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Útdráttur 

Heimilislausar konur með flóknar þjónustuþarfir eru hópur sem hefur verið falinn 

og úrræði sem standa þeim til boða eru takmörkuð. Almenn þekking á 

málaflokknum hefur þó verið að aukast en nýlegar rannsóknir benda til þess að 

heimilisleysi kvenna sé duldara en hjá körlum, að konur þurfi sérhæfðari úrræði 

sem vinna út frá skaðaminnkandi nálgun og að meðferðir þurfi að vera 

kynjamiðaðar. Saga málaflokks heimilislausra kvenna með flóknar þjónustuþarfir 

á Íslandi er tiltölulega ung en fyrsta úrræðið var Konukot sem opnaði árið 2004. 

Síðan þá hafa opnað nokkur úrræði til viðbótar sem sinna málefnum heimilislausra 

kvenna með flóknar þjónustuþarfir. Reykjavík er fremst í flokki þegar kemur að því 

að sinna málefnum heimilislausra en þar hefur farið fram markviss stefnumótun 

um skaðaminnkandi nálgun þegar kemur að málefnum heimilislausra með flóknar 

þjónustuþarfir. Til þess að varpa frekara ljósi á stöðu mála í Reykjavík var farið yfir 

þau úrræði sem ætluð eru heimilislausum konum með flóknar þjónustuþarfir 

ásamt því að skoðuð var skráning heimilislausra kvenna í Reykjavík sem er 

framkvæmd af VoR (Vettvangs- og ráðgjafarteymi Reykjavíkurborgar) út frá ETHOS 

skilgreiningunni. Niðurstöður úr úttekt VoR-teymisins á heimilislausum með 

flóknar þjónustuþarfir, í október 2021, sýna að þau úrræði sem til eru fyrir 

heimilislausar konur með flóknar þjónustuþarfir, ná ekki að tryggja hópnum 

örugga búsetu 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Höfundur vill byrja á því að þakka leiðbeinanda sínum, Ragnheiði Hergeirsdóttur, 

aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, fyrir að vera ávallt til staðar á meðan á 

ritgerðarsmíðum stóð og gefa góð ráð og gagnlegar ábendingar. Þá vill höfundur einnig 

þakka fjölskyldu, vinum, samstarfsfélögum og samnemendum fyrir stuðninginn í gegnum 

námið. Síðast en ekki síst vil höfundur þakka eiginmanni sínum, Haraldi Einari Hannessyni, 

og börnum sínum; Viktoríu Björk, Alexander Frey og Hannesi Breka, fyrir ómetanlegan 

stuðning og þolinmæði í gegnum skólagönguna. 
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1 Inngangur  

Heimili einstaklings er ein af grunnstoðum hans til farsæls lífs og á að vera griðastaður 

sem veitir öryggi og frið. Ekki eru allir það lánsamir að eiga heimili og fer heimilislausum 

einstaklingum á Íslandi fjölgandi. Helsti vandi þeirra sem glíma við heimilisleysi er 

vímuefnaröskun og/eða geðrænn vandi. Þjónusta við heimilislausa í Reykjavík undanfarin 

ár hefur að miklu leyti verið einskorðuð við þarfir karla fremur en kvenna. Rannsóknir hafa 

þá einnig að mestu tekið mið af heimilislausum körlum eða blönduðum hópi og fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar sem einblína á heimilislausar konur (Elín Sigríður 

Gunnsteinsdóttir og Erla Guðrún Sigurðardóttir, 2009; Kristín I. Pálsdóttir, 2021). 

Samhliða ákveðnum breytingum á viðhorfi alþjóðasamfélagsins til kvenna sem eru 

jaðarsettar í samfélaginu hefur umræðan um heimilislausar konur aukist talsvert á Íslandi. 

Það hefur orðið vitundarvakning um að heimilislausar konur með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir þarfnist annarra úrræða en karlar í sömu stöðu til að ná bata. Þá hefur 

aukist þrýstingur, meðal annars frá fjölmiðlum, um að úrræði fyrir heimilislausar konur 

með flóknar þjónustuþarfir séu bætt, þau séu af skornum skammti og betur þurfi að 

útfæra þau (Kristín I. Pálsdóttir, 2021). 

Heimilisleysi kvenna er oft dulinn vandi. Tilraunir hafa verið gerðar á vegum 

Reykjavíkurborgar til að koma til móts við þarfir hópsins. Nokkur úrræði sem starfa eftir 

skaðaminnkandi nálgun hafa verið opnuð síðustu ár til þess að efla þjónustu við 

heimilislausar konur með flóknar þjónustuþarfir en vandi þeirra kvenna er oft mjög 

margþættur. Margar þeirra eiga stóra áfallasögu úr bernsku sem getur hafa orsakað 

vímuefnaröskun síðar meir á ævinni (Kristín I. Pálsdóttir; 2015; Reykjavík, 2019).  

Rannsóknir sýna að tíðni vímuefnaröskunar kvenna er fjórum sinnum hærri ef þær 

hafa orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi. Reynsla síðustu áratuga sýnir að mæta þarf 

konum með vímuefnaröskun með sérstökum skilningi þar sem flestar konur með þann 

vanda og/eða miklar og flóknar þjónustuþarfir hafa orðið fyrir einhvers konar áfalli á 

lífsleiðinni og sársaukafull áfallasaga þeirra hefur hugsanlega átt stóran þátt í stöðu þeirra. 

Margar heimilislausar konur eru háðar ofbeldismönnum sínum vegna húsnæðis eða 

fjármögnunar á eigin neyslu (Bretherton og Mayock, 2021). Þekkingin sem myndast hefur 

út frá rannsóknum um heimilislausar konur bendir til þess að rýna þurfi í vanda þeirra út 

frá kyni því vandi kvenna getur verið mun flóknari en vandi karla. Með þeirri nálgun er 
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mögulegt að hjálpa konunum að öðlast betri lífsgæði (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir og 

Erla Guðrún Sigurðardóttir, 2009; Covington, 2012). 

Málaflokkur heimilislausra kvenna kveikti áhuga höfundar; annars vegar vegna 

persónulegra kynna við heimilislausa konu og hins vegar vegna yfirlýsingar sem höfundur 

rakst á frá heimilislausum konum. Yfirlýsingin var birt í kjölfar þess að til stóð að loka 

neyðarúrræði sem hafði verið opnað í upphafi heimsfaraldurs Covid-19 og nýst hafði 

þessum tiltekna hópi þegar smitum tók að fækka í samfélaginu. Þessar hugrökku konur 

sendu frá sér yfirlýsingu í von um að úrræðinu yrði haldið opnu svo þær myndu ekki lenda 

aftur á götunni. Þær biðluðu í yfirlýsingunni til annarra kvenna og óskuðu eftir 

bandamönnum í baráttunni fyrir fleiri úrræðum til að tryggja heimilislausum konum 

öryggi frá götunni. Orð þeirra skildu eftir hjá höfundi margar spurningar og ákvað 

höfundur því að leita við að svara eftirfarandi spurningu: Hvaða úrræði eru til staðar í 

Reykjavík fyrir heimilislausar konur með miklar og flóknar þjónustuþarfir og hvernig er 

hægt að tryggja þeim örugg búsetuúrræði? 

Tekin var ákvörðun um að skoða eingöngu úrræði fyrir heimilislausar konur með 

flóknar þjónustuþarfir í Reykjavík þar sem flestir heimilislausir halda til í borginni en segja 

má að borgin hafi verið leiðandi á landsvísu í úrræðum fyrir heimilislausa. Til að leita svara 

við spurningunni greinir höfundur frá niðurstöðum rannsókna á málefnum heimilislausra 

kvenna með flóknar þjónustuþarfir, skoðar úrræði sem nú þegar standa til boða og rýnir 

í úttektir og stefnu Reykjavíkur í málefnum heimilislausra með flóknar þjónustuþarfir. 

Markmið ritgerðarinnar er að fjalla um þau úrræði sem standa heimilislausum konum 

með flóknar þjónustuþarfir til boða í dag og skoða hvaða úrræði vantar til að tryggja 

öryggi og valdefla hópinn til sjálfstæðrar búsetu. Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla. Í 

fyrsta kafla er að finna inngang sem inniheldur markmið og rannsóknarspurningu. Í öðrum 

kafla er umfjöllun um helstu hugtök, í fræðilegri samantekt. Í þriðja kafla er rýnt í 

hugmyndafræði valdeflingar, styrkleika- og lausnarmiðaðar kenningar og 

tengslakenningu Bowlby. Í fjórða kafla er farið yfir málefni heimilislausra kvenna í 

Reykjavík og þau úrræði sem standa þeim til boða. Í fimmta kafla er fjallað um hvernig 

félagsráðgjafar geta komið að málaflokkunum. Að lokum, er í sjötta kafla farið yfir 

niðurstöður sem settar eru fram í fræðilegu samhengi og dregnar af þeim ályktanir. 

Ritgerðin er byggð upp á innlendum og erlendum fræðilegum heimildum, niðurstöðum 
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rannsókna, ritrýndum greinum, lögum, reglum, upplýsingum á vefsíðum og útgefnu efni 

af opinberum stofnunum. Höfundur leitaði einnig til opinberra stofnana sem tengjast 

málaflokknum og fékk upplýsingar þar. 
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2 Fræðileg samantekt 

Í þessari heimildaritgerð eru ákveðin lykilhugtök notuð; heimilisleysi, heimilislausar konur 

með miklar og flóknar þjónustuþarfir ásamt kynjamiðaðri nálgun, þjónustuþarfir, 

húsnæði fyrst og skaðaminnkandi nálgun. Hér á eftir verður fjallað um þessi hugtök og 

skilgreiningar á þeim. 

2.1 Heimilisleysi 

Heimilisleysi (e. homelessness) er stórt félagslegt vandamál. Erfitt getur reynst að 

skilgreina hvað fellur undir hugtakið heimilisleysi og virðist merkingin vera frekar 

teygjanleg. Hugtakið heimilisleysi getur haft mismunandi merkingu út frá því hver leggur 

merkinguna á það og er merkingin orðin frekar óljós. Segja mætti að hugtakið sé á sífelldri 

hreyfingu sem gerir einstaklingum erfiðara fyrir að staðsetja sig hvað heimilisleysi varðar 

(Wardhaugh, 2000). Heimilislaust fólk eru einstaklingar á öllum aldri, óháð kyni, sem eiga 

sér engan samastað og sofa á götunni eða í opinberum gistiskýlum. Áætlað er að yfir 100 

milljónir einstaklinga um allan heim séu heimilislausir (Amiri o.fl., 2014). 

Árið 2005 setti félagsmálaráðuneytið fram fyrstu íslensku skilgreiningu hugtaksins 

og lagði til að birtingarmynd heimilisleysis yrði skilgreind ítarlega til þess að sveitarfélögin 

í landinu hefðu ekki mismunandi skilning á því hvað fellur undir hugtakið. Heimilisleysi á 

það til að vera eingöngu skilgreint út frá því sem er sýnilegt en það er mikil einföldun að 

skilgreina aðeins þá einstaklinga heimilislausa sem sjáanlega halda til á götum borgarinnar 

og í gistiskýlum. Skilgreining félagsmálaráðuneytisins (2005) hefur verið notuð í skýrslum 

og kortlagningu á málaflokki heimilislausra í Reykjavík síðustu ár en hún hljómar svo: 

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 
(Félagsmálaráðuneytið, 2005). 

 

Við kortlagningu allra birtingarmynda heimilisleysis á Íslandi og vandamála þar að 

lútandi, sem og við stefnumótun í málaflokknum, var ljóst að þörf væri á að nota ítarlegri 

skilgreiningu á heimilisleysi. Nota þyrfti skilgreiningu sem einnig væri notuð í öðrum 
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löndum Evrópu svo hægt væri að gera mælanlegan samanburð. Árið 2019 gaf 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar út stefnu í málaflokknum til ársins 2025 með 

yfirskriftinni: „Stefna í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir 

2019-2025“. Í stefnumótunarvinnunni var stuðst við ETHOS, skilgreiningu 

Evrópusambandsins (ESB) á heimilisleysi. 

Framkvæmdastjórn ESB telur að til þess að koma í veg fyrir heimilisleysi þurfi 

samfélagið að kunna að skilgreina hugtakið og skilja hvað veldur heimilisleysi fólks. Þá 

þurfi að útvega heimilislausu fólki húsnæði. ETHOS er í raun flokkunarkerfi á búsetu fólks. 

FEANTSA eru samtök evrópskra stofnana sem berjast gegn heimilisleysi. Eitt af helstu 

verkefnum FEANTSA hefur verið að skilgreina og þróa flokkunarkerfi ETHOS. ETHOS veitir 

þeim 30 löndum og 130 meðlimum sem eiga aðild að FEANTSA sameiginlegt tungumál til 

að tala um heimilisleysi og mæla og skilgreina heimilisleysi á sama hátt út frá þeirri flokkun 

á búsetu sem FEANTSA hefur sett fram í ETHOS. Samkvæmt ETHOS þá þarf bæði að útvega 

öllum þeim sem eru heimilislausir fast aðsetur og að skilja hvað veldur heimilisleysi. 

Flokkunarkerfi ETHOS er skipt upp í fjóra hugtakaflokka og 13 aðgerðaflokka sem útlista 

ítarlega hvað fellur undir heimilisleysi. Hugmyndafræði ETHOS gengur út frá því að vöntun 

á húsnæði jafngildi heimilisleysi (Amore o.fl., 2011; FEANTSA, e.d.). 

Stýrihópur á vegum Reykjavíkurborgar, sem vann að gerð stefnunnar, skilgreinir 

heimilislausa einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem fjölbreyttan hóp þar 

sem flestir eiga við þroskafrávik, vímuefnaröskun og/eða geðrænan vanda að stríða og 

margir hverjir hafi lent í miklum áföllum. Helstu markmið stefnunnar eru að enginn ætti 

að þurfa að sofa á götunni, að enginn þurfi að dvelja í lengri tíma í neyðarathvörfum, að 

einstaklingar með miklar og flóknar þjónustuþarfir eigi ekki að þurfa að yfirgefa úrræði 

nema það hafi fundist föst búseta, að styrkt sé samstarf á milli þeirra sem þurfa að nota 

þjónustuna og starfsfólks, að auka fræðslu og forvarnir, að yfirvöld séu til staðar fyrir 

starfsfólk, að efla samstarf enn frekar og að unnið sé markvisst af rannsóknum í málefnum 

heimilislausra. Í stefnu borgarinnar var stuðst við sex aðgerðaflokka sem eiga hvað mest 

við aðstæður heimilislausra á Íslandi en alls eru þó þrettán atriði sett fram í ETHOS, til 

skilgreiningar á heimilisleysi. Þessir sex flokkar eru: 

1) Einstaklingar sem eiga hvergi fast aðsetur og búa á götunni. 
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2) Einstaklingar sem eiga hvergi fast aðsetur og sækja í neyðarskýli, líkt og Gistiskýlið eða 

Konukot. 

3) Einstaklingar sem búa tímabundið í athvörfum líkt og Kvennaathvarfinu, vegna ofbeldis 

á heimili eða annarra ástæðna. 

4) Einstaklingar sem eiga ekki fast aðsetur og eru að ljúka dvöl á opinberri stofnun innan 

þriggja mánaða, t.d. í fangelsi eða á meðferðarheimili. 

5) Einstaklingar sem eru heimilislausir og hafa aðsetur í langtímaúrræðum á vegum 

opinberra stofnana. 

6) Einstaklingar sem búa við óöruggar aðstæður og þurfa að búa hjá fjölskyldu eða vinum 

tímabundið, eða búa í óviðunandi húsnæði. Þar með eru einstaklingar komnir í áhættu á 

að verða heimilislausir (Reykjavíkurborg, 2019). 

Ástæður heimilisleysis geta verið margþættar. Heimilisleysi er ekki einstaklingunum 

sjálfum að kenna, orsökin er kerfislæg. Þá er ekki ein ákveðin ástæða fyrir því að 

einstaklingar verði heimilislausir heldur oftast röð atvika. Líkamlegir, andlegir, félagslegir 

og efnahagslegir þættir geta valdið heimilisleysi (FEANTSA, Youth, 2019). Vímuefnaröskun 

er talin stærsta orsökin fyrir heimilisleysi einstaklinga en geðrænn vandi á einnig þátt í 

heimilisleysi margra. Stór hluti heimilislausra sem glíma við geðrænan vanda, glíma einnig 

við vímuefnavanda eða um 80% (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

2.1.1 Heimilislausar konur með miklar og flóknar þjónustuþarfir og kynjamiðuð nálgun  

Heimilislaust fólk var hér áður fyrr kallað utangarðsfólk. Hugtakið utangarðsfólk vísar í að 

um er að ræða einstaklinga sem ekki eru samþykktir af samfélaginu. Í dag er hugtakið talið 

gildishlaðið og fordómafullt og er jafnan ekki notað. Frekar er talað um að einstaklingur 

sé: „Heimilislaus, með miklar og flóknar þjónustuþarfir“ (Reykjavík, 2019). Heimilislausar 

konur með miklar og flóknar þjónustuþarfir eru fjölbreyttur hópur sem flestar eiga það 

sameiginlegt að vera með alvarlega heilsubresti vegna ofnotkunar á vímuefnum og 

byrjuðu margar þeirra mjög ungar í vímuefnaneyslu. Stór hópur heimilislausra kvenna er 

andlega veikur og þjáist af geðfötlun eða geðrænum sjúkdómum. Oftar en ekki er um 

orsök eða afleiðingu neyslu að ræða. Alvarlegan heilsubrest sem hefur afleiðingar í för 

með sér sem leiða oftast til félagslegrar útskúfunar (Brerherton og Mayock, 2021; 

Reykjavíkurborg, 2019). 
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Rétturinn til fullnægjandi húsnæðis eru viðurkennd mannréttindi sem kveðið er á um 

í Istanbúl-sáttmálanum. Í Istanbúl sáttmálanum er einnig kveðið á um að þjónustuúrræði 

þurfi að vera byggð á kynjamiðuðum skilningi vegna ofbeldis gegn konum og tryggja þurfi 

öryggi þeirra (Samningaröð Evrópuráðsins, 2011). Talsvert minna er til af gögnum um 

heimilislausar konur með miklar og flóknar þjónustuþarfir en karla og blandaða hópa í 

sömu stöðu. Veruleikinn virðist vera sá að heimilisleysi kvenna sé duldara en karla. Það er 

því mikilvægt að þeir sem vinna að málefnum heimilislausra kvenna séu vakandi fyrir því 

að bæði stefnumótun í málaflokknum og þjónustuúrræði í boði taki mið af raunverulegum 

þörfum heimilislausra kvenna. Það er mannréttindabrot að ákveðin hópur skuli þurfa búa 

við heimilisleysi (Kristín I. Pálsdóttir, 2021). 

Ofbeldi í sambandi er ein af helstu ástæðunum fyrir því að konur verða heimilislausar. 

Konur sem eru heimilislausar eru fjórum sinnum líklegri en konur sem hafa örugga búsetu 

til að lenda í ofbeldi í sambandi sem er svo bein afleiðing heimilisleysis. Þær sætta sig oft 

við að vera upp á ofbeldismenn komnar í lengri tíma til þess að fá húsaskjól. Þá eru þær 

berskjaldaðar fyrir líkamlegu ofbeldi og fjármagna áfengis- og vímuefnaneyslu oft með því 

að selja aðgang að eigin líkama. Oft eru konur seinni til þess að leita sér hjálpar við vanda 

sínum sem verður þess valdandi að vandinn er orðin mun flóknari þegar þær loksins fá 

aðstoð (Amiri o.fl., 2014; Brerherton og Mayock, 2021).  

Taka þarf á vanda heimilislausra kvenna með flóknar þjónustuþarfir með 

kynjamiðaðri nálgun því vandi þeirra er oft flóknari en karla í sömu stöðu. Lífsreynsla 

þeirra er oftar en ekki allt annars eðlis, bakland þeirra er oft á tíðum lítið sem ekkert og 

hafa margar þeirra brennt allar brýr að baki sér. Sú þekking sem hefur skapast síðustu 

áratugi um konur með vímuefnaröskun, hefur myndað skilning á því hvað vandi þeirra er 

margbrotinn. Um er að ræða konur sem eru oftar en ekki með gríðarlega áfallasögu á 

bakinu, margar þeirra hafa misst börnin sín frá sér, þær upplifa í mörgum tilfellum skömm 

við að leita sér hjálpar og oft er vandinn orðin svo mikill að þeim þykir hann 

óyfirstíganlegur (Covington, 2012). Heimilislausar konur eiga það margar sameiginlegt að 

hafa lent í miklum áföllum í æsku, verið vanræktar og/eða glímt við mikinn 

hegðunarvanda (Reykjavík, 2019).  

Nýlega var Adverse Childhood Experiences (ACE) rannsóknin gerð hér á Íslandi. ACE 

rannsóknin var fyrst gerð í Bandaríkjunum á árunum 1995-1997 og er hún ein sú 
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umfangsmesta rannsókn sem gerð hefur verið um áföll í bernsku og þær afleiðingar sem 

þau hafa. Alls tóku 26.198 konur, búsettar á Íslandi, þátt í rannsókninni. Rannsóknin gaf 

nokkuð skýrar niðurstöður þar sem rekja má bein tengsl frá áföllum í æsku, einelti, 

vanrækslu, kynferðislegu ofbeldi, heimilisofbeldi, vímuefnavanda og foreldramissi til 

skertrar getu í daglegu lífi á fullorðinsárum. Verði konur fyrir áföllum í æsku eru þær 

líklegri til þess að eiga við áfallastreitu, kvíða eða þunglyndi að stríða og eru líklegri til að 

eiga erfitt með svefn eða að glíma við vímuefnaröskun á fullorðinsárum. Einnig kom fram 

í rannsókninni að verndandi þættir hefðu lítið að segja þegar skoðuð er tengslamyndun á 

milli áfalla í æsku og skertrar getu til að takast á við daglegt líf (Hilda Björk Daníelsdóttir 

o.fl., 2022). 

  Rannsóknin sýnir að áföll sem konur verða fyrir á æskuárum geta haft afdrifarík 

áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu kvenna til langs tíma. Rannsóknin sýnir einnig 

hversu mikilvægt er að börn sem lenda í áföllum fái aðstoð til að takast á við vandann. 

Margar heimilislausar konur hafa lent í áföllum snemma á lífsleiðinni. Mögulega má því 

draga þær ályktanir út frá ACE rannsókninni að ef ungar stúlkur fá hjálp við áföllum sem 

gerast snemma á lífsleiðinni, þá geti verið spornað við ýmsum vandkvæðum í framtíðinni 

og hugsanlega komið í veg fyrir að lítill hópur kvenna lendi á götunni (Hilda Björk 

Daníelsdóttir o.fl., 2022). 

2.2 Húsnæði fyrst  

Húsnæði fyrst (e. housing first) er hugmyndafræði sem unnið er eftir víðs vegar um 

heiminn og tekur mið af því að heimilislausir einstaklingar þurfi fyrst og fremst húsnæði 

þar sem ekki eru gerð nein skilyrði um að vímuefnanotkun sé hætt. Gengið er út frá því 

að húsnæði teljist grunnþörf einstaklinga og flokkist undir mannréttindi. Þegar 

grunnþörfum einstaklingsins er mætt þá geti hann tekist á við aðrar áskoranir. Að eiga 

heimili sé því algjör grunnforsenda fyrir því að ná velgengi í vímuefnameðferðum eða 

meðferðum vegna geðræns vanda (Padgett o.fl., 2016). Það var í kringum árið 1990 sem 

fyrstu búsetuúrræðin samkvæmt hugmyndafræðinni voru í boði en sagan nær lengra 

aftur. Hugmyndafræðin húsnæði fyrst var þróuð frekar í Bandaríkjunum um miðjan 10. 

áratug síðustu aldar og er gagnreynd. Hún er notuð alþjóðlega sem aðalhugmyndafræði 

þegar unnið er með heimilislausu fólki og byggir á mikilvægi þess að eiga húsnæði til að 

geta notað þá þjónustu sem er í boði í samfélaginu (Person o.fl., 2007). 
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Hugmyndafræðin um húsnæði fyrst tekur mið að því að sinna einstaklingum sem 

glíma við geðræn vandamál, þroskafrávik, vímuefnaröskun eða önnur vandkvæði sem 

valda því að þeir eiga erfitt með að halda búsetu vegna mikilla og flókinna þjónustuþarfa. 

Þjónustuúrræði sem byggja á hugmyndafræði um húsnæði fyrst þurfa að leggja áherslu á 

lágþröskuldaumhverfi þar sem aðgengi er auðvelt fyrir einstaklinga með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir. Nálgunin er notendamiðuð þar sem einstaklingurinn getur haft áhrif á 

hvar hann hefur aðsetur og hvernig þjónustu hann kýs að þiggja (Geetsema, 2014; 

Reykjavík, 2019). 

Reynsla síðustu áratuga hefur leitt í ljós að stór hluti einstaklinga sem eru 

heimilislausir glíma við vímuefnaröskun og/eða eiga við geðrænan vanda að stríða. 

Reynsla síðustu ára af hugmyndafræðinni um húsnæði fyrst hefur leitt í ljós að úrræði 

byggð á henni beri árangur, sérstaklega fyrir einstaklinga sem eru að glíma við tvíþættan 

vanda. Dregið hefur úr innlögnum á sjúkrahús og heimilisleysi hefur minnkað meðal 

ákveðinna hópa eftir innleiðingu á hugmyndafræðinni um húsnæði fyrst. Má draga þá 

ályktun að með húsnæði fyrst sé dregið úr heimilisleysi og heimilislausum einstaklingum 

tryggt öryggi frá götunni (Reykjavík, 2019). 

Úrræðum sem byggja á hugmyndafræðinni um húsnæði fyrst er auðveldlega hægt að 

stýra en það getur reynst mikilvægt, sér í lagi þegar um er að ræða heimilislausar konur. 

Líkt og fram hefur komið eru heimilislausar konur með flóknar þjónustuþarfir viðkvæmur 

hópur sem er ekki mjög áberandi í samfélaginu. Þær eru ólíklegri til að sækja sér aðstoð 

sem gerir það að verkum að vandi þeirra verður oft mun flóknari en hann þyrfti að vera. 

Með því að bjóða úrræði sem byggir á hugmyndfræðinni um húsnæði fyrst út frá 

kynjamiðuðu sjónarhorni er auðveldara að koma í veg fyrir kynbundið ofbeldi. Úrræði sem 

byggja á hugmyndafræðinni veita konum öruggt skjól þar sem þau taka bæði mið af 

heildrænni og einstaklingsmiðaðri nálgun. Úrræði þurfa að vera opin og skilyrðislaus þar 

sem skaðaminnkandi nálgun er höfð að leiðarljósi enda er hún samofin 

hugmyndafræðinni. Húsnæði fyrst getur verið valdeflandi fyrir konur til þess að vinna í 

sínum bata og komast í sjálfstæða búsetu (FEANTSA, 2022) 

Reykjavíkurborg hefur haft þá stefnu síðustu ár að þjónusta alla notendur með 

skaðaminnkandi nálgun og eftir hugmyndafræðinni um húsnæði fyrst. Í skýrslu frá 

Reykjavíkurborg kemur fram að borgin hafi sett sér ákveðna stefnu um að innleiða 
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hugmyndafræðina inn í þau úrræði sem í boði eru. Reykjavíkurborg telur mikilvægt að 

ákveðin samnefnari sé fyrir ríki og sveitarfélög í þessum málum með það markmið að 

koma í veg fyrir heimilisleysi á Íslandi með úrræðum sem byggja á hugmyndafræðinni um 

húsnæði fyrst. Í skýrslunni var sérstaklega áréttað að huga þyrfti að málefnum 

heimilislausra kvenna (Reykjavíkurborg, 2019). 

2.3 Skaðaminnkandi nálgun 

Skaðaminnkandi nálgun (e. harm-reduction approach) er ekki ný af nálinni en hægt er að 

rekja rætur hennar aftur um áratugi. Árið 1990 var fyrsta ráðstefnan haldin í Liverpool í 

Englandi um skaðaminnkandi nálgun og varð Liverpoolborg í kjölfarið fyrsta borgin í 

heiminum til að veita einstaklingum sem nota vímuefni í æð aðstoð við vímuefnanotkun. 

Slík þjónusta kallast nálaskiptaþjónusta. Verklag sem vísar til skaðaminnkandi nálgunar 

hefur breiðst út víðs vegar um heiminn og nær nálgunin til ýmissar heilbrigðis- og 

félagslegrar starfsemi sem sinnir einstaklingum með vímuefnaröskun (O’Hare, 2007). 

Hugmyndafræðin lýtur að því að minnka þann skaða sem hlýst af áfengis- og 

vímuefnaneyslu, hvort sem um ræðir fyrir notendur, aðstandendur eða samfélagið. Það 

sem gerir þessa hugmyndafræði sérstaka er að henni er ætlað að draga úr skaða en hún 

er ekki hugsuð til þess að stöðva neyslu (Sigþrúður Erla Arnardóttir og Hrafnhildur Ólöf 

Ólafsdóttir, 2016). Skaðaminnkandi nálgun er gagnreynd aðferð sem stuðlar að því að 

bæta úrræði og þjónustu við einstaklinga sem haldnir eru vímuefnaröskun. Aðferðin 

byggir á mannúðarsjónarmiði og ákveðinni skynsemi sem felur í sér að viðurkenna 

einstaklinga sem haldnir eru vímuefnaröskun. Nálgun verklagsins á fyrst og fremst að taka 

mið af því að efla einstaklinginn til þess að auka lífsgæði sín þrátt fyrir að vera haldin 

vímuefnaröskun þar sem margir hafa lítinn vilja til þess að hætta neyslu vímuefna eða eru 

ófærir um að hætta notkun þeirra. Með skaðaminnkandi nálgun er einnig reynt að koma 

í veg fyrir að einstaklingar látist af sýkingum eða ofskömmtun vegna vímuefnaneyslu. Í 

úrræðum sem bjóða upp á skaðaminnkandi nálgun eru fagaðilar sem geta fylgst með 

einstaklingum með vímuefnaröskun og gripið inn í ef þeir sýna merki um sýkingar eða 

ofneyslu á efnum. Heimilislausir einstaklingar eru 20 sinnum líklegri en þeir sem eiga fasta 

búsetu til þess að látast af of stórum skammti (Regins o.fl., 2020; Reykjavík, 2019). 

Verklagið felur í sér að þjálfa þarf starfsfólk og sjálfboðaliða ásamt því að bjóða 

reglulega endurmenntun í því hvernig best er að aðstoða notendur við að draga úr áhættu 
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og skaða sem fylgir neyslu. Skaðaminnkandi þjónusta snýst meðal annars um að veita 

einstaklingum sem nota nálar við vímuefnanotkun, nálaskiptaþjónustu. Með 

nálaskiptaþjónustu fá einstaklingar hreinar nálar frá stofnunum og skila inn notuðum. 

Notendum er útvegað neyslurými, húsnæði þar sem þeir geta haft búsetu og ekki er 

krafist þess að notendur séu hættir að nota vímuefni. Einnig er í boði að fá stuðning og 

ráðgjöf frá fagmenntuðu starfsfólki og notendum er veitt fræðsla um notkun vímuefna til 

þess að koma í veg fyrir ofskömmtun. Það getur skipt sköpum fyrir einstaklinga sem eru 

haldnir vímuefnaröskun að þeim sé mætt þar sem þeir eru staddir (Stone og Shirley-

Beavan, 2018). 

Úrræði sem byggð eru á hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar er víðs vegar að 

finna um heiminn. Almennt er reynslan af skaðaminnkandi nálgun góð og er 

megináherslan í Evrópu að notast við skaðaminnkandi nálgun til þess að koma í veg fyrir 

ótímabær dauðföll og lágmarka heilsufarslegan skaða (Rhodes og Hedrich, 2010). Það er 

ekki langt síðan Reykjavíkurborg fór að vinna að því að innleiða skaðaminnkandi nálgun í 

sín úrræði. Hugmyndafræði um húsnæði fyrst og skaðaminnkandi nálgun fylgist talsvert 

að og kemur skýrt fram í stefnu Reykjavíkurborgar að þessar tvær stefnur skuli hafðar að 

leiðarljósi á öllum helstu vettvöngum sem hafa að gera með þjónustu við einstaklinga 

með vímuefnaröskun, þá sem heimilislausir eru og eftir því sem við á í málaflokkunum. 

Vinnan við að innleiða hugmyndafræðina og stefnan er enn í ákveðinni þróun hér á landi 

og enn eigum við langt í land til að komast á sama stað og mörg ríki Evrópu (Reykjavík, 

2019).  

Í dag eru þó nokkur úrræði í Reykjavík sem byggð eru á hugmyndafræði 

skaðaminnkandi nálgunar. Úrræðið Frú Ragnheiður var fyrsta skaðaminnkandi úrræðið 

sem opnað var hér á landi. Starfsemi Frú Ragnheiðar hófst árið 2009 en þjónustan er rekin 

af Rauða Krossinum og keyrð áfram af sjálfboðaliðum. Markmið Frú Ragnheiðar er að 

lágmarka skaða sem getur orðið vegna ákveðins lífernis. Ekki voru allir sammála um 

tilkomu úrræðisins þegar það opnaði fyrst en Frú Ragnheiður hefur sannað gildi sitt og 

gott betur (Dagur B. Eggertsson, 2015). Mikil þekking er varðar skaðaminnkandi nálgun 

hefur safnast saman síðustu ár; hvernig henni skuli beitt í stefnumótun, vinnu og í 

úrræðum fyrir jaðarsetta einstaklinga og hvernig starfsmenn eigi að bera sig að (Rhodes 

og Hedrich, 2010).  
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Stefna stjórnvalda í ávana- og fíkniefnamálum hefur verið nokkuð íhaldssamari hér á landi 

en í mörgum löndum sem við berum okkur gjarnan saman við. Segja má að stefna 

íslenskra stjórnvalda sé ekki mannréttindamiðuð og taki ekki mið af skaðaminnkandi 

nálgun. Reykjavíkurborg er í raun á undan ríkinu að móta stefnu í skaðaminnkandi nálgun 

og stefna stjórnvalda endurspeglar ekki þá breytingu sem er að eiga sér stað í samfélaginu 

um skaðaminnkandi nálgun (Kristín I. Pálsdóttir, 2021). Frumvarp um afglæpavæðingu 

neysluskammta hefur verið mikið í umræðunni og valdið talsverðum ágreiningi í 

þjóðfélaginu þar sem tekist er á um hvað sé siðferðislega rétt og hvað stefnu væri 

vænlegast að taka. Hugmyndafræðin á bak við að afglæpavæða neysluskammta er dregin 

af skaðaminnkandi nálgun þar sem er verið að draga úr ákveðnum skaða. Vímuefni til 

eigin nota verða því leyfð og ekki refsiverð, einnig verða vímuefni ekki gerð upptæk af 

lögráða einstaklingi ef hann hefur efni á sér inn þeirra marka sem leyfð verða (Svandís 

Svavarsdóttir, 2021). 
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3 Kenningar 

Gagnreyndar vinnuaðferðir sem styðjast við kenningar félagsráðgjafa virka vel til að ná 

markmiðum sem snúa að því að efla einstaklinga til félagslegrar virkni, hvetja þá til 

sjálfshjálpar og passa upp á að borin sé virðing fyrir sjálfsákvörðunarrétti þeirra (Halldór 

S. Guðmundsson og Hervör Alma Árnadóttir). Félagsráðgjafar þurfa að leggja áherslu á að 

það ríki jafnræði á milli þeirra sjálfra og notenda. Hér á eftir verður fjallað um 

hugmyndafræði valdeflingar, styrkleika- og lausnamiðaðar kenningar og tengslakenningu 

Bowlby. 

3.1 Valdefling 

Hugtakið valdefling (e. empowerment) má segja að hafi fylgt minnihlutahópum allt frá 

byrjun sjöunda áratugar síðustu aldar. Hugtakið hefur vaxið og þróast og hefur verið mikið 

notað innan velferðarþjónustunnar síðustu ár. Skilgreiningar á hugtakinu eru fjölbreyttar 

og hafa margir fræðimenn lagt fram sína túlkun á því. Hægt er að rekja rætur valdeflingar 

til hópa sem taka mið af sjálfshjálpar- og hagsmunahreyfingum þar sem markmiðið er að 

fá einstaklinga til að átta sig á því að þeir stjórni eigin lífi og séu færir um að taka 

ákvarðanir (Lára Björnsdóttir, 2010; Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010). 

Hugtakið valdefling hefur náð fótfestu og þróast í hinum í ýmsu fagstéttum sem starfa 

innan velferðarþjónustunnar. Hugtakið hefur meðal annars verið notað meðal iðjuþjálfa, 

sálfræðinga og félagsráðgjafa. Vald skapast í félagslegum samskiptum. Valdi er hægt að 

breyta, það má bæta og jafnvel er hægt að færa það til. Nútímahugmyndafræði 

valdeflingar byggir ekki á því að sumir einstaklingar hafi meira vald og aðrir séu valdlausir 

heldur að vald sé sameiginlegt. Það geta margir upplifað sig valdalitla eða valdamikla á 

ákveðnum tímabilum í lífinu. Því getur valdefling verið mikilvægt verkfæri til að efla 

einstaklinga sem telja sig valdalitla (Lára Björnsdóttir, 2010; Unnur Valgerður 

Ingólfsdóttir). 

Fræðin taka mið að því að einstaklingar geti bæði styrkt vald annarra og aukið það. 

Einfaldasta skilgreining á valdeflingarhugtakinu er að vald sé fært frá þeim sem hafa það 

í sínum höndum til þeirra sem telja sig ekki hafa það. Þetta er þekkt nálgun þar sem fagfólk 

notar þekkingu sína til þess að færa notendum aukin völd til að hafa áhrif á eigin 
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aðstæður. Valdefling er talin eiga einstaklega vel við þegar unnið er með einstaklinga eða 

hópa sem eru jaðarsettir eða í veikri stöðu (Lára Björnsdóttir, 2010; Unnur Valgerður 

Ingólfsdóttir, 2010). 

Fagfólk notar valdeflingu í vinnu með einstaklingum, hópum og samfélögum og má 

segja að valdeflingin sé verkfæri til að auka styrk og getu. Engu að síður er valdefling 

huglæg og á að aðstoða notendur við sjálfsákvörðunarrétt, sjálftraust og sjálfsmat. Von 

getur hjálpað einstaklingum í bataferli og aukið væntingar þeirra um betri framtíð. Hún 

getur hjálpað einstaklingum að sjá lífið með jákvæðum og björtum augum. 

Félagsráðgjafar vinna mikið með einstaklingum sem eiga við geðræn vandkvæði að stríða 

og margir þeirra tilheyra jaðarsettum hópum (Warren, 2007). Valdefling hefur þróast með 

árunum og skilgreining á henni hefur tekið meira mið af samskipta- og tengslakenningum 

en félagsráðgjafar fóru að horfa á aðstæður einstaklinga út frá því umhverfi sem þeir 

koma frá (Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir og Sigrún Harðardóttir, 2019). 

  Eitt af helstu grunngildum félagsráðgjafa er að berjast fyrir réttindum einstaklinga, 

ásamt því að lágmarka skaða. Hugmyndafræði valdeflingar er meðal annars ætlað að ýta 

undir einstaklinga sem hafa misst eða slitið tengsl við fjölskyldur og vini, lent í áföllum eða 

misst tök á lífinu á einhvern hátt og að aðstoða einstaklinga við að læra að takast á við 

tilfinningar sínar og ná tökum á lífinu á ný. Starfsfólk velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, 

sem starfar með heimilislausum konum, ásamt öðru starfsfólki á vegum borgarinnar hefur 

það að leiðarljósi í starfi sínu að ávallt skuli öllum notendum vera sýnd virðing, sama á 

hvaða stigi þeir eru og að ávallt skuli vinna með að auka og efla sjálfsvirðingu þeirra. 

Valdefla skuli notendur og draga úr fordómum (Reykjavík, 2019; Unnur Valgerður 

Ingólfsdóttir, 2010). 

3.2 Styrkleika- og lausnamiðaðar kenningar 

Styrkleika- og lausnamiðaðar kenningar (e. strength and solution focused theories) eru 

kenningar sem félagsráðgjafar styðjast mikið við í störfum sínum. Þær leggja áherslu á að 

lagt sé upp úr styrkleika hvers einstaklings og að rýnt sé í getu hans til þess að takast á við 

ákveðnar aðstæður. Lagt er upp úr því að finna langvarandi lausnir á ákveðnum 

málefnum. Styrkleika- og lausnamiðuðum kenningum er ætlað að efla meðvitund ásamt 

því að hvetja einstaklinga til þess að læra að þekkja eigin styrkleika og nota þá til 

sjálfshjálpar (Farley o.fl., 2011; Healy, 2014). 
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  Í styrkleika- og lausnamiðuðum kenningum er ekki litið á að vandi einstaklings sé 

leystur sem eitt tiltekið verkefni heldur þurfi að horfa lengra og skoða inn á við hvað 

veldur hugsunum, viðhorfum, tilfinningum og líðan notenda. Horft er til þess að 

félagsráðgjafar valdefli einstaklinga til að finna innra með sér hver lausnin sé á vandanum 

og aðstoði þá við að sjá leiðina til að leysa hann. Í styrkleika- og lausnamiðuðum 

kenningum eru styrkleikar einstaklingsins nýttir og horft er út frá því hverjar vonir hans 

og væntingar eru til að finna lausn á þeim vanda sem hann er að upplifa. Frekar er 

skyggnst inn í framtíðina en horft í baksýnisspegil fortíðarinnar og reynt er að fá 

einstaklinga til að sjá hvar þeir eru staðsettir í sínu eigin lífi (Healy, 2014; Rivett og Street, 

2010). 

Oft eru styrkleika- og lausnamiðaðar kenningar notaðar í vinnu þar sem unnið er með 

einstaklinga í hópum, líkt og í áfengis- og vímuefnameðferðum. Markmiðið er að fá 

einstaklinga til að skoða eigin viðhorf og öðlast vilja til að breyta og vinna með sinn vanda. 

Styrkleika- og lausnamiðaðar kenningar eiga að aðstoða einstaklinga í vinnu með 

tilfinningar og líðan. Hugmyndin á bak við styrkleika- og lausnamiðaðar kenningar snýst 

um að gott sé að nýta þær í vinnu með heimilislausum konum með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir, til að takast á við þeirra stöðu og hjálpa þeim að byggja sig upp (Healy, 

2014; Lee, 2013). Styrkleikakenning er ætluð til þess að aðstoða einstakling við að sigrast 

á erfiðleikum, finna mikilvægi þess að sigrast á erfiðri lífsreynslu og tilheyra samfélagi 

(Garcia, 2009). 

Mikilvægt er að mæta heimilislausum konum með miklar og flóknar þjónustuþarfir 

þar sem þær eru staddar hverju sinni. Styrkleika- og lausnamiðaðar kenningar geta verið 

notaðar á flestum stigum í meðferðarsamtölum. Þær styðja við að einstaklingar eigi von 

um að ná farsælum bata. Félagsráðgjafar geta notað þessar nálganinar í vinnu með 

heimilislausum konum með miklar og flóknar þjónustuþarfir, sérstaklega þegar þær eru 

komnar á þann stað í bataferlinu að þær þurfa að fara að aðlagast samfélaginu á ný. 

Endurkoma í samfélagið getur oft reynst einstaklingum erfið. Það geta verið ýmsar 

hindranir í vegi þeirra, til að mynda takmarkað aðgengi að fjölskyldu sem þarf að byggja 

aftur upp, lítil sem engin menntun, fá atvinnutækifæri, óstöðugt húsnæði og bág andleg 

og líkamleg heilsa. Hindranir hafa oft í för með sér takmarkanir á árangri við endurreisn 

einstaklinga innan samfélagsins. Til að takast á við þessar hindranir þurfa félagsráðgjafar 
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að aðstoða einstaklinga við að finna bæði sína innri styrkleika og ytri. Það auðveldar 

framköllun jákvæðra breytinga í ferlinu (Hunter o.fl., 2016).  

Eldri rannsóknir sýna að vinna með einstaklingum út frá styrkleika- og lausnamiðaðri 

nálgun getur reynst vel. Fagaðilar beita stundum nálgun sem Rivett og Stett (2010) nefna 

kraftaverkaspurninguna þar sem fagaðili biður notanda að sjá fyrir sér að fyrir kraftaverk 

myndu öll hans vandamál hverfa eða leysast yfir nótt. Hvernig myndi hann vita það? Hvað 

væri öðruvísi? Hverjir myndu taka eftir því fyrst? Hvað myndi gerast næst? Hverjum kæmi 

það mest á óvart og hverjir væru þakklátastir? (Rivett og Strett, 2010). 

Styrkleikanálgun getur hjálpað einstaklingum að sjá að innra með þeim liggja 

verðmæti sem geta aðeins haft í för með sér jákvæðar breytingar, bæði fyrir 

einstaklinginn sjálfan og nærumhverfi hans. Kenningin tekur mest mið af styrkleikum 

einstaklinga í samvinnu við fagaðila. Félagsráðgjafar og aðrir fagaðilar sem nota 

styrkleika- og lausnamiðaðar kenningar í vinnu með notendum geta aðstoðað þá við að 

sjá hver markmiðin þeirra eru og útbúið einstaklingsmiðaðar áætlanir með viðkomandi 

notendum. Fagaðilar hjálpa notendum að sjá styrk sinn og þær lausnir sem geta 

auðveldað þeim leiðina aftur inn í samfélagið og veita þeim tækifæri til að verða virkir 

samfélagsþegnar á ný. Mikilvægt er að heimilislausar konur með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir fái aðstoð til að auðvelda þeim að verða virkir samfélagþegnar þegar þær 

eru í bataferlinu (Hunter o.fl,. 2016). Kenningarnar leggja áherslu á styrkleika og draga úr 

sjónarhorni veikleika, sem er mikill kostur. Útfærsla kenninganna er einstaklingsmiðuð og 

hægt er að útfæra þær á mismunandi hátt. Horft er til þess að einstaklingar séu 

sérfræðingar í eigin lífi og snýst kenningin meðal annars um að valdefla einstaklinginn til 

að sjá það. Í kenningunum er horft á tilfinningar og viðhorf notenda sem getur verið 

ákveðin veikleiki. Kenningarnar virka best í vinnu í hópum og meðferðarstarfi og það er 

áskorun að notast við markmið kenninganna þar sem á að skoða aðstæður og líf notenda 

og reyna að ná fram jákvæðum breytingum (Healy, 2014; Lee, 2013). 

3.3 Tenglakenning Bowlby 

Tengslakenning John Bowbly á rætur sínar að rekja í sálgreiningu sem styðst við 

taugavísindarannsóknir. Kenningin er komin frá breska sálgreininum og geðlækninum, 

John Bowlby (1907 – 1990) og er ein af merkustu kenningum sálgreiningar á tuttugustu 

öldinni. Hún hefur haft mikill áhrif á störf félagsráðgjafa og annarra fagaðila innan 
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velferðarþjónustunnar. Bowlby hafði mikinn áhuga á þeim þáttum sem geta haft áhrif á 

þroska barna, á borð við áföll og aðskilnað (Sæunn Kjartansdóttir, 2021). 

Tengslakenningin tekur mið af tengslum sem skapast á milli ungbarna og móður en þau 

hafa, samkvæmt kenningunni, ákveðið forspárgildi um þroska og líðan barns á lífsleiðinni. 

Tengsl sem myndast á milli barns og ummönnunaraðila eru vegna þeirrar frumþarfar 

barns að finna fyrir nánd og öryggi (Page, 2017). 

Bowlby starfaði í skóla fyrir börn og unglinga sem áttu við hegðunarvanda að stríða 

eða höfðu af einhverjum ástæðum orðið viðskila við foreldra eða forsjáraðila. Fyrstu 

rannsóknir Bowlby könnuðu áhrifin af því þegar börn undir sjö ára aldri missa tengsl við 

móður sína og eru alin upp á opinberum stofnunum. Bowlby taldi rannsóknir gefa til 

kynna afdráttarlausar niðurstöður þar sem tengslamissirinn hafði slæm áhrif á andlegan 

og líkamlegan þroska barnanna. Þau tóku út minni líkamlegan vöxt, áttu í meiri 

erfiðleikum með að læra og með aldrinum kom í ljós að þau höfðu skerta hæfni til þess 

að mynda varanleg tengsl. Tíminn og frekari rannsóknir á taugavísindum drógu þó aðeins 

úr ályktunum hans. Þrátt fyrir frekari rannsóknir og gagnrýni sem Bowlby varð fyrir hélt 

tengslakenningin áfram að þróast og lögð var meiri áhersla á mikilvægi vitsmunaþroska 

einstaklinga og líkamlegs þroska þeirra (Sæunn Kjartansdóttir, 2021). 

Foreldrum veikra barna sem lágu í lengri tíma inni á sjúkrahúsi á sjötta og sjöunda 

áratug síðustu aldar var ráðlagt að heimsækja ekki börnin sín því það gæti valdið þeim 

vanlíðan. Bowlby var ósammála þessari nálgun og taldi hana hafa þveröfug áhrif. Börn 

myndu frekar upplifa ást og öryggi af hálfu foreldra sinna ef þeir myndu heimsækja þau. 

Börn væru líklegri til þess að geta sýnt tilfinningar og líðan með foreldra sér við hlið og til 

að mynda örugg tengsl (Beckett og Taylor, 2019).  

Bowlby var harðlega gagnrýndur af mörgum fræðimönnum fyrir það hversu mikið 

vægi hann lagði á móðurhlutverkið. Bowlby var gagnrýndur fyrir að álykta að móðir væri 

frumönnunaraðili barns og þar með gæti barn eingöngu myndað slík tengsl við móður. 

Femínistar gagnrýndu Bowlby og töldu hann vilja aftra því að konur yfirgæfu heimilið. 

Hann var vissulega andvígur því að mæður yfirgæfu börnin sín undir þriggja ára nema það 

væri nauðsynlegt (Beckett og Taylor, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2021).  

Bowlby taldi að röskun á vitsmunalegum og líffræðilegum viðbrögðum gæti haft áhrif 

á einstakling í óákveðinn tíma. Hann áleit sem svo að tilfinningaleg vanræksla væri 
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skaðleg, börn þyrftu á foreldrum sínum að halda og almennt þyrftu einstaklingar á 

hverjum öðrum að halda (Bowlby, 1952). Hann taldi hins vegar jákvætt að einstaklingar 

gætu tjáð tilfinningar sínar. Hann sagði slæma tengslamyndun barna geta valdið 

vandkvæðum seinna á lífsleiðinni. Jafnframt taldi hann að frumtengsl barna skiptu miklu 

máli, það er þau tengsl sem börn mynda við þann sem sinnir helsta umönnunarhlutverki 

í þeirra lífi. Bowlby sagði þessi tengsl spegla síðar meir á lífsleiðinni hvernig börn kæmu til 

með að mynda tengsl við aðra (Sæunn Kjartansdóttir, 2021). 

Bowlby taldi að ef frumtengsl væru ekki góð væru líkur á því að börn ættu erfiðara 

með að mynda tengsl við fólk og vera í góðum samböndum. Bowlby taldi frumtengsl 

einnig geta haft áhrif á hvernig viðkomandi börn myndi tengsl við sín eigin börn í 

framtíðinni. Samkvæmt tengslakenningu Bowlbys geta áhrifin einnig komið fram í því 

hvernig einstaklingar takast á við áföll og sorg seinna á lífsleiðinni (Beckett og Taylor, 

2016). Umræðan í dag er ef til vill ekki eins niður njörvuð og þegar Bowlby setti sína 

kenningu fyrst fram. Rannsóknir í taugavísindum hafa þó sýnt fram á að tengsl eru á milli 

umhverfisþátta barna og þroska þeirra. Tengslakenning John Bowlbys nýtur mikils fylgis 

og er nýtt til meðferðar í dag. Fagaðilar á borð við geðlækna, sálfræðinga, félagsráðgjafa 

og aðra sem starfa með börnum geta notast við tengslakenninguna til þess að kanna hvort 

þörfum barna sé sinnt. Hægt er að vinna með tengslamyndun barna og foreldra í tilvikum 

slakrar tengslamyndunar þeirra á milli eða ef barn hefur orðið fyrir áfalli, tengsl hafa 

rofnað eða börn standa frammi fyrir einhvers konar ógn. Fagaðilar sem starfa með 

tengslakenninguna telja að geðræn vandkvæði á fullorðinsárum megi oft rekja til slakrar 

tengslamyndunar í barnæsku (Beckett og Taylor, 2019). 
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4 Staðan í dag og framtíðarhorfur 

Hér verður farið yfir stöðu heimilislausra kvenna með með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir. Rýnt er í lög og reglur sem ná yfir heimilisleysi á Íslandi og nýjustu 

skráningu VoR-teymisins fyrir heimilislausar konur með flóknar þjónustuþarfir út frá 

ETHOS skilgreiningunni. Fjallað verður um þau úrræði sem eru í boði fyrir hópinn í dag og 

hvaða úrræði eru á stefnuskrá Reykjavíkurborgar í komandi framtíð. Farið verður yfir þau 

skaðaminnkandi úrræði sem eru í boði í þjónustu við heimilislausar konur með miklar og 

flóknar þjónustuþarfir og hvernig þarf að sérsníða úrræði fyrir hópinn út frá kynjamiðaðri 

nálgun. 

4.1 Lög og reglur  

Jafnræðisregla Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sem bundin er í ákvæði 1. 

mgr. 65. gr. hennar, kveður á um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda 

án tillits til stöðu sinnar. Í ákvæðum 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um að 

tryggja skuli rétt einstaklinga, sem búa við ákveðnar aðstæður, til aðstoðar. Lögum 

samkvæmt ber félagsþjónustu sveitarfélaga skylda til að veita íbúum ákveðna þjónustu ef 

þeir geta ekki leyst sjálfir úr húsnæðisvanda sínum sem og að sinna vanda heimilislausra 

(lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Samkvæmt mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar er það skylda borgarinnar að aðstoða og tryggja þeim einstaklingum 

öryggi, sem eiga við félagslegan eða heilbrigðisvanda að stríða. Reykjavíkurborg skal eftir 

fremsta megni sjá til þess að auðvelda aðgengi þeirra að þjónustu, sinna öllum jafnt og 

tryggja samfélag án aðgreiningar (Mannréttindarstefna Reykjavíkurborgar, 2016). 

4.2 Staða heimilislausra kvenna með miklar og flóknar þjónustuþarfir 

Þrátt fyrir að kveðið sé á um það í lögum að enginn eigi að þurfa að sofa úti, þá virðist því 

miður ekki vera raunin að allir hafi þak yfir höfuðið. Það skortir úrræði í Reykjavík til þess 

að sinna málefnum heimilislausra að fullu, þó margt sé vel gert og á réttri leið. 

Reykjavíkurborg hefur síðustu ár unnið markvisst að málefnum heimilislausra og í því að 

kortleggja vandann. Ákveðin bylting hefur orðið í kortlagningu heimilislausra eftir að VoR-

teymið tók að sér að skrá niður notendur þjónustunnar í samvinnu við aðrar opinberar 

stofnanir. VoR-teymið er vettvangs- og ráðgjafateymi sem aðstoðar fólk sem er 
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heimilislaust og með vímuefnavanda og geðvanda (Reykjavík 2019; Reykjavík, 2021). 

Teymið tekur við beiðnum frá hinum ýmsu aðilum. Þar má nefna þjónustumiðstöðvar, 

velferðarþjónustu, fangelsisstofnun, Frú Ragnheiði o.fl. VoR-teymið aðstoðar fólk við að 

sækja í neyðarskýli eða fá úthlutað aðsetri í smáhýsum og íbúðakjörnum á vegum 

Reykjavíkurborgar. Teymið veitir einstaklingsmiðaða ráðgjöf og stuðning á vettvangi. VoR-

teymið hefur notast við ETHOS skilgreininguna svo einfaldara sé að koma auga á þarfir 

hópsins sem um ræðir. Samkvæmt tölum frá teyminu frá því í nóvember og desember 

2021 var 301 einstaklingur heimilislaus. Alls voru 214 karlar heimilislausir og 87 konur. 

Staða heimilislausra kvenna var, samkvæmt ETHOS flokkun haustið 2021, að 5% 

kvennanna var á víðavangi, 32% þeirra var í neyðargistingu, 30% var í húsnæði fyrir 

heimilislausa, 3% kvennanna hafði útskrifast af stofnun, 18% þeirra bjó í húsnæði með 

langtímastuðningi, 8% í ótryggu húsnæði og 3% kvennanna bjó við ofbeldisógn (Reykjavík, 

2021). Nokkur úrræði eru til staðar fyrir þennan viðkvæma hóp heimilislausra kvenna með 

miklar og flóknar þjónustuþarfir og hér verður farið yfir þau virku úrræði sem eru í boði í 

dag. 

4.2.1 Frú Ragnheiður 

Samfélagslega verkefnið, Frú Ragnheiður, er rekið af Rauða krossinum og hefur verið 

starfrækt frá árinu 2009. Frú Ragnheiður er sjúkrabíll sem sinnir jaðarsettum hópum 

samfélagsins. Má þar nefna einstaklinga sem eru húsnæðislausir og einstaklinga sem nota 

vímuefni í æð. Frú Ragnheiður vinnur út frá skaðaminnkandi hugmyndafræði þar sem hún 

býður þeim sem þurfa upp á heilbrigðisaðstoð. Slík þjónusta felur þá í sér þá aðhlynningu 

sem einstaklingur þarfnast. Allt frá umbúðaskiptum á sárum og saumtöku til lyfjagjafa 

vegna sýkinga eða veikinda. Á hverri vakt eru hjúkrunarfræðingur og læknir sem geta 

einnig veitt ráðgjöf ef þess þarf (Rauði krossinn, 2020). 

Megintilgangur Frú Ragnheiðar er og hefur frá upphafi verið að aðstoða einstaklinga 

sem nota nálar við vímuefnaneyslu, veita þeim hreinar nálar og losa þá við notaðar nálar. 

Með því að sjá til þess að þeir einstaklingar sem nota vímuefni í æð fái hreinar nálar er 

mögulega hægt að sporna við ótímabærum andlátum og útbreiðslu á sjúkdómum líkt og 

HIV og lifrabólgu C. Frú Ragnheiður álítur að með hennar framtaki sé einnig stuðlað að því 

að notendur taki meiri ábyrgð á neyslu sinni og skilji ekki notaðar sprautunálar eftir á 

almannafæri (Rauði krossinn, 2020). 
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Allir sem þurfa geta leitað til Frú Ragnheiðar en hægt er að hringja og mæla sér mót 

við hana. Hún er á ferðinni frá 18:00 til 21:00 öll kvöld nema laugardagskvöld. Starfsmenn 

Frú Ragnheiðar sinna þó eftirfylgni þeirra sem sækja til hennar á daginn líka. Frú 

Ragnheiður getur þá aðstoðað einstaklinga við að afla matvæla, hreinna og hlýrra fata, 

svefnpoka og tjalddýnu ef einstaklingar þurfa. Frú Ragnheiður veitir þeim sem þurfa 

sálrænan stuðning og kemur einstaklingum í samband við aðrar stofnanir ef þeir óska 

þess. Frú Ragnheiður getur oft verið tengiliður á milli einstaklinga og heilbrigðisstofnana, 

SÁÁ og félagsþjónustunnar (Rauði krossinn, 2020). 

4.2.2 Ylja 

Neyslurýmið Ylja er nýjasta úrræðið á vegum Reykjavíkurborgar en það var opnað árið 

2022. Um er að ræða bráðabirgðarými sem rekið er í sérútbúinni bifreið. Þetta er fyrsta 

slíka úrræðið í boði hér á landi en ákveðin tímamót urðu þegar lagabreyting var gerð í júní 

árið 2020 sem opnaði á að sveitarfélög hefðu heimild til þess að bjóða fólki aðgang að 

neyslurými. Talið var að Ylja væri mikilvægt skref í að þjónusta einstaklinga með miklar og 

flóknar þjónustuþarfir sem nota vímuefni í æð. Ylja byggir á hugmyndafræði 

skaðaminnkandi nálgunar. Inni í Ylju geta einstaklingar sem eru eldri en 18 ára notað 

vímuefni í æð undir eftirliti. Bifreiðin er staðsett miðsvæðis í Reykjavík í góðu samstarfi 

við viðbragðsaðila (Reykjavík, 2022). 

4.2.3 Dagsetrið Skjólið 

Dagsetrið Skjólið er nýlega tekið til starfa en það opnaði árið 2021. Um er að ræða úrræði 

yfir daginn á vegum Þjóðkirkjunnar, fyrir konur sem geta hvergi höfði sínu hallað. Konur 

geta komið í Skjólið á milli kl. 11:00 og 15:00 alla virka daga en Skjólið er staðsett í 

Grensáskirkju. Í Skjólið geta konur komið og geymt dótið sitt í læstum skápum á meðan 

þær dvelja þar. Starfsmenn Skjólsins leggja mikið upp úr því að þær konur sem leita til 

þeirra upplifi öryggi og geti hvílt sig. Viðtalsherbergi er til staðar í Skjólinu vilji konurnar 

ræða við ráðgjafa á staðnum, hvíldarherbergi þar sem þær geta bæði hvílst og hlaðið 

símann sinn og tómstundaherbergi þar sem hægt er að mála, sauma og hanna skartgripi. 

Þá stendur konunum til boða að komast í tölvur á staðnum. Í Skjólinu er boðið upp á léttan 

og hollan hádegisverð, þvottaaðstöðu og sturtuaðstöðu. Skjólið er fyrir konur sem eru 

heimilislausar, búa við bágar heimilisaðstæður eða þær sem eru nýlega komnar með fasta 
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búsetu. Úrræðinu er ætlað að valdefla konur, bæta lífsgæði þeirra og að veita þeim öruggt 

skjól yfir daginn á meðan önnur úrræði eru lokuð (Kirkjan, e.d.). 

4.2.4 Konukot 

Rauði kross Íslands fór af stað með það tilraunaverkefni að opna neyðarskýli fyrir konur 

árið 2004. Þá var ekkert starfandi neyðarskýli fyrir heimilislausar konur. Neyðarskýlið fékk 

nafnið Konukot og er enn starfandi í dag. Þannig varð Konukot fyrsta úrræðið fyrir konur 

með miklar og flóknar þjónustuþarfir í Reykjavík. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar gerði 

nýlega breytingar í rekstri Konukots og hefur samið við Rótina um að taka yfir reksturinn. 

Rótin byggir á sömu forsendum og Rauði Krossinn gerði og mun verða notast við 

hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar í Konukoti (Rauði krossinn, 2020-a). 

Konukot er kynjamiðað úrræði og ætlast er til þess að starfsfólk og sjálfboðaliðar í 

Konukoti taki á móti þeim konum sem þangað sækja, með tilliti til þeirra áfalla sem þær 

hafa lent í og veiti þeim einstaklingsmiðaða og valdeflandi þjónustu (Rótin, e.d.). Flestar 

konur sem sækja í Konukot hafa áfallasögu að baki og er helsti tilgangur Konukots að 

mæta grunnþörfum þeirra. Konukot sér til þess að konurnar sem þangað sækja upplifi 

öruggt og áreitislaust umhverfi til þess að hvíla sig (Rótin, 2020). 

Neyðarskýlið Konukot er opið frá 17 á daginn til 10 morguninn eftir, alla daga ársins. 

Þar geta konur því ekki dvalið allan sólarhringinn. Húsnæðið er ekki stórt og hyggst Rótin 

fara í framkvæmdir á næstunni til þess að bæta aðstöðuna sem nú þegar er í boði. Alls 

eru rúm fyrir átta konur en þó er hægt að bæta við rúmum fyrir fjórar konur til viðbótar. 

Öll sú þjónusta sem stendur heimilislausum konum til boða í Konukoti er gjaldfrjáls (Rótin, 

2020). Rótin mun, sem nýr rekstraraðili Konukots, vera áfram í samstarfi við VoR-teymið 

en VoR-teymið starfar að mestu á vettvangi eftir hugmyndafræðinni um húsnæði fyrst 

(Reykjavík, e,d). 

4.2.5 Hringbraut 

Hringbraut er langtímabúsetuúrræði fyrir heimilislausar konur og karla með miklar og 

flóknar þjónustuþarfir. Úrræðið hefur verið opið núna í nokkur ár. Þar eru 11 íbúðir en 

aðeins fimm af þeim eru ætlaðar konum. Konurnar mega fá heimsóknir á Hringbraut frá 

fjölskyldu, ættingjum og vinum. Íbúðirnar eru um 50 fermetrar að stærð og skiptast upp í 

eldhús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi. Úrræðið er byggt á hugmyndafræðinni um 
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húsnæði fyrst sem er miðað út frá skaðaminnkandi nálgun. Með úrræðinu er reynt að efla 

konur í sjálfstæðri búsetu. Úrræðið er aðeins ætlað heimilislausum konum sem gengið 

hefur illa að koma í fasta búsetu eða önnur úrræði en ekki er ætlast til þess að þær konur 

sem þar búa séu hættar í vímuefnaneyslu. Markmið búsetuúrræðisins er að skapa öryggi 

fyrir heimilislausar konur með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Starfsemi Hringbrautar er 

haldið úti af starfsmönnum sem eru á svæðinu megnið af sólahringnum en einnig 

aðstoðar VoR-teymið einstaklinga sem óska eftir því (Reykjavík, 2019). 

4.2.6 Hringbraut 79 

Á Hringbraut 79 er að finna íbúðakjarna fyrir heimilislausar konur sem glíma við geðfötlun 

og vímuefnaröskun. Þetta er fyrsta kynjamiðaða úrræðið sem býður upp á sjálfstæða 

búsetu fyrir konur með tvíþættan vanda. Úrræðið er engu að síður tiltölulega ungt en það 

var samþykkt í borgarráði árið 2019 og var opnað árið 2020. Búsetan stuðlar að því að 

konur geti lifað sjálfstæðu lífi út frá skaðaminnkandi nálgun. Starfsfólk vinnur á 

sólarhringsvöktum á Hringbraut 79 til að tryggja öryggi kvennanna. Á Hringbraut 79 eru 

sjö íbúðir þar sem hver kona hefur sitt eigið rými með eldhúsinnréttingu, baðherbergi og 

húsbúnaði (Reykjavík, 2019-a). 

4.2.7 Neyðarathvarf sem stofnað var vegna Covid-19 

Í febrúar 2020 var fyrsta tilfelli Covid-19 greint á Íslandi. Eftir að sóttvarnaraðgerðir tóku 

fyrst gildi var nokkuð ljóst að Konukot myndi ekki ná að framfylgja þeim reglum sem settar 

voru af landlækni ef þjónusta ætti allar þær konur sem þangað myndu sækja. 

Reykjavíkurborg og félagsmálaráðuneytið ákváðu að bregðast við brýnni þörf og opna 

neyðarúrræði fyrir hóp heimilislausra kvenna með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Þar 

með var hægt að tvískipta þeim hópi kvenna sem sækja í Konukot og tryggja flestum 

þeirra öruggt skjól. Stóð þá til að neyðarathvarfið væri aðeins bráðabirgðaúrræði en 

úrræðinu hefur verið framlengt oftar en einu sinni frá því að það opnaði. Úrræðið er opið 

öllum heimilislausum konum á landsvísu, óháð því í hvaða sveitarfélagi þær voru skráðar 

með lögheimili síðast. Húsnæði neyðarathvarfsins býður upp á þjónustu sem Konukot 

hefur ekki getað veitt, að hver kona hafi sitt eigið herbergi og baðherbergi. Þá geta þær 

dvalið þar allan sólahringinn, sem ekki er mögulegt í Konukoti. Það fylgir því mikið öryggi 

að þurfa ekki að yfirgefa húsnæðið yfir daginn og bíða eftir því að öruggt skjól opni aftur 

(Kristín I. Pálsdóttir, 2021; Stjórnarráð Íslands, 2020). 
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4.2.8 Smáhýsi 

Reykjavík hefur síðustu ár verið að kom upp smáhýsum fyrir heimilislausa með flóknar 

þjónustuþarfir. Húsin eru snyrtileg og erum 30 fermetrar hvert, stofa og eldhús eru opin 

ásamt rúmgóðum svefnkrók. Fyrir miðju er að finna baðherbergi og anddyri en út frá 

anddyri er útgengt á pall með skjólvegg. Lagt er mikið upp úr því að umhverfi í kringum 

smáhýsin sé fallegt og snyrtilegt og sérstaklega er gætt að lýsingu á húsunum að utan. 

Smáhýsin eiga vera öruggt húsnæði fyrir einstaklinga sem glíma við heimilisleysi og eru 

með flóknar þjónustuþarfir. Þeir sem fá búsetu í smáhýsi hafa aðgang að þjónustu og 

stuðningi og er ákveðið skilyrði fyrir því að viðkomandi sé í þjónustu frá VoR-teymi. 

Smáhýsi eru ætluð báðum kynjum, einstaklingum sem og pörum (Reykjavík, 2020-a). 

4.3 Framtíðarhorfur 

Helstu áhersluatriði í stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum heimilislausra með miklar og 

flóknar þjónustuþarfir eru húsnæði fyrst, skaðaminnkandi nálgun, forvarnir og að gripið 

sé fyrr til aðgerða. Í stefnu borgarinnar er sérstaklega tekið fram að það sé forgangsatriði 

að finna húsnæðislausn fyrir heimilislausar konur með geðrænan- og vímuefnavanda. 

Málaflokkur heimilislausra kvenna með miklar og flóknar þjónustuþarfir hefur á síðustu 

árum verið að fá meiri athygli og hafa úrræðin fyrir hópinn byggst upp hægt og rólega og 

á jákvæðari hátt en áður (Kristín I. Pálsdóttir, 2021; Reykjavík, 2019). Þekking hefur aukist 

á málaflokknum og meðvitund aukist innan Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og annarra 

sem koma að borðinu um þörfina á annars konar úrræðum en hafa staðið til boða áður 

fyrir hópinn sem þarf sértækari úrræði til að takast á við vanda sinn og eiga möguleika á 

bata.  

Við mótun stefnunnar var horft til nágrannalanda og skoðað hvað hefur helst borið 

árangur. Hugmyndir um húsnæði fyrst, skaðaminnkandi nálgun og það að virkja samstarf 

milli ríkis og sveitarfélaga voru þar í brennidepli. Tekist hefur vel til þegar horft hefur verið 

til skaðaminnkandi nálgunar í þeim úrræðum sem eru nú þegar til staðar fyrir 

vímuefnaneytendur og heimilislausa. Í stefnu borgarinnar er horft til frekari úrræða í anda 

skaðaminnkandi nálgunar og húsnæðis fyrst. Stefnt er á að fjölga rýmum fyrir 

heimilislausar konur með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Þá er talað um smáhýsi, 

áfangaheimili, hjúkrunarheimili og önnur búsetuúrræði (Reykjavík, 2019). Á dagskrá er að 

opna hjúkrunarheimili fyrir hópinn en samkvæmt talskonu Rótarinnar, félags um velferð 
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og lífsgæði kvenna, Kristínu I. Pálsdóttur og forstöðukonu félagsins, Halldóru R. 

Guðmundsdóttur er það afar mikilvægt skref. Þær benda einnig á þörfina á að opnað verði 

öryggisneyðarskýli þar sem dómsmálaráðuneyti kæmi að rekstrinum sem væri 

kvennaathvarf, meðal annars fyrir þær konur sem eru að koma úr fangelsi eða á leið í 

fangelsi og eru í dag gestir Konukots. Kristín og Halldóra benda á að inni í Konukoti sé oft 

ansi þétt setið og þar séu konur á öllum aldri. Þær þurfi oft að vera fjórar saman í herbergi 

með aðeins eina sturtu. Þær benda á að Konukot sé barn síns tíma og nauðsynlegt sé að 

opna fleiri úrræði sem fyrst (Kristín I. Pálsdóttir, 2021). 

Rannsóknir á málaflokki heimilislausra kvenna sem glíma við geðrænan eða 

vímuefnavanda hafa sýnt að kynjamiðuð þjónusta sé hópnum gríðarlega mikilvæg. Á 

meðan konur eru að vinna í bata til að komast í sjálfstæða búsetu þurfa þær persónulegt 

rými sem býður upp á öryggi og er aðskilið frá öðrum. Þetta á sérstaklega við um konur 

sem hafa verið orðið fyrir ofbeldi af körlum. Það skiptir miklu máli að starfsfólk í slíkum 

úrræðum sé kvenkyns og hafi hæfni til að mynda tengsl við konurnar. Þá þurfa þessar 

starfskonur að hafa hlotið menntun til þess að geta greint áfallasögu kvennanna og áhrifin 

af áföllum þeirra. Starfskonur þurfa þá að vera opnar fyrir því að samþykkja að 

heimilisleysi stafi af áfallasögu kvennanna (FEANTSA, 2022). 

Einstaklingsmiðuð þjónusta þarf að standa heimilislausum konum með miklar og 

flóknar þjónustuþarfir til boða. Þjónustan þarf að vera heildstæð og snúa að öllum þörfum 

kvennanna. Öryggi skiptir miklu máli þegar unnið er að bata. Sumar konur þurfa einkalíf 

og vilja herbergi út af fyrir sig en aðrar kunna betur við sig með öðrum í herbergi. Flestar 

þurfa konurnar stuðning til þess að takast á við missi og sorg sem tengjast mögulega 

börnum þeirra eða fjölskyldu. Hjálpa þarf þeim við að mynda tengsl við börn sín og 

fjölskyldumeðlimi á ný ef þess er kostur. Aðstoða þarf margar konurnar við að draga úr 

þeim skaða sem þær hafa mögulega hlotið vegna þess að þær fjármögnuðu neyslu sína 

með því að selja aðgang að líkama sínum. Þá þurfa þær margar aðstoð vegna geðræns 

vanda og/eða vímuefnavanda (FEANTSA, 2022). 

Skaðaminnkandi nálgun þarf ávallt að vera höfð að leiðarljósi í starfi með 

heimilislausum konum með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Það er algjört skilyrði að 

einstaklingar sem vinna með heimilislausum einstaklingum með geð- eða 

vímuefnaröskun sýni viðkomandi stuðning, séu opnir og passi upp á að hvorki stimpla né 
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sýna fordóma í garð þeirra. Hafa þarf hugfast að orsakir flókinna þjónustuþarfa 

kvennanna eru oftast ekki á ábyrgð þeirra sjálfra, heldur kerfis sem hefur margsinnis 

brugðist þeim. Það ætlar sér enginn að verða heimilislaus. Þetta er hópur kvenna með 

áfallasögu og mikilvægt er að kerfin tali saman til að auka líkur á bata og til að hægt sé að 

valdefla konurnar til sjálfstæðrar búsetu. Það þarf að vera ákveðin samþætting á milli 

kerfa til þess að þjónusta einstaklinginn sem best, það þarf að hlusta á raddir 

einstaklinganna sem eru í vandanum og hvetja til vinnu með frekari rannsóknir í þessum 

málaflokki til að öðlast betri þekkingar. Fræðsla um ofbeldi og áföll hjálpar konunum að 

átta sig á sínum eigin viðbrögðum og líðan (FEANTSA, 2022). 
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5 Félagsráðgjafar  

Félagsleg umræða, umræða um jafnrétti og félagsleg umönnunarstörf hafa í einhverri 

mynd alltaf verið hluti af samfélagi manna. Þrátt fyrir það er félagsráðgjöf tiltölulega ung 

sem fræðigrein. Fyrir aldamótin 1900 voru verkefni félagráðgjafa dagsins í dag í höndum 

góðgerðarfélaga og grasrótarhreyfinga. Með iðnbyltingunni varð góðgerðarstarfsemi 

unnin á skipulegri máta og út frá því var farið að mennta einstaklinga sem störfuðu fyrir 

góðgerðarsamtök. Segja má að félagsráðgjöf sé sprottinn upp frá góðgerðasamtökum 

(Farely o.fl., 2011). 

Einn af helstu brautryðjendum í félagsráðgjöf var Jane Addams. Hún stofnaði árið 

1898 Hull-House sem vann að mörgum málefnum er snerust að félagslegri umbót. 

Addams hefur af mörgum verið nefnd móðir félagsráðgjafarinnar (Schneiderhan, 2011). 

Önnur merk kona og brautryðjandi í félagsráðgjöf var Mary Ellen Richmond. Hún lagði 

grunn að dæmisöguaðferðinni (e. case-work). Hún var einnig í fararbroddi við skráningar 

og fagleg og skipulögð vinnubrögð. Hún hafði heildarsýn að leiðarljósi, taldi að vandinn 

væri fyrst og fremst hjá einstaklingnum sjálfum en ekki hjá samfélaginu og lagði mikið upp 

úr því að styðja þá til sjálfshjálpar (Richmond, 1917). 

Guðrún Jónsdóttir var fyrsti íslenski félagsráðgjafinn sem starfaði hér á landi. Hún 

lærði erlendis en kom aftur til Íslands árið 1957. Guðrún var mikill frumkvöðull og var 

meðal annars einn af stofnendum Stígamóta (María Rúnarsdóttir, 2014). Annar íslenskur 

frumkvöðull í félagsráðgjöf var Ólafía Jóhannsdóttir. Hún barðist fyrir auknum réttindum 

kvenna, opnaði meðal annars heimili fyrir konur og var ein af stofnenda Hvítabandsins á 

Íslandi (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjöf sem nám var fyrst samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur árið 1966 

(Sigurður Guðmundsson, 2006). Undirbúningur að kennslu var áralangur ferill og fyrstu 

félagsráðgjafarnir voru ekki útskrifaðir fyrr en árið 1982 (Eldey Huld Jónsdóttir, 2014). 

Stétt félagsráðgjafa er formlega skilgreind innan heilbrigðiskerfisins og skal starf þeirra 

vera unnið samkvæmt lögum nr. 95/1990 um félagsráðgjöf. Lög um félagsráðgjöf á Íslandi 

hafa þróast og tekið breytingum í gegnum árin. Fyrstu lög um félagsráðgjöf hér á landi 

kváðu á um að markmið félagsráðgjafar væri að styðja við þekkingu og rannsóknir í 
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velferðarmálum, geðheilbrigðismálun, uppeldis- og skólamálum sem og málefnum 

atvinnulífs en í núgildandi lögum er greint frá því að hlutverk félagsráðgjafa sé að sýna 

samstöðu með öðrum samstarfsfélögum, vernda og styðja við félagslegan jöfnuð og 

sporna gegn óréttlæti (María Rúnarsdóttir, 2019) 

Alþjóðafélag félagsráðgjafa (IFSW) segir að grunngildi félagsráðgjafa sé að sporna við 

félagslegu ranglæti og stuðla að samfélagslegri ábyrgð, mannréttindum, valdeflingu, 

virðingu og fjölbreytileika (María Rúnarsdóttir, 2019; IFSW, e.d.). Starf félagsráðgjafa er 

gríðarlega mikilvægt og felur í sér að veita einstaklingum stuðning, ráðgjöf sem og að auka 

trú á eigin getu. Fagfólk getur því hjálpað fólki með því að beina því á réttan veg til þess 

að minnka skaðann. Eins getur það aðstoðað einstaklinga við að bæta eigin líðan og virkni 

sem er öllu samfélaginu til hags (Hulda Sædís Bryngeirsdóttir o.fl., 2016). Félagsráðgjafar 

starfa meðal annars í félagsþjónustu, réttarfélagsráðgjöf, heilbrigðisráðgjöf og 

skólafélagsráðgjöf. Það sem mótaði félagsráðgjöf sem fræðigrein voru atferlisstefna, 

mannúðarstefna og sálgreining (Gibson, 2016). Rannsóknir eru mikilvægur hluti 

félagsráðgjafar til þess að auka árangur og fagmennsku félagsráðgjafa og viðhalda þróun 

innan fagsins. Félagsráðgjafar vinna oft með einstaklingum sem glíma við fjölbreyttan og 

flókinn vanda. Kenningar sýna að félagsráðgjöf snertir marga fleti í lífi einstaklinga og má 

segja að félagsráðgjafar geti sinnt einstaklingum frá vöggu til grafar. Félagsráðgjafar vinna 

meðal annars með einstaklinga sem glíma við andleg og líkamleg veikindi, hafa orðið fyrir 

vanrækslu eða misnotkun, búa við fátækt eða heimilisofbeldi eða þá sem eru í 

meðferðarvinnu. Félagsráðgjafar fræða einstaklinga þá gjarnan um siðfræði og forvarnir 

(Kam, 2019; Þröstur Haraldsson, 2016). 
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6 Umræður  

Markmið höfundar með þessari ritgerð var að beina athygli að heimilislausum konum 

með miklar og flóknar þjónustuþarfir og var rannsóknarspurningin eftirfarandi: Hvaða 

úrræði eru til staðar í Reykjavík fyrir heimilislausar konur með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir og hvernig er hægt að tryggja þeim örugg búsetuúrræði? Hér verða 

dregnar saman helstu niðurstöður ritgerðarinnar. 

Með aukinni þekkingu á málefnum heimilislausra kvenna með flóknar þjónustuþarfir 

hefur verið sýnt fram á að takast þarf á við vanda heimilislausra kvenna með flóknar 

þjónustuþarfir með kynjamiðaðari nálgun. Þekking hefur leitt í ljós að úrræði þurfa að 

vera sértæk á milli kynja til þess að stuðla að öryggi kvenna og auka líkur á bataferli. 

Þjónustuúrræði fyrir heimilislausar konur með flóknar þjónustuþarfir verða að vera 

eingöngu fyrir konur og með áherslu á skaðaminnkandi nálgun. Það lendir enginn 

áfallalaust á götunni en áfallasaga heimilislausra kvenna með flóknar þjónustuþarfir er oft 

mikil og oftar en ekki hafa þær verið beitar ofbeldi af körlum (Reykjavík, 2019).  

Í samræmi við niðurstöður úr nýgerðri ACE rannsókn um áföll og lýðheilsu þá er 

jaðarsetning ekki komin til vegna bresta í persónuleika kvennanna sjálfra. Orsakir eru 

aðrar og fjölþættari. Um er að ræða hóp sem ýmist hefur verið beittur ofbeldi, upplifað 

vanrækslu, lifað í mikilli fátækt eða upplifað aðra erfiðleika. Einnig er fyrirboði 

heimilisleysis kvenna oft langvarandi heimilisofbeldi. Draga má þá ályktun út frá 

rannsókninni að ef börn sem upplifa áföll í æsku, fá viðeigandi aðstoð snemma á 

lífsleiðinni er dregið úr áhættunni á langtímaskaða á fullorðinsárum (Hilda Björk 

Daníelsdóttir o.fl., 2022; Kristín I. Pálsdóttir, 2021).  

Þetta má spegla í tengslakenningu Bowlbys þar sem fram kemur að öryggi og 

tengslamyndun er mikilvægur þáttur í bernsku. Þetta er mjög verndandi þáttur sem mun 

aðstoða einstaklinga síðar á lífsleiðinni við að takast á við áföll og mótlæti. Áföll í 

barnæsku sem hægt er að tengja við tengslamissi og röskun geta valdið ákveðinni 

geðröskun sem getur haft alvarlegar truflanir á tengslamyndun og þroska í för með sér. 

Meðan ákveðnir einstaklingar komast nærri óskaddaðir frá áföllum eða erfiðri lífsreynslu 
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hafa aðrir tilhneigingu til þess að þróa með sér alvarlega kvilla eða geðröskun (Mersky, 

Topitzes og Britz, 2019; Sæunn Kjartansdóttir, 2021). 

Heimilisleysi kvenna með flóknar þjónustuþarfir er ekki nýtilkomið heldur hefur þessi 

málaflokkur ávallt fylgt samfélaginu, en líkt og áður hefur komið fram er heimilisleysi 

kvenna oft falið vandamál í ljósi þess að konur leita sér oft skjóls hjá ofbeldismanni, vinum 

og ættingjum og leita sér síður aðstoðar þrátt fyrir að vera í óstöðugu húsnæði (Reykjavík, 

2019).  

Þrátt fyrir að vandinn sé ekki nýr á nálinni, þá eru þjónustuúrræðin sem taka mið af 

skaðaminnkandi nálgun ný. Margt hefur gerst síðustu ár og það er stefna 

Reykjavíkurborgar að koma á nýjum úrræðum til að mæta þörfum heimilislausra kvenna 

með flóknar þjónustuþarfir. Líkt og fram hefur komið hefur Reykjavík síðustu ár verið að 

innleiða skaðaminnkandi nálgun í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar 

þjónustuþarfir og hefur samþykkt að vinna út frá þeirri hugmyndafræði. Skráning 

heimilislausra sem unnin er af VoR-teyminu, er mun ítarlegri en áður vegna tilkomu 

flokkunarkerfis ETHOS. Með þeirri flokkun er auðveldara að staðsetja þörfina fyrir 

þjónustuúrræði og bera saman tölfræðileg gögn við nágrannalönd okkar. Skráning 

heimilislausra út frá ETHOS og sú vinna sem á sér stað í innleiðingu á húsnæði fyrst og 

skaðaminnkandi nálgun í Reykjavík er að stefnt er í rétta átt við að takast á við þennan 

viðkvæma og erfiða málaflokk (Reykjavík, 2019). 

Í seinni hluta ritgerðarinnar var farið yfir þau úrræði sem eru ætluð heimilislausum 

konunum með flóknar þjónustuþarfir og starfa út frá skaðaminnkandi nálgun. 

Nauðsynlegt var að skoða úrræðin út frá þeim tölulegu upplýsingum sem liggja fyrir frá 

VoR-teyminu um það hversu margar konur það eru sem eiga ekki fastan stað til að halla 

höfði, til þess að sjá hvort þau úrræði sem eru til staðar mæti þörfum heimilislausra 

kvenna með flóknar þjónustuþarfir. Tölulegar upplýsingar segja eftir vill ekki alla söguna 

en gefa ákveðna mynd af stöðu mála og samkvæmt upplýsingum frá VoR-teyminu búa þó 

nokkuð margar konur í neyðarskýlum, á víðavangi eða við ógn af einhverju tagi (Reykjavík, 

2021). Það sýndi vel hversu mikill þörfin er hvað neyðarathvarfið sem opnað var á tímum 

Covid-19 breytti miklu fyrir hópinn. Þrátt fyrir að um neyðarúrræði væri að ræða sem 

opnað var með miklum hraði, hefur úrræðið skipt sköpum fyrir heimilislausar konur sem 

fengu í fyrsta sinn að upplifa öruggt húsaskjól allan sólarhringinn. Húsaskjól, þar sem þeim 
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var ekki vísað út yfir daginn. Markmiði opnunar neyðarathvarfsins um að framfylgja 

sóttvarnarreglum var ekki aðeins náð, heldur hefur starfsfólki Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar einnig tekist að aðstoða 16 heimilislausar konur við að finna varanlega 

búsetu á þeim tveimur árum síðan að úrræðið opnaði. Þannig hefur þetta úrræði sannað 

gildi sitt (Reykjavík, 2020).  

Draga má þá ályktun að það sé erfitt að ætlast til þess að einstaklingur geti unnið að 

bata þegar hann hefur ekki fast þak yfir höfuð sér eða samastað til þess að hvíla sig á. 

Hvatinn til að vilja ná bata þarf að vera til staðar en með því að vera með skaðaminnkandi 

úrræði og fast húsnæði fyrir heimilislausa einstaklinga er verið að skapa einstaklingum 

öryggi og betri aðstæður. Í dag eru einstaklingar með flóknar þjónustuþarfir 

fangelsisvistaðir í stað þess að koma þeim inn á hjúkrunarheimili þar sem þeir eiga frekar 

heima (Kristín I. Pálsdóttir, 2021). Félagsráðgjafar geta leikið lykilhlutverk í að aðstoða 

þennan hóp kvenna með því að stuðla að rannsóknum og sem fagaðilar í vinnu við að 

valdefla einstakling til bata og koma honum í sjálfstæða búsetu. Heimilisleysi er 

samfélagslegur vandi. Mikilvægt er að einstaklingum sé útveguð föst búseta eftir 

hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar. Með þannig úrræðum geta einstaklingar fyrst 

farið að reyna að öðlast lífsgæði á ný. 

Forsvarsmenn Rótarinnar gera sér grein fyrir því að brýn þörf er fyrir nýjum úrræðum 

og ljóst hvað þarf til þess að mæta þörfum heimilislausra kvenna. Á stefnuskránni er að 

byggja hjúkrunarheimili en að mati þeirra þarf einnig að koma upp öryggisneyðarskýli, 

sem og sérstöku kvennaathvarfi fyrir konur með vímuefnaröskun og flóknar 

þjónustuþarfir. Konukot er orðið barn síns tíma þar sem öryggi kvenna sem þangað sækja 

er ekki fullnægt. Flestar nætur eru gistirýmin full í Konukoti og sumar nætur er yfirfullt. 

Aðstaða starfsmanna og sjálfboðaliða er engin sem er einnig mjög slæmt. Margar hverjar 

þeirra kvenna sem eru heimilislausar með flóknar þjónustuþarfir glímdu við 

hegðunarvanda í æsku eða hafa upplifað andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi. Í 

framhaldinu hófu margar þeirra svo snemma á lífsleiðinni að deyfa sársauka með því að 

drekka áfengi eða nota vímuefni (Kristín I. Pálsdóttir, 2021). 

6.1 Lokaorð  

Margt hefur breyst til hins betra síðustu ár, úrræðum hefur fjölgað og Reykjavíkurborg er 

nokkuð á undan ríki og öðrum sveitarfélögum með innleiðingu á skaðaminnkandi 
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úrræðum. Mat höfundar er að enn sé langt í land ef á að tryggja öllum heimilislausum 

konum með miklar og flóknar þjónustuþarfir sjálfstæða búsetu og að úrræðin séu útfærð 

á kynjamiðaðri hátt.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið hafa leitt í ljós síðustu ár að huga þurfi að 

snemmtækri íhlutun. Grípa þurfi fyrr inn í aðstæður einstaklinga sem geta leitt þá á þá 

braut að lenda í heimilisleysi. Mikilvægt er að rannsaka enn frekar hvað veldur því að 

konur verða heimilislausar, hvað sé hægt að gera til þess að sporna við því, hvernig er 

best að aðstoða þann hóp sem lendir í heimilisleysi og hvers konar úrræði þurfi vera til 

staðar. Slíkar rannsóknir auðvelda fagaðilum meðferðarvinnu og geta mögulega bjargað 

einhverjum frá heimilisleysi. 

Þær rannsóknir og kenningar sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni benda til tengsla 

á milli þess að einstaklingar sem lenda í áföllum snemma á lífsleiðinni séu líklegri til þess 

að eiga við einhvers konar vandkvæði að glíma seinna á lífsleiðinni sem getur svo leitt til 

heimilisleysis. Starf félagsráðgjafa getur verið gríðarlega mikilvægt þegar unnið er með 

heimilislausar konur með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Félagsráðgjafi getur aðstoðað 

konur í þessari stöðu við að finna viðeigandi úrræði. Hann getur styrkt þær og valdeflt.  

Það er mat höfundar að gera þurfi frekari rannsóknir á málaflokki þessara kvenna. Þó 

ekki sé til mikið af gögnum, styðja þau gögn sem til eru við þá ályktun að áfallasaga kvenna 

sé oft rót þess að konur lendi í heimilisleysi. Það eru óraunhæfar væntingar að ætlast til 

þess að einstaklingar sem eiga hvergi fast aðsetur geti reynt að byggja upp líf sitt, búandi 

á götunni og algjörlega berskjaldaðir. Margir heimilislausir einstaklingar ætla sér ekki að 

hætta notkun á vímuefnum eða hafa ekki hæfnina til þess en þessir einstaklingar eiga 

samt sem áður rétt á öruggu skjóli. 
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