
5. áfangi: Samstarf ólíkra aðila og samþætt 
inngrip



• Samhliða og samþætt inngrip eru tvær leiðir til þess að reyna að koma til móts við konur sem 
eru bæði þolendur ofbeldis og glíma við vímuefnavanda.

• Með samhliða inngripi er átt við að tekist er á við ofbeldi annarsvegar og vímuefnavanda 
hinsvegar samtímis en af mismunandi meðferðaraðilum.

• Með samþættum inngripum er átt við að tekist er á við ofbeldi annarsvegar og 
vímuefnavanda hinsvegar, samtímis, af sama meðferðaraðila.

• Báðar leiðir byggjast á þeirri hugmyndafræði að heildræn nálgun sé nauðsynleg fyrir konur 
sem eru bæði þolendur ofbeldis og glíma við vímuefnavanda.

• Samstarf mismunandi meðferðaraðila tekur þá byrði af þjónustuþega að þurfa að fara sjálfur 
milli mismunandi stofnanna. Þegar unnið er með tilvísanir er mikilvægt að þær séu settar 
fram sem boð en ekki þröngvað upp á konuna.  



Skref 1. Að gera sér grein fyrir að samstarf sé nauðsynlegt. 

Skref 2. Að ákveða hverjum skal vinna með.

Skref 3. Að ákveða hvernig eigi að vinna saman.

Að hefja samhliða vinnu



• Setja saman teymi með fólki sem skuldbindur sig samstarfinu.
• Að koma sér saman um skilgreiningu á ofbeldi í nánu sambandi og 

vímuefnavanda og koma sér saman um sameiginlega sýn á samvinnuna. 
• Koma sér saman um skýrar og skilvirkar vinnureglur innan teymisins, hver 

gerir hvað og hverjar eru verklagsreglurnar.

Að byggja upp sterkt samhliða samstarf



Æfing 5.4

1. Hugsaðu um eitthvert samstarf sem vinnustaðurinn þinn á þegar í.

1. Hvað hefur gengið vel, hvað hefur ekki gengið vel. Af hverju hefur sumt 
gengið vel en annað ekki?

Hugsaðu fyrst um þetta í einrúmi áður en deilt er með öðrum í hópnum.



• Samþætt stefna þróuð.
• Skýrar reglur og leiðir til að deila upplýsingum ákveðnar í sameiningu.
• Ákvörðun tekin um hvernig tilvísunum skuli hagað.
• Ráðgjöf og stuðningur veittur sem hluti af tilvísnuarferlinu. Þjálfun einnig veitt 

fyrir starfsfólk stofnanna um hvernig skuli bregðast við ofbeldi í nánum 
samböndum og vímuefnavanda. 

Hvað er gert í samhliða samstarfi? 



Æfing 5.5

Ræðið í hópum:

1. Hverjir eru helstu brestirnir í kerfinu á Íslandi sem ætti að bregðast við á 
samhæfðan hátt til að styðja og þjónusta þolendur ofbeldis í nánum 
samböndum sem glíma við vímuefnavanda?

2. Hvaða úrræði ætti helst að hafa í huga til þess að bæta þetta kerfi? 
3. Hverju er raunhæft að búast við á þessum tímapunkti?



Æfing 5.6

• Ef þið horfið á samstarf margra þjónustuaðila frá sjónarhóli þolanda ofbeldis í nánu 
sambandi, hverjar væru ykkar fyrstu hugmyndir, hugsanir eða tilfinningar? / Ef þið 
horfið á samstarf margra þjónustuaðila frá sjónarhóli konu sem glímir við 
vímuefnavanda, hverjar væru ykkar fyrstu hugmyndir, hugsanir eða tilfinningar?

• Hvað þætti ykkur hjálplegt og styðjandi?
• Hvað gæti ykkur þótt erfitt?
• Mynduð þið vilja að heilt teymi sinnti máli ykkar?
• Viljið þið að allir aðilar deili með sér upplýsingum um ykkur án ykkar samþykkis?
• Hversu búist þið við af núverandi fyrirkomulagi?
• Hvað mynduð þið leggja til sem gæti bætt samvinnu ólíka aðila?



Takk fyrir!

Innihald þessarar kynningar er einungis á ábyrgð MARISSA verkefnisins og lýsir ekki endilega 
afstöðu Evrópusambandsins.


