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Útdráttur  

Markmið þessarar heimildaritgerðar er að fá yfirsýn yfir helstu afleiðingar 

náttúruhamfara fyrir þolendur þeirra ásamt því að kanna hvað hefur verið gert til að 

létta þolendum lífið í kjölfar náttúruhamfara á Íslandi frá árinu 1973. Var tilgangurinn 

að fá heildstæða mynd af því hvernig viðbrögð í kjölfar náttúruhamfara hafa þróast 

undanfarna áratugi.  

Eyðilegging húsnæðis og annarra eigna er mikil í kjölfar náttúruhamfara og er 

mikilvægt að uppbyggingarferli hefjist sem fyrst eftir að áfall ríður yfir og að faglega sé 

unnið að úrbótum. Þolendur geta slasast og orðið vitni að dauðsföllum ættingja sinna 

og vina ásamt því að þjást af áfallastreitu. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að stórt 

hlutfall þolenda náttúruhamfara þjáist af áfallastreitu ásamt því að glíma við önnur 

verkefni sem huga þarf að í uppbyggingu heimilis og samfélags eftir náttúruhamfarir.  

Á undanförnum áratugum hefur verið unnið að skilvirkum leiðbeiningum til að 

fá betri yfirsýn yfir verkefni í kjölfar áfalla á borð við náttúruhamfarir. Hefur þessi 

þróun leitt til aukins stuðnings við þolendur, samskiptamiðstöðvar eru starfrækar og 

þolendum er boðin áfallahjálp til að aðstoða við úrvinnslu á reynslu sinni.  
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Inngangur 

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði er ég sat námskeiðið Áföll, sorg og sálræn 

skyndihjálp á fyrsta námsári mínu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Námskeiðið fjallaði um 

áföll og áhrif þeirra á samfélög og einstaklinga sem fyrir þeim verða, gildi sálræns stuðnings 

við þolendur áfalla, helstu þætti sálrænnar skyndihjálpar og áfallahjálpar. Einnig var áhersla 

lögð á að kynna hlutverk félagsráðgjafa á vettvangi. Þegar ég vann að ritgerð í fyrrnefndum 

áfanga um snjóflóðin í Neskaupstað kviknaði sú hugmynd að gera yfirlit yfir þróun 

viðbragða í kjölfar náttúruhamfara á Íslandi.  

Í aldanna rás hefur íslenska þjóðin mátt þola náttúruhamfarir sem lagt hafa heilu 

byggðarlögin í rúst. Frá árinu 1900 hafa að minnsta kosti 80 manns látið lífið við heimili sín 

eða vinnustað á Íslandi vegna náttúruhamfara (Ágúst Gunnar Gylfason, 2008) og skaðinn 

sem íslenskt samfélag hefur orðið fyrir er mikill.   

Félagsráðgjafar hafa í gegnum tíðina haft það að leiðarljósi að hjálpa einstaklingum 

að bæta og efla líf sitt. Þeir hafa unnið að því að draga úr vandamálum skjólstæðinga sinna 

og auðga líf þeirra í gegnum bætt samskipti (Farley, Smith og Boyle, 2005). „Markmið 

félagsráðgjafar er að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við 

félagslegu ranglæti.“ (Landlæknisembættið, e.d.). Að mörgu er að huga þegar 

náttúruhamfarir hafa riðið yfir og verkefni sem bíða þolenda í kjölfarið eru ærin. Þar geta 

félagsráðgjafar aðstoðað við úrvinnslu hinna ýmsu verkefna og aðstoðað þolendur við að 

koma lífi sínu í réttan farveg á ný.  

Því tók ég þá ákvörðun að lokaverkefni mitt til BA-gráðu í félagsráðgjöf væri að að 

gera fræðilega úttekt á því hvaða áhrif náttúruhamfarir hafa á þá einstaklinga sem fyrir 

þeim verða, ásamt því að skoða til hvaða ráðstafana hefur verið gripið til í kjölfar 

náttúruhamfara á Íslandi, frá árinu 1973, til að veita þolendum aðstoð við úrvinnslu og 

enduruppbyggingu.   

Rannsóknarspurningarnar eru tvær. Hvaða áhrif hafa náttúruhamfarir á þá 

einstaklinga sem upplifa þær og til hvaða aðgerða hefur verið gripið á Íslandi á 

undanförnum áratugum til að aðstoða þolendur í kjölfar hamfaranna?  
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Í fyrsta kafla er greint frá gagnaöflun fyrir þessa ritgerð, hvar heimilda var leitað og 

svo framvegis. Í öðrum kafla eru skilgreind hugtök sem mikilvægt er að hafa grunnþekkingu 

á fyrir lestur ritgerðarinnar. Þá er í þriðja kafla fjallað um helstu náttúruhamfarir sem dunið 

hafa yfir Íslendinga frá árinu 1973 og farið yfir þær aðgerðir sem framkvæmdar hafa verið í 

kjölfarið. Umfjöllunarefni fjórða kafla eru afleiðingar náttúruhamfara á þolendur. Rætt er 

um viðbrögð í kjölfar náttúruhamfara, uppbyggingu samfélaga og hlutverk fjölmiðla í kjölfar 

náttúruhamfara. Fimmti kafli fjallar um skýrslu sem gefin var út árið 2008 og nefnist 

Langtímaviðbrögð við náttúruhamförum og í sjötta kafla er fjallað um hlutverk 

félagsráðgjafa eftir að náttúruhamfarir hafa riðið yfir. Að lokum eru niðurstöður og 

umræður.  
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 1. Gagnaöflun 

Við  heimildaleit las höfundur sér til í bókum og fræðiritum, innlendum sem erlendum, 

ásamt greinum af alnetinu. Notaðar voru ritrýndar greinar úr gagnagrunni ProQuest ásamt 

upplýsingum frá íslenskum heimasíðum stofnana er varða viðbrögð við náttúruhamförum. 

Einnig ræddi höfundur við bæjarstýruna í Árborg, Ragnheiði Hergeirsdóttur og veitti hún 

góða innsýn í þá verkefnaflóru sem bíður úrvinnslu eftir að náttúruhamfarir hafa riðið yfir. 

Jarðskjálftar riðu yfir Suðurland árið 2008 og hefur Ragnheiður því yfirgripsmikla reynslu af 

vinnu og uppbyggingu sveitarfélags í kjölfar náttúruhamfara. Rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á afleiðingum náttúruhamfara og aðgerðum í kjölfar náttúruhamfara voru notaðar og 

var þá sérstaklega reynt að einblína á reynslu Íslendinga.  

Ritgerð þessi er heimildaritgerð og þar sem höfundur ákvað að gera yfirlit yfir áhrif 

náttúruhamfara á einstaklinga og viðbrögð í kjölfar náttúruhamfara. Ekki hafa verið gerðar 

margar rannsóknir um afleiðingar náttúruhamfaranna á þolendur þeirra en þó hefur þeim 

fjölgað á undanförnum árum.  

Heimildir voru valdar með tilliti til upplýsinga um afleiðingar náttúruhamfara og 

framkvæmdir sem snúa að þolendum í kjölfar þeirra. Íslenskar rannsóknir í tenglsum við 

áfallastreitu og aðrar afleiðingar náttúruhamfara voru nýttar ásamt rituðum heimildum og 

greinum til að tengjast íslenskum veruleika á sem bestan hátt. Íslenskar heimildir um þær 

náttúruhamfarir sem fjallað er um í ritgerðinni voru nýttar sem og greinar og rannsóknir um 

áfallaröskun, áfallahjálp og önnur atriði sem skipta máli.  

2. Skilgreiningar á hugtökum 

Áður en lengra er haldið verður gerð grein fyrir eftirfarandi hugtökum sem mikilvægt er að 

lesendur hafi grunnþekkingu á áður en lengra er haldið með lestur þessarar ritgerðar.  

 

2.1 Áfall  

„Áfall er oft skilgreint sem sálræn þjáning sem verður vegna atburðar sem er svo mikill að 

hann heltekur sálarlífið og veldur oft mikilli  truflun á daglegu lífi“ (Rauði kross Íslands, 

2004, bls. 1). Áföll eru ávallt tengd upplifunum á alvarlegum atburðum eða skyndilegum 
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kringumstæðum (Rauði kross Íslands, 2004) svo sem slysum, náttúruhamförum, ofbeldi, 

einelti og ástvinamissi (Margrét Blöndal, 2007; Rauði kross Íslands, 2004). Atburðir sem 

valda áfalli eru mismunandi. Suma þeirra er hægt að sjá fyrirfram á meðan aðrir gerast 

skyndilega og jafnvel við ofsafengnar og yfirþyrmandi aðstæður (Rauði kross Íslands, 2004).  

Áfall getur einnig verið kallað andleg kreppa en Johann Cullberg (1990) skilgreinir 

andlega kreppu á þann hátt að ytri skilyrði einstaklinga ógna lífi, félagslegri stöðu og öryggi 

viðkomandi einstaklinga eða hindra að grundvallarþörfum einstaklinga sé fullnægt. Cullberg 

bendir einnig á að sú þekking og reynsla sem einstaklingar búa yfir og þau viðbrögð sem 

þeir hafa lært og notað í gegnum tíðina duga ekki til við að ná tökum á þeim 

kringumstæðum sem þeir eru í, sem leiðir til þess að aðstæður verða þeim óskiljanlegar og 

óviðráðanlegar (Cullberg, 1990).  

2.2 Áfallahjálp  

Áfallahjálp flokkast undir heilbrigðisþjónustu og heyrir undir stjórn landlæknis 

(Almannavarnir, e.d.). Forsaga áfallahjálpar á Íslandi er rakin aftur til ársins 1973 þegar 

unnið var að því að bregðast á skipulegan hátt við vanda íbúa Vestmannaeyja í kjölfar 

eldgoss í Vestmannaeyjum (Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir, Jóhann Thoroddsen, Anna 

Björg Aradóttir og Víðir Reynisson, 2008). Það var í fyrsta skipti sem skipulega var brugðist 

við félagslegum-, fjárhagslegum- og sálrænum vanda í kjölfar náttúruhamfara á Íslandi (Gylfi 

Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Hugtakið áfallahjálp var þó nær óþekkt til ársins 

1995 (Rauði kross Íslands, Þjóðkirkjan, Landlæknisembættið, Landspítali og 

Ríkislögreglustjóri almannavarnardeild, 2005). Þar sem þjónustan var ekki nefnd áfallahjálp í 

kjölfar eldgoss í Eyjum er talað um að upphaf áfallahjálpar á Íslandi sé í kjölfar snjóflóða á 

Vestfjörðum árið 1995.  

Áfallahjálp er forvarnarstarf þar sem unnið er með einstaklingum sem upplifað hafa 

áföll og er markmið hennar að þeir sem líklegir eru til að upplifa sterk viðbrögð í kjölfar 

áfalls fái aðstoð við tilfinningalega úrvinnslu. Það er unnið að því að koma í veg fyrir að 

eftirköst áfallsins verði langvarandi (Hildur Helgadóttir og fleiri, 1995).  

Áfallahjálp er fyrst og fremst veitt í formi sálrænnar skyndihjálpar eða sálræns 

stuðnings og er aðstoðin veitt fyrstu dagana eftir atburð (Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir, 
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Jóhann Thoroddsen, Anna Björg Aradóttir og Víðir Reynisson, 2008). Lykilþættir sálrænnar 

skyndihjálpar eru 1) að koma á samskiptum eða bregðast við óskum eftir aðstoð, 2) að efla 

öryggi þolenda og veita líkamlegan og andlegan stuðning ásamt því 3) að veita 

tilfinningalegt öryggi. En það er gert með því að róa þá sem eru í miklu uppnámi og hjálpa 

þeim að ná áttum í hinum nýju aðstæðum sem blasa við. 4) Þá þarf að afla upplýsinga um 

þarfir og áhyggjur þolenda og skipuleggja sálræna skyndihjálp 5) ásamt því að bjóða 

hagnýta aðstoð en í því felst að aðstoða þolendur við að fá grunnþörfum fullnægt. Meðal 

annars að veita mat og húsaskjól, og að hjálpa þeim að takast á við áhyggjur sínar. 6) Unnið 

er að því að koma á tengslum við stuðningsaðila til lengri eða skemmri tíma. Með 

stuðningsaðilum getur verið átt við fjölskyldu og vini, en einnig fagaðila sem veita aðstoð. 7) 

Þá eru veittar upplýsingar um streituviðbrögð og ráð til að draga úr vanlíðan og 8) 

þolendum komið í samband við þá þjónustu sem þörf er á (Brymer o.fl., 2006). 

Fyrsta áfallahjálp er hugsuð til að tryggja að streitan sem einstaklingar upplifa í 

kjölfar áfalla verði skammvinn og til að draga úr líkum á langvinnri áfallastreituröskun (Gylfi 

Ásmundsson, e.d.). Sálræn skyndihjálp er fyrsta stig áfallahjálpar þar sem hlúð er að 

líkamlegri og andlegri heilsu þolenda og er þessi aðstoð yfirleitt veitt á vettvangi (Guðný 

Björk Eydal og Guðrún Árnadóttir, 2004). Í sálrænni skyndihjálp eru hjálparliðar 

þolandanum til halds og trausts, þeir hlusta á hann og tryggja öryggi hans og vellíðan ásamt 

því að veita ráðleggingar vegna sálræns og félagslegs vanda (Margrét Blöndal, Eyrún 

Jónsdóttir, Jóhann Thoroddsen, Anna Björg Aradóttir og Víðir Reynisson, 2008). Þegar þörf 

er fyrir sálræna skyndihjálp í skipulagi almannavarna leitar fulltrúi heilbrigðisþjónustu í 

almannavarnarnefnd eftir aðstoð. Þá er Rauða krossi Íslands falin framkvæmd þjónustunnar 

samkvæmt heildarskipulagi (Almannavarnir, e.d.).  

Til annars stigs áfallahjálpar flokkast viðrun, úrvinnsla, fræðsla og upplýsingar um 

algeng viðbrögð, virkjun stuðningskerfis og mat á áhættuþáttum ásamt eftirfylgd 

(Almannavarnir, e.d.). Viðrun er þegar stuttir skipulagðir fundir eru haldnir fyrir hjálparaðila 

til að ræða upplifanir sínar og tilfinningar gangvart atburðunum. Tilfinningaleg úrvinnsla er 

notuð fyrir einstaklinga, fjölskyldur og aðra hópa. Annars stigs áfallahjálp inniheldur einnig 

fræðslu um algeng sálræn og líkamleg viðbögð sem geta gert vart við sig í kjölfar álags og 

erfiðra upplifana. Þá eru lagðar fram tillögur að úrræðum gagnvart þessum viðbrögðum. 
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Stuðningskerfi þolenda er virkjað, meðal annars með fjölskyldu og vinum, og horft er til 

bjargráða í félagslegu umhverfi þolenda. Þá er að síðustu gert mat á áhættuþáttum og þörf 

fyrir eftirfylgd fyrir þolendur (Almannavarnir, e.d.). 

Áfallahjálp fellur undir áætlanir heilbrigðisþjónustu á neyðartímum og eru 

heilbrigðisstofnanir ábyrgar fyrir skipulagi áfallahjálpar á viðkomandi landsvæði 

(Almannavarnir, e.d.). Áfallahjálp í skipulagi almannavarna skiptist í fyrsta og annars stigs 

áfallahjálp. Fyrsta stigs áfallahjálp er veitt af aðilum sem hafa setið tilskilin námskeið en 

annars stigs áfallahjálp er veitt af þeim heilbrigðisstarfsmönnum sem hafa sértæka 

menntun og þjálfun í áfallahjálp (Almannavarnir, e.d.).   

2.3 Áfallastreita 

Lengi vel var einblínt á áföll tengd stríði þegar fjallað var um áfallastreitu (Guðfinnur P. 

Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001). En upp úr sjötta áratugnum voru gerðar margar 

rannsóknir á áföllum (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000) og var athyglinni þá beint 

að fleiri tegundum áfalla og afleiðingum þeirra (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn 

Tómasson, 2001).  

Þegar einstaklingar eru ófærir um að vinna úr streituviðbrögðum vegna áfalls sem 

þeir hafa upplifað og bera með sér einkenni streitu til lengri tíma er það skilgreint sem 

áfallastreita (Hildur Helgadóttir og fleiri, 1995). Áfallastreita eru eðlileg, hugræn og 

tilfinningaleg viðbrögð einstaklinga við áföllum (Margrét Blöndal, 2007) og er í 

grundvallaratriðum röskun á minningum einstaklinga. Fólk man upplifun sína af skelfilegum 

atburðum í smáatriðum sem verður til þess að tilfinningalegt álag myndast (McNally, 

Richard, 2003). 

Einkenni áfallastreitu skiptast samkvæmt Guðfinni P. Sigurfinnssyni og Kristni 

Tómassyni (2001) í fimm einkenni. Í fyrsta lagi ræða þeir um endurnýjun reynslu, svo sem 

óvelkomnar endurminningar, endurupplifanir, martraðir og óviðeigandi tilfinningaleg og 

líkamleg viðbrögð gagnvart áreitum sem minna á fyrri atburð. Einnig geta þolendur forðast 

verkefni, umhverfi, hugsanir, tilfinningar eða samræður tengdar fyrri lífsreynslu. Í þriðja lagi 

nefna þeir dofa sem lýsir sér til dæmis með áhugaleysi, skeytingarleysi og tilfinningakulda. 

Fjórða einkennið nefna þeir viðbrigðni, sem einkennist af svefntruflunum, pirringi og 
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reiðiköstum, erfiðleikum með einbeitingu, ofurárvekni og ofurviðbrögðum. Fimmta og 

síðasta einkennið eru svo fylgikvillar á borð við misnotkun vímuefna eða fíkn, alvarlegt 

þunglyndi, ofsakvíða, víðáttufælni, almenn kvíðaröskun, þráhyggja eða áráttuhegðun, 

félagsfælni og geðhvarfasjúkdómur.  

Samkvæmt Guðfinni P. Sigurfinnssyni og Kristni Tómassyni (2001) er 

streituviðbrögðum skipt í fjóra flokka. Flokkarnir eru bráð áfallaviðbrögð, bráð áfallastreita, 

síðkomin áfallastreita og fjölþætt áfallastreita.  

Bráð áfallaviðbrögð eru skammvinn geðröskun í tvo daga eftir atburð sem veldur 

áfalli. Þessi tími einkennist af kvíða og óraunveruleikakennd. Þolendur eru oft reiðir, 

örvæntingarfullir, sinnulausir, tilfinningadofnir, stjórnlausir og upplifa yfirþyrmandi 

sorgarviðbrögð. Bráð áfallastreita er að lágmarki tveggja sólahringa tímabil sem einkennist 

af mikilli vanlíðan. Vanlíðanin hefur truflandi áhrif á félagslega virkni og starfshæfni 

þolandans. Óvelkomnar hugsanir, afneitun, doði, kvíði, ofurárvekni og hugrænn flótti frá 

raunveruleikanum einkenna þennan tíma. Þegar einkenni áfallastreitu haldast lengur en 

mánuð eftir atburð eða koma fram eftir að mánuður er liðinn frá atburði er um síðkomna 

áfallastreitu að ræða. Ef einkenni vara lengur en í þrjá mánuði er hætta á langvinnum 

veikindum og búast má við auknum fylgikvillum. Fjölþætt áfallastreita eru afleiðingar 

langtíma harðræðis á borð við heimilisofbeldi, langtíma barsmíðar eða kynferðislegt ofbeldi, 

gíslatöku, misþyrmingar, líf stríðsfanga og upplifun af útrýmingarbúðum. Í tilfellum sem 

þessum leiðir smán, óraunveruleikakennd og afneitun sektarkenndar til þess að þolendur 

endurtaki og haldi í hina sársukafullu reynslu (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn 

Tómasson, 2001).  

Rannsókn Írisar Böðvarsdóttur og Ask Elklit (2003) sýnir sterk tengsl á milli þess að 

fólk upplifi hamfarir, mikil slys á fólki og víðtæka eyðileggingu í kjölfar náttúruhamfara, og 

langvinnum sálrænum vandamálum. Meðvitund um þessa vanlíðan hefur á síðustu árum 

aukist og hefur það leitt til frekari þróunar á áformum og áætlunum vegna áfallahjálpar 

(Guðný Björk Eydal og Guðrún Árnadóttir, 2004).  
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2.4 Hættuástand  

Samkvæmt skilgreiningu Sundelius, Stern og Bynader (1997) er hættuástand skilgreint sem 

ástand sem skapast vegna þriggja samverkandi þátta: 1) að mikilvægum gildum fólks er 

ógnað, 2) að takmarkaður tími er til ákvörðunartöku og 3) að kringumstæður einkennast af 

mikilli ringulreið og óvissu. Þegar möguleiki er á náttúruhamförum er lýst yfir hættuástandi 

(Veðurstofa Íslands, 2007). Sem dæmi má taka að ef snjóflóðahætta er í byggð þá er 

byggðin rýmd og íbúum þess svæðis komið fyrir á öruggum stað. Þetta er gert til að 

fyrirbyggja dauðsföll og slys á fólki ef til þess kemur að snjóflóð falli. Það er Veðurstofa 

Íslands sem sinnir eftirliti með snjóalögum og tekur þátt í ákvörðunum um rýmingu húsa í 

samvinnu við heimamenn (Veðurstofa Íslands, 2007).  

2.5 Náttúruhamfarir 

Náttúruhamfarir eru skyndileg atvik sem ógna lífi fólks og eignum þeirra (Íris Böðvarsdóttir 

og Ask Elklit, 2003). Sem dæmi um náttúruhamfarir má nefna eldgos, snjó- og aurflóð, 

jökulhlaup, skriðuföll, sjávarflóð, jarðskjálfta og fellibyli. Frá aldamótunum 1900 hafa að 

minnsta kosti orðið 68 náttúruhamfarir á Íslandi og hafa þær margoft valdið miklu 

eignatjóni og mannsköðum (Ágúst Gunnar Gylfason, 2008). Snjóflóð hafa verið 

mannskæðust náttúruhamfara á Íslandi, en frá árinu 1900 er talið að 72 einstaklingar hafi 

látist af völdum snjóflóða (Ágúst Gunnar Gylfason, 2008). 

3. Náttúruhamfarir á Íslandi 1973-2000 

Til að glöggva sig betur á helstu náttúruhamförum sem dunið hafa á Íslandi og viðbörgðum í 

kjölfar þeirra verður nú rýnt í hamfarir sem átt hafa sér stað frá árinu 1973. Gerð verður 

grein fyrir afleiðingum náttúruhamfaranna og viðbrögð í kjölfar hvers atviks.  

Eins og áður sagði er hægt að rekja forsögu áfallahjálpar á Íslandi til þess að unnið 

var að hjálparstarfi fyrir íbúa Vestmannaeyja árið 1973 (Gylfi Ásmundsson og Ágúst 

Oddsson, 2000) og því er það fyrsti atburðurinn sem reifaður er í þessari ritgerð. Ári síðar 

féllu snjóflóð í Neskaupstað þar sem tólf manns létu lífið og árið 1995 féllu tvö stór snjóflóð 

á Vestfjörðum, í Súðavík og á Flateyri, þar sem 34 manns létu lífið (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir, 2001). Eftir snjóflóðin fyrir vestan var, líkt og áður, sagði farið að ræða um 

áfallahjálp og brugðist var skipulegar við náttúruhamförum en áður. Einnig verður fjallað 
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um jarðskjálftana á Suðurlandi árin 2000 og 2008 þar sem þeir eru nálægir í tíma ásamt því 

að samfélagsleg ógn og eyðilegging skjálftanna var mikil þrátt fyrir að enginn hafi látið lífið í 

hamförunum (Jón Börkur Ákason, Stefán Ólafsson og Ragnar Sigbjörnsson, 2005). Þær 

náttúruhamfarir sem fjallað er um eiga það allar sameiginlegt að eiga sér stað í nágrenni 

þéttbýliskjarna og hafa þær haft mikil áhrif á viðkomandi byggðarlög.  

3.1 Eldgos í Vestmannaeyjum árið 1973 

Aðfaranótt 23. janúar árið 1973 hófst eldgos í Heimaey þegar um tveggja kílómetra löng 

sprunga myndaðist austarlega á eyjunni og upp úr henni tók að gjósa. Gosið hófst 

fyrirvaralaust utan smærri jarðskjálfta sem urðu upp úr miðnætti og var það afar nálægt 

byggðinni á eyjunni, eða um 200 metrum frá þeim húsum sem næst stóðu (Árni Johnsen, 

1973). Fljótlega voru íbúar eyjunnar komnir á ról og höfðu þeir ýmist vaknað við lætin í 

gosinu eða símhringingu frá lögreglu og öðrum bæjarbúum sem gerðu aðvart um það sem 

átti sér stað (Árni Johnsen, 1973). Eyjamenn hröðuðu sér niður að höfn þegar þeir sáu 

hvernig ástandið var. Við bryggjuna lágu bátar og fiskiskip sökum óveðurs sem geisað hafði 

daginn áður og var því hægt að ferja íbúa eyjunnar til Þorlákshafnar (Illugi Jökulsson, 2003).  

Bæjarstjórn Vestmannaeyja fundaði strax um nóttina og loftskeytastöðin stjórnaði 

bátaflotanum. Einnig kom hjálparstarfsfólk til starfa á meginlandinu og tók á móti 

flóttafólkinu frá Eyjum í Þorlákshöfn og á Reykjavíkurflugvelli. Hjálparstofnanir og 

Almannavarnaráð ríkisins höfðu hafið störf og tilkynningum og fréttum af eldgosinu var 

útvarpað (Árni Johnsen, 1973). Um leið og fréttir bárust af eldgosinu kom Almannavarnaráð 

saman í Reykjavík og áætlunin „Um skipulegan brottflutning íbúa Vestmannaeyja vegna 

mögulegrar hættu af völdum náttúruhamfara“ var hrint í framkvæmd. Þar sem íbúar 

eyjunnar voru þegar komnir af stað í bátum til lands snerust verkefni hjálparliða því fyrst og 

fremst um móttöku flóttafólksins og var lögreglulið Reykjavíkur, Slysavarnafélag Íslands, 

skátar og flugbjörgunarsveitir kallaðar út til aðstoðar (Árni Johnsen, 1973).  

Björgun tæplega 5000 íbúa Vestmannaeyja tókst afar vel þessa nótt. Læknar voru 

kallaðir út til að vera til taks í Þorlákshöfn, á flugvellinum í Reykjavík, í Árbæjarskóla, 

Melaskóla, Stýrimannaskólanum, Hamrahlíðarskóla og Austurbæjarskóla. Rauði kross 

Íslands tók á móti fólksfjöldanum sem fluttur var frá flugvellinum í Reykjavík og frá 

Þorlákshöfn í hjálparstöðvar Rauða krossins sem starfræktar voru í fyrrnefndum skólum 
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(Árni Johnsen, 1973). Skráning hófst á nöfnum þeirra sem staðsettir voru á 

fjöldahjálparstöðvunum ásamt því að einstaklingar fengu aðhlynningu. Þá hófst einnig vinna 

við að leita að nýju húsnæði fyrir fólksfjöldann (Gils Guðmundsson, 1983).  

Sett var á fót neyðarþjónusta til að bregðast við þeim vanda sem upp gæti komið hjá 

þeim sem upplifðu eldgosið og stóðu frammi fyrir miklum vanda í kjölfar þess. Hjá 

neyðarþjónustunni voru geðlæknar, félagsráðgjafar og lögfræðingar sem unnu að aðstoð 

við Vestmannaeyinga.  

Þetta var í fyrsta skipti sem reynt var að bregðast við vanda þolenda náttúruhamfara á 

skipulegan hátt hvort sem vandinn var félagslegur, fjárhagslegur eða sálrænn (Gylfi 

Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 1996). Sú þjónusta sem sneri að félagslegum og 

fjárhagslegum vandamálum var afar vel nýtt. Fólk var þó almennt tregara til að nýta sér 

geðræna aðstoð og taldi sig geta unnið úr sínum persónulegu vandamálum sjálft (Gylfi 

Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 1996). Sama staða kom upp í New York eftir árásirnar á 

Tvíburaturnana þann 11. september 2001. Íbúar New York og aðrir þolendur höfnuðu 

klínískri félagsráðgjöf þrátt fyrir mikið framboð á slíkri þjónustu og fólk studdi hvort annað 

til að ganga í gegnum þessa reynslu sem hluti af stærri hóp, samfélagi sem upplifði 

hörmungar, en ekki sem einstaklingar. Fólk sótti styrk hvert til annars og fann að það var 

huti af heild (Padgett, 2002). Í kjölfarið hófst mikil samfélagsvinna sem fólst meðal annars í 

því að lögregla New York borgar sendi starfslið sitt á fundi þar sem rætt var um andlegt álag 

í kjölfar atburðanna (Padgett, 2002).   

Daginn eftir að gosið hófst í Vestmannaeyjum var búið að ferja alla sem ekki unnu að 

björgunarstörfum eða sinntu lögreglu-, slökkviliðs- og bæjarstjórnarstörfum frá eyjunni. Þá 

var ákveðið að þrjú skip myndu standa vörð utan við Vestmannaeyjar og að þau yrðu til taks 

ef ferja þyrfti hina 300 hjálparstarfsmenn sem áfram unnu að björgunarstörfum í skyndi frá 

eyjunni (Gils Guðmundsson, 1983).  

Vestmannaeyingar bjuggu fyrstu vikurnar og mánuðina hjá ættingjum sínum, vinum 

eða vandalausum á meginlandinu. Flestir voru sviptir lífsviðurværi sínu og upp á aðra 

komnir. Helst voru það þó sjómenn sem gátu róið út frá Þorlákshöfn og sinnt þaðan störfum 

sínum (Árni Johnsen, 1973). 

Einnig voru bæjarskrifstofur Vestmannaeyja opnaðar ásamt Rauða krossi Íslands í 
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Hafnarbúðum Reykajvíkurborgar. Pósthús Vestmannaeyja opnaði í kjallara Pósthússins, 

tveir læknar frá Vestmannaeyjum fengu vinnuaðstöðu í Domus Medica, tannlæknir frá 

Eyjum fékk aðstöðu á Heilsuverndarstöðinni og svona mætti lengi telja (Árni Johnsen, 

1973). Það er því ljóst að allt var gert til að létta undir með Eyjamönnum og til að þjónusta 

til þeirra yrði eins lítið skert og hægt var. Þeir gátu meðal annars leitað til lækna sinna og 

það eitt skipti miklu máli því oft er gott að geta talað við aðila sem viðkomandi þekkir til á 

erfiðum tímum. Í Neskirkju var starfrækt barnagæsla og þar gat fólk hist ásamt börnum 

sínum. Hittust þar margir vinir sem  sungu saman og röbbuðu um daginn og veginn ásamt 

því að skólabörnum frá Vestmannaeyjum var komið fyrir í námi við skóla á meginlandinu 

(Árni Johnsen, 1973). Þegar gosið hafði staðið yfir í um það bil tvo mánuði höfðu 

forráðamenn, bæjarstjórn Vestmannaeyja og Viðlagasjóður ekki boðað til neinna íbúafunda 

vegna gossins. Þetta varð til þess að Eyjamenn boðuðu sjálfir til funda til að ræða málefni 

líðandi stundar, ástandið á eyjunni og annað viðkomandi (Árni Johnsen, 1973).  

Gosið stóð í fimm og hálfan mánuð eða til 3. júlí 1973 og á þessu tímabili hafði 

sundlaug Vestmannaeyja og rafstöðin á eyjunni farið undir hraun ásamt því að kviknað 

hafði í Hraðfrystimiðstöð Vestmannaeyja (Illugi Jökulsson, 2003). Það er því ljóst að tjón á 

atvinnustarfsemi í Vestmannaeyjum var gríðarlegt auk þess sem tugir húsa í eigu 

almennings urðu undir hrauninu. 

Einn maður lést í kjölfar eldgossins en hann lést af gaseitrun eftir að mikið eiturgas 

myndaðist í kjöllurum húsa á eyjunni (Illugi Jökulsson, 2001). Einnig eyðilögðust 400 hús 

vegna eldgossins í Vestmannaeyjum, þar af voru 225 hús sem fóru undir hraun. Tjónið var 

samkvæmt brunabótamati alls metið á um 1200 milljónir króna (Gils Guðmundsson, 1983). 

Margs konar áætlana og viðbragða var þörf og var fyrrnefndur Viðlagasjóður meðal annars 

stofnaður í kjölfar eldgossins (Gils Guðmundsson, 1983).  

Þegar gosinu lauk fóru heimamenn að huga að flutningum aftur til heimahaganna og einu 

ári eftir að gosið hófst höfðu um 41% íbúa snúið aftur og tveimur árum frá upphafi gossins 

voru um 4000 íbúar í Vestmannaeyjum (Gils Guðmundsson, 1983).  

Ótti greip um sig í nóvember 2003 þegar óveður geisaði í Vestmannaeyjum. Hluti 

íbúa Vestmannaeyja töldu sig finna eyjuna skjálfa og var það talin geta verið vísbending um 

að gos væri að hefjast að nýju á eyjunni (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005). Það er því ljóst að 
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Vestmannaeyingar eru meðvitaðir um sögu sína og eyjunnar og þrátt fyrir að stutt sé síðan 

eldgos var á eyjunni er möguleiki á nýju gosi ávallt til staðar og hrærir það upp í fólki þegar 

atburðir á borð við þessa verða.  

3.2 Snjóflóð í Neskaupstað árið 1974 

Föstudaginn 20. desember 1974 féllu tvö snjóflóð í Neskaupstað.  

Snjóflóðin náðu alla leið fram í sjó og lögðu þau í rúst eða stórskemmdu stærstu 

atvinnutæki Neskaupstaðar auk þess sem tólf manns létu lífið. Snjór féll yfir eitt íbúðarhús, 

frystihús og síldarvinnslu og var vinnsla á sjávarafurðum í kaupstaðnum því lömuð. 

Skemmdir á vinnustöðum gerðu það að verkum að um 300  íbúar Neskaupstaðar og 

Norðfjarðar höfðu misst atvinnu sína (Gils Guðmundsson, 1983).  

Allir þeir heimamenn sem vettlingi gátu valdið hófu björgunarstörf undir stjórn 

almannavarnarnefndar (Smári Geirsson, 1983) um leið og flóðið hafði stöðvast og einnig 

komu menn til aðstoðar frá nágrannabyggðarfélögunum. Oddskarðið, eina samgönguleiðin 

til Norðfjarðar á landi, var ófært og var því sjóleiðin ein fær til Neskaupstaðar. Flug þótti 

ekki hentugur ferðamáti vegna hættu á að hljóðbylgjur frá flugvélum gætu komið af stað 

frekari flóðum. Var því notast við snjóbíl við flutninga á fólki yfir Oddskarð og innan 

Neskaupstaðar (Inga Rósa Þórðardóttir, 1987).  

Áhersla var lögð á björgun mannslífa og leit að fórnarlömbum flóðanna. Lík tveggja 

manna fundust aldrei en fimm var bjargað úr flóðinu á fyrstu klukkustundunum. Þeim 

síðasta sem fannst á lífi var bjargað 20 klukkustundum eftir að flóðið féll þar sem hann var 

ofan í þröngri þró í húsnæði Síldarvinnslunnar (Smári Geirsson, 1983). Einnig var strax unnið 

að hreinsun og björgun á verðmætum ásamt uppbyggingu á starfsemi Síldarvinnslunnar í 

Neskaupstað (S.V.N.) (Smári Geirsson, 1983).  

Sex dögum eftir að snjóflóðin féllu fundaði stjórn Síldarvinnslunnar í Neskaupstað 

um ástandið í bænum og lagði stjórnin mikla áherslu á uppbyggingu atvinnulífsins. 

Niðurlagningaverksmiðja S.V.N. hóf starfsemi upp úr miðjum janúar og 20. mars 1975, 

þremur mánuðum eftir flóðin, hófst vinnsla á ný í hraðfrystistöð S.V.N. og var mikilvægasta 

atvinnustarfsemi Neskaupstaðar þar með gangsett að nýju (Smári Geirsson, 1983).  
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Viðlagasjóður lét fljótlega eftir snjóflóðin meta það tjón sem orðið hafði, hús voru 

metin eftir brunabótamati frá desember 1974 en vélar voru metnar út frá kostnaðarverði 

að frádreginni fyrningu. Matsmenn mátu tjónið upp á 500 milljónir króna en Norðfirðingar 

álitu að sú fjárhæð næði aldrei til þess að bæta allt bætanlegt tjón sem flóðin höfðu valdið. 

Uppúr þessu spruttu langvinnar deilur um tjónabætur vegna snjóflóðanna (Smári Geirsson, 

1983).  

Eftir snjóflóðin í Neskaupstað hófst virkt lærdómsferli þar sem hugað var að því 

hvernig hægt væri að lifa með snjóflóðahættunni á staðnum ásamt því að rýna í það hvort 

mögulegt væri, og þá hvernig, að fyrirbyggja frekari flóð og afleiðingar þeirra. Því miður var 

þeim breytingum sem þóttu nauðsynlegar ekki fylgt eftir af íslenskum stjórnvöldum 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). Sú vitneskja sem aflað hafði verið kom því ekki til 

hjálpar nema að litlu leyti ,en hugsanlega hefði verið hægt að nýta reynsluna frá 

Neskausptað þegar snjóflóðin féllu í Súðavík og á Flateyri árið 1995.  

Alfreð Alfreðsson lenti í fyrra snjóflóðinu í Neskaupstað. Í BA-ritgerð Hörpu 

Grímsdóttur er rætt við Alfreð, en þar segir hann að eftir að honum var bjargað upp úr 

snjónum hafi hann farið á sjúkrahúsið og fengið róandi lyf. Eftir það hafi hann farið út og 

unnið að leitarstörfum.  

Alfreð talaði um að sálin í sér hafi farið í „rusl“ við þetta og að hann hafi átt um sárt að 

binda í mörg ár á eftir. Hann sagðist hafa reynt að vinna sjálfur úr sínum sálfræðilegu 

vandamálum en það hafi ekki gengið sem skildi. Það hafi bitnað á fjölskyldu hans og vinum 

ásamt honum sjálfum (Harpa Grímsdóttir, 1998). Alfreð sagði árið 1998 að það hafi aldrei 

hvarflað að sér að sækja aðstoð til sálfræðings enda hafi enginn slíkur verið starfandi í 

Neskaupstað frá flóðinu (Harpa Grímsdóttir, 1998).  

Þrátt fyrir að upphaf áfallaþjónustu á Íslandi megi rekja til eldgoss í 

Vestmannaeyjum árið 1973 var engin sálræn þjónusta í boði ári síðar, þegar snjóflóð féllu í 

Neskaupstað, utan þjónustu sóknarprestsins í Norðfirði (Gylfi Ásmundsson og Ágúst 

Oddsson, 2000). Samkennd bæjarbúa og sú staðreynd að fólk var ekki hrætt við að ræða 

um atburðina (Inga Rósa Þórðardóttir, 1987) hefur eflaust hjálpað þolendum snjóflóðsins 

mikið. Fólk gat rætt um snjóflóðið og jafnvel komið frá sér hugsunum og reynslu sem hvíldi 

þungt á þeim.  
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3.3 Snjóflóð á Vestfjörðum árið 1995 

3.3.1 Súðavík  

16. janúar 1995 féll snjóflóð í Súðavík og tók með sér 15 íbúðarhús. Í húsunum voru 26 

manns og fórust 14 þeirra. Þeir sem í þorpinu voru og urðu ekki fyrir flóðinu unnu að 

björgunarstörfum og hlúðu að slösuðum á meðan beðið var eftir neyðaraðstoð fyrstu 

klukkustundirnar eftir að flóðið féll.  

Bæjarstýra Súðavíkur setti upp fjöldahjálparstöð í hraðfrystihúsinu Frosta eftir að hafa 

óskað eftir aðstoð frá lögreglunni á Ísafirði. Þar stúkaði hún af rými fyrir illa slasaða 

einstaklinga, minna slasaða og fólk sem hafði orðið fyrir áfalli og aðra sem leituðu skjóls og 

heimamenn hófust þegar handa við björgunaraðgerðir (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 

2001). Þegar fjöldahjálparstöðinni hafði verið komið upp lét bæjarstýran rýma öll hús í 

Súðavík og höfðust íbúar bæjarins við í hraðfrystihúsinu og á bóndabýlinu Eyrardal sem er í 

nágrenni Súðavíkur (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001).  

Líkt og í Neskaupstað árið 1974 var afar erfitt fyrir hjálparlið að komast til Súðavíkur 

sökum færðar og veðurs. Fyrsta hjálp barst þegar tugir björgunarsveitarmanna, læknar og 

hjúkrunarfræðingar komu, ásamt leitarhundum, sjóleiðina frá Ísafirði. Leit og björgunarstarf 

stóð yfir í 37 klukkustundir en þá fannst síðasti einstaklingurinn, sem saknað var, látinn.  

19 manns var bjargað en 14 létust (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). 

Meðan björgunarstörf stóðu yfir féll annað snjóflóð á annan hluta þorpsins. Það olli 

ekki manntjóni er gerði björgunarstörf mun erfiðari, meðal annars vegna þess að rafmagni 

sló út í þorpinu (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001).  

Eftir snjóflóðið var veitt áfallahjálp á fjórum stöðum; í Súðavík, á 

fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði, á fjöldahjálparmiðstöð sem starfrækt var á Ísafirði og hjá 

Rauða krossi Íslands í Reykjavík (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). Þetta var í fyrsta sinn 

sem skipulögð áfallahjálp var veitt hérlendis og hugtakið áfallahjálp var notað yfir 

aðgerðirnar.  

Haustið 1994 hafði héraðslæknirinn í Bolungavík ásamt geðlækni og 

geðhjúkrunarfræðingi  haldið, á Ísafirði, fyrsta og eina námskeiðið sem hafði verið haldið í 

áfallahjálp fyrir lækna og hjúkrunarstarfsfólk á Íslandi (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 
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2001). Hugtökin áfallastreita og áfallaröskun höfðu verið skilgreind og viðurkennd og þar 

sem ofangreint námskeið hafði verið haldið haustið fyrir snjóflóðið var hægt að koma til 

móts við þarfir þeirra sem upplifðu snjóflóðið (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000).  

Íbúar Súðavíkur voru ánægðir með þá aðstoð sem þeir fengu og töldu hana hafa 

hjálpað til við úrvinnslu á áfallinu (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). Þó telja 

Almannavarnir ríkisins áfallahjálpina hafa verið ófullnægjandi og segir starfsfólk 

Almannavarna að vantað hafi upp á sálfræði þjónustu. Einnig var skortur á skráningu á 

upplýsingum sem sneru að hjálpinni um hvernig var staðið að henni (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir, 2001) en með betri skrásetningu hefði verið hægt að læra betur af 

reynslunni og bæta viðbrögð við hættuástandi og áföllum. 

3.3.2 Flateyri 

Þann 26. október 1995 féll snjóflóð á þorpið Flateyri við Önundarfjörð með þeim 

afleiðingum að 20 einstaklingar létu lífið (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). 

Heimamenn hófust þegar handa við björgunaraðgerðir. Tveimur klukkustundum eftir að 

flóðið féll kom til Flateyrar 30 manna björgunarlið frá Ísafirði og ákveðið var að stjórnun 

aðgerða færi fram á Ísafirði (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). Á næstu klukkustundum 

komu fleiri björgunarmenn víðs vegar að til að vinna að leit og björgun á þeim sem lentu í 

flóðinu. Síðasti einstaklingurinn sem fannst í flóðinu var látinn, hann fannst um klukkan 16 

þann 27. október og var neyðarástandi aflétt að morgni 29. október (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir, 2001). Þegar neyðarástandinu hafði verið aflétt var hugað að því að 

hreinsa bæinn og að veita áfallahjálp. Mikið  var lagt upp úr því að vinna skipulega að 

hreinsun, án þess að skemma eigur Flateyringa, en eftir snjóflóðið í Súðavík hafði öllu verið 

rutt til með leyfi heimamanna en eftir á sáu menn að fólk var í ekki í jafnvægi til að taka 

slíkar ákvarðanir svo skömmu eftir að hamfarirnar dundu yfir (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir, 2001). Sami vettvangsstjóri var í Súðavík og á Flateyri. Hann hafði því mikla 

yfirsýn yfir mistök frá flóðinu í Súðavík og gætti þess að þau endurtækju sig ekki á Flateyri  

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001).  

Mikilvægt er að átta sig á því að engin áföll eru eins þrátt fyrir að svo virðist vera í 

fyrstu. Því er mikilvægt að meta hvert atvik með tilliti til reynslu fyrri atburða í huga. Þess 

var meðal annars gætt á Flateyri að börn tækju ekki þátt í sjálfboðaliðastörfum en margir 
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ungir og óreyndir sjálfboðaliðar tóku þátt í hjálparstarfinu í Súðavík (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir, 2001), sem getur haft andlega erfiðleika í för með sér.  

Ásthildur Elva Bernharðsdóttir (2001) segir augljóst að engar breytingar séu 

sýnilegar frá því að snjóflóðið féll í Súðavík og til snjóflóðsins á Flateyri þegar litið er til 

stjórnsýslulegra aðgerða. Það varð meðal annars til þess að læknalið sem sent var frá 

Reykjavík til Flateyrar hafði ekki vitneskju um hvaða verkefni og störf  væru innan 

verkahrings  þess. Að  mati Ásthildar hefði verið hægt að koma í veg fyrir slíkar uppákomur 

með úrvinnslufundum eftir aðstoðina í Súðavík og með námskeiðshaldi.  

Eftir snjóflóðið á Flateyri hafa verið reistir gríðarmiklir snjóflóðavarnargarðar ofan 

við bæinn (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008) og hafa þeir að 

minnsta kosti einu sinni bjargað byggðinni frá flóði.  

Eftir snjóflóðin tvö fyrir vestan árið 1995 var, eins og áður hefur komið fram, í fyrsta 

skipti veitt áfallahjálp á Íslandi (Margrét Blöndal, 2007) en lítill hópur fólks er starfaði hjá 

Almannavarnanefnd tók ákvörðun um að veita hana þeim einstaklingum sem upplifað 

höfðu hörmungarnar (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). Það var á þessum tímapunkti, 

25 árum eftir snjóflóðin í Neskaupstað, sem boðið var upp á fyrstu sálrænu aðstoð fyrir 

þolendur flóðanna sem féllu árið 1974 (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). 

Erlendrar rannsóknir höfðu sýnt fram á að margir þeirra sem upplifa náttúruhamfarir og 

stórslys sýni streitueinkenni eftir atburðina og atvik sem fólk upplifir geta einnig komið við 

fólk vegna áfalla í fortíð og ýft upp gömul sár (Lincolnshire Joint Emergency Services 

Initiative, 1998). Þessi þekking var ástæðan fyrir því að Norðfirðingar fengu loks áfallahjálp. 

Þegar rætt var við þolendur flóðanna í Neskausptað, árið 1995, kom í ljós mikil vanlíðan hjá 

stórum hópi fólks og langvarandi einkenni áfallastreitu líkt og hinar erlendu rannsóknir 

höfðu sagt til um (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000).  

3.4 Suðurlandsskjálftar árið 2000 

Stórir jarðskjáltar sem eiga upptök nálægt eða í íbúabyggðum hafa verið skilgreindir sem 

hrun menningarlegrar samfélagsverndar. En samfélagsleg áhrif stórslysa af völdum 

jarðskjálfta birtast í félagslegri röskun og efnislegu tjóni (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005).  
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Jarðskjálftar verða oft án nokkurra fyrirvara þó svo að mælingar séu stundaðar og 

fylgst sé með jarðskjálftavirkni. Flestar hamfarir eru þannig að einhver fyrirvari er á þeim en 

jarðskjálftar gera sjaldan boð á undan sér. Því er ekki hægt að gera nokkrar ráðstafanir áður 

en atvikið verður. Margir einstaklingar eru einnig meðvitaðir um jarðskjálftahættu en velta 

henni ekki fyrir sér í sínu daglega lífi. Hið óvænta áreiti jarðskjálftanna getur orðið til þess 

að þeir sem upplifa skjálftana verða fyrir miklu sálrænu álagi (Bolin, 1993).  

Svo virðist vera að einstaklingar sem ekki upplifa jarðskjálfta skilji ekki þá reynslu 

sem þolendur skjálftanna verða fyrir og hafa þolendur jarðskjálftana á Suðurlandi árið 2000 

rætt um að þeir hafi upplifað litla samúð í sinn garð vegna reynslu sinnar. Ástæður þess hve 

lítil samúðin er virðist vera vegna þess að enginn lést í skjálftunum. Því sé áfallið ekki svo 

gríðarlegt eins og Sunnlendingar og aðrir þolendur skjálftanna vilji meina (Jón Börkur 

Ákason o.fl., 2005). Raunin er hins vegar sú að margir þolendur jarðskjálftanna árið 2000 

hafa á einhverjum tímapunkti lifað í vonleysi, svartsýni og jafnvel depurð vegna þess 

hvernig samskipti voru á milli þeirra og annarra sem ekki upplifðu skjálftana (Jón Börkur 

Ákason o.fl., 2005).  

Í júní árið 2000 urðu tveir stórir jarðskjálftar á Suðurlandi og var áhrifa skjálftanna 

mest að gæta um 100 kílómetra austur af Reykjavík, í Rangárvallasýslu (Guðný Björk Eydal 

og Guðrún Árnadóttir, 2004).  

Á þjóðhátíðardegi Íslendinga, þann 17. júní, reið yfir Árnes- og Rangárvallasýslu jarðskjálfti 

sem mældist 6,5 á Richter og er nefndur Suðurlandsskjálfti. Þann 21. júní, aðeins fjórum 

dögum síðar, reið annar stór jarðskjálfti yfir Suðurlandsundirlendið. Samfélagsleg áhrif 

jarðskjálftanna 17. og 21. júní 2000 voru gríðarleg og urðu sjö til tíu þúsund manns fyrir 

miklu persónulegu og efnahagslegu tjóni. Engin dauðsföll eða alvarleg meiðsl á fólki urðu 

vegna jarðskjálftanna en í kringum 250 íbúðarhús voru illa farin eða skemmd ásamt því að 

ýmsar byggingar, vegir og mannvirki skemmdust. Um 2056 tilkynningar bárust vegna 

skemmda í kjölfar jarðskjálftanna (Guðný Björk Eydal og Guðrún Árnadóttir, 2004).  

Að kvöldi 17. júní var opnuð fjöldahjálparstöð með gistiaðstöðu á Hvolsvelli en fáir 

nýttu sér úrræðið. Ástæða þess er talin vera sú að flestir hafi viljað vera nálægt heimilum 

sínum og því ekki nýtt sér fjöldahjálparstöðina.  

Því var brugðið á það ráð að opna einnig fjöldahjálparstöð á Hellu en gistiaðstöðu á 
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Hvolsvelli var haldið opinni ef þolendur vildu gista utan skjálftasvæðisins (Guðný Björk Eydal 

og Guðrún Árnadóttir, 2004).  

18. júní var haldinn borgarafundur fyrir íbúa Rangárvallasýslu. Þar fékk almenningur 

upplýsingar um eitt og annað sem tengdist jarðskjálftanum ásamt fræðslu um áföll og 

mögulegar afleiðingar þeirra (Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir, Jóhann Thoroddsen, Anna 

Björg Aradóttir og Víðir Reynisson, 2008). Ákvörðun var tekin um að áfallahjálp yrði til 

staðar í Reykjavík og á Hellu (Guðný Björk Eydal og Guðrún Árnadóttir, 2004) og var 

einstaklingum og fjölskyldum veitt áfallahjálp ásamt því að hópfundir voru haldnir fyrir 

hjálparliða (Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir, Jóhann Thoroddsen, Anna Björg Aradóttir og 

Víðir Reynisson, 2008). Þá veitti áfallateymi Rauða krossins auk starfsfólks Landspítala 

háskólasjúkrahúss einnig aðstoð í formi símaráðgjafar, hópfunda og viðtala (Margrét 

Blöndal, Eyrún Jónsdóttir, Jóhann Thoroddsen, Anna Björg Aradóttir og Víðir Reynisson, 

2008).  

23. júní ákvað Almannavarnaráð Rangárvallasýslu ásamt Rauða krossi Íslands og 

annarra aðila sem málið varðaði að draga úr starfsemi fjöldahjálparstöðvarinnar og færa 

verkefni hennar til heilsugæslu og sóknarpresta (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2002). Eftirfylgni var við þá sem nýttu sér áfallahjálp og var hringt í þolendur 

nokkru eftir aðstoðina til að grennslast fyrir um það hvort frekari aðstoðar væri þörf. Ef svo 

vildi til var viðkomandi vísað til fagaðila (Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir, Jóhann 

Thoroddsen, Anna Björg Aradóttir og Víðir Reynisson, 2008).  

Áfallið sem íbúar Árnes- og Rangárvallasýslu urðu fyrir lýsti sér meðal annars í mikilli 

skelfingu á meðan skjálftarnir riðu yfir, langvinnum og viðvarandi ótta margra þolenda í allt 

að fjóra mánuði eftir skjálftana. Margar byggingar skemmdust ásamt persónulegum 

húsmunum þolenda. Þá urðu einnig félagslega íþyngjandi átök á milli þolenda og 

tryggingarfélaga. Átökin urðu þegar skemmdir á húsum og veraldlegum eigum þolenda 

komu í ljós í nokkur ár eftir skjálftana en skemmdirnar voru ekki skráðar sem bein afleiðing 

jarðskjáfltans af tryggingarfélögum og starfsmönnum þeirra (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005). 

Mikið efnahagslegt tjón varð vegna skemmda á byggingum og öðrum mannvirkjum á 

Suðurlandi vegna jarðskjálftanna í júní 2000 en í maí 2008 voru enn að berast nýjar fregnir 
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af skemmdum sem mátti rekja til jarðskjálftanna árið 2000 (Ragnheiður Hergeirsdóttir 

munnleg heimild, 3. apríl 2009).  

Í rannsókn Jóns Barkar Ákasonar, Stefáns Ólafssonar og Ragnars Sigbjörnssonar 

(2005) kom í ljós að margir þeirra sem rætt var við eftir jarðskjálftann árið 2000 töldu að 

hefðu flestir verið heima hjá sér, en ekki utandyra í blíðskaparveðri á hátíðarhöldum, þann 

17. júní 2000 hefðu lausir munir á heimilum fólks án nokkurs vafa ollið slysum og/ eða 

dauðsföllum. Margir þolendur jarðskjálftanna í júní 2000 sýna einkenni depurðar og þjáðust 

14% af þolendum skjálftanna enn af þrálátum og viðvarandi ótta af völdum skjálftanna árið 

2005 (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005). Þetta getur hugsanlega stafað af því að 

utanaðkomandi einstaklingar virðast ekki finna til samúðar með þolendum skjálftanna þar 

sem enginn lét lífið í atburðunum. Það getur svo leitt til þess að þolendur vilja síður tjá sig 

um atburðina sem gæti þó hjálpað til við tilfinningalega úrvinnslu þeirra. Nokkrir minni 

jarðskjálftar hafa orðið eftir Suðurlandsskjálftana í júní árið 2000 og hafa þeir vakið upp eða 

magnað ótta og áhyggjur meðal nálægra íbúa (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005).  

Lögreglumenn, hjálparsveitir og starfsmenn á vegum byggingafulltrúa heimsóttu 

fjölmarga þolendur á fyrstu klukkustundunum eftir skjálftann. Aðgerð þessi er talin vera 

árangursríkasta mildunaraðgerð yfirvalda í kjölfar skjálftans, sökum þess að yfirvöld 

viðurkenndu afdráttarlaust að þolendur hefðu orðið fyrir alvarlegu áfalli og sýndu umhyggju 

í garð þeirra (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005).  

4. Yfirlit yfir afleiðingar náttúruhamfara og viðbrögð í kjölfar þeirra 

4.1 Afleiðingar náttúruhamfara á þolendur og samfélög 

Erfitt er að aðskilja afleiðingar náttúruhamfara á þolendur annars vegar og á samfélög hins 

vegar. Einstaklingarnir eru hluti af samfélaginu og verði stór hluti samfélags fyrir áfalli getur 

það haft mikil áhrif á samfélagið í heild sinni. Þessi hugtök eru því þétt samofin. Í þessum 

kafla verður annars vegar fjallað um áhrif á þá einstaklinga sem upplifa náttúruhamfarirnar 

og hvaða áhrif náttúruhamfarir hafa á þolendur. Á hinn bóginn er rætt um áhrif á 

samfélagið í heild.  
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Náttúruhamfarir hafa í för með sér margvíslegar afleiðingar. Erfitt getur verið að 

henda reiður á öllum atriðum sem geta riðlast vegna hamfaranna en Bolin (1993) taldi upp 

eftirfarandi atriði sem algengar afleiðingar náttúruhamfara á einstaklinga. Dauðsföll og slys 

á fólki ásamt efnislegum missi á borð við ónýtt húsnæði og aðrar eignir sem eru horfnar eða 

skemmdar. Truflun á félagslegum og persónulegum tengslum einstaklinga og síðast en ekki 

síst atvinnumissir þar sem vinnustaðir hafa eyðilagst í hamförunum.  

Að horfa upp á eignatjón sitt og vinna að því að koma hlutunum í rétt horf, í kjölfar 

náttúruhamfara, getur haft margvísleg neikvæð áhrif á þolendur (Jón Börkur Ákason o.fl., 

2005). Einstaklingar verða oft öryggislausir og þessi upplifun getur leitt af sér vanlíðan og 

sorg; áfall eða andlega kreppu, sem lýst var fyrr í þessari ritgerð (Cullberg, 1990). Að fá 

réttláta meðferð af hálfu tryggingafélaga getur einnig skipt höfuð máli, en eins og áður kom 

fram urðu langvinnar deilur um tjónabætur vegna snjóflóðanna Í Neskaupstað árið 1973 

(Smári Geirsson, 1983). Samkvæmt Bolin (1993) er mikilvægt að þolendur fái úrlausn 

húsnæðismála sem fyrst eftir náttúruhamfarir, það er grundvöllur fyrir uppbyggingu 

samfélaga, og því er afar brýnt að samskipti við starfsfólk tryggingafélaga séu góð.  

Eftir að náttúruhamfarir hafa dunið yfir er algengt að þolendur fyllist sorg. 

Bandaríkjamaðurinn Eric Lindemann var fyrstur manna til að lýsa sorg á kerfisbundinn hátt 

en árið 1944 rannsakaði hann og skrifaði um viðbrögð þeirra sem misstu nákomna vini og 

ættingja í stórbruna í næturklúbbnum Cocoanut Grove í Boston (Cullberg, 1990). Þrátt fyrir 

að stórbruni flokkist ekki sem náttúruhamfarir má í mörgu líkja áfallinu, sem þolendur og 

fjölskyldur fórnarlamba stórslysa verða fyrir, við náttúruhamfarir þar sem áföll geta orðið af 

margvíslegum orsökum. Niðurstöður Lindemanns sýndu að algengt er að sorg í kjölfar áfalla 

brjótist út sem líkamleg þjáning. Sá sem syrgir er upptekinn af ímynd hins látna eða þess 

sem áður var, hann fyllist oft og tíðum sektarkennd og bregst við atlotum og umönnun 

annarra með fjandsamlegum viðbrögðum ásamt því að félagslegt mynstur getur breyst eða 

fallið algjörlega niður (Lindemann, 1944).  Eftir áföll er einnig algengt að einstaklingar upplifi 

truflandi endurupplifanir eða minningar sem tengjast áfallinu (McNally, 2003). 

Endurupplifanir geta meðal annars komið fram sem martraðir og truflandi minningar á 

fyrstu vikunum eftir að áfallið átti sér stað. Einnig geta líkamleg viðbrögð komið fram og er 

þá meðal annars átt við að viðkomandi einstaklingar svitni og hjartsláttur þeirra aukist 



Náttúruhamfarir á Íslandi,  Sigríður Inga Björnsdóttir 
áhrif á einstaklinga og þróun viðbragða Febrúar 2010 

  

     26 

 

   

þegar hugsað er aftur til atburðarins. Hafi lykt tengst atburðinum, svo sem brunalykt, geta 

einstaklingarnir einnig fundið hana aftur (McNally, 2003). Algeng líkamleg einkenni 

einstaklinga sem þjást af ákafri sorg eru líkamleg vanlíðan; köfnunartilfinning, tómleiki í 

kvið, máttleysi í vöðvum og hugræn þjáning sem lýsa má sem spennu eða andlegum 

sársauka (Lindemann, 1944).  

Verði samfélög fyrir áfalli á borð við náttúruhamfarir, er eins og áður sagði, 

hugsanlegt að áhrifa þeirra gæti innan samfélagsins í heild. Þjónusta getur fallið niður vegna 

þess að fólk treystir sér ekki til að stunda atvinnu sína, í hvaða formi sem hún er. Eins getur 

aðstaða til atvinnustarfsemi skemmst eða eyðilagst. Því getur starfsemi legið niðri þar til 

lausnir hafa fundist á þeim þáttum, líkt og raunin var í kjölfar náttúruhamfaranna í 

Vestmannaeyjum, í Neskaupstað og á Vestfjörðum. Þessir þættir geta haft þau áhrif að 

einstaklingar þurfa að leita annarra leiða til að framkvæma sín daglegu störf.   

Einstaklingar og samfélög standa frammi fyrir margvíslegum verkefnum í kjölfar 

náttúruhamfara. Helstu verkefni sem sinna þarf þegar björgunarstörfum hefur verið lokið 

eru langtímaverkefni á borð við húsnæðismál, skóla-, æskulýðs- og íþróttamál, menningar- 

og heilbrigðismál, hreinsunarstarf, skipulagsmál og fegrun byggðar, heilbrigðiseftirlit, 

tjónamat og önnur efnahagsverkefni ásamt hættumati. Einnig þarf að huga að vatnsveitu, 

hitaveitu, rafmagnsveitu og fráveitukerfum (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2008). Umhverfi og tæknikerfi samfélagsins á borð við vegi, brýr, orku-, 

vatns- og fráveitur geta einnig riðlast (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005). Áhrif þessa koma 

hugsanlega fram á heimilum sem rafmagns- og vatnsleysi ásamt því að einstaklingar komast 

ekki leiða sinna vegna laskaðra samgangna og vegakerfa. 

4.1.1 Íslenskar rannsóknir á áfallastreitu 

Gylfi Ásmundsson, sálfræðingur, og Ágúst Oddsson, héraðslæknir á Vestfjörðum, gerðu árið 

1996 rannsókn á sálrænum, félagslegum og heilsufarslegum afleiðingum snjóflóðanna sem 

féllu á Vestfjörðum árið 1995. Þeir vildu meta hve margir greindust með áfallaröskun í 

kjölfar áfallanna og hvað einkenndi þá sem væru í mestri hættu á að fá áfallaröskun. Þeir 

lögðu spurningalista fyrir einstaklinga fædda á árunum 1920 til 1979, sem voru íbúar 

Súðavíkur, Flateyrar, Þingeyrar og Raufarhafnar þegar snjóflóðin féllu. Þingeyri og 
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Raufarhöfn voru samanburðarhópar í rannsókninni, til að bera saman áhrif nálægðar við 

snjóflóðin.  

Niðurstöður úr rannsókn Gylfa Ásmundssonar og Ágústs Oddssonar (2000) sýndu að 

48% Flateyringa voru haldnir áfallastreitu þremur til fjórum mánuðum eftir snjóflóðið á 

Flateyri og að 35% Súðvíkinga voru haldnir áfallastreitu tólf til fjórtán mánuðum eftir 

snjóflóðið í Súðavík. Þess ber að geta að 9% Raufarhafnarbúa mældust með áfallastreitu, 

þrátt fyrir að hafa ekki upplifað flóðin. Ástæða þess er talin vera sú gríðarmikla samkennd 

sem fólk víðs vegar um Ísland fann til með íbúum Vestfjarða hið erfiða snjóflóðaár 1995. 

Rannsóknin sýndi einnig að konur eru líklegri en karlar til að þróa með sér áfallaröskun og er 

það í samræmi við erlendar rannsóknir (Kristinn Tómasson, 2001). Þá er talið líklegra að 

karlmenn fari út í áfengisneyslu þegar sálrænn vandi er til staðar en ekki er hægt að sjá að 

svo hafi verið í tilfelli Vestfirðinga árið 1995 (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000).  

Afleiðingar náttúruhamfara eru ólíkar öðrum áföllum á þann hátt að 

náttúruhamfarir eru sjaldgæfari og vekja mikinn ótta þar sem þær vega að 

grundvallaröryggiskennd fólks. Rannsóknir hafa sýnt að ótti kemur ekki aðeins fram hjá 

þeim sem fyrir hamförum verða heldur getur hann komið fram hjá einstaklingum sem eru 

fjarri þegar atburður gengur yfir (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Þremur 

mánuðum eftir jarðskjálftana árið 2000 framkvæmdu Íris Böðvarsdóttir og Ask Elklit 

spurningalistakönnun á áfallastreitu meðal þolenda á Suðurlandi. Þátttakendur voru 52 

fullorðnir einstaklingar sem upplifðu skjálftana og 29 einstaklingar úr viðmiðunarhópi sem 

ekki upplifðu skjálftana. Niðurstöður Írisar og Elklit voru að 24% þolenda jarðskjálftanna 

greindust með einkenni áfallastreitu og í þeim hópi sem greindist með áfallastreitu voru 

75% konur. Engin áfallastreita greindist hjá viðmiðunarhópnum (Íris Böðvarsdóttir og Ask 

Elklit, 2003). Niðurstöðum þessara tveggja rannsókna ber ekki saman, en þar sem eðli og 

umfang þeirra náttúruhamfara sem áttu sér stað eru ólík er ekki hægt að meta áhrif þeirra 

út frá sömu þáttum. Einnig er mikilvægt að hafa það í huga að samkennd með íbúum 

Suðurlandsundirlendsins var ólík þeirri sem Vestfirðingar fundu fyrir árið 1995, þar sem 

enginn lést í jarðskjálftunum árið 2000 (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005) og getur það 

hugsanlega haft áhrif á áfallastreitu samanburðarhóps Írisar og Elklit.  
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Í grein Írisar og Elklit sem fjallar um rannsókn þeirra kemur einnig fram að 

niðurstöður margra rannsókna gefi til kynna að fólk sem komið er á miðjan aldur sé 

viðkvæmara og verði fyrir víðtækari sálrænum áhrifum en aðrir aldurshópar í kjölfar áfalla. 

Íris og Elklit benda hins vegar á að sá hópur hafi einnig víðtækari lífsreynslu og hugsanlega 

fleiri bjargráð til að vinna með neikvæðar upplifanir sínar (Íris Böðvarsdóttir og Ask Elklit, 

2003) á borð við náttúruhamfarir.  

Edda Björk Þórðardóttir gerði rannsókn árið 2008. Edda notaði sama úrtak 

einstaklinga og sömu spurningalista og Gylfi og Ágúst notuðu árið 1995. Niðurstöður hennar 

voru afar nálægt því að vera þær sömu og þeir Ágúst og Gylfi fengu þrettán árum áður. 

Niðurstöður úr rannsókn Eddu gáfu til kynna að 36% þátttakenda væru með einkenni 

áfallastreitu (Edda Björk Þórðardóttir, 2008). Það var því ekki hægt að sjá það á 

niðurstöðum Eddu að fjöldi þeirra sem upplifðu snjóflóðin árið 1995 og og greindust með 

áfallastreitu í kjölfarið hafi breyst á þeim þrettán árum sem liðu á milli rannsóknanna.  

Eftir eldgosið í Vestmannaeyjum var áhugi meðal þeirra sem unnu við björgunarstörf 

að rannsaka áhrif atburðanna á Eyjamenn en yfirvöld í Vestmannaeyjum höfnuðu 

hugmyndinni og því var engin rannsókn gerð (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 1996). 

Þessi ákvörðun var tekin í samræmi við það að Vestmannaeyingar sóttust ekki eftir 

geðrænni aðstoð (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 1996).   

4.1.2 Fjárhagur, bataferli og uppbygging húsnæðis  

Í kjölfar náttúruhamfara hafa verið framkvæmdar rannsóknir sem sýna fram á að 

eftirfarandi atriði skipta höfuð máli þegar horft er til bata hjá einstaklingum og samfélögum 

eftir stóráföll á borð við náttúruhamfarir; Lýðfræðileg samsetning heimilisfólks 

(aldursdreifing og fjöldi einstaklinga í fjölskyldum) og efnislegar eða fjárhagslegar bjargir 

sem tiltækar eru. Einnig eru náttúran og hlutfallsleg stærð þess missis sem samfélagið 

verður fyrir, húsnæðisskortur eftir atburðinn, hæfileiki og geta einstaklinga til að flytjast 

burtu frá hamfarasvæðunum og möguleikar til að aðstoða fólk í húsnæðisþrenginum og 

tiltæk skjól og húsnæðiskostir samfélagsins mikilvægir þættir í enduruppbyggingu 

samfélaga (Bolin, 1993).  
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Húsnæðismál eru einn mikilvægasti þátturinn í bataferli einstaklinga sem verða fyrir 

náttúruhamförum (Bolin, 1993). Heimilið er griðastaður fjölskyldunnar og mikið andlegt 

álag getur fylgt því að missa athvarf sitt tímabundið. Það er því mikilvægt fyrir fjölskyldur og 

einstaklinga að komast inn á heimili sín að nýju eða að fá varanlegt húsnæði eftir áföllin. 

Hraði enduruppbyggingar og skjót viðbrögð í húsnæðismálum geta skipt sköpum fyrir 

andlega heilsu þolenda náttúruhamfaranna (Bolin, 1993).  Eftir jarðskjálfta sem varð í Fruili-

héraði á Ítalíu árið 1976 var meira lagt upp úr endurreisn og útliti sögufrægra bygginga en 

að byggja upp híbýli sem flestra á sem skemmstum tíma. Endurreisnin var afar tímafrek og 

leiddi til þess að einstaklingar sem misstu heimili sín dvöldu í tímabundnum húsnæðum 

mun lengur en áætlað var í fyrstu (Bolin, 1993). Bolin gerir ráð fyrir því að bataferli 

þolendanna í Fruili hafi verið mun lengra en nauðsynlegt var.  

Húsnæðisúrræði í kjölfar náttúruhamfara má flokka í fjórar tegundir 

fjöldahjálparstöðvar, húsnæði í eigu ættingja og vina, bráðabirgðahúsnæði og varanlegt 

húsnæði. Fyrsta úrræði eru fjöldahjálparstöðvar en það eru húsnæði í eigu sveitarfélaga þar 

sem fólk getur leitað skjóls í stuttan tíma. Næsti flokkur eða næsta skref eru svo húsnæði í 

eigu ættingja og vina þar sem fólk fær að aðhafast þar til bráðabirgðahúsnæði er til reiðu. 

Bráðabirgðahúsnæði er húsnæði sem nýtt er til að veita þolendum tímabundið húsaskjól á 

meðan unnið er að viðgerðum eða byggingu á húsnæði þeirra. Síðasta skrefið er varanlegt 

húsnæði þegar viðgerðum er lokið og þolendur hafa flutt aftur til síns heima með fjölskyldur 

sínar (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008;  Bolin, 1993). 

Húsnæðismálum þarf að huga að um leið og leitar- og björgunarstörfum er lokið. Þó ber að 

gæta þess að upp geta komið vandkvæði sem tengjast húsnæðismálum. Finna þarf 

staðsetningu fyrir bráðabirgðahúsnæði og gæta þess að híbýli séu vel búin. Einnig er 

mikilvægt að aðgæta hvort húsnæði sé hentugt fyrir þá einstaklinga sem munu búa í því, frá 

menningarlegum og lýðfræðilegum grunni séð. Samgöngur að bráðabirgðahúsnæði þurfa 

að vera viðunandi og fólk þarf að geta komist án vandkvæða til og frá vinnu og skóla (Bolin, 

1993).  

4.1.2.1 Tjónatilkynningar 

Á Íslandi ber tjónþolum að tilkynna þær skemmdir sem hafa orðið til þess vátryggingafélags 

sem eignir þeirra eru tryggðar hjá eftir að náttúruhamfarir hafa gengið yfir. 
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Vátryggingafélag hefur þá tafarlaust samband við Viðlagatryggingu Íslands og er tjónið 

metið og bætt eins skjótt og auðið er (Lög um Viðlagatryggingu Íslands, nr. 55/1992). 

Viðlagatrygging Íslands er lögbundin náttúruhamfaratrygging og bætir hún tjón sem verður 

af tryggðum eignum vegna jarðskjálfta, eldgosa og ofanflóða (Lög um Viðlagatryggingu 

Íslands, nr. 55/1992). Vátryggingafélög sjá um innheimtu á viðlagatryggingariðgjaldi ásamt 

innheimtu á iðgjöldum brunatrygginga (Viðlagatrygging Íslands, e.d.). Þetta fyrirkomulag var 

sett á eftir eldgosið í Vestmannaeyjum og tryggir að þeir sem missa eigur sínar eða lenda í 

miklum skaða í kjölfar náttúruhamfara eigi ekki á hættu að missa allt sitt án þess að geta 

svo endurreist heimili sín og eignir.  

Bjargráðasjóður veitir einnig fjárhagsaðstoð vegna meiri háttar tjóna á eignum af 

völdum náttúruhamfara. Þær eignir sem almenn deild Bjargráðasjóðs bætir eru gjaldskyldar 

fasteignir, girðingar, tún og rafmagnslínur sem tengjast landbúnaði. Einnig bætir sjóðurinn 

uppskerubrest sem ekki er hægt að rekja til lélegrar umhirðu. Hlutverk búnaðardeildar 

Bjargráðasjóðs er að bæta meiri háttar tjón hjá einstaklingum og félögum vegna sjúkdóma, 

óvenjulegs veðurfars og slysa. Sjóðurinn veitir ekki tjónabætur vegna tryggðra eigna eða ef 

hægt er að sýna að eigandi eða umsjónarmaður eignarinnar hafi ekki tryggt öryggi eignanna 

(Lög um Bjargráðasjóð nr. 49/2009).  

4.1.3 Forvarnir og öryggisráðstafanir  

Turner, Nigg og Paz (1986) gerðu rannsókn sem fjallaði um skynjun einstaklinga á 

jarðskjálftahættu. Niðurstöður þeirra sýndu að þrátt fyrir að einstaklingar beri mikinn ótta í 

brjósti gagnvart jarðskjálftum virðast þeir ekki átta sig því hvað hugsanlegar 

náttúruhamfarir geta haft í för með sér og velta hættunni ekki fyrir sér í daglegu lífi sínu. 

Einstaklingar taka þau hættumerki sem þeir sjá ekki alvarlega og telja ólíklegt að eitthvað 

geti hent þá sjálfa (Bolin, 1993). Hugarfar Íslendinga í gegnum tíðina hefur oft verið á þá leið 

að óþarft sé að fyrirbyggja eða leggja vinnu í undirbúning vegna stórslysa eða 

náttúruhamfara og hugsunin „við reddum þessu“ er algeng (Sólveig Þorvaldsdóttir, 1999). 

Einnig hefur borið nokkuð á því að umfjallanir um náttúruhamfarir og stórslys hafi dulbúist 

nokkurs konar þjóðsagnablæ og því virðist vera sem fólk átti sig oft og tíðum ekki á þeirri 

miklu og raunverulegu hættu sem er til staðar (Harpa Grímsdóttir, 1998).   
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Einstaklingar geta einnig lagt sitt af mörkum til að tryggja öryggi sitt. Sem dæmi má 

nefna að mikilvægt er að ganga frá húsmunum með tilliti til hugsnlegra jarðskjálfta á 

jarðskjálftasvæðum (Jón Börkur Ákason o.fl., 2005). Er þá átt við að festa hillur og aðra slíka 

muni við veggi og að hafa ekki stórar myndir eða þunga hluti á veggjum eða uppi á hillum 

nálægt svefnstöðum fólks. 

4.2 Viðbrögð í kjölfar náttúruhamfara 

Þegar náttúruhamfarir ríða yfir er nauðsynlegt að huga að þeim sem lifðu hamfarirnar af og 

að safna upplýsingum um þá sem voru staðsettir á hamfarasvæðinu sem fyrst. Þá þarf að 

huga að mat og drykk ásamt húsaskjóli til að hvílast og halda á sér hita fyrir íbúa og 

björgunarfólk. Það þarf að hlúa að slösuðum, hvort sem er líkamlega eða andlega, og 

athuga hvort þurfi að rýma svæðið eða hús í nágrenninu vegna frekari hættu (Ragnheiður 

Hergeirsdóttir munnleg heimild, 3. apríl 2009).  

Newburn (1993) fjallar um það í rannsókn sinni að áfallahjálp skuli vera til staðar í að 

minnsta kosti tvö ár eftir atburð, jafnvel þó þjónustan skerðist eða dragist saman á 

einhverjum tíma innan þessa tímaramma. Með þessu móti er möguleiki fyrir þolendur að 

leita sýnilegrar aðstoðar eftir að mesta spennan og óttinn er liðinn hjá. Þá er hugsanlegt að 

fólk átti sig ekki á afleiðingum náttúruhamfara, eða annars áfalls, á sálarlíf þeirra fyrr en að 

þó nokkrum tíma liðnum og leiti þá aðstoðar.  

Mikilvægt er að fagaðilar og björgunarstarfsfólk gleymist ekki þegar áfallahjálp er 

skipulögð. Björgunarstarfsfólk er hugsanlega bæði þolendur og stuðningur við aðra 

þolendur. Upplifun þeirra getur verið víðfeðm og getur haft áhrif á þau í langan tíma, líkt og 

öðrum sem upplifa hamfarir. Hópfundir geta meðal annars verið afar gagnlegir fyrir 

björgunarstarfsfólk og aðra sem koma að aðstoð og umönnun þolenda náttúruhamfara. Á 

hópfundum koma saman reyndir og óreyndir björgunaraðilar og geta hinir reyndari miðlað 

af reynslu sinni til hinna óreyndari í tengslum við að takast á við eigin viðbrögð gagnvart 

atburðunum (Margrét Blöndal, Eyrún Jónsdóttir, Jóhann Thoroddsen, Anna Björg Aradóttir 

og Víðir Reynisson, 2008).  
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4.3 Uppbygging samfélaga 

Þrátt fyrir að fjölmörg dæmi séu til um náttúruhamfarir þar sem uppbygging hefur ekki 

gengið sem skildi ber þó að minnast þess að góðar fyrirmyndir eru til í þessum efnum. 

Sterkasti jarðskjálfti sem mælst hefur í Bandaríkjunum reið yfir Alaska árið 1964 og olli 

skemmdum að verðmæti 250 milljóna Bandaríkjadala. Hið yfirgripsmikla skipulag og sú 

aðstoð sem veitt var á þeim tíma varð til þess að algjör uppbygging varð á húsnæði og 

verslun á innan við ári eftir hamfarirnar og allri uppbyggingu var lokið á innan við þremur 

árum (Bolin, 1993).  

Uppbygging eftir náttúruhamfarir þarf að vera afar vel skipulögð og má hún á engan 

hátt bera vott um hranaleg vinnubrögð eða hvatvísi þeirra sem að henni vinna. Í rannsókn 

Caporale árið 1989 kom fram að mikil aðstoð við fórnarlömb og fjölbreytt löggjöf í tengslum 

við náttúruhamfarir er ekki fullnægjandi til að tryggja uppbyggingu eftir miklar 

náttúruhamfarir (Bolin, 1993). Sé pólitískur ágreiningur til staðar um hvernig framkvæma 

skal uppbyggingu samfélaga, eða skipulagsleysi í framkvæmd getur það haft neikvæð áhrif á 

uppbyggingu samfélagsins (Bolin, 1993).  

4.4 Hlutverk fjölmiðla og samskiptamiðstöðva 

Upplýsingamiðlun til almennings er afar mikilvæg á hamfaratímum og hvetja lög um 

almannavarnir til samstarfs í upplýsingamiðlun (Lög um almannavarnir nr. 82/2008). Fólki 

verður bilt við þegar það heyrir af skelfilegum atburðum á borð við náttúruhamfarir og mikil 

hræðsla getur gripið um sig. Því er afar mikilvægt að fjölmiðlar séu nýttir til að bera út 

skilaboð til fólks um hvað hefur átt sér stað, hvaða afleiðingar atburðurinn hefur haft, hvort 

möguleiki sé á öðru álíka atviki, hvað skuli gera í framhaldinu og hvert hægt sé að leita með 

vandamál upp koma í kjölfar atburðar. Einnig geta fjölmiðlar róað almenning en eftir 

jarðskjálftana á Suðurlandi árið 2000 virðist það hafa aukið á óöryggi almennings að nokkur 

tími leið frá skjálftanum sem varð 17. júní þangað til fjölmiðlar tilkynntu um atburðinn 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002).  

Lærdómsferli í kringum náttúruhamfarir eru virk á meðan fjölmiðlar beina sjónum 

sínum að atburðinum. Þá beinist athygli stjórnmálamanna og almennings að málinu og á 

þeim tíma eru tækifæri til að knýja fram hugsanlegar breytingar á því fyrirkomulagi sem er 

til staðar (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008).  



Náttúruhamfarir á Íslandi,  Sigríður Inga Björnsdóttir 
áhrif á einstaklinga og þróun viðbragða Febrúar 2010 

  

     33 

 

   

Í skrifum Árna Johnsen (1973) ræða hjónin Trausti Jakobsson og Jessy Friðriksdóttir 

um að þau hafi opnað fyrir útvarpið eftir að þau vöknuðu upp við eldgos í Vestmannaeyjum 

í janúar 1973. „Þaðan tóku fljótlega að berast tilkynningar frá Almannavörnum. Þær róuðu 

okkur mikið. Við vorum ekki ein, allir vildu hjálpa okkur, og þar var verið að gera allt, sem í 

mannlegu valdi stóð til þess að koma okkur til hjálpar“ (bls. 26). Þarna var fjölmiðillinn að 

róa fólk og segja því hvað hefði gerst og hver staðan væri. Fyrstu tilkynningar sem fjölmiðlar 

gefa út í kjölfar náttúruhamfara þurfa í raun ekki að vera efnismiklar, meginmarkmið þeirra 

er að róa fólk og oft nægir fólki að fá fregnir af því að unnið sé í málinu og að frekari fréttir 

berist síðar (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002).  

Eftir snjóflóðið í Súðavík árið 1995 gagnrýndu fjölmiðlar lögreglustjórann á staðnum 

og sökuðu hann um að hindra og stjórna fréttaflutningi. Orsakir þess voru að frétta- og 

blaðamenn máttu einungis dvelja í fjöldahjálparstöðinni í hraðfrystihúsinu Frosta og var 

blátt bann lagt við myndatökum á staðnum, hvort sem var ljósmyndum eða videomyndum 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). Starfsmenn fjölmiðlanna töldu vinnuaðferðir 

lögreglustjórans hafa orðið til þess að upplýsingar skorti um þennan stóra atburð í 

Íslandssögunni. Lögreglustjórinn segist þó einungis hafa hugsað um öryggi frétta- og 

blaðamanna þegar ákveðið var að þeir mættu ekki fara út á hamfararsvæðið í þær hrikalegu 

aðstæður sem björgunarmenn og aðrir á svæðinu glímdu við (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir, 2001). Svipuð staða kom upp 22 árum áður, í Vestmannaeyjum, en þá vildi 

lögreglustjórinn ekki hleypa fjölmiðlum á eyjuna til að fyrirbyggja slys á fólki (Árni Johnsen, 

1973).  

Eftir Suðurlandsskjálftann 17. júní 2000 var Ríkisútvarpið gagnrýnt vegna þess að 

ekki var gert hlé á útsendingu frá fótboltaleik til að koma að fréttum af því þegar skjálftinn 

varð og fréttatíma sjónvarpsins var frestað vegna leiksins (Guðný Björk Eydal og Guðrún 

Árnadóttir, 2004). En þörfin fyrir upplýsingar er hvað mest á fyrstu klukkustundum eftir 

atburð (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002).  

Þegar litið er til reynslu Íslendinga af fjölmiðlaumræðu í kjölfar náttúruhamfara er 

ljóst að mikilvægt er að settar séu starfsreglur um aðbúnað og starfshætti fjölmiðla. Tveir 

þættir eru til staðar sem þarf sérstaklega að gæta að. Starfsfólk fjölmiðla á hvorki að hætta 

lífi sínu né limum þegar það er að störfum og einnig er mikilvægt að æsifréttamennska sé 
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ekki viðhöfð. Ekki er talið gæfulegt að selja fjölmiðla á þeirri forsendu að eymd þolenda sé 

nokkurn veginn „í beinni“ og var það ástæðan fyrir því að myndabannið var sett á í Súðavík 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001).  

Virk samskiptamiðstöð er lykilatriði í skipulagi almannavarna samkvæmt 

verkþáttaskipuriti fyrir neyðaraðstoð og endurreisnarstarf (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir 

og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008).  Samskiptamiðstöð er þjónustumiðstöð eða 

fjöldahjálparmiðstöð þar sem upplýsingagjöf til almennings fer fram. Þjónusta er veitt 

þolendum náttúruhamfara og þeim sem hafa orðið fyrir tjóni vegna atburðar. 

Þjónustumiðstöð hefur einnig samskipti við fjölmiðla vegna aðgerða sem gripið er til í 

samvinnu við almannavarnanefnd hamfarasvæðis (Herdís Sigurjónsdóttir, 2008).  

Hlutverk starfsmanna samskiptamiðstöðvar er að hafa samband við ættingja 

slasaðra og látinna ásamt því að hafa samskipti við almenning sem hringir inn og spyrst fyrir 

um ættingja sína og ástvini. Í slíkri samskiptamiðstöð er ekki beðið eftir að fjölskylda og 

ættingjar hringi til að spyrjast fyrir um afdrif ættingja sinna. Sérhæft starfsfólk 

samskiptamiðstöðvarinnar vinnur að því að hringja í ættingja fórnarlambanna og greina frá 

afdrifum þeirra. Þessi aðferð var meðal annars notuð eftir brunann á Bradford leikvanginum 

árið 1985 og hefur hún hlotið mikið lof og víðtæka viðurkenningu í tengslum við vinnu eftir 

stóráföll (Newburn, 1993). Einnig skal í samskiptamiðstöðinni vera yfirumsjón með 

samskiptum þeirra aðila, björgunar- og hjálparsveita, sem að leitinni eða aðstoðinni standa.  

Mikilvægt er að bjóða upp á sálræna skyndihjálp eftir áföll og einnig getur verið 

áhrifaríkt að hafa samskiptamiðstöðvar á mismunandi stöðum, líkt og var gert eftir 

snjóflóðið á Flateyri 1995 (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). Einnig er mikilvægt að 

skyndihjálpin sé veitt á áfallastað þannig að þolendur þurfi ekki að leita hennar utan síns 

sveitarfélags heldur sé hún staðsett þar sem hamfarirnar áttu sér stað. Með þeim hætti 

verður auðveldara fyrir þolendur að nálgast aðstoð og þeir upplifa þjónustuna á jákvæðari 

hátt en ef þeir þyrftu að ferðast langar leiðir til að nálgast hana, til dæmis frá Neskaupstað 

til Reykjavíkur. 

Í Súðavík var opnuð upplýsingamiðstöð eftir að snjóflóðið féll þar sem hægt var að 

tala við fagaðila og koma með fyrirspurnir um ástandið ásamt því að hringt var út með 
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tilkynningar um afdrif vina og ættingja. Fyrsta sólarhringinn var 500 hringingum sinnt af 

fagaðilum (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). Þörfin á því að þjálfaðir einstaklingar sinni 

slíkum símtölum er mikil þar sem oft þarf að tilkynna fólki um dauðsföll náinna ættingja og 

vina eða útskýra fyrir þeim sem rætt er við að ennþá sé verið að leita að þeim einstaklingi 

sem spurt er um.  

Sá sem veitir áfallahjálp skal hafa þekkingu og reynslu í samskiptum og þekkja til 

eðlilegra, sterkra viðbragða í kjölfar áfalla. Einnig þurfa þeir sem sinna áfallahjálp að vera 

yfirvegaðir, útsjónarsamir, nærgætnir, hlýir og þolinmóðir (Hildur Helgadóttir og fleiri, 

1995). 

5. Langtímaviðbrögð við náttúruhamförum 

Árið 2008 gaf Stofnun Sæmundar fróða út skýrsluna Langtímaviðbrögð við 

náttúruhamförum (LVN). Skýrslan var unnin á tveggja ára tímabili í samvinnu við 

ráðgjafastofuna Rainrace ehf auk þess sem fjölmörg ráðuneyti, sveitarfélög, ríkisstofnanir 

og félagasamtök aðstoðuðu við framkvæmdina. Tilgangur skýrslunnar var að leggja fram 

leiðbeiningar til sveitarfélaga fyrir uppbyggingu og endurreisn samfélaga í kjölfar 

náttúruhamfara.  

Markmið leiðbeininga LVN er að starfsmenn sveitarfélaga starfi samkvæmt 

skipulögðu, fyrirfram ákveðnu ferli þegar náttúruhamfarir hafa riðið yfir og komið er að 

uppbyggingu (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008). Með þessu 

ferli verður upplýsingagjöf nákvæm og ákvarðanatökur upplýstar. Einnig er það haft að 

markmiði að fyrirbyggja óþarfa tafir og óvissu. Sé farið eftir leiðbeiningunum er yfirsýn yfir 

verkefni og stöðu mála tryggð (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 

2008).  

Leiðbeiningar LVN eru fyrir starfsmenn sveitarfélaga um viðbrögð í kjölfar 

náttúruhamfara eru greinargóðar og er LVN meðal annars ætluð til stuðnings við að koma 

af stað virku lærdómsferli og skilvirkum aðgerðaráætlunum eftir að náttúruhamfarir hafa 

átt sér stað. Einnig eru í skýrslunni tillögur að starfsskipulagi sveitarfélaga á neyðaraðstoð 

og endurreisn í kjölfar náttúruhamfara og inniheldur hún meðal annars gátlista fyrir 



Náttúruhamfarir á Íslandi,  Sigríður Inga Björnsdóttir 
áhrif á einstaklinga og þróun viðbragða Febrúar 2010 

  

     36 

 

   

sveitarstjórnarmenn og starfsfólk. Markmiðið er að öll sveitarfélög geti nýtt sér 

niðurstöðurnar og sérsniðið þær að sínum þörfum.  

Þegar jarðskjálfti reið yfir Suðurlandsundirlendið þann 28. maí 2008 var LVN hvorki 

fullunnin né komin í prentun. En niðurstöður skýrslunnar voru þó nýttar af sveitarfélögum á 

Suðurlandi þar sem þeim var afhent handrit skýrslunnar til að styðja sig við í kjölfar 

jarðskjálftans (Ragnheiður Hergeirsdóttir munnleg heimild, 3. apríl 2009; Margrét Blöndal, 

Eyrún Jónsdóttir, Jóhann Thoroddsen, Anna Björg Aradóttir og Víðir Reynisson, 2008). 

Leiðbeiningar LVN gerðu úrvinnslu eftir Suðurlandsskjálftann 2008 markvissari og 

áþreifanlegri fyrir starfsfólk Árborgar sem leiddi til betri þjónustu við íbúa sveitarfélagsins 

(Geir H. Haarde, Halldór Halldórsson, Ragnheiður Hergeirsdóttir og Ólafur Örn Haraldsson, 

2008).  

Þar sem leiðbeiningarnar nýttust vel við úrvinnslu verkefna er ljóst að sveitarfélög 

víðs vegar um Ísland gætu lagað skýrsluna að sínum staðháttum og unnið með gátlistana að 

bættum viðbragðsáætlunum fyrir náttúruhamfarir sem og önnur áföll. 

LVN inniheldur meðal annars gátlista sem settir voru upp til að einfalda hlutverk 

þeirra sem vinna að endurreisn samfélaga og til að auka yfirsýn yfir þau verkefni hefur verið 

lokið við og þau verkefni sem þarf að vinna.  

Fyrsti gátlistinn er yfir verkefni stjórnsýslunnar. Þar er farið yfir þau verkefni sem 

nauðsynlegt er að hefja sem fyrst eftir náttúruhamfarir, meðal annars að kanna hvort 

nefndir sveitarstjórna geti starfað eðlilega og að leita úrræða og aðstoðar vegna skertrar 

starfsgetu sveitarfélags (Sólveig Þorvaldsdóttir, Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Guðrún 

Pétursdóttir og Herdís Sigurjónsdóttir, 2008). 

Annar gátlistinn er fyrir formann endurreisnarteymis en það er teymi sem er 

fyrirfram skipað einstaklingum sem hafa verið þjálfaðir til starfa í teyminu áður en áfall 

hefur orðið (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008). Formaður 

endurreisnarteymisins þarf að hafa góða yfirsýn yfir stöðu mála, afla upplýsinga og 

skilgreina þarfir þolenda í tengslum við velferð og síðar umhverfi og efnahag (Sólveig 

Þorvaldsdóttir, Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Guðrún Pétursdóttir og Herdís 

Sigurjónsdóttir, 2008). Verkefni hans felast meðal annars í að skipa endurreisnarteymi, að 
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koma á samstarfi við lögreglustjóra, skipa fjölmiðlafulltrúa og að halda borgarafundi. Hann 

sér um að upplýsingaflæði sé gott á milli samstarfsaðila, til þolenda og fjölmiðla (Sólveig 

Þorvaldsdóttir, Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Guðrún Pétursdóttir og Herdís 

Sigurjónsdóttir, 2008). 

Þriðji gátlistinn er gerður fyrir stjórnun, áætlun, bjargir og framkvæmd og er hann 

eins konar verkþáttaskipurit fyrir neyðaraðstoð og endurreisn (Sólveig Þorvaldsdóttir, 

Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Guðrún Pétursdóttir og Herdís Sigurjónsdóttir, 2008). 

Endurreisnarteymið skipar þrjá klasa, eða vinnuhópa, sem nefnast velferðarklasi, 

umhverfisklasi og efnahagsklasi. Hver klasi safnar upplýsingum um sinn málaflokk og vinnur 

úr þeim samkvæmt fyrirmælum formanns endurreisnarteymisins eða 

bæjarstjóra/sveitarstjóra (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008). 

Fjórði gátlistinn er settur upp fyrir starfsemi þessara þriggja klasa og fjallar um 

mönnun hópa, ástandskannanir, verkefni og aðgerðaáætlanir, lokaskýrslur klasanna og 

lærdómsskýrslur þeirra (Sólveig Þorvaldsdóttir, Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Guðrún 

Pétursdóttir og Herdís Sigurjónsdóttir, 2008).  

6. Hlutverk félagsráðgjafa í kjölfar náttúruhamfara 

Eftir að náttúruhamfarir hafa átt sér stað og unnið er að uppbyggingu samfélagsins er að 

mörgu að hyggja. Helstu atriði eru húsnæðis- og fjárhagsmál ásamt sálrænni aðhlynningu 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008). Þetta eru allt verkefni sem 

hægt er að tengja við vettvang félagsráðgjafa hjá félagsþjónustu sveitarfélaga en markmið 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og að 

stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991).  

Þau verkefni sem unnið er að innan sveitarfélaga að eru félagsleg ráðgjöf, 

fjárhagsaðstoð, félagsleg heimaþjónusta, málefni barna og ungmenna, þjónusta við 

unglinga, aldraða og fatlaða ásamt húsnæðismálum og vinnu með áfengissjúkum og að 

vinna að vímuvörnum (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Allir þessir 

málaflokkar geta orðið að langtíma verkefnum í kjölfar náttúruhamfara og eru 
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félagsráðgjafar þjálfaðir til að fást við erfiðleika og aðstæður í nútímasamfélagi. Markmið 

þeirra er ávallt að mæta skjólstæðingunum með skilningi á vanda þeirra í hinu breytilega 

umhverfi (Brynja Óskarsdóttir, 2006). Því er stétt félagsráðgjafa, vegna starfa sinna og 

víðtæks náms, tilvalin til að sinna þeim verkefnum sem myndast í kjölfar náttúruhamfara.  

Tilgangur félagsráðgjafar er að koma í veg fyrir eða bæta aðstæður sem valda 

eyðileggingu á heilbrigðu sambandi milli einstaklings og fjölskyldu hans, eða öðrum 

tengslum einstaklings við umhverfi sitt. Félagsráðgjöf hjálpar fólki að bera kennsl á og leysa 

vandamál í samböndum þeirra eða að draga úr neikvæðum áhrifum þeirra (Farley, Smith og 

Boyle, 2006).  

Félagsráðgjafar starfa víða í samfélaginu. Þeir starfa meðal annars á heilsugæslum 

og sjúkrastofnunum, í skólum og félagsþjónustum sveitarfélaga. Einnig rekur fjöldi 

félagsráðgjafa eigin ráðgjafastofur og þjónustu (Farley, Smith og Boyle, 2006; 

Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Heildarsýn er mikilvæg fyrir félagsráðgjafa að störfum. Mikilvægt er að horfa á 

einstaklinginn í samhengi við utanaðkomandi þætti í lífi hans. Einstaklingurinn sem unnið er 

með, félagslegir þætti í umhverfi hans og hegðun geta skipt sköpum þegar unnið er að því 

að aðstoða hann við úrlausn á þeim verkefnum sem unnið er að (Farley, Smith og Boyle, 

2006). Störf félagsráðgjafa og vinnuaðferðir eru fjölbreyttar og eru einstaklingsvinna, 

hópavinna og samfélagsvinna meðal þeirra aðferða sem þeir nota.  

Einstaklingsvinna er þegar unnið með einstaklinga. Þá er reynt að bæta og viðhalda 

félagslegri virkni einstaklinga, fjölskyldna og minni hópa. Félagsráðgjafi nýtir sér þekkingu 

sína og kenningar í félagsráðgjöf til að mæta skjólstæðingnum þar sem hann er staddur og 

aðstoðar hann við að leita lausna á þeim verkefnum og vandamálum sem hann stendur 

frammi fyrir (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Hópavinna er notuð þegar tiltekinn vandi á við um fleiri en einn einstakling. 

Félagsráðgjafi skipuleggur hópavinnu með hóp og skilgreinir markmið hans. Einstaklingarnir 

sækja stuðning hver hjá öðrum og markmið hópavinnu eru að ná fram persónulegum 

þroska, meðferð vegna einhvers konar vanda og fleira. Hópurinn vinnur að því að ná fram 
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sameiginlegum markmiðum en sumir hópar innihalda einnig fræðslu, íþróttir, myndlist, 

umræður og fleira (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Samfélagsvinna er það ferli þegar félagsráðgjafar aðstoða einstaklinga við að bæta 

samfélög sín og vinna að lausn á þeim félagslega vanda sem þeir þurfa að kljást við með því 

að ráðast í sameiginlegar framkvæmdir.  Í samfélagsvinnu er það hlutverk félagsráðgjafa að 

hjálpa einstaklingum samfélags að verða virkir borgarar, að hjálpa þeim til sjálfshjálpar 

(Twelvetrees, 2002).  

Í Ísafjarðarbæ hefur verið komið á fót vinnuferli sem tengir saman félagsþjónustu 

sveitarfélagsins, lögreglu og Rauða kross deild Ísafjarðarbæjar. Verði slys eða áföll hefur 

lögreglan samband við bakvakt skrifstofu félagsþjónustu og/ eða barnaverndarnefndar og 

hefst þá ferli við að veita þolendum neyðaraðstoð á borð við húsnæði, fatnað og mat. Þegar 

helstu nauðsynjum hefur verið útdeilt hefst vinna við tryggingamál, skammtímahúsnæði og 

annað sem þarf að bregðast við (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 

2008). Þetta fyrirkomulag er til fyrirmyndar og er afar nærtækt að styðjast við þessi sömu 

viðbrögð ef til stóráfalla kemur. Heildarsýn félagsráðgjafa nýtist vel í þau verkefni sem þarf 

að sinna innan þessara málaflokka. Reynsla þeirra í að hjálpa einstaklingum til sjálfshjálpar 

er gulls ígildi í kjölfar náttúruhamfara þegar erfitt getur verið fyrir einstaklinga að fóta sig og 

halda lífinu áfram. 

Störf félagsráðgjafa geta því skipt sköpum í tengslum við eftirköst náttúruhamfara og við 

uppbyggingu eftir þær og með fyrirkomulagi Ísafjarðarbæjar víðar um land er óhætt að 

segja að viðbrögð fagaðila yrðu skilvirkari í kjölfarið.  

7. Niðurstöður og umræður 

Reynslan hefur kennt Íslendingum, sem og öðrum þjóðum, að áhrif náttúruhamfara á 

þolendur eru margvísleg og að það er að mörgu að huga þegar kemur að uppbyggingu 

samfélaga í kjölfar náttúruhamfara.  

Þolendur hafa oft á tíðum slasast og/ eða horft upp á dauðsföll ættingja sinna og vina ásamt 

því að efnislegar eigur þeirra eyðileggjast í hamförunum. Húsnæði hafa gjöreyðilagst og 

hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að hratt og skipulega sé unnið að uppbyggingu 
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húsnæðismála í kjölfar náttúruhamfara, það sé mikilvægur grunnur í áframhaldandi 

uppbyggingu og úrvinnslu fyrir þolendur.  

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að stór hópur þeirra sem verða fyrir 

náttúruhamförum þjáist af áfallastreitu. Einnig glíma þolendur við verkefni sem snúa að 

umönnun fjölskyldu sinnar, húsnæðismál, uppbyggingu samfélagsins og fleiri verkefni. Afar 

brýnt er að hlúa að þessum hópi og aðstoða þolendur við úrvinnslu á erfiðri reynslu. Auk 

þess er mikilvægt að bjóða góða og faglega aðstoð og stuðning fyrir þá þolendur sem þess 

þurfa.  

Til að störf séu unnin á sem bestan hátt er mikilvægt að hafa gott skipulag á hlutum 

og yfirsýn yfir hugsanlegar hindranir og vandamál. Því er mikilvægt að rannsaka afleiðingar 

náttúruhamfara á þolendur enn frekar og vinna að aðgerðaáætlunum í framhaldi af því. 

Skrásetning heimilda er einnig mikilvæg til að hægt sé að byggja ofan á fyrri reynslu og þróa 

viðbrögð út frá henni. Reynsla Íslendinga er sú að stjórnsýslan virðist ekki hafa nýtt 

þekkingu sína, skráð hana og unnið að framförum. Er það von höfundar að það fyrirkomulag 

breytist í kjölfar útgáfu á LVN-skýrslunni, þar sem leiðbeiningar hennar skiluðu góðum 

árangri þegar bugðist var við Suðurlandsskjálftanum í maí árið 2008.  

Möguleikinn á náttúruhamförum á borð við jarðskjálfta, eldgos og snjóflóð er til 

staðar og því þurfum við Íslendingar, á öllum tímum, að vera í viðbragðsstöðu og tilbúin að 

vinna að erfiðum verkefnum sem upp koma í kjölfar slíkra atburða. Þrátt fyrir að mannlegur 

máttur ráði ekki við náttúruöflin og eyðileggingarmátt þeirra er hægt að hraða uppbyggingu 

og auka þjónustu og skilvirkni í kjölfar náttúruhamfara.  

Á undanförnum áratugum hefur mikið breyst í úrvinnslu mála í kjölfar stóráfalla á 

borð við náttúruhamfarir. Neyðaraðgerðir eru víðtækari og unnið hefur verið að skilvirkum 

leiðbeiningum sem leiða til betri yfirsýnar og stuðnings við einstaklinga og samfélög sem 

orðið hafa fyrir hamförum.  

Samskiptamiðstöðvar eru nú starfræktar í kjölfar hamfara og þverfagleg teymi starfa að 

björgunaraðgerðum og við úrvinnslu verkefna sem þarf að leysa. Áfallahjálp er veitt og 

unnið að bættri líðan þolenda. Þó er mikilvægt að láta ekki staðar numið og að bæta og 
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þróa viðbrögð og áætlanir. Þörf er frekari rannsóknum. Rannsóknum sem bæði snúa að 

einstaklingum og samfélögum í heild.  

Það er von höfundar að frekari rannsóknir verði framkvæmdar á komandi árum og 

að LVN verði uppi á borðum hjá sveitarstjórnum allra sveitarfélaga á Íslandi og að unnið 

verði að mótun verkefnisins hjá sérhverju sveitarfélagi. Með því móti verða sveitarstjórnir 

betur í stakk búnar til að takast á við verkefni í kjölfar náttúruhamfara eða hvers konar 

áfalla sem dunið geta yfir.  

Meðal þess sem áhugavert væri að rannsaka er áfallastreita meðal þolenda 

eldgossins í Vestmannaeyjum árið 1973 og snjóflóðsins í Neskaupstað árið 1974. Þá er hægt 

að bera niðurstöður rannsóknarinnar saman við aðrar íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á áfallastreitu. Einnig væri fróðlegt að skoða áhrif jarðskjálftans sem varð á Suðurlandi 

2008 og vita hvort áfallastreitueinkenni séu meiri í kjölfar hans en eftir Suðurlandsskjálftana 

árið 2000.  
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