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Félagastuðningur

Hvað er félagastuðningur?

Þeir sem taka að sér félagastuðning hafa það hlutverk 
að vera stuðningsaðilar fyrir vinnufélaga, sem lent

hafa í alvarlegu áfalli eða ráða ekki lengur við 
aðstæður vegna uppsafnaðs álags.

Tegundir streitu

• Dagleg streita
• Uppsöfnuð streita
• Áfallastreita  (CIS)
• Áfallastreituviðbrögð (PTS)
• Áfallahugsýki (PTSD)
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Þættir sem geta haft áhrif á það hversu sterkt 
einstaklingurinn upplifir atburðinn

• Alvarleiki atburðarins
• Tímalengd atburðarins
• Aldur þess sem fyrir áfallinu verður
• Persónugerð einstaklingsins
• Fyrri áföll
• Félagslegur stuðningur
• Stjórn á aðstæðum

Leiðbeiningar um stuðning

• Verið til staðar fyrir þá sem fyrir áfallinu urðu.
• Komið á sambandi  án þess að vera með átroðning.
• Þið getið á von á hvaða viðbrögðum sem er.
• Sýnið einstaklingnum áhuga, ekki bara því sem gerðist.
• Styðjið félagann á hagnýtan hátt.
• Einbeitið ykkur að því að hlusta.
• Gefa ráð?

Leiðbeiningar um stuðning

• Ekki vera með merkingarlausa frasa.
• Ekki ykkar ábyrgð.
• Ekki búast við að hafa svör við öllum spurningum.
• Ekki búast við að geta “lagað” öll vandamál.
• Þekkið takmörk ykkar!!
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Ferli aðstoðar

• Streituvekjandi atburður (áfall)
• Almennur stuðningur / sálræn skyndihjálp
• Viðrun
• Tilfinningaleg úrvinnsla
• Meðferð

Félagastuðningur sem aðstoð eftir áfall

• Skjót viðbrögð.
• Hagnýtur stuðningur.
• Hvetja til tjáningar.
• Koma “skipulagi” á atburðinn.
• Hjálpið viðkomandi að mynda félagsleg tengsl.
• Hvetjið hann til að taka hagnýtar ákvarðanir.

Hagnýtur stuðningur

• Útvega mat og drykk.
• Tryggja að hlúð sé að sárum og áverkum.
• Hjálpa félaganum að komast á milli staða.
• Hringja fyrir félagann.
• Ná í eigur hans.
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Hagnýtur stuðningur

• Sjá til þess að skyldur hans á vaktinni séu kláraðar.
• Halda forvitnum eða fjölmiðlum frá.
• Að útvega þær upplýsingar sem félaginn þarf.
• Hjálpa honum að hafa uppi á fjölskyldu eða vini.

Viðrun – Defusing

• Fundur sem er haldinn strax eftir að útkalli lýkur.

• Annað hvort tveggja manna tal eða hópfundur.

• Tímalengd 5 – 45 mínútur.

• Óformlegur.

Viðrun – Defusing frh.

• Stjórnast af þörfum þess, sem aðstoðarinnar skal 
njóta.

• Framkvæmdur af stuðningsaðila úr hópi 
starfsmanna.

• Miðað við að viðmælandinn megi fá tilfinningalega 
útrás.

• Haldinn einu sinni eða oftar.



5

Tilfinningaleg úrvinnsla - debriefing

• Eingöngu hópfundur.

• Haldinn einum til þremur sólarhringum eftir útkall.

• Minnst 1 - 3 klst. langur.

• Formlegur og skipulegur.

• Stjórnað af fólki, sem fengið hefur þjálfun í stjórnun 
úrvinnslufunda.

• Miðað við að veita hópnum útrás fyrir 
tilfinningalega spennu.

• Alla jafna haldinn einu sinni. Slíkt er þó umdeilt.

Virk hlustun

• Sýna viðmælanda hluttekningu.

• Vera reiðubúin að hlusta.

• Hafa vilja til að hlusta.

• Skilja það sem sagt er.

• Dæma ekki viðmælanda.

• Leggja áherslu á nákvæmni.

Tjáskiptahættir

• Spyrja opinna spurninga.

• Fá það á hreint sem þið skiljið ekki.

• Lýsa yfir skilningi á þeim tilfinningum sem 
viðmælandi lýsir.

• Spyrja “Hvað...ef...?”

• Segja “Ef..þá..”.

• Að tjá sig um eigin reynslu eða skilning til 
upplýsinga.
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Ferill félagastuðnings

• Þekkja hlutverk ykkar vel.

• Vera til staðar.

• Vera meðvituð um hvar mörkin liggja.

• Vernda félagann fyrir umhverfinu.

• Hjálpa honum að virkja stuðningsnet sitt.

• Veita upplýsingar.

Aðstoða félagann við að ná stjórn á aðstæðum

• Koma fram fram við hann sem félaga en ekki eins 
og fórnarlamb.

• Hvetja hann til sjálfstæðrar hugsunar.

• Gefa honum svigrúm til eigin ákvarðanatöku.

• Vera til staðar án þess að vera með troðning.

• Gefa honum svigrúm til að tjá upplifun sína og 
tilfinningar.

Trúnaður og traust

HORNSTEINN FÉLAGASTUÐNINGSINS 

ER TRÚNAÐURINN OG TRAUSTIÐ


