þeirra starfi í ferlinu. Engar hamfarir eru eins telja má að það megi alltaf læra 

eitthvað af þeim og skrá það sem betur megi fara svo það sé hægt að gera enn betur í 

framtíðinni. 

 

Lykilhugtök: Sálræn skyndihjálp, náttúruhamfarir, áföll, áfallahjálp.  
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Abstract 

Trauma has proved to be an inevitable part of life for many. Trauma can be big and 

small and it can vary depending on the trauma and the person whether the consequences will 

be permanent. In December 2020, landslides occurred in Seyðisfjörður, causing considerable 

damage but fortunately no lives were lost. The purpose of this project is to examine 

procedures when it comes to psychological first aid related to natural disasters and whether 

they have been followed up in Seyðisfjörður. 

The author of this thesis will interview some responders to get an insight into how the 

process was and their tasks in the process. No two disasters are the same something can 

always be learnt from each one and different areas of need for improvements. This should be 

recorded so that  improvent can be made in the future. 

 

Key concepts: Psychological first aid, natural disasters, trauma, trauma care.
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Formáli 
Þetta er 12 eininga bakkalárprófsverkefni mitt við Háskólann á Akureyri þar sem ég mun 

útskrifast með BA í sálfræði. Sálræn áföll, afleiðingar þeirra og hvernig er best að vinna úr þeim 

hefur lengi vakið áhuga minn. Hamfarirnar á Seyðisfirði snertu við mörgum. Ég er búsett á 

Austurlandi og þekki því aðeins til fólksins og staðarins. Ég fylgdist vel með og samkenndin með 

íbúum Seyðisfjarðar var mikil. Ég var því ánægð með eftir samtal við Sigurlínu leiðbeinanda minn 

að þetta viðfangsefni var valið.  

Sigurlín kom eins og guðsgjöf inn sem leiðbeinandi minn þegar ég þurfti sem mest á 

henni að halda. Hún hélt mér við efnið og studdi alla leið. Ég vil þakka henni kærlega fyrir það.  

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina öll þessi ár og maðurinn minn á inni mikið 

þakklæti fyrir þolinmæðina og stuðninginn. Takk Kristján minn. 
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Inngangur 

 

Þegar kemur að áföllum þá er mikilvægt að veita þeim sem fyrir áfallinu verða 

viðeigandi sálræna hjálp, bæði á þeirri stundu sem áfallið dynur yfir og þegar til lengri tíma er 

litið.  

Sálræn skyndihjálp hefur verið notuð þegar kemur að hamförum, stórslysum og 

hryðjuverkum. Sálræn skyndihjálp byggist á árangursríkum aðferðum þar sem 

megintilgangurinn er að draga úr þeim skaða sem verður eftir alvarleg áföll og auka líkur á 

aðlögun eftir áfallið. (National Child Traumatic Stress Network og National Center for PTSD, 

2006/2009) 

Þegar snjóflóðið féll í Súðavík janúar 1995 þá var það skortur á skipulagi í kringum 

áfallahjálpina sem varð til þess að skipuð var nefnd til að gera áætlun um hvernig yrði staðið 

að áfallahjálp á Íslandi. Þegar kom svo til þess að annað snjóflóð féll á Flateyri í október sama 

ár þá var störfum nefndarinnar ekki lokið. Áfallateymið mætti því þangað án þess að hafa 

skýra verklýsingu (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001).  

Ekki voru margir sérþjálfaðir í að veita áfallahjálp á þessum tíma en í dag eru teymi 

sem hafa verið sérstaklega þjálfuð til þess að veita þjónustu eftir áföll (Wisborg o.fl., 2005). 

Lög nr 82/2008 voru sett á alþingi árið 2008. Í þeim segir að Almannavarnir eigi að sjá 

um að veita almenningi áfallahjálp. Það sama ár var unnið að verkefni sem sem heitir 

Langtímaáhrif við náttúruhamförum. Í því má finna leiðbeiningar um hvernig standa eigi að 

neyðaraðstoð og endurreisn eftir náttúruhamfarir (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Geir 

Oddsson, Guðrún Pétursdóttir, Herdís Sigurjónsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008) 

Um miðjan desember 2020 riðu yfir fordæmislausar hamfarir á Seyðisfirði sem olli 

miklu tjóni en blessunarlega lifðu allir hamfarirnar af  (Veðurstofa Íslands, 2020). 

Í þessari rannsókn verður kannað hvernig var staðið að sálrænu skyndihjálpinni sem 

var veitt á Seyðisfirði. Það mun ég gera með því að kanna hvaða stofnanir komu að henni og 

taka viðtöl við þá þjónustuaðila. Einnig verður kannað hvort til eru töluleg gögn hjá þeim 

stofnunum sem sýna hversu mikil þörf var á sálrænni skyndihjálp á meðan hamfarirnar dundu 

yfir, dagana á eftir og einnig mánuðina eftir aurskriðurnar. Reynt verður að finna út hvort það 

verklag sem viðhaft var á Seyðisfirði sé fullnægjandi eða hvort gera þarf breytingar á því. 

Einnig verður gerður samanburður á því hvort almennt verklag á við þegar um er að ræða 

hamfarir eins og áttu sér stað á Seyðisfirði. 
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Áföll 

Áfall - skilgreining 

Áfall hefur verið skilgreint af bandaríska sálfræðingafélaginu (American 

Psychological Associastion eða APA) sem tilfinningalegt viðbragð við skelfilegum atburðum 

eins og nauðgun, slysum og náttúruhamförum. Algengt er að strax eftir atburðinn þá komi upp 

áfall eða afneitun (American Psychological Association, 2018).  

Þau áföll sem talin eru með þeim erfiðustu eru þau sem koma í kjölfar óvæntra, 

tilviljanakenndra  atburða (Rauði krosinn, 2004). 

Samkvæmt erlendum rannsóknum upplifa 50-60% manna a.m.k. eitt alvarlegt áfall á 

sinni lífstíð (Kessler, o.fl., 1995).  

 

Samfélagsáfall 

Hamfarirnar á Seyðisfirði má skilgreina sem samfélagsáfall (e. social disaster). Þetta 

er í annað sinn í sögu Íslands sem þurft hefur að rýma bæjarfélag. Hamfarirnar stofnuðu lífi 

fólks og eignum í hættu. Hamfarirnar gerðust óvænt, þær röskuðu og höfðu áhrif á líf fólks. 

Þær skildu eftir sig sögu sem fólk þarf að aðlagast. Fyrrnefnd atriði eiga við til þess að hægt 

sé að skilgreina atburð sem samfélagsáfall (Perry, Ronald W, 2007). 

 

Áhrif áfalla 

Áfallastreituviðbrögð eru eðlileg þegar fólk upplifir áföll. Þau geta verið hugræn, 

tilfinningaleg og líkamleg. Algeng einkenni streituviðbragða eru m.a. svefntruflanir, reiði, 

dofi, endurupplifun á atburðinum, martraðir, sektarkennd, pirringur, kvíði (stundum 

ofsakvíði) og hliðrun þar sem fólk forðast allt sem minnt getur á atburðinn og inniheldur 

sjálfsásakanir. Ef sterk áfallasteituviðbrögð hafa verið viðvarandi mánuðum saman þá þarf að 

leita sér sálfræðimeðferðar þar sem sjúkdómar geta þróast í kjölfar áfalla. Sjúkdómar sem geta 

þróast eru t.d. áfallastreituröskun, kvíði, þunglyndi og/eða áfengis- eða vímuefnasjúkdómur 

(Margrét Blöndal, 2007).  
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Áfallahjálp 

Sálræn skyndihjálp 

Sálræn skyndihjálp er fyrst og fremst andleg og líkamleg aðhlynning eftir áfall (Rauði 

krossinn, 2004). 

Sálræn skyndihjálp er fyrsta og mikilvægasta hjálpin þegar kemur að alvarlegu 

tilfinningalegu uppnámi eins og eftir lífsháska, að fá skelfilegar fréttir eða eftir að hafa 

upplifað missi. Algengt er að fyrstu viðbrögð séu óraunveruleikatilfinning, doði, kvíði, spenna 

og brenglað tímaskyn. Við þær aðstæður þá er sálræna skyndihjálpin það sem fólk þarf fyrst 

og fremst á að halda (Margrét Blöndal, 2007). 

 Þegar fólk lendir í aðstæðum sem þessum þá þurfa viðbragðsaðilar að hafa 

meginmarkmið sálrænnar skyndihjálpar að leiðarljósi, sem er að draga úr uppnámi, sinna 

þörfum fólksins á þeirri stundu og reyna styrkja aðlögunarhæfni þeirra. Þegar hjálpin kemur á 

svæðið þá þarf fólk að finna að það sé farið í gang ferli og að viðbragðsaðilar séu með sín 

hlutverk á hreinu. (National Child Traumatic Stress Network og National Center for PTSD, 

2006/2009). 

 Sálræn skyndihjálp er stundum veitt á afmörkuðu svæði og þangað er þá hægt að leita. 

Ef það er ekki til staðar þá þurfa þeir sem aðstoðina veita að fara um svæðið og sjá hvernig 

það bregst við aðstæðum. Þeir sem eru þjálfaðir í sálrænni skyndihjálp vita hvaða einkennum 

þarf að fylgjast með (National Child Traumatic Stress Network og National Center for PTSD, 

2006/2009). 

Það þarf að mynda tengsl við fólkið sem fyrir áfallinu verða, bregðast við óskum eftir 

aðstoð og hefja samræður, án þess þó að vera uppáþrengjandi. Til að mynda tengsl er gott að 

veita hagnýta aðstoð eins og að færa fólki mat, vatn, teppi, efla öryggi og veita huggun 

(National Child Traumatic Stress Network og National Center for PTSD, 2006/2009). 

Einstaklingar leita eftir viðbrögðum úr umhverfinu og því mikilvægt að 

viðbragðsaðilar haldi ró, sýni kurteisi, séu gagnlegir og skipulagðir. Það þarf að sýna 

samkennd, auka öryggi og öryggiskennd fólksins, hughreysta og róa. Veita þarf fólkinu 

viðeigandi aðstoð og upplýsingar, og hjálpa þeim að finna sitt félagslega stuðningsnet. 

Mikilvægt er að fólk fái fræðslu um streitu og varnarviðbrögð og hvar hægt sé að fá 

viðeigandi aðstoð bæði á líðandi stundu og seinna meir. Viðbragðsaðilar þurfa að gera mat á 

hugsanlegum áhættuþáttum og hver þörfin gæti orðið fyrir áframhaldandi sálrænan stuðning 



 

9 
 

og meðferð (National Child Traumatic Stress Network og National Center for PTSD, 

2006/2009). 

Það er margt sem ber að varast þegar sálræn skyndihjálp er veitt. Að draga ekki neinar 

ályktanir, ekki um upplifanir fólks, ekki um að fólk hafi orðið fyrir sálrænu áfalli þó það hafi 

upplifað áfall/hamfarir og ekki um að fólk vilji, eða þurfi að tala við einhvern. Einblína skal á 

það sem einstaklingur hefur gert sem er hjálplegt honum sjálfum og jafnvel hefur hjálpað 

öðrum í stað þess að tala niður til fólks og benda á veikleikana eða það sem miður hefur farið. 

Flest viðbrögð eru skiljanleg svo ekki dæma viðbrögð fólks sem einhverskonar einkenni 

greininga, sjúkdóms eða röskunar. Ekki ganga á eftir fólki og óska eftir ítarlegum 

upplýsingum um atburðinn og ekki veita upplýsingar nema þú vitir að þær séu réttar. 

(National Child Traumatic Stress Network og National Center for PTSD, 2006/2009). 

 

Snjóflóðin á Súðavík og Flateyri 

Súðavík er fiskiþorp um 20 kílómetra frá Ísafirði á vestfjörðum. Þar voru skrásettir 

227 íbúar í desember árið 1994. Þann 15. janúar 1995 féll Snjóflóð á Súðavík eftir vindasama 

daga. Daginn eftir féll annað snjóflóð sem eyðilagði 16 hús á Súðavík. 19 manns náðu að 

bjarga sér úr flóðinu, 14 manns var bjargað en 14 manns létu lífið. Björgunarstarfið stóð yfir í 

rúmar 36 klukkustundir. Ofsaveður gerði erfitt fyrir að koma björgunarfólki á staðinn og 

hægði á björgunaraðgerðum (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). 

Flateyri er einnig fiskiþorp sem tilheyrir Önundarfirði. Önundarfjörður er staðsettur á 

Vestfjörðum. Í desember voru 279 íbúar búsettir á Flateyri. Þann 26. október 1995 féll 

snjófljóð á Flateyri. Snjóflóðið féll á 33 hús. Í húsunum voru 54 manns, 35 var bjargað en 20 

manns létu lífið (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). 

Þann 23. október tilkynnir Veðurstofa íslands Almannavörnum að það sé stormur í 

aðsigi. Þá er haft samband við lögreglustjórann á svæðinu og þeim ráðlagt að fylgjast með 

veðri og fara í fyrirbyggjandi aðgerðir. Björgunaraðgerðum er svo lokið 27. október, eða um 

36 klukkustundum eftir að snjóflóðið féll (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). 

Snjófljóðin á Vestfjörðum reyndu mikið á kerfið sem og almenna borgara sem urðu að 

stíga inn í og taka ákvarðanir þangað til Almannavarnir mættu á staðinn. Tvær 

snjóflóðarannsóknir voru gerðar í kjölfar snjóðflóðanna sem sýndu að ekki hefði verið veitt 

nægilegt fé til snjóðflóðavarna né viðbúnaði í snjófljóðum (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 

2001). 
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Hamfarirnar sýndu fram á að skipulagning var ófullnægjandi. Ýmis reynsla 

viðbragðsaðila á vestfjörðum nýttist vel frá hamförunum á Súðavík þegar kom að snjóflóðinu 

á Flateyri. Hins vegar höfðu Almannavarnir ekki lokið vinnu á skýru verkferli svo það lá ekki 

fyrir þegar kom að sjóflóðinu á Flateyri. Það hefði því ekki verið hægt að nýta þessa reynslu 

frá Súðavík ef hamfarirnar hefðu gerst í öðrum landshluta þar sem viðbragðsaðilar höfðu ekki 

þessa reynslu í farteskinu. Stjórnvöld voru gagnrýnd fyrir að veita Almannavörnum ekki 

nægilegan stuðning til þess að gera nauðsynlegar úrbætur eftir hamfarirnar á vestfjörðum 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001).  

Á þessum tíma var skortur á fólki sem var sérþjálfað í að veita áfallahjálp. Í dag eru til 

teymi sem hafa verið sérstaklega þjálfuð til þess  (Wisborg o.fl., 2005). 

 

Úrbætur og aðgerðir 

Margt mátti læra af snjóflóðunum fyrir vestan og ljóst var að það þurfti skýra 

verkferla.  

Eitt af þeim verkefnum sem farið var í er verkefnið Langtímaviðbrögð við 

náttúruhamförum. Við gerð verkefnisins var verkferlið greint í fjórum náttúruhamförum, 

snjóflóðin tvö á vestfjörðum 1995 og jarðskjálftarnir á suðurlandi árið 2000, sem og reynslu 

erlendis frá. Verkefnið skilaði almennum leiðbeiningum um neyðaraðstoð og endurreisn til 

sveitarfélaga, ásamt gátlistum fyrir þá sem stýra verkferlum í hamförum. Viðbrögð í 

hamförum voru greind með viðtölum við helstu viðbragðsaðila hamfaranna á vestfjörðum og 

suðurlandi. Þróuð var aðferð til að gera endurreisn markvissari í framtíðinni og fá sem 

skýrasta mynd af því hvaða verkefni fylgja, hvað þarf að gera eftir alvarleg áföll og hver beri 

ábyrgð á hverju verksviði (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Geir Oddsson, Guðrún 

Pétursdóttir, Herdís Sigurjónsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008). 

Árið 2008 voru sett lög nr. 82/2008 á Alþingi um Almannavarnir,  

„Lög þessi taka til samhæfðra almannavarnaviðbragða til þess að takast á við afleiðingar 

neyðarástands sem kann að ógna lífi og heilsu almennings, umhverfi og/eða eignum“ (Lög um 

Almannavarnir nr. 82, 2008). 

Rauði krossinn hefur umsjón með áfallahjálp í skipulaginu hjá Almannavörnum. 

Almannavarnir gerðu fyrst samning við Rauða krossinn árið 1974 um að taka formlega að sér 

fjöldahjálp og félagslegt hjálparstarf á hættu og neyðartímum, samningurinn var reglulega 

endurskoðaður. Nýtt og endurnýjað samkomulag var svo undirritað árið 2002 milli 

Almannavarna og Rauða krossins um þeirra hlut í almannavörnum (Ásthildur Elva 
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Bernharðsdóttir, Geir Oddsson, Guðrún Pétursdóttir, Herdís Sigurjónsdóttir og Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2008). 

Helstu hlutverk Rauða krossins í almannavörnum eru eftirfarandi: 

 Setja upp fjöldahjálparstöð fyrir þá sem þurfa að yfirgefa heimili sín. 

 Taka á móti og skrá inn fólk með því markmiði að sameina fjölskyldur. 

 Áfallateymið sér um sálrænan og sérhæfðan stuðning 

 Veita aðstandendum þá þjónustu sem þau þurfa 

 Almennn skyndihjálp 

 Taka þátt í félagslegri endurreisn á þeim stöðum sem þörf er á í samvinnu við ríki og 

hluteigandi sveitarfélag. Þátttaka í þjónustumiðstöð Almannavarna er þar með talin. 

(Samráðshópur áfallahjálpar í SST á landsvísu, 2018). 

Árið 2012 var gert samkomulag um áfallahjálp, samkomulag sem var svo endurnýjað 

árið 2018, þar sem skipaðir voru fulltrúar í samráðshóp úr eftirfarandi stofnunum: Rauða 

krossinum á Íslandi, Landlæknisembættinu, Landspítalanum, Ríkislögreglustjóra, Biskupstofu 

og Sambandi íslenskra sveitarfélaga (Samráðshópur áfallahjálpar í SST á landsvísu, 2018).  

Í samkomulaginu má finna skipulag áfallahjálpar og staðlaða verkferla. Starfsfólk 

Rauða krossins hefur samband við samráðshóp áfallahjálpar SST (samhæfingar og stjórnstöð 

almannavarna) á landvísu sem samhæfa sig. Haft er svo samband við aðgerðastjórn 

umdæmisins og samráðshóp áfallahjálpar í umdæminu sem er fulltrúi Heilbrigðisþjónustu og 

áfallateyma, fulltrúi Rauða krossins, fulltrúi þjóðkirkju í umdæmi og fulltrúi félagsþjónustu í 

umdæmi (Samráðshópur áfallahjálpar í SST á landsvísu, 2018). 

 

Aurflóðin á Seyðisfirði 

Seyðisfjörður er 670 manna bær á austurlandi. Í nýlegum kosningum sameinaðist 

Seyðisfjörður öðrum bæjum undir nafni Múlaþings. Um miðjan desember 2020 hafði verið 

úrhellisrigning á Seyðisfirði í hartnær viku, aldrei hafði mælst meiri úrkoma á jafnstuttum 

tíma eins og þessa daga á Seyðisfirði. Í kjölfar rigningarinnar riðu fordæmalausar hamfarir 

yfir Seyðisfjörð. Þann 15. desember féll fyrsta aurskriðan úr botnabrún á Seyðisfjörð og fleiri 

aurskiður féllu um nóttina í kjörfarið. Rýma þurfti nokkur hús í kjölfarið (Veðurstofa Íslands, 

2020). 

 Á föstudeginum 18. desember kl.14:55 féll stærsta aurskriða sem fallið hefur á 

þéttbýli á Íslandi, rétt utan við Búðará á Seyðisfirði. Aurskriður féllu í bænum og olli 
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talsverðu tjóni. Vatn flæddi inn um kjallara í fjölda húsa og mikið af munum skemmdust. 

Fyrstu viðbrögð voru að tryggja öryggi á svæðinu (Veðurstofa Íslands, 2020).  

Lýst var yfir neyðarstigi af Almannavörnum og bærinn rýmdur. Íbúar Seyðisfjarðar og 

aðrir sem staddir voru í bænum voru fluttir í fjöldahjálparstöðina á Egilsstöðum. 

(Ríkislögreglustjórinn Almannavarnardeild, 2020) 

Þann 20.desember var enn hætta á nokkrum svæðum en kl. 14:30 var rýmingunni 

aflétt fyrir hluta Seyðisfjarðar. Heimamenn á þeim svæðum gátu farið heim en enn var lokað 

fyrir óviðkomandi umferð. (Ríkislögreglustjórinn Almannavarnardeild, 2020). 

Eins og fyrr segir var tjónið talsvert. Alls mat Náttúruhamfaratrygging Íslands 38 hús 

sem urðu fyrir tjóni, þar af voru 12 hús sem urðu fyrir altjóni. Áætlað er að 21 skriða hafi 

fallið þessa daga á Seyðisfirði (Jens Hilmarsson, (2021). 

 

Verkferill viðbragðsaðila 

Viðmælendur í þessari rannsókn voru spurðir hvort þeir væru með staðlaðan verkferil, 

hvað hefði farið í gang og hvenær þegar hamfarirnar á Seyðisfirði hófust. Viðbragðsaðili frá 

Rauða krossinum nefndi þá þeirra hluta af viðbragðsáætlunum Almannavarna. Útkall frá 112 

og undirbúningur aðgerða fór í gang. Neyðarmiðstöð í höfuðstöðvum RKÍ var virkjuð og 

aðgerðarstjórn á hamfarasvæðinu. Viðbragðshópar voru settir af stað. RKÍ var til staðar frá 

upphafi vegna hlutverks í almannavörnum  

„Við erum í fyrsta viðbragði, hlutverk er fæði, klæði, húsaskjól og sálrænn 

stuðningur“ (Elfa Dögg S. Leifsdóttir, teymisstjóri heilbrigðisverkefna og sálfræðingur hjá 

Rauða krossinum, munnleg heimild, 18. ágúst 2021). 

 

Félagsþjónustan hefur viðbragðsáætlanir við ýmsu hjá Almannavörnum en þau unnu 

mikið út frá skýrslu sem var gerð eftir öskufallið á Mýrdalssandi en einnig skýrslu sem var 

þróuð eftir snjóflóðin fyrir vestan.  

„En það er ekkert það fyrsta sem maður grípur til, fyrsta er lögreglan, Rauði krossinn 

og allt stjórnsýslubatterýið í neyðarbjörgun, græja og gera allt sem þarf að gera í fyrsta 

kastinu sem snérist um mannbjörg, rýma bæinn, opna fjöldahjálparstöð og útvega 

starfsfólk. Björgunarveitin og Rauði krossinn lyfta grettistaki, ég veit ekki hvar við 

værum án þeirra, þau skipta miklu máli þegar svona atburðir verða“ (Júlía 

Sæmundsdóttir, Félagsmálastjóri hjá Sveitarfélaginu Múlaþingi, munnleg heimild, 19. 

ágúst 2021). 
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„Ég persónulega var lögð af stað til Seyðisfjarðar þegar ég heyri af flóðinu þannig að 

ég hringdi í lögreglustjóra og snéri bara við og var með þeim fyrstu þar til að opna 

fjöldahjálparstöð í Egilsstaðaskóla“ (Júlía Sæmundsdóttir, Félagsmálastjóri hjá 

Sveitarfélaginu Múlaþingi, munnleg heimild, 19. ágúst 2021). 

 

Sigríður prestur á Seyðisfirði sagði frá því að hún hefði virkjað áfallahópinn um leið 

og hún heyrði af því að það væri eitthvað í gangi. Hún og annar prestur í Múlaþingi fóru strax 

í fjöldahjálparstöðina og fóru að hringja í fólk af erlendum uppruna. 

„Þau höfðu öll farið á einn stað, þau bjuggu öll í einhverskonar verbúð held ég, og það 

mátti ekki vera þar. Þannig að hópurinn er strax virkjaður og svo heldur alltaf áfram að 

rigna. Í minningunni finnst mér þetta vera miklu lengri tími. Ég var allann 

þriðjudaginn á Egilsstöðum og þegar við fórum heim þá fórum við strax í 

fjöldahjálparstöðina. Þar er Rauða kross fólk Seyðisfjarðar, teymið“ (Sigríður Rún 

Tryggvadóttir, prestur á Seyðisfirði, munnleg heimild, 25. ágúst 2021). 

 

Undirbúningur viðbragðsaðila 

Viðbragðsaðilar voru spurðir hvernig undirbúningur sé mikilvægur og hvort þeirra 

teymi hefði þurft meiri undirbúning. 

„Auðvitað er alltaf hægt að búa sig betur undir alvarlega atburði en hafa ber í huga að 

þetta er einungis í annað sinn í Íslandssögunni sem þorp er rýmt í heild sinni. Þjálfun 

og undirbúningur skilaði sér vel. Samvinna viðbragðshópa RKÍ gekk vel“ (Elfa Dögg 

S. Leifsdóttir, teymisstjóri heilbrigðisverkefna og sálfræðingur hjá Rauða krossinum, 

munnleg heimild, 18. ágúst 2021). 

 

„ Það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað ríður yfir og hvenær. Og sem betur fer er 

þetta sjaldan og kannski bara einu sinni á mannsævi sem eitthvað svona stórt gerist í 

svona litlu samfélagi“ (Júlía Sæmundsdóttir, Félagsmálastjóri hjá Sveitarfélaginu 

Múlaþingi, munnleg heimild, 19. ágúst 2021). 

 

Samvinna viðbragðsaðila 

Viðbragðsaðilarnir voru sammála um að yfir heildina hefði samvinnan gengið vel. 

Sameiginlegur aðgerðagrunnur nýttist vel í upplýsingamiðlun, gott flæði var í samskiptum, 
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fjarskiptakerfi virkuðu og haldnir voru reglulegir fundir samráðshóps áfallamála á svæðinu. 

Allir lögðu sig fram og allir vildu gera vel.  

„Samhugurinn er alger og það er alveg sama hvort það var fólk alls staðar af landinu 

og ég tala nú ekki um hérna að austan sem vildi leggja hönd á plóginn og vildi koma 

og leggja á sig ómælda vinnu. Það var að mörgu leyti frekar þannig að það þurfti hafa 

vit fyrir fólki að stoppa og hvíla sig“ (Júlía Sæmundsdóttir, Félagsmálastjóri hjá 

Sveitarfélaginu Múlaþingi, munnleg heimild, 19. ágúst 2021). 

 

„Af því að ég er íbúi hérna þá er ég svo ofboðslega þakklát fyrir að kerfið virkaði því 

ég veit að ég hefði ekki getað þetta ein. Ég er ekki að segja að ég hafi alltaf verið ein í 

öllum áföllum áður, en Júlía og félagsþjónustan, ég veit ekki, Fálkaorðan kannski, þær 

voru ótrúlegar sko! (Sigríður Rún Tryggvadóttir, prestur á Seyðisfirði, munnleg 

heimild, 25. ágúst 2021). 

 

Breyting á verkferlum 

Þegar viðbragðsaðilar voru spurðir hvort þeir teldu þörf fyrir breytingum á því 

verkferli sem var notað þá var nefnt að það hefði þurft að fá viðbragðsaðila frá fleiri stöðum 

til þess að hvíla fólk, en það jók á flækjustigið að það var ekki hægt að fá Covid próf fyrir 

viðbragðshópinn eins fljótt og aðstæður kölluðu á.  

Sigríður nefndi það að þetta hefði gerst þegar það var stutt í jólin og rétt fyrir jól hefðu 

bara allir viðbragðsaðilar horfið og fjöldahjálparstöðinni (Herðubreið) lokað. Þetta hefði verið 

vanhugsað.  

Konurnar sem sjá um Herðubreið mættu 21.desember og þar var enginn 

viðbragðsaðili. Þar var mikið af fólki sem var bæði hrætt og reitt. Þær tóku á móti þeim og 

reyndu að róa fólkið. Þann dag fengu þær fund með Almannavörnum og var þá ákveðið að 

þær tækju við við skipulaginu þar. Aukalega sáu þær til þess að að það væri matur í boði bæði 

á aðfangadag og gamlárskvöld fyrir þá sem höfðu ekki aðstöðu eða hefðu átt erfitt með að 

vera einir (Jens Hilmarsson, 2021). 

Viðrunarfundur fyrir viðbragðsaðila hefði einnig mátt vera settur fyrr á dagskrá. 

Einnig nefndi hún að á fyrsta íbúafundinum þá hefðu bara verið upplýsingar á íslensku en stór 

hluti bæjarins eru erlendir íbúar. 
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„Ég held að það vanti svolítið verklag fyrir stjórnsýslustigið sem er óvanara því að 

takast á við eitthvað svona heldur en kannski lögreglan, Rauði krossinn og svo 

Almannavarnir. Það sem mér fannst vera að í fyrstu var að mér fannst ég ekkert hafa 

miklar upplýsingar um það hvað var að gerast. Félagsþjónustan er að sjá um sálræna 

skyndihjálp, félagslega aðstoð og útvegun húsnæðis og allskonar fleira svo það er 

alveg ástæða til þess að hafa líka félagsþjónustuna eða höfuð félagsþjónustunnar inni í 

Almannavarnarnefnd“ (Júlía Sæmundsdóttir, Félagsmálastjóri hjá Sveitarfélaginu 

Múlaþingi, munnleg heimild, 19. ágúst 2021). 

„Við prestarnir hringdum út dagana á eftir, eins og við gátum. Skiptum því á milli 

okkar. Það sem maður óttaðist mest var að einhverjir væru að gleymast. Eftir einhverja 

daga fórum við að sjá að við höfum alls ekki náð að sinna erlendu íbúunum nógu vel. 

Það eru ekkert bara endilega fólk sem vinnur í frystihúsinu.  Fólk er kannski hérna 

tímabundið og er með lögheimili skráð annarsstaðar. Samvinnna skiptir alveg 

gríðarlegu máli í svona og að samhæfa verkefni“ (Sigríður Rún Tryggvadóttir, prestur á 

Seyðisfirði, munnleg heimild, 25. ágúst 2021). 

 

Viðbragðsaðilar sem koma á vettfang 

Spurt var hvaða eiginleika væri gott að bera sem viðbragðsaðili sem mætir á vettfang. 

Það sem var nefnt var: rólyndi, skipulagshæfileikar, að þekkja sitt hlutverk – fara ekki út fyrir 

valdsvið sitt, leita upplýsinga eftir þörfum og hugrekki til að stíga til hliðar ef á þarf að halda. 

Fara eftir fyrirmælum, bera virðingu fyrir störfum annarra, vinna í teymi, 

samskiptahæfileikar. Bera virðingu fyrir því að öll hlutverk eru mikilvæg. Þekkja 

áfallaviðbrögð og streituviðbrögð hjá fólki í neyðaraðstæðum, þetta á bæði við um þolendur 

og samstarfssfólk. 

 

Sálræna Skyndihjálpin 

Viðbragðsaðilar voru spurðir að því hvað væri mikilvægast þegar kæmi að sálrænu 

skyndihjálpinni sem veitt var.  

„Róa ástand, tryggja öryggi og sinna grunnþörfum. Veita upplýsingar um stöðu mála 

með reglubundnum hætti. Tryggja stuðning og eftirfylgd“ (Elfa Dögg S. Leifsdóttir, 

teymisstjóri heilbrigðisverkefna og sálfræðingur hjá Rauða krossinum, munnleg 

heimild, 18. ágúst 2021). 
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„Að gera sér grein fyrir því að hún er mjög mikið langtímaverkefni og það er mjög 

mikilvægt að bjóða upp á góða og mikla sálræna aðstoð strax í upphafi, og það þarf að 

koma því til skila til fólks þegar er verið að tala við það jafnvel þó það sé bara í 

fjöldahjálparstöð innan um hundruðir annara að þetta sé sálræn skyndihjálp, bara þetta 

samtal þó það snúist kannski meira og minna um allt annað en hvernig þér líður. Því 

fólk heldur að það hafi ekki fengið neina hjálp ef því er ekki sagt að þetta sé sálræn 

skyndihjálp. Sálræn skyndihjálp í huga almenns borgara sem hefur ekkert faglegt nef 

eða skynbragð á hvað sálræn skyndihjálp er, þeir telja að það sé kannski að hitta 

sálfræðing. Þannig að skyndihjálparliði á vegum Rauða krossins eða 

félagsþjónustunnar eða HSA er kannski ekkert endilega það sem þeir upplifa sem 

sálræna stuðning. Það er mjög mikilvægt að segja fólki það, „þetta er stuðningsviðtal, 

sálræn skyndihjálp“. Útskýra hvað felst í því, út á hvað þetta gengur“ (Júlía 

Sæmundsdóttir, Félagsmálastjóri hjá Sveitarfélaginu Múlaþingi, munnleg heimild, 19. 

ágúst 2021). 

„Sálræna skyndihjálpin er auðvitað bara að vera á staðnum, það er skyndihjálp, það er 

engin úrvinnsla eða neitt. Þá er maður bara að segja: það verður í lagi, þetta er sálræna 

skyndihjálpin þín og það er viðbúið að það verði ..... bara að grípa fólk akkúrat þarna. 

En síðan er eftirfylgdin, hún er alveg .. við erum ekki búin. Ég veit að það eru ótrúlega 

margir sem kvíða vetrinum og haustlægðunum. Það er ekkert hættumat komið fyrir 

stóran hluta byggðarinnar og fólk hefur ekki fengið að vita hvað á að gera“ (Sigríður 

Rún Tryggvadóttir, prestur á Seyðisfirði, munnleg heimild, 25. ágúst 2021). 

 

Þörf á eftirfylgd 

Viðbragðsaðilar voru spurðir hvert þeirra mat væri á þörfinni fyrir eftirfylgni þegar 

þau fóru af staðnum og hvort hún hafi verið meiri eða minni. 

 

„Staðan var nokkuð skýr – það er ávallt gott að gera ráð fyrir að sumt fólk þurfi meiri 

eftirfylgd og það viti þá hvert hægt sé að leita eftir stuðningi. Það sem kom vel í ljós í 

þessu tilviki var að stuðningur fólks við hvort annað reyndist mikill og mikilvægur 

allan tímann. Stuðlað var að samveru og samstöðu sem skilaði sér mjög vel. 

Fólki stóð til boða að leita til þjónustumiðstöðvar í Herðubreið frá fyrstu stigum. 

Eftirfylgd var sinnt af RKÍ, sveitarfélagi, félagsþjónustunni, heilsugæslu og þjónustu 
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presta. Boðið var upp á stuðningsviðtöl hjá sálfræðiþjónustu HSA fyrir alla sem þess 

óskuðu. RKI hélt námskeið 7 vikum eftir atburðinn  - sálrænn stuðningur 2 klst 

námskeið fyrir starfsfólk skóla og leikskóla. Sveitarfélagið hélt hópfundi eftir þörfum 

með stuðningi frá sálfræðingi RKÍ. Það var gott að hægt var að nálgast alla þjónustu 

og upplýsingar á einum stað – Þjónustustumiðstöð í Herðubreið sem færðist svo 

alfarið yfir til sveitarfélags. Sálrænan stuðning var einnig hægt að fá þar. Það var 

samfella í þessari þjónustu. Fólk gat ennþá leitað eftir upplýsingum, stuðningi og 

praktísku hjálpinni eins og tryggingamál, allt þetta sem kom upp eftir á að það allt stóð 

til boða í þessari þjónustumiðstöð í Herðubreið sem var fyrst fjöldahjálparstöð en varð 

svo þjónustumiðstöð. Almannavarnir eru með skýrt hlutverk þar að stýra slíku en þar 

áttum við alltaf sæti líka og sveitarfélagið.  

 

Samstaða fólksins og hjálp þess við hvort annað var svo veigamikið og að 

skapa þetta umhverfi að fólk gat komið og fengið sér súpu og sest niður, þá var þetta 

ekki allt svona svo formlega einhver stuðningur þó að það væri og eftir á líka að fólk 

gat komið um kvöldið. Þetta hélt áfram og fór að lifa sjálfstæðu lífi, svoleiðis á þetta 

að virka“ (Elfa Dögg S. Leifsdóttir, teymisstjóri heilbrigðisverkefna og sálfræðingur hjá 

Rauða krossinum, munnleg heimild, 18. ágúst 2021). 
 

„Það sem var ljóst í upphafi er að skipulags- og framkvæmdasvið og félagsþjónustan 

hefur langmest af verkefnum í kjölfar alls þessa. Þegar að mesta fárviðrið er liðið hjá. 

Það er náttúrulega uppbygging og hreinsun og skipulegging á nýjum byggingum og 

svo framvegis og svo sálræn skyndihjálp, fjárhagsaðstoð, félagsleg ráðgjöf og allt það 

sem fylgir því. Við höfum auðvitað verið með ýmis úrræði eins og að stuðla að því að 

bæði að grasrótin geri eitthvað uppbyggilegt og skemmtilegt og líka með námskeið, 

fjöldaviðtöl, viðtöl við þá sem misstu heimilin sín og allskonar aukinn stuðning og 

aukna vinnu sem hefur lagst á herðar félagsþjónustunnar vegna atburðanna á 

Seyðisfirði sérstaklega. Það sem er alveg frábært er náttúrulega Herðubreið og allt það 

starf sem hefur verið þar, þó að þetta eigi bara að vera félagsmiðstöð eða 

samfélagsmiðstöð eða eitthvað svoleiðis, þetta fékk allskonar hlutverk meðan það var 

á vegum Almannavarna en bæjarbúar hafa sjálfir haldið áfram að hittast og verið með 

allskonar uppákomur sem þétta þeim saman og hjálpar þeim bara að komast saman 

yfir áfallið líka. Þetta gekk eftir á að hyggja mjög vel miðað við allt og allt! En mikil 
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vinna er eftir og auðvitað er svona áfall eitthvað sem tekur mörg ár að vinna úr og 

síðustu einstaklingarnir og síðustu handverkin, þau eru mörg ár fram í tímann“ (Júlía 

Sæmundsdóttir, Félagsmálastjóri hjá Sveitarfélaginu Múlaþingi, munnleg heimild, 19. 

ágúst 2021). 

 

Sálræna áfallahjálpin sem veitt var og eftirfylgnin í kjölfar atburðanna 

  

Rauði Kross Íslands sinnti stóru hlutverki í áfallahjálpinni og eftirfarandi upplýsingar 

um aðstoð komu frá þeim. 

15. desember opnaði RKÍ fjöldahjálparstöð í Herðubreið sem er menningar- og félagsheimili 

Seyðfirðinga. 67 manns voru skráðir en húsið var opið og ekki allir skráðir inn sem komu við. 

Sjálfboðaliðar deildarinnar opnuðu og heldu utan um hópinn. Prestur var á staðnum og veitti 

stuðning. Rætt var við stærri og smærri hópa þar. Þann 18.desember var framkvæmd 

neyðarskráning í Fjöldahjálparstöðinni á Egilsstaðum. Alls voru 584 manns skráðir, en þá var 

rýmdur allur Seyðisfjörður. 

Samráðshópur áfallamála á svæðinu sem eru aðilar frá  lögreglunni, heilsugæslunni, 

Þjóðkirkjunni, Rauða krossinum og félagsþjónustunni tók strax til starfa með stuðningi frá 

samráðhópi áfallamála á landsvísu. Þann 18. desember þegar Seyðisfjörður var rýmdur  voru 

sálræn stuðningsviðtöl á vegum RKÍ. Sjálfboðaliðar úr viðbragðshópi veittu fjölskyldum 

sálrænan stuðning. Um 100 manns þáðu einstaklings- eða fjölskylduspjall. Bæklingar um 

algeng viðbrögð í kjölfar alvarlegara atvika fór í dreifingu. 

Geðheilsuteymi heilbrigðisstofnunar Austurlands (HSA) sinnti einnig áfallahjálpinni 

og eftirfylgd. Eftirfarandi eru upplýsingar um aðstoð sem kom frá þeim. 

Alls fengu 50 viðbragðsaðilar sálræna skyndihjálp veitta með hópviðrun frá 

geðheilsuteymi HSA. 
 

Tafla 1. Yfirlit yfir sálræna skyndihjálp veitta með hópviðrun frá geðheilsuteymi HSA 

Viðbragðsaðilar Fjöldi 

Slökkviliðið og Björgunarsveitin 15 

Lögreglan 7 

Starfsmenn hjúkrunarheimilissins á 

Seyðisfirði 

28 
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Búin var til áfallasímtalslína í afgreiðslukerfi HSA. Þangað var hægt að hringja og 

bóka fólk í áfallasímtöl. Sú þjónusta var auglýst til annarra viðbragðsaðila,  á 

samfélagsmiðlum og á heimasíðu HSA með gulum borða efst á heimasíðunni. 

  

Áfallasímtöl bókuð á línu geðheilsuteymis HSA í afgreiðslukerfi voru alls 34 símtöl á 

tímabilinu 20. desember til loka marsmánaðar. Ekki þótti lengur þörf á að vera með sér 

áfallasímatalslínu innan afgreiðslukerfis HSA að loknum marsmánuði.  

 
Tafla 2. Fjöldi áfallasímtala  innan geðheilsuteymis HSA eftir mánuðum.  

Tímabil Fjöldi símtala 

Desember 8 

Janúar 13 

Febrúar 10 

Mars 3 

 

Sigurlín yfirsálfræðingur HSA , Védís Klara Þórðardóttir hjúkrunarfræðingur og 

Ragnhildur Jónasdóttir félags- og fjölskylduráðgjafi byrjuðu að fara á Seyðisfjörð í lok janúar 

til að hitta þá sem þurftu frekari áfallaaðstoð (að beiðni lækna og starsfsmanna HSA, 

kirkjustarfsmanna, Félagsþjónustu, Rauða krossins og Lögreglu). Alls tóku þær 89 viðtöl þar.  

 
Tafla 3. Fjöldi viðtala á heilsugæslu að loknum aurflóðunum. 

Tímabil Fjöldi viðtala 

Janúar 9 

Febrúar 18 

Mars 18 

Apríl 7 

Maí 3 

 

Í maí hélt HSA svo hópnámskeið í hugrænni atferlismeðferð á Seyðisfirði og auglýstu 

það á heimsíðum Múlaþings, heimasíðu HSA og í Dagskránni sem borin er út í öll hús. 

Námskeiðið var einu sinni í viku í sex vikur og lauk 2. júní 2021.  
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Námskeiðið var á kostnaðarverði. HSA gaf Seyðfirðinum handbækurnar á námskeiðinu. 

Þátttaka var opin og valkvæð, alls skráðu sig 18 manns á námskeiðið sem var haldið í sal á 

efri hæðinni í Herðubreið. Lokaþátttakan var 14 manns.  

 

Starfsmaður geðheilsuteymis og sálfræðingur á vegum Félagsþjónustu höfðu 

samvinnu um að fara tvisvar sinnum í grunnskólann á Seyðisfirði og hitta kennara og alla 

bekki í  hópviðrun og fræðslu um algeng viðbrögð við áföllum.  

 

Sigurlín yfirsálfræðingur HSA bjó til til myndbandsfræðslu um algeng áfallaviðbrögð. 

Fræðslan var textuð bæði á ensku og á pólsku og gat fólk valið hvorn textann það vildi með 

því að horfa á myndbandið á Youtube. Fræðslan var birt 22. desember árið 2020 og var því 

dreift sem víðast á samfélagsmiðlum og á íbúasíðu Seyðisfirðinga (Heilbrigðisstofnun 

Austurlands, 2020). 

  

HSA fékk aukafjárveitingu til að efla geðheilbrigðisþjónustu til íbúa Seyðisfjarðar. (Markús 

Þ. Þórhallsson, 2021). HSA auglýsti eftir sálfræðingi og fékk hann ráðinn til starfa frá fyrsta 

júní 2021.  

 

Niðurstöður 

 

Ljóst er eftir þessi viðtöl að vel tókst til að fylgja verkferli samráðshóps áfallamála hjá 

Almannavörnum. Náðist að uppfylla flest allt sem lagt er upp með í verkferlinu. Mikil 

samstaða virtist hafa verið milli viðbragðsaðila. Einnig var stuðst við skýrslu um 

Langtímaáhrif við náttúruhamförum. Meginmarkmið sálrænu skyndihjálparinnar voru 

uppfyllt og er mörgum viðbragðsaðilum frá nokkrum stofnunum því að þakka. 

Það er þó að ýmsu að hyggja eftir á. Það eru ekki allar náttúruhamfarir eins og ætla má 

að flestar þeirra dragi á eftir sér einhvern lærdóm. Í viðtölum við viðbragðsaðila komu fram 

nokkrir hlutir sem þeir myndu vilja bæta í verkferlinu og annað sem betur mátti fara.  

Nefnt var að hamfarirnar gerðust rétt fyrir jól og allt í einu hurfu allir viðbragðsaðilar 

og Fjöldahjálparstöðinni á Seyðisfirði (Herðubreið) var lokað, aðeins nokkrum dögum eftir 

hamfarirnar og þótti það vanhugsað. Úr því rættist þó þegar konurnar sem sjá um Herðubreið 

tóku að sér vinnuna þar eftir að hafa mætt óánægju margra íbúa. 
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Í viðtölunum var rætt að viðbragðsaðilar hefðu mátt fá viðrunarfund fyrr en var gert. 

Það hefði mátt setja hann á dagskrá og hefði átt að vera skýrt hver ætti að taka hann. Það var 

aftur á móti sagt frá því að það hefði ekki hjálpað til við skipulagningu að ófært hefði verið á 

staðinn vegna veðurs. 

Rætt var í  viðtölum að það væri mikilvægt að allir viðbragðsaðilar sem koma að 

málum tækju borðæfingu. Mikilvægt væri að hafa verklag fyrir stjórnsýslustigið sem væri 

óvanari því að takast á við eitthvað þessu líkt. 

Það var bent á að fyrsti upplýsingafundurinn hefði verið fulllangur og að það hefðu ekki verið 

neinar upplýsingar á ensku, heldur var allt á íslensku. Það var svolítið vanhugsað þar sem það 

er stórt hlutfall íbúa af erlendum uppruna á Seyðisfirði. Þá mætti einnig huga að því að fá inn  

viðbragðsaðila fyrr frá öðrum stöðum til að hvíla fólk. Hins vegar má horfa í það að við lifum 

á fordæmalausum tímum þar sem Covid hafði áhrif á framgöngu mála á mörgum sviðum, eins 

og möguleikann á því að fá inn nýjan þjálfaðan mannskap inn í aðstæðurnar.  

Viðbragðsaðili í samráðshópi sem er búsettur á Seyðisfirði var mjög þakklátur fyrir að 

hún var sú eina í áfallateyminu sem var búsett á Seyðisfirði. Henni fannst gott að þeir aðilar 

kæmu inn eingöngu til að hjálpa því þeirra heimili og öryggi var ekki ógnað. 

Yfir heildina voru viðbragðsaðilarnir ánægðir með hvernig til tókst og mikið þakklæti 

ríkti yfir því að enginn skyldi láta lífið. Allir vildu vel og samhugurinn var sýndur í verki. 

Samvinna við heimamenn var að mati viðbragðsaðila framúrskarandi góð þó að yfirleitt komi 

fram einhverjar óánægjuraddir.  
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Viðauki 1 

Spurningalisti sem var notaður til gagnaöflunar fyrir rannsóknina 

 

Fá upplýsingar um hvaða stofnun hann/hún vinnur hjá og hvaða stöðu hann/hún gegnir? 

1. Eru þið með staðlaðan verkferil þegar kemur að náttúruhamförum sem þessum? (ef 

svo er, hver er hann? Hvaða ferli fór í gang? Hvenær ?) 

2. Hvers konar undirbúningur er mikilvægur fyrir viðbragðsaðila og hefði þitt teymi 

þurft meiri undirbúning? 

3. Hvernig gekk samvinnan við aðra viðbragðaðila? 

4. Er eitthvað sem þú myndir breyta í verkferlinu sem var notast við? 

5. Hvaða eiginleika telur þú að sé mikilvægt að bera sem viðbragðsaðili sem kemur á 

vettvang? 

6. Hvað telur þú vera mikilvægast þegar kemur að sálrænu skyndihjálpinni? 

7. Hvert var ykkar mat á þörfinni á eftirfylgni þegar þið fóruð af staðnum? Hefur hún 

verið meiri eða minni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Viðauki 2 – Beiðni um þátttöku í rannsókn 

 

Góðan dag, 

Íris Dögg heiti ég og er að klára BA nám mitt í sálfræði frá Háskólanum á Akureyri. 

Lokaverkefni mitt mun bera heitið „Sálræn áfallahjálp í kjölfar aurflóðanna á Seyðisfirði“. 

Ætlunin er að skrifa um sálrænu áfallahjálpina sem veitt var vegna aurflóðanna á Seyðisfirði.  

Aflað verður upplýsinga frá Rauða krossinum, Félagsþjónustu Múlaþings, Lögreglu, 

Þjóðkirkjunni og Heilbrigðisstofnun Austurlands. 

  

Ég óska eftir gögnum um viðbrögð frá ykkur vegna aurflóðanna þ.e.a.s þátttaka á 

samhæfingarfundum, fundum innan áfallaráðs austurlands, sálræn skyndihjálp einstaklinga og 

hópa, þjónusta við börn og fjölskyldur og samvinna við aðrar stofnanir. 

Ég hef rætt við Sigurlín Hrund Kjartansdóttir yfirsálfræðing HSA um að afla þessara 

upplýsinga og hefur hún samþykkt að koma að verkefninu og hefur tekið að sér að vera 

ábyrgðarmaður ritgerðarinnar. 

Allar upplýsingar yrðu ópersónugreinanlegar og er því ekki þörf að tilkynna öflun þeirra við 

persónuverndar þar sem ekki er ætlunin að samkeyra neina gagnagrunna og ekki þarf leyfi 

Vísindasiðanefndar. 

  

Með von um farsælt samstarf, 

Íris Dögg Scheving Hákonardóttir 
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