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ÁgripÁgripÁgripÁgrip    

Viðfangsefni verkefnisins er að skoða félagsstarf fyrir eldra fólk, markhópurinn 

sem hafður er að leiðarljósi er fimmtíu ára og eldri. 

 

Tilgangur verkefnisins er að skoða viðhorf fatlaðra einstaklinga til 

afþreyingatilboða sem eru í boði fyrir almennan eldri borgara, einnig hvort fatlaðir  

nýti sér þannig tilboð. Skoðað verður almennt tilboð og sérhæft, verður þetta síðan 

borið saman. Ekki er hægt fjalla um þetta nema skoða fræði um rétt fólks sem 

tengist því að vera hluti samfélagsins líkt og aðrir samborgarar.  

 

Skoðaðar verða skilgreiningar fræðimanna sem byggja á lífsgæðum og réttindum 

fólks. Í verkefninu verða viðtöl við tvo fatlaða einstaklinga og einn fagmann, 

einnig verður vettvangsathugunum gerð skil. Rétt nöfn fötluðu einstaklinganna 

koma ekki fram og eru því skálduð af höfundi. 
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FormáliFormáliFormáliFormáli    

Ástæða þess að ég valdi að skrifa um þetta viðfangsefni er sú að mér finnst vanta 

að fötluðum einstaklingum séu kynnt þau tilboð sem í boði eru til afþreyingar, 

hvort sem um er að ræða almenn eða sérhæfð tilboð. Ég hef lengi haft mikinn 

áhuga á öldrun og öldrunarstarfi og fannst tilvalið að nýta þetta tækifæri til að 

skoða hvað aldraðir eru að gera sér til gamans. 

 

Tilgangurinn með gerð verkefnisins er að sýna fram á hvað það er nauðsynlegt að 

kynnt sé fyrir fólki hvað er í boði. Fólk sem er tekið að reskjast hefur oft misst  þá 

færni að leita sér sjálft eftir afþreyingu og þarf því jafnvel aðstoð við það. Vonast 

ég til að þetta veki fólk til umhugsunar um hversu mikilvægt það er að geta nýtt 

sér þá afþreyingu sem er til staðar til dægrastyttingar, þó ekki sé nema til að sýna 

sig og sjá aðra. 

 

Ritgerðin er 5 eininga lokaverkefni til B.A.-gráðu í þroskaþjálfun, frá 

Kennaraháskóla Íslands, vorið 2007. 

 

Leiðsagnakennari var Laufey Gissurardóttir og fær hún mínar bestu þakkir fyrir 

góða leiðsögn og stuðning. Einnig vil ég þakka Margréti Kristínu Guðnadóttur 

leiðbeinanda mínum á vettvangi fyrir frábæran stuðning þar sem vettvangsnámið 

mitt og lokaverkefnið voru mjög tengd. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni, 

ættingjum og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði.  
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InnganguInnganguInnganguInngangurrrr    

Miklar breytingar geta átt sér stað hjá einstaklingum þegar þeir hætta vinnu og 

komast á ellilífeyrisaldurinn, því fylgir oft andlegt álag. Hlutverk fólks breytast og 

þeim getur fækkað (Jón Björnsson, 1993). Það sem fólk getur gert er að finna sér 

nýjan stað í lífinu og fundið sjálft sig í nýjum aðstæðum svo að það geti átt góð 

efri ár. Ef það er ekki passað uppá að finna sér nýjan stað og hlutverk getur 

skapast eins konar vítahringur þar sem spilling verður í félagslífinu, sjálfstraustið 

minnkar og hrörnun getur komið fyrr en áætlað er. Tilgangi tómstunda- og 

félagsstarfs aldraðra er ætlað að bæta upp þann missi sem verður í félagslegum 

athöfnum. Eitt af einkennum þess að vera heilbrigður er að geta verið í 

samskiptum við annað fólk ásamt því að geta liðið vel í einveru. Jákvæð einvera 

er af hinu góða og er mörgum mikilvæg. Það er algengt meðal aldraðra að þeir 

einangrist, þeir finna til tómarúms í lífinu eftir að þeir hætta vinnu og hafa því 

minni samskipti við vinnufélagana. Öldrun getur líka fylgt skert hreyfigeta og 

eyðir því fólk oft mörgum stundum innanhúss. (Jón Björnsson, án árs). Fólk sem 

er komið á eftirlaun getur sótt sér þjónustu á vegum hins opinbera til að sinna því 

sem það hefur áhuga á að gera og kemur þannig í veg fyrir að það einangrist 

félagslega, margt er í boði eins og félagsstarf aldraðra þar sem fólk kemur saman 

og spilar bingó, félagsvist og gerir margt annað sér til skemmtunar, einnig sækja 

margir í félagsstarf kirkjunnar. Fólk getur nýtt sér dagþjónustu þar sem boðið er 

uppá alls konar afþreyingu eins og föndur, gönguferðir, sund, leikfimi, málun svo 

eitthvað sé nefnt og er þá aðstoð starfsmanna til staðar ef fólk þarf á því að halda. 

Samkvæmt hugmyndafræði félagslega líkansins er áherslan lögð á það að hver 

einstaklingur fái að njóta sín í þjóðfélaginu á sínum forsendum og að skerðing 

hans sé viðurkennd og að hann fái í aðalatriðum að vera einstaklingur (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Þegar málefni fatlaðra eru skoðuð kemur í ljós að á síðustu árum hafa orðið miklar 

breytingar á þeirra högum. Nú er áherslan lögð á að þeir geti valið það búsetuform 

sem þeir vilja og hentar hverjum og einum. Einnig að þeir geti fengið þá 

heimilishjálp og stuðning sem hver þarf hverju sinni til að vera sjálfstæður og 

sjálfbjarga. Fatlaðir eiga að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu, þeir hafa 
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sömu þarfir og langanir og aðrir. Með persónumiðaðri þjónustu er reynt að koma 

til móts við alla þessa þætti. Hvað tómstundir og afþreyingu varðar er 

þjónustuveitanda skylt samkvæmt lögum nr. 59/1992 að reka hæfingar- og 

endurhæfingarstöð, dagvistunarstofnanir og verndaða vinnustaði eins og þörf 

krefur. 

 

Eldra fólk með þroskahömlun og félagsstarf. Hvernig er viðhorf þeirra til 

almennra þjónustutilboða í félagsstarfi og hafa þau vitneskju um það starf 

sem í boði er? 

 

Hér verður leitast við að svara spurningunni með eftirfarandi leiðum: 

Í fyrsta kafla verður byrjað á því að kíkja á helstu fræði réttindanna. Skoðað 

verður hvað felst í því að hafa réttindi og skyldur í þjóðfélaginu. Litið verður á 

hugtökin velferð og mannréttindi, valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt og hversu 

mikilvægt það er að hafa góð lífsgæði.  Mikilvægt er að fólk viti hvaða rétt það 

hefur til að geta fengið sem mest út úr daglegu lífi og starfi. 

 

Í öðrum kafla verður fjallað um þá aðferð sem höfð er að leiðarljósi í gegnum 

verkefnið. Fjallað verður almennt um aðferðina og þá þætti sem aðallega er stuðst 

við.    

 

Í þriðja kafla verða skoðuð helstu lög og stefnur sem fjalla um þann rétt og 

lífsgæði sem fólk hefur réttindi til að njóta hvort sem það eru fatlaðir einstaklingar 

eða hinn almenni eldri borgari. 

 

Í fjórða kafla verða skoðaðar niðurstöðurnar úr viðtölunum vettvangsstaðirnir 

skoðaðir. Sagt verður frá hvernig rannsakandinn upplifði staðina með tilliti til 

viðfangsefnis. 

 

Í fimmta kafla verður kynnt til sögunnar þeir staðir sem hafðir voru í huga við 

gerð verkefnisins. Í lokin verður reynt að gera smá samanburð á sérhæfðum og 

almennum tilboðum sem í boði eru fyrir eldra fólk. 
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Kafli 1 Kafli 1 Kafli 1 Kafli 1 –––– R R R Rannsóknaraðferannsóknaraðferannsóknaraðferannsóknaraðferðððð    

Ritgerð þessi er byggð á hinni svokallaðri eigindlegu rannsóknaraðferð þar sem  

rannsakandi er yfirleitt með lítinn hóp þátttakenda og skoðar marga þætti til að fá  

dýpri skilning á viðhorfum þátttakenda. Rannsakandi vill skilja félagsleg fyrirbæri 

út frá sjónarhorni einstaklingsins og upplifun hans á því fyrirbæri sem er til 

skoðunar (Taylor og Bogdan, 1998).  

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir nýtast vel í rannsóknum sem beinast að því að 

öðlast heildstæða mynd af lífi og aðstæðum fólks og afla þekkingar á því hvaða 

skilning og merkingu fólk leggur í líf sitt og athafnir. Með þessum aðferðum er 

ekki verið að fá víðtækt tölfræðilegt yfirlit yfir það svið sem rannsaka á heldur 

öðlast dýpri skilning á lífi og aðstæðum færri einstaklinga (Rannveig 

Traustadóttir, 1993). 

 

Í eigindlegum rannsóknarhefðum eru notaðar tvær megin aðferðir þær kallast 

þátttökuathugun og opin viðtöl. Í þátttökuathugun fer sá sem rannsakar á vettvang 

er á meðal þátttakenda og upplifir þannig milliliðalaust líf þeirra (Bogdan og 

Biklen, 2003). Opin viðtöl, þá er spurt um þá þætti sem rannsóknin beinist að og 

áhersla lögð á að þátttakendur lýsi með eigin orðum upplifunum sínum (Kvale, 

1996). 

 

Takmarkið með eigindlegum rannsóknum er ekki að setja upp mynd af skoðunum 

fjölmargra eða alhæfa yfir á stærri hóp, heldur að reyna að skilja hvernig fólkið  

sem tekur þátt í rannsókninni lítur á reynsluheim sinn og á hvaða máta það lýsir  

honum. Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn aðalrannsóknarverkfærið og 

notar opnar spurningar til að fá innsýn í viðhorf viðmælenda sinna. Eigindleg 

rannsókn byggir oft og tíðum á því að safna gögnum í opnum viðtölum, 

þátttökuathugunum og rýnihópum sem síðan eru greind og úr þeim mótuð 

kenning. Þessi aðferð kallast aðleiðsla og er það sú aðferð sem notuð er hér. Hér 

er ekki stuðst við staðlaðan spurningarlista, heldur reynt að ná fram eðlilegu 

samtali um málefnið. Þó að rannsakandi sé með minnispunkta til merkis um það 

hvað hann vill að komi fram í viðtalinu verður að gæta þess að spyrja opinna 
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spurninga en ekki lokaðra og leiðandi. Æskilegt er að viðmælandi fái rúm til að 

viðra sínar skoðanir og geti talað opinskátt um þær (Esterberg, 2002).  

Það sem farið er eftir í þessu verkefni eru opin viðtöl og þátttökuathugun. Opin 

viðtöl þar sem rannsakandinn er með ákveðnar spurningar en hefur nokkuð frelsi 

og sveigjanleika til að hafa rúm fyrir eitthvað óvænt sem viðmælandi segir. Sá 

sem svarar hefur þá opinn svarmöguleika, rannsakandinn á ekki að festa sig um of 

í spurningum sínum en samt þarf hann að halda vel utan um viðtalið. 

Þátttökuathugun þar sem  farið er á staðina sem á að taka fyrir. Staðirnir eru 

skoðaðir í því ljósi að rannsakandinn þarf að skrá allt sem hann sér niður hjá sér. 

Talað er um að skrifaðar séu hjá sér vettvangsnótur. Innihald og starfsemi er 

könnuð og fylgst með fólki í starfi. 
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Kafli 2Kafli 2Kafli 2Kafli 2    ––––    Gæði og réttindi lífsinsGæði og réttindi lífsinsGæði og réttindi lífsinsGæði og réttindi lífsins    

2.1. Velferð og mannréttindi 

Til eru ótal mannréttindasamningar sem snerta mannréttindi, þar á meðal 

mannréttindi fatlaðra sem hafa verið gerðir hér á landi og á alþjóðavettvangi 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Friðrik Sigurðsson (2006) skilgreinir 

mannréttindahugtakið sem ákveðin lífsgæði sem stjórnvöld eiga að tryggja fólkinu 

í landinu. Jafnframt eiga mannréttindi að fela í sér vernd fyrir yfirgangi 

stjórnvalda (Friðrik Sigurðsson munnleg heimild, september 2006). 

 

Mannréttindi eru flokkuð í almenn mannréttindi og sértæk mannréttindi fyrir 

ákveðna hópa. Meginreglur Sameinuðu þjóðanna um jöfnun tækifæra fyrir fólk 

með fötlun er dæmi um sértækar reglur (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Velferðarkerfið er nú í höndum þriggja ráðuneyta, heilbrigðisráðuneytis, 

félagsmálaráðuneytis og menntamálaráðuneytis. Kalla má þessi þrjú ráðuneyti 

velferðarráðuneyti. Málefni fatlaðra er í höndum félagsmálaráðuneytisins. 

Félagsmálaráðuneytið hefur yfirumsjón með félagsþjónustunni og hvert 

sveitarfélag fyrir sig sér um að veita þjónustuna í viðkomandi sveitarfélagi. Áður 

var hún rekin á grundvelli margra sérlaga sem sköruðust og voru úrelt. Nú er 

félagsþjónustan rekin samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitafélaga nr. 40 frá 

árinu 1991. Bragi Guðbrandsson (1990) telur að þetta hafi orsakað það að 

þjónustan hafi verið sundurlaus og erfiðara að fá þjónustuna og fylgja henni eftir. 

Hann telur jafnframt að með nýjum lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og því 

að félagsþjónustan hafi verið sameinuð í eitt ráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, fáist 

betri heildarsýn. Með því verði til yfirstjórn sem sér um eftirlit með framkvæmd 

þjónustunnar, sama hvar á landinu hún er. Bragi bendir jafnframt á að með þessu 

fyrirkomulagi verði komið til móts við ólíkar þarfir einstaklingsins, stuðlað að 

bættum lífsgæðum, sjálfsákvörðunarréttur verði virtur og meira samráð verði við 

þjónustunotendur (Bragi Guðbrandsson, 1990). Til þess að fylgja þessu eftir telur 

Friðrik Sigurðsson (2006) að notendastýrð þjónusta sé mikilvæg. Þá ræður 

þjónustuþeginn hver þjónustar hann og hvað hann gerir við það fjármagn sem 

honum er úthlutað. 
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2.2. Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

Valdefling (empowerment) snýst um þau mannréttindi að taka ábyrgð á sjálfum 

sér og að einstaklingurinn hafi vald til þess að skilgreina líf sitt, óskir og vilja. 

Valdefling snýst þannig um aukin lífsgæði. Ein af megináherslum 

fötlunarfræðinnar er að fatlað fólk eigi rétt á að hafa áhrif á líf sitt og aðstæður 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 

Velferðaríkið og þjónustukerfi þess er byggt upp útfrá læknisfræðilega líkaninu 

um fötlun. Hugmyndafræðin bak við það líkan er að fatlað fólk skorti eitthvað og 

samfélagið verði að hjálpa þeim, að þau þurfi umönnun, góðmennsku, þjálfun, 

viðgerð og lækningu (Dóra Bjarnason, 2003). Fólk sem mætir þessum viðhorfum í 

lífi sínu lærir oft ekki að þau geti haft áhrif á líf sitt. Forræðishyggja er oft ríkjandi 

og sjálfsmynd fólks skert eða bjöguð (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2005). Annað 

fólk ræður oft miklu um búsetu þess, atvinnu, dagleg viðfangsefni og jafnvel 

einkalíf 

 

Meginkjarni og markmið valdeflingar er að fólk öðlist aukin áhrif á aðstæður sínar 

og líf. Þær aðstæður varða virðingu gagnvart hverjum einstaklingi, sanngirni og 

réttsýni, jafnræði og jafnrétti, möguleika til þroska, virkrar þátttöku í samfélaginu 

og lífsgæða til jafns við aðra.  Gengið er út frá þeirri forsendu að sjálfsmynd hvers 

manns sé í meginatriðum afsprengi félagslegrar mótunar. Félagslega sjónarhornið 

á fötlunarhugtakinu fjallar um  að fötlun sé afsprengi félagslegra atvika og að 

almenn viðhorf  til fatlaðs fólks hindri að það sé viðurkennt sem fullgildir þegnar 

samfélagsins (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þannig gerir samfélagið meira úr 

fötluninni sem það býr við. Valdefling er í raun allt sem lýtur að því að bæta og 

efla þá sjálfsmynd sem mótast hefur með þessum hætti, allt sem eflir sjálfstraust, 

sjálfsvirðingu, bataferli, félagslega stöðu og lífsgæði að öðru leyti. Það  er 

mikilvægt að hagsmunasamtök fatlaðs fólks og þeir sem þjónusta það séu 

meðvitaðir um að valdefling kemur ekki af sjálfu sér og það þarf  að vinna 

skipulega að henni.   
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Valdefling er nátengt sjálfseflingu ( self-advocacy) sem þýðir að efla eigi fatlað 

fólk til að koma óskum sínum á framfæri.  Hagsmunasamtök fatlaðs fólks á 

Íslandi, Átak hefur það að markmiði sínu að rödd þess í samfélaginu verði 

sterkari. Hlutverk félagsins er að gæta að hagsmunafélögum félagsmanna sinna. Í 

stefnuskrá félagsins segir: 

• Að tryggja réttindi fólks með þroskahömlun.                                                                                  

• Að tryggja lífsgæði fólks með þroskahömlun.                                                                                        

• Að minnka fordóma í garð fólks með þroskahömlun.  

• Að fólk með þroskahömlun geti talað fyrir sig sjálft.                                                                                                                                         

• Að fólk með þroskahömlun vinni meira að réttindamálum sínum sjálft  

Markmið félagsins eru: 

• Að fólk með þroskahömlun fái vinnu á almennum vinnumarkaði með eða 

án stuðnings.  

• Að fólk með þroskahömlun hafi sama rétt og aðrir í lífeyrissjóði.                                        

• Að fólk með þroskahömlun hafi sömu möguleika á fjölskyldulífi og annað 

fólk.                               

• Að fólk með þroskahömlun fái að búa þar sem það vill sjálft.                                                          

• Að fólk með þroskahömlun fái að ráða með hverjum það býr.                                                              

• Að fólk með þroskahömlun hafi sama  rétt og aðrir til menntunar í 

heimabyggð og njóti til þess stuðnings í hvívetna sem viðkomandi þarf að 

halda.                                                                         

(Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík, 2006).  
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2.3. Lífsgæði 

Síðastliðinn áratug hefur umræða um þjónustu við fatlaða snúist mikið um 

lífsgæðahugtök eins og sjálfsákvörðun og almennri þátttöku í ákvörðunum um 

eigið líf. Í kenningum um lífsgæði er lögð áhersla á hlutlæga og huglæga þætti. 

Upplifunin af því að lífið sé gott er jafn mikilvægt og að lifa góðu lífi. 

Sjálfsákvörðun er kjarni þess að nota megi lífsgæði sem hugmyndafræði í 

þjónustu við fólk með þroskahömlur. Með því móti er beint athygli að því: 

• sem er einstaklingnum mikilvægast á hverjum tíma.  

• sem einstaklingurinn þarf að deila með öðrum  

• sem varðar sérstaklega einstaklinginn  

• sem einstaklingnum þykir mikilvægt  

• sem skiptir hann mestu máli í lífinu  

• að einstaklingurinn sé ánægður með þá þætti lífsins sem eru 

mikilvægir en þó ekki óánægður með aðra þætti.  

• að einstaklingurinn upplifi að lífið sé almennt nokkuð gott og 

meira af ánægju en vansæld.  

• að áhersla er lögð á að tækifæri til úrbóta séu „innan seilingar”.  

• að þess er krafist að val einstaklingsins sé virt hvenær sem 

mögulegt er  

• að sjálfsmynd einstaklingsins skuli styrkt  

• að persónuleg völd/áhrif einstaklingsins séu aukin eins og hægt er.  

Þegar beitt er lífsgæðahugtökum í þjónustu við fatlað fólk flyst valdið til neytanda 

þjónustunnar. Einstaklingnum er gefið tækifæri til að taka ákvarðanir um líf sitt 

og upplifa að hafa vald á aðstæðum sínum. Starfsfólk beitir gjarnan 

forræðishyggju í umhverfi fólks með þroskahömlun. Skapa þarf eðlilegt svigrúm 

til sjálfsákvörðunar eða tryggja einstaklingnum þátttöku í ákvörðunum sem varðar 

þeirra líf. Skortur á færi til sjálfsákvörðunar, og of lítill, eða rangur stuðningur, er 

heftandi þáttur í samskiptum einstaklings og umhverfis og dregur úr  stöðu hans 

sem fullorðins. Einstaklingurinn á að fá tækifæri til að velja það sem honum þykir 

mikilvægast og hann er ánægður með (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2005).  
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Með eflingu á almennri og sértækri færni er áhersla lögð á að styðja hvern 

einstakling til aukins sjálfstæðis í allri þjónustu þar á meðal búsetu, atvinnu, iðju 

og tómstundum. Til viðmiðunar skal horft til þeirra krafna sem samfélagið setur 

öðru fólki á svipuðum aldri. Til að slík þjónusta skili sér veltur á ýmsum þáttum. 

Það er eins og magn þjónustu, fjöldi og hæfni starfsfólks og stuðningur við það í 

formi fræðslu, handleiðslu. Annað sem skiptir miklu máli er menntastig 

starfsfólks ásamt nauðsynlegum tækjum og gögnum. Það sem skiptir þó mestu 

máli er mentaðarfull einstaklingsmiðuð þjónustuáætlun. Í henni skal lögð áhersla 

á að efla sjálfstæði í daglegum athöfnum, efla sjálfsákvörðunarrétt og stjórn 

einstaklings á eigin lífi. Allar ákvarðanir varðandi þjónustuþega skulu vera í 

samráði við hann og aðstandendur hans. Ef ætlunin er að ná markmiðinu verður 

að vanda val úrræða, að einstaklingurinn lendi ekki þar sem honum verður 

stjórnað af starfsfólki og sé ofverndaður. Því það tekur þann þroskamöguleika frá 

honum til að læra af mistökum sínum (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001).   

2.4. Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um hugtök sem tengjast því sem allir eiga að hafa rétt á. 

Það eru mannréttindi að fá að taka ábyrgð á sjálfum sér og að einstaklingurinn 

hafi vald til þess að skilgreina líf sitt, óskir og vilja. Valdefling snýst þannig um 

aukin lífsgæði. Meginkjarni og markmið valdeflingar er að fólk öðlist aukin áhrif 

á aðstæður sínar og líf. Þær aðstæður varða virðingu gagnvart hverjum 

einstaklingi, sanngirni og réttsýni, jafnræði og jafnrétti, möguleika til þroska, 

virkrar þátttöku í samfélaginu og lífsgæða til jafns við aðra.  Með eflingu á 

almennri og sértækri færni er áhersla lögð á að styðja hvern einstakling til aukins 

sjálfstæðis í allri þjónustu þar á meðal búsetu, atvinnu, iðju og tómstundum. 
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Kafli 3Kafli 3Kafli 3Kafli 3    –––– L L L Lagaumhverfiðagaumhverfiðagaumhverfiðagaumhverfið    

3.1. Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 
 

Í fyrstu grein laga um málefni fatlaðra segir: 

„Markmið þessara laga er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg 

lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa 

eðlilegu lífi“                                        

(Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

 

Í 2. grein laganna er skilgreint hverjir eigi rétt á þeirri þjónustu sem tilgreind er í 

lögunum. Einstaklingar sem eiga rétt á þjónustunni eru þeir sem eru andlega eða 

líkamlega fatlaðir og þarfnast þjónustu og stuðnings af þeim orsökum              

(Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

 

Fólk með fötlun á rétt á stoðþjónustu, það er einstaklingsbundið hversu mikil hún 

er og af hvaða gerð. Þegar meta þarf þörfina fyrir stoðþjónustu er miðað við 

einfaldar þarfir og eru þær tilgreindar í 8. grein laganna: 

• Þörf fyrir þjónustu á heimili sem felst í því að auka sjálfstæði 

einstaklingsins.  

• Þörf fyrir atvinnu, hæfingu eða endurhæfingu og er markmiðið að 

einstaklingurinn taki virkan þátt í samfélaginu. 

• Þörf fyrir sálfræðiþjónustu, ráðgjöf, félagslegan stuðning og félagslegt 

samneyti t.d. með því að stunda tómstundir og menningarlíf.  

(Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 
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3.2. Lög um málefni aldraðra nr.125/1999 

Í 1. grein laga um málefni aldraðra segir: 

„Markmið þessara laga er að aldraðir eigi völ á þeirri heilbrigðis- og 

félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á því 

þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða. 

Einnig er markmið laganna að aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið við 

eðlilegt heimilislíf en að jafnframt sé tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta 

þegar hennar er þörf“ 

(Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

 

 

Í 2. grein laganna er skilgreining á merkingu eftirfarandi hugtaka sem hér segir:  

1. Aldraður: Sá sem náð hefur 67 ára aldri. 

2. Vistmaður: Sá sem dvelur á stofnun og sá sem dvelur lengur en sex 

mánuði undanfarandi tólf mánuði á stofnun eða í hjúkrunarrými stofnunar 

sem er á föstum fjárlögum. 

                                                       (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

 

Aldraðir eiga rétt á eftirfarandi þjónustu samkvæmt þessum lögum og er það 

tilgreint í 13. grein: 

 

1. Heimaþjónusta veitt öldruðum sem búa heima. Þjónustan skal miðast við 

einstaklingsbundið mat á þjónustuþörf og byggjast á hjálp til sjálfshjálpar. 

 

2. Þjónustumiðstöðvar aldraðra sem eru starfræktar af sveitarfélögum til að 

tryggja eldri borgurum félagsskap, næringu, hreyfingu, tómstundaiðju, skemmtun 

og heilsufarslegt eftirlit.  

 

3. Dagvist aldraðra sem er stuðningsúrræði við þá sem að staðaldri þurfa eftirlit og 

umsjá til að geta búið áfram heima. Í dagvist aldraðra skal veitt hjúkrunarþjónusta 

og vera aðstaða til þjálfunar og læknisþjónustu. Boðið skal upp á 

flutningsþjónustu til og frá heimili einstaklingsins, mat á heilsufari, þjálfun, 



Þjónusta við aldraðaÞjónusta við aldraðaÞjónusta við aldraðaÞjónusta við aldraða    

 16 

tómstundaiðju, félagslegan stuðning, fræðslu, ráðgjöf og aðstoð við athafnir 

daglegs lífs. 

 

4. Þjónustuíbúðir aldraðra sem geta verið sjálfseignar-, leigu- og 

búseturéttaríbúðir. Í þjónustuíbúð fyrir aldraða skal vera öryggiskerfi og völ á 

fjölbreyttri þjónustu, svo sem mat, þvotti og þrifum, og aðgangur að félagsstarfi 

                                                                   (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

 

Í 14. grein laganna er gert grein fyrir þeim stofnunum sem aldraðir eiga rétt á og 

þeirri þjónustu sem þeim fylgir. Eru þær eftirfarandi: 

 

1. Dvalarheimili, sambýli og íbúðir, sérhannað fyrir þarfir aldraðra sem ekki eru 

færir um að annast heimilishald þrátt fyrir heimaþjónustu. Á stofnunum sem 

þessum skal vera varsla allan sólarhringinn, öryggiskerfi í hverri íbúð og völ á 

fjölbreyttri þjónustu, svo sem mat, þvotti, þrifum og félags- og tómstundastarfi. 

Aðstaða skal vera fyrir hjúkrun, læknishjálp og endurhæfingu. Þjónusta skal 

byggð á einstaklingsbundnu mati á þörfum hins aldraða og skal byggjast á hjálp til 

sjálfshjálpar. 

 

2. Hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum ætluð öldruðum 

einstaklingum sem eru of lasburða til að dveljast á dvalarheimilum, sambýlum eða 

í sérhönnuðum íbúðum, Þar skal veitt hjúkrunar- og læknisþjónusta og vera 

endurhæfing. Sérstök aðstaða skal vera fyrir aldraða með heilabilunareinkenni. 

Þjónusta skal byggð á einstaklingsbundnu mati á heilsufarslegum og félagslegum 

þörfum hins aldraða.  

                                                                 (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999).    
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3.3. Lög um Styrktarfélagið 

Í 2. gr. Laga um Styrktarfélag vangefinna segir: 

„Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna og reka þjónustu til stuðnings fólki með 

fötlun, sér í lagi greindarskerðingu og tengdar fatlanir. Að þessu skal unnið m.a. 

með því:  

a) að veita sem ákjósanlegust skilyrði til að hver og einn nái þeim þroska sem 

hæfileikar hans leyfa 

b) að sem flest almenn tilboð standi til boða í námi, leik og starfi 

c) að koma á fót heimilum, stofnunum og vinnustöðum fyrir þá sem þurfa, og 

að reka slíka staði ef ástæða er til. 

d) að styðja og styrkja þá sem starfa í málaflokki fatlaðra eða vilja afla sér 

menntunar á þeim sviðum sem félagið leggur áherslu á hverju sinni 

e) að annast kynningu á málefnum félagsins og skjólstæðinga þess, t.d. með 

útgáfustarfsemi og fræðslufundum 

f) að upplýsa og aðstoða foreldra og ættingja eftir fremstu getu“.  

(Styrktarfélag Vangefinna, e.d.) 

3.4. Stefnuskrá Þroskahjálpar 
 

Í 3. grein Stefnuskrár Þroskahjálpar segir eftirfarandi: 

 

„Stjórn á eigin lífi og áhrif á ákvarðanir sem snerta það er undirstaða sannra 

lífsgæða.  

 

Fólk sem fötlunar sinnar vegna á erfitt með að taka slíkar ákvarðanir og/eða 

láta álit sitt í ljós á rétt á nauðsynlegri aðstoð til að taka ákvarðanir og tjá 

þær.  
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Allt fullorðið fólk á ótvíræðan rétt til að hafa áhrif á alla þætti eigin lífs: Hvar og 

hvernig það vill búa, hvaða aðstoð er þar veitt og með hvaða hætti. Eiga val í 

daglegu lífi sínu, s.s. hvaða fötum það klæðist, hvaða mat það borðar hvaða vini 

það umgengst, hvernig það ver frítíma sínum o.s.frv. Í þessu felst einnig frelsi til 

að velja menntun, vinnu og tómstundastarf.  

 

Allir geta með einum eða öðrum hætti látið þarfir sínar, óskir og vilja í ljós. 

Tjáningin er með mismunandi hætti og ræðst oft af stigi fötlunarinnar. Þegar 

tjáningarerfiðleikar eru miklir er hætt við að mönnum yfirsjáist þær óskir sem til 

staðar eru hjá viðkomandi einstaklingi. Þegar þannig stendur á er það fyrst og 

fremst á valdi og ábyrgð þeirra sem næstir standa, fagfólks og aðstandenda, að 

skilja hver sé vilji einstaklingsins og koma þeim vilja áleiðis. Þeim mun meiri sem 

tjáningarerfiðleikarnir eru, því mikilvægara er að viðkomandi hafi greiðan aðgang 

að einstaklingi sem þekkir hann vel og kemur óskum hans og þörfum til skila.  

Rétturinn til að taka ákvarðanir sem snerta eigið líf felur einnig í sér réttinn til að 

gera mistök og taka ábyrgð af gerðum sínum. Starfsfólki og aðstandendum ber að 

sýna víðsýni og umburðarlyndi gagnvart lífsskoðunum fólks með þroskahömlun 

og forðast að þröngva eigin skoðunum upp á það. Mörg sjónarmið í hverju máli 

eru eðlileg í nútímasamfélagi. Fólk sem fötlunar sinnar vegna getur ekki náð fram 

rétti sínum skal eiga rétt á sérstökum talsmanni“.  

Í 11. grein Stefnuskrár Þroskahjálpar segir: 

„Það er réttur allra manna að búa við öryggi á efri árum og geta notið þeirra 

áhyggjulaust.  

 

Þjónusta við aldrað fólk sem býr við fötlun skal vera fjölbreytt og miðuð við 

þarfir hvers og eins.  

 

Hafa verður hugfast að öldrun fólks með þroskahömlun hefst oft fyrr en hjá 

öðrum.  
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Þar sem öldrun fólks með þroskahömlun hefst oft fyrr en hjá öðrum verður 

öldrunarþjónusta fyrir þann hóp fyrst og fremst að taka mið af mati á aðstæðum 

og heilsu einstaklinganna en ekki einvörðungu aldri. Þeir skulu eiga rétt á 

öldrunarþjónustu þegar fagleg úttekt á heilsufari þeirra og félagslegri stöðu bendir 

til að þörf sé á slíkri þjónustu. Aldursmörk eiga ekki að setja slíkri þjónustu 

skorður. Fólk skal fá öldrunarþjónustu sem viðbót við þá þjónustu sem það þegar 

hefur vegna fötlunar sinnar.  

 

Aldrað fólk skal eiga rétt á að búa við góðar heimilisaðstæður eins lengi og það 

óskar og ráðstafa sjálft lífeyri sínum og eigum.  

Aldraðir einstaklingar sem eru fatlaðir skulu, ef þörf er á og þeir sjálfir óska, fá 

stofnanaþjónustu á litlum persónulegum heimiliseiningum í heimabyggð sinni.  

Þjónusta við aldrað fólk sem er fatlað skal vera fjölbreytt og miðuð við þarfir 

hvers og eins.  

 

Tryggja þarf nána samvinnu félags- og heilbrigðiskerfis og sameiginlega ábyrgð 

svo þjónusta við aldrað fólk taki alltaf mið af öllum þörfum þess“.  

(Landssamtökin Þroskahjálp, e.d.) 

 

3.5. Lög um mannréttindasáttmála Evrópu 
 

Í 8. grein 1. kafla Mannréttindasáttmála Evrópu er fjallað um rétt manna til 

friðhelgi einkalífs og fjölskyldu (Mannréttindskrifstofa Íslands, e.d.). 

 

Þessi grein er oft ekki virt þegar fólk með fötlun á í hlut. Mikilvægt er að réttur 

þessa fólk sé virtur eins og annarra. Það er mikilvægt að eiga þennan rétt og að 

hann sé virtur, þó að það sé ekki nema t.d. það að banka áður en vaðið er inn til 

fólks á þeirra persónulega svæði. Fólk sem vinnur með fólki hvort sem það er 

fatlað eða ekki á að sýna virðingu fyrir einkalífi þess, rétt eins og að það myndi 

vilja að væri gert í þeirra garð. 

 

Í 10. grein 1. kafla Mannréttindasáttmála Evrópu er talað um rétt til 

tjáningarfrelsis (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 
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Það að geta fengið að tjá sig frjálst er það sama og að allir hafa rétt á að segja sína 

skoðun. Það hefur oftar en ekki komið fyrir að skoðanir fólks með fötlun eru ekki 

virtar. Réttur á tjáningarfrelsi er mikilvægur fyrir alla svo að hægt sé að gera 

eitthvað í þeim málum sem að einhverja bót vantar á. Framförin í þessu hér á landi 

er til að mynda félagið Átak þar sem fólk með fötlun hefur tækifæri á að láta ljós 

sitt skína. Auðvitað ætti þetta að vera svona á öllum stöðum, ekki bara í 

einhverjum sérstökum félögum. 

 

Í 14. grein 1. kafla Mannréttindasáttmála Evrópu er tekið skýrt fram bann við 

mismunun (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

 

Það sem átt er við með þessu er að bannað er að mismuna einstaklingi í samræmi 

við réttindi hans og nær þetta yfir alla hvort sem um fötlun ræðir eða ekki. Það eru 

ekki heimildir fyrir því að eftir þessu sé farið í einu og öllu þegar um fólk með 

fötlun er að ræða. Mjög mikilvægt er að allir þeir sem koma að málefnum fatlaðra 

séu þess meðvitaðir að þessi réttindi gilda um alla. 

3.6. Samantekt 

Samkvæmt lögum á fólk með fötlun rétt á að njóta allrar almennrar þjónustu ríkis 

og sveitarfélaga á við aðra í þjóðfélaginu. Það ber að veita fólki með fötlun 

búsetuform sem því hentar, hvort sem það er sambýli eða íbúð. Samkvæmt lögum 

á svæðisskrifsstofa á viðkomandi svæði að meta þörf hvers og eins fyrir þjónustu 

og taka mið af óskum einstaklingsins í samráði við viðkomandi greiningar- og 

ráðgjafaraðila. Svæðisskrifstofur taka svo ákvörðun um þjónustu og búsetuform í 

samráði við einstaklinginn sjálfan og væntanlegt sambýlisfólk. Lög um málefni 

fatlaðra eru oft kölluð viðbótarlög vegna þess að hægt er að grípa í þau ef 

einstaklingurinn fær ekki þörfum sínum fullnægt með almennum lögum. 

Merkustu nýmæli laganna eru að áhersla er lögð á rétt fatlaðra til almennrar 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Lögin fela í sér að hert sé á rétti fatlaðra til 

þjónustu sem á að standa öllum landsmönnum til boða. Nýju lögin taka einnig til 

geðfatlaðra og eru markmiðin með þeim að auka möguleika þeirra til sjálfstæðra 
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búsetu,  kveðið er á um rétt þeirra á heimaþjónustu, frekari liðveislu og aukinna 

möguleika til atvinnu og atvinnuleitar (Bragi Guðbrandsson 1993: 27-28). 

 

Í lögum Styrktarfélagsins kemur fram að tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna 

og reka þjónustu til stuðnings fólki með fötlun og talað er um að leiðir til þess séu 

til að mynda með því að sem flest almenn tilboð standi til boða í námi, leik og 

starfi. Einnig með því að koma á fót heimilum, stofnunum og vinnustöðum fyrir 

þá sem þurfa, og að reka slíka staði ef ástæða er til. 

 

Stefnuskrá Þroskahjálpar tilgreinir að allt fullorðið fólk eigi ótvíræðan rétt til að 

hafa áhrif á alla þætti eigin lífs. Rétturinn til að taka ákvarðanir sem snerta eigið 

líf felur einnig í sér réttinn til að gera mistök og taka ábyrgð af gerðum sínum. Þar 

sem öldrun fólks með þroskahömlun hefst oft fyrr en hjá öðrum verður 

öldrunarþjónusta fyrir þann hóp fyrst og fremst að taka mið af mati á aðstæðum 

og heilsu einstaklinganna en ekki einvörðungu aldri. Þjónusta við aldrað fólk sem 

er fatlað skal vera fjölbreytt og miðuð við þarfir hvers og eins.  

 

Mannréttindasáttmáli Evrópu segir að fólk eigi að hafa rétt á tjáningarfrelsi, 

friðhelgi einkalífs og að það sé bannað að mismuna fólki. 

 

Í öllum þessum þáttum skín í gegn að allir eiga að hafa sama rétt hvort sem um 

fólk með fötlun ræðir eða ekki. Í því samræmi og því sem lögin tilgreina ættu 

lífsgæði fólks almennt að vera í samræmi við það. Fólk sem tekið er að reskjast á 

að fá þá þjónustu sem þeir þarfnast og á þá ekki að skipta máli hvort þar á í hlut 

einstaklingur með þroskahömlun eða almennur borgari.  
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Kafli 4Kafli 4Kafli 4Kafli 4    ––––    Viðtöl og þátViðtöl og þátViðtöl og þátViðtöl og þátttökuathuganirttökuathuganirttökuathuganirttökuathuganir    

Ég ræddi við tvo einstaklinga sem búa á sambýlum á höfuðborgarsvæðinu og 

lagði fyrir þá nokkrar spurningar um þá, störf þeirra, áhugamál og hvað það væri 

sem þeir gerðu sér til afþreyingar og skemmtunar.  Einnig tók ég viðtal við Sigríði 

K. Kristjánsdóttur þroskaþjálfa en hún var ein af þeim þremur sem hófu 

tómstundastarfið að Aflagranda. Að lokum fór ég í tvær vettvangsheimsóknir sem 

gerð verða skil á hér á eftir.  

4.1. Þorlákur Jakobsson 

Þorlákur fæddist í Reykjavík og þar hefur hann búið á tveimur stöðum.  Einnig 

bjó hann á Sólheimum í Grímsnesi í nokkur ár, auk þess hefur hann búið á 

sambýli í Reykjavík og flutti svo með íbúunum þaðan í annað hús. Helsta 

áhugamál Þorláks er að horfa á DVD myndir. Þorlákur hefur unnið á nokkrum 

stöðum í Reykjavík, þar má nefna Bjarkarás, Vinnustofuna Ás, í búð og í 

Iðjubergi. Í Bjarkarási var hann mest að pakka blöðum ásamt ýmsu öðru, í Ási var 

hann að setja blöð í poka fyrir fyrirtæki, í búðinni  sá hann um innkaupakerrurnar 

og fyllti á hillur. Honum fannst það mjög erfið vinna, kerrurnar voru svo þungar 

og erfitt að taka margar í einu. Í Iðjubergi var hann í dagþjónustunni, hann fékk að 

gera verkefni frá vinnustofunni og límdi á blöð og margt fleira. Þorlákur hefur 

ekki farið í Gerðuberg eða Aflagranda, honum fannst gott að ég  skyldi nefna 

hvað er í boði í Gerðubergi því hann gat þá sagt mér að hann hefði verið að vinna 

í bókbandi á Sólheimum. Ég spurði hann hvort hann hefði athugað með bókband í 

Gerðubergi en hann hafði ekki gert það, en tjáði mér það að hann langaði að 

athuga það og prófa að fara þangað en aðeins ef ég kæmi með honum. Þorlákur 

sagðist hafa farið í Aflagrandann fyrir löngu síðan en mundi lítið eftir því en 

sagðist vilja prófa það aftur og þá bara með mér. Ég spurði Þorlák hvað honum 

fyndist um það að verða í þjónustum með öðrum eldri borgurum og fékk ég mjög 

gott svar sem er svo hljóðandi: „Mér líst bara vel á að vera með öðrum eldri 

borgurum í afþreyingu, það er bara gott“. Þorláki finnst betra að vera í Iðjubergi 

heldur en búðinni en finnst alveg gaman að vera á almennum vinnumarkaði, þessu 

svaraði hann þegar hann var spurður um hvort honum líkaði betur að vera í 

sérþjónustu eða almennri. Í lokin spurði ég Þorlák hvað honum fyndist um það að 
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vera að eldast og hvað hann langaði að gera í framtíðinni og svarið  var 

eftirfarandi: „Mér finnst alveg ágætt að vera að eldast og ég eldist bráðum. Mig 

langar í framtíðinni að vinna, það er ágætt að vera þar, og svo fer ég stundum til 

Akureyrar og Bolungarvíkur og finnst gaman að ferðast“ (Þorlákur Jakobsson 

munnleg heimild, 27. febrúar 2007).    

4.2. Ingunn Eyjólfsdóttir 

Ingunn fæddist hér í Reykjavík árið 1935. Hún bjó á Eyrabakka í tuttugu og fimm 

ár. Eftir það hefur Ingunn átt heima á tveimur sambýlum í Reykjavík og býr á 

öðru þeirra í dag. Ingunni finnst mjög margt skemmtilegt, henni finnst til að 

mynda mjög gaman að mála og teikna. Ég spurði Ingunni hvernig henni litist á að 

vera í starfi með öðrum eldri borgurum og fékk ég þetta svar: „Mér finnst það 

bara fínt, gaman að vera með konunum“. Ingunn hefur aðeins unnið í Húsinu sem 

er ein eining Lækjaráss, svo hefur hún verið í Gerðubergi og er þar einu sinni í 

viku frá 10-12. Þegar Ingunn er í Gerðubergi tekur hún stundum með sér 

handavinnu og er þá að prjóna. Ingunn er með konunum í Gerðubergi í saumahóp. 

Aðspurð að því hvort hún hafi nýtt sér afþreyinguna í Aflagrandanum svarar hún 

því neitandi og er ekki alveg viss um hvað það er. Ég spurði Ingunni að því 

hvernig henni líkaði veran í Gerðubergi og fékk ég svar svo hljóðandi: „Mér 

finnst Gerðuberg mjög fínt og finnst gott að vera þar, það er komið vel fram við 

mig og allir góðir vinir“. Einnig spurði ég hana í lokin hvað henni fyndist um að 

vera að eldast og hvað hana langaði að gera á komandi árum og fékk ég þetta svar: 

„Mér finnst bara allt í lagi að vera að eldast og hef ekki tekið eftir neinum 

sérstökum breytingum. Mig langar að gera bara eitthvað næstu árin, vera bara 

áfram að gera það sem ég er að gera núna. Ég hef verið pínu að ferðast og hef 

farið til Portúgal og fannst mjög gaman þar, ég hef líka ferðast hér heima og hef 

farið á bát útí Flatey og finnst mjög gaman að ferðast“ (Ingunn Eyjólfsdóttir 

munnleg heimild, 14. mars 2007). 
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4.3. Þátttökuathugun-Gerðuberg 

Ég mætti í Gerðubergið klukkan eitt á miðvikudegi, ég hitti þar fyrir Guðrúnu 

Jónsdóttur forstöðumann. Hún tók mjög vel á móti mér sem og annað starfsfólk 

og þjónustunotendur. Mér leið strax vel um leið og ég steig fæti þarna inn, 

andrúmsloftið var mjög létt, skemmtilegt og allir mjög kátir og glaðir. Ég ræddi 

við Guðrúnu á meðan hún sýndi mér staðinn og sýndi mér starfsemina sem var þar 

í gangi þann daginn, en dagskrá er fyrir hvern dag og getur fólk komið á þeim 

tíma sem viðfangsefnið er eða bara komið og sýnt sig og séð aðra, fengið sér kaffi 

og spjallað. Starfsfólk er mjög sýnilegt og auðvelt er fyrir fólk að leita sér 

aðstoðar ef vantar. Mér fannst starfið í Gerðubergi mjög áhugavert og gaman að 

sjá hvað fólkið var að gera og hvað það virtist alsælt. Þetta var aðallega eldra fólk 

sem ég hitti fyrir þennan dag en staðurinn er opinn fyrir allan aldur, minna er af 

yngra fólki því staðurinn er aðeins opinn á vinnutíma virka daga. Ekki er mikið 

um að fatlaðir einstaklingar sæki þessa þjónustu, það er ein kona sem kemur þarna 

einu sinni í viku og er það hún Ingunn sem ég tók viðtalið við. Einnig var einn 

heyrnarlaus nýbyrjaður og virtist það bara ganga vel, ég sá hann vera að spila vist 

við eldri menn og sýndist mér það bara ganga mjög vel og voru kallarnir mjög 

almennilegir og tóku honum greinilega vel. Starfið er mjög fjölbreytt og sagði 

Guðrún að þar væri mikill og skemmtilegur gestagangur allan daginn, hvort sem 

fólk væri að koma í afþreyingu eða bara í kaffi og spjall. Einnig er mikið um að 

fólk hringi til að spjalla og spyrja um hina og þessa hlutina og er því mjög vel 

tekið, fólk er eiginlega hvatt til að láta í sér heyra og þá helst að koma og sýna sig 

(Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 28. febrúar 2007). 

4.4. Þátttökuathugun-Iðjuberg 

Ég mætti klukkan níu að morgni fimmtudags, á móti mér tók Margrét 

Ásgeirsdóttir þroskaþjálfi. Þegar ég kom var fólk að tínast inn, en fólk er að koma 

á bilinu níu til tíu á morgnana. Andrúmsloftið sem mætti mér virtist vera mjög 

gott og fólk virtist vera ánægt og spennt að mæta til vinnu. Margrét sagði mér 

aðeins frá staðnum og starfsemi hans, síðan fór hún með mig í útsýnisferð og 

kynnti fyrir mér umhverfið. Mér fannst ekki vera mikið um starfssemi til að byrja 

með. Ég hitti þar fyrir Þorlák sem ég tók viðtal við og var hann í óða önn að líma 
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strikamerki á plasthnífapör og virtist ágætlega ánægður með það, aðalstarfssemin 

sem ég sá var inn á vinnustofu einhverfra en þar var fólk á fullu að pakka blöðum 

og allskyns álíka verkefnum. Farið var í kaffi um tíu og eftir það fór fólk aftur á 

sína staði. Ég var aðallega að skoða dagþjónustuna en fannst ekki mikið vera um 

starfsemi þennan daginn, tvær dömur fóru saman í smá göngutúr og fóru svo í 

tölvuna að skrifa sögu. Mér fannst umhverfið líta vel út en hefði viljað sjá meira 

rými og skipulagðara starf. Um tólf fór fólk svo í mat og heim eftir það og aðrir 

komu í mat og fóru svo að vinna eða gera það sem var í boði. Ég yfirgaf síðan 

staðinn um klukkan eitt eftir (Margrét Ásgeirsdóttir munnleg heimild, 1. mars 

2007)  

4.5. Frumkvöðull Aflagranda  

Hér er viðtalið sem tekið var við Sigríði K. Kristjánsdóttur þroskaþjálfa um 

tómstundarúrræðið að Aflagranda sem er fyrir fjörtíu ára og eldri. Ég bað hana um 

að segja mér hvernig hugmyndin kviknaði og allt fram að því hvernig starfið 

þróaðist til dagsins í dag. 

 

Kveikjan 

„Þetta byrjaði þannig að þegar við útskrifuðumst þá byrjaði ein af bekkjarsystrum 

mínum að vinna hjá Hinu húsinu, þar er rekið tómstundarúrræði fyrir fatlaða bara 

almennt, það heitir Sérsveitin. Þegar hún fór að segja okkur hvernig þetta væri og 

hvað væri verið að gera, þá sáum við það að þetta tómstundaúrræði var fyrir fólk 

frá sextán ára aldri og bara uppúr, svo við fórum að skoða þetta út frá þeirri 

hugmyndafræði sem við vorum búnar að fara í gegnum og þessi viðhorf og allt 

þetta, þú ert barn og þá ertu í þessum úrræðum, svo verður þú unglingur þá ferðu 

yfir í annars konar tómstundir, svo verður þú fullorðinn og þá er eitthvað annað 

sem tekur við, en í þessu var þetta allt saman. Við fórum svona aðeins að velta 

þessu fyrir okkur, hugsa þetta svolítið og velta svona ýmsum hugmyndum upp. Þá 

kviknaði þessi hugmynd hjá okkur að það væri gaman að hafa eitthvað úrræði 

fyrir elsta hópinn eða fjörtíu ára og eldri, af því að sá hópur innan fatlaðra er alltaf 

að verða stærri og stærri. Við vorum bara eins og eldhugar og vildum bara drífa í 

þessu og bara gera þetta og vorum alveg tilbúnar að gera þetta bara í 

sjálfboðavinnu vegna þess að það var enginn peningur til í að gera þetta“.  
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Upphafið 

„Við töluðum við yfirmann Sérsveitarinnar, honum fannst þetta mjög skemmtileg 

hugmynd og þörf þannig að við fórum bara á stúfana og þessi bekkjarsystir mín 

sem var að vinna í Hinu húsinu hafði svona aðgengi innan Reykjavíkurborgar til 

að fá húsnæði af því að Sérsveitin er rekin  í húsnæði sem borgin á. Hún fékk 

húsnæði fyrst upp á Vesturgötu og við byrjuðum þar og héldum okkar fyrsta fund 

þar. Þegar við byrjuðum með þetta á Vesturgötunni þá auglýstum við þetta þannig 

að við sendum tilkynningu á Svæðisskrifstofurnar og Styrktarfélagið og báðum 

þær að dreifa þessu út á sínar starfsstöðvar, á sambýlin, hæfingarstöðvar og 

vinnustaði þannig að þetta barst út. Hugmyndin hjá okkur var líka sú að hafa þetta 

almennt, ekki bara sérúrræði fyrir fatlaða heldur fyrir fullorðið fólk. Á 

Vesturgötunni er svona þjónustumiðstöð, þar er svona handavinna og ýmislegt um 

að vera og við fengum það húsnæði, héldum svo svona kynningarfund rétt fyrir jól 

eða í byrjun desember 2005. Það komu um 40-50 manns og þetta var alveg 

ofsalega vel heppnað, þá kynntum við hvernig við myndum hafa þetta og svo 

fengum við prest til að hafa svona litla jólahugvekju, svo fengum við okkur kaffi 

og svo var bara spjallað“.  

 

Framgangur mála 

„Svo eftir jólin í janúar þegar við ætluðum að halda áfram þá var okkur sagt þarna 

á Vesturgötunni að þetta mundi ekki ganga, þau mundu ekki vilja fá þennan hóp 

þarna inn í húsið þ.e.a.s. fatlaða. Við urðum ægilega reiðar og svekktar af því að 

okkur fannst vera svo mikil niðurlæging í þessu og svo miklir fordómar því það 

var lögð svo mikil áhersla á að þau vildu ekki fá þennan hóp. Þá fórum við aftur á 

stúfana og þá fengum við þetta húsnæði á Aflagrandanum og við gátum bara verið 

þarna eins og heima hjá okkur. Það var stór salur og annar minni sem var hægt að 

vera með málningu og þar var hægt að vera í boccia, það var svona bocciabraut 

límd á gólfið og bara bauð uppá mikla möguleika, einnig var þar fínt eldhús. Svo 

á þessum fyrsta fundi var kosið í nefndir af því að hugmyndin okkar var sú að 

virkja þátttakendurna sem að komu, sem að sóttu þetta úrræði var að þau mundu 

vera svolítið í forsvari sjálf, við kusum í nefndir t.d. voru fjórir sem ætluðu að 

vera í kaffinefnd, þá áttu þau að sjá um að leggja á borð og vaska upp eftir kaffið 

og bara sjá um þetta með okkar aðstoð. Svo var kosin skemmtinefnd sem átti að 

vera meira í því að finna eitthvað svona skemmtiefni, dagskrárnefnd sem átti að 
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koma með hugmyndir um hvað þau vildu gera. Einnig stofnuðum við kór og 

vorum með söngtexta og sungum. Þannig að við vildum byggja þetta upp svona í 

sama formi og Sérsveitin er rekin, þá er þetta þau sjálf sem að sjá um starfið með 

aðstoð og það eru bara svona hópar sem að sjá um þetta og svo ætluðum við bara 

að vera svona til hliðar til aðstoðar. Þetta gekk mjög vel og það voru margir sem 

mættu eða í kringum 30-40 manns sem komu á hvern fund. Svo eftir fyrsta 

fundinn okkar á Aflagrandanum þá sendum við út dagskrá, að það yrði opið frá 

14-17 og að við seldum kaffið á ca. 2-300 krónur, svo settum við upp dagskrá. 

Svo vorum við með ýmsar hugmyndir t.d. með vorinu mundum við fara meira í 

gönguferðir, hafa svona einn bocciadag, svo vorum við með bingó síðasta 

laugardag í mánuði og það var kona sem sér um bingó í þjónustumiðstöðinni í 

Aflagrandanum fyrir aldraða, hún var tilbúin til að koma til okkar einn laugardag í 

mánuði og gera þetta frítt og hún meira að segja var mjög almennileg og náði í 

vinninga, það mæltist mjög vel fyrir. Svo vorum við líka aðeins í sambandi við 

Hitt húsið, og það kom danshópurinn frá þeim og sýndi dans, svo kom einu sinni 

harmonikkuleikari og þá dönsuðum við og sungum og var bara mjög 

skemmtilegt“.  

 

Upphaflegur draumur 

„Draumurinn okkar þegar við vorum að byrja á þessu var að hafa þetta í 

miðbænum af því að hugmyndin okkar var líka sú að við vildum fara svolítið út. 

Við vorum búnar að hugsa okkur að þá gætum við hist þar og labbað svo niður í 

bæ og farið á málverkasýningar eða á kaffihús svona til að opna þetta svolítið. 

Upphaflega sáum við þetta starf fyrir okkur í miðbænum til að reyna að hafa það 

sem hluta af öðru félagsstarfi, af því að fatlaðir hafa alltaf verið svo lokaðir frá 

samfélaginu og einhvernvegin svo afskiptir, eru alltaf einhversstaðar sér í 

einhverju sérúrræði, eitthvað lokað frá öðrum. Þar sem við vorum svona 

nýkomnar út úr skólanum þá vildum við halda áfram með þetta sem við vorum 

alltaf að tala um í skólanum, að fatlaðir eigi að vera hluti af samfélaginu og að þau 

eigi að vera úti í samfélaginu og vera með öðrum. Það er gott fyrir hinn fatlaða og 

það er gott fyrir okkur hin líka. Hugmyndin með að hafa  starfið í miðbænum var 

líka til að vera sýnilegri til þess að hrinda úr vegi þeim fordómum í garð fatlaðra 

sem eru ríkjandi í samfélaginu. Fordómar eru ekkert annað en fáfræði og fólk veit 

ekkert og þekkir ekki. En af því að við fengum ekki húsnæði í miðbænum þá 
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breyttust forsendurnar og við gátum ekki alveg gert þetta eins og við vildum. Svo 

var þetta ekki alveg að ganga upp fyrir okkur sjálfar þar sem þetta var 

sjálfboðavinna og við vorum allar í annarri vinnu, þannig að það var ráðinn maður 

sem að er í fötlunarfræðinni í HÍ og hann var tilbúinn til að leiða þetta áfram á 

þessum hugmyndum okkar“.  

 

Framhaldið 

„Þetta er ennþá rekið í dag á laugardögum frá 14-17 og er vel sótt. En það varð 

aldrei úr því að það væri blandaður hópur því það kom enginn, en þetta var skref í 

rétta átt og kannski hefði bara þurft fleira starfsfólk til að styðja þá sem koma í 

þetta tilboð og halda utan um þetta. Fólkið þarf stuðning og það þarf að virkja það 

því fólkið vill gera ýmsa hluti en þarf aðstoð við það. Markmiðið er að virkja 

fólkið í að koma fram og sýna hvað þau eru að gera því þau fá ekki mörg tækifæri 

til þess“ (Sigríður K. Kristjánsdóttir munnleg heimild, 14. febrúar 2007). 

 

4.6. Samantekt 

Það sést hér að ofan í viðtölunum við Þorlák og Ingunni að svör þeirra eru frekar 

lík og hafa þau svipaðan bakgrunn. Þau eru bæði fædd í Reykjavík, búa á 

herbergjasambýli og eru í sérhæfðri dagþjónustu. Einnig hafa þau bæði verið með 

öðrum ófötluðum í starfi eða afþreyingu. Þorlákur hefur verið að vinna í búð en er 

það ekki lengur því það var orðið of erfitt, í dag er hann í dagþjónustunni í 

Iðjubergi og virðist líka vel þar. Ingunn er í dagþjónustunni í Húsinu sem er ein 

eining Lækjaráss, einu sinni í viku fer hún í Gerðuberg og er þar með konunum að 

prjóna og sauma og líkar það mjög vel. Viðhorf þeirra beggja til að vera í starfi 

með öðrum eldri borgurum er mjög gott og finnst þeim það báðum fínt. 

 

Eftir að hafa farið í heimsókn í Gerðuberg og Iðjuberg sést að starfsemin þar er 

mjög lík og eru staðirnir fyrir fólk á svipuðu aldursbili. Starfið í Gerðubergi fannst 

mér mun líflegra, þar er farið eftir dagskrá allan daginn og er fólk að koma og fara 

eftir því sem hentar. Í Iðjubergi eru flestir með einhverskonar dagskrá fyrir sig en 

upplifun mín á þeim degi sem ég kom var sú að mér fannst lítil sem enginn 

starfsemi í gangi, eiginlega eini sem ég sá vera gera eitthvað var Þorlákur en hann 
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var í óðaönn að líma strikamerki á poka með plasthnífapörum í. Starfið er mjög 

frjálslegt en mætti vera skipulagðara að mínu mati. Viðhorf starfsfólks staðanna 

sem ég heimsótti og ég ræddi við var almennt jákvætt í garð þess að fólk með 

fötlun væri að nýta sér almenna þjónustu á borð við Gerðuberg. Guðrún í 

Gerðubergi var mjög opin fyrir því að fatlaðir kæmu þangað, en kvaðst samt 

eiginlega ekki geta tekið á móti fólki sem þyrfti manninn með sér, það hafði verið 

reynt og varð útkoman þannig að fylgdarmaðurinn var farinn að yfirtaka starf 

starfsmanns að hluta og olli það truflun fyrir aðra notendur þjónustunnar.  

 

Viðtalið sem ég tók við Sigríði var mjög merkilegt og opnaði nýja sýn á hversu 

lokað samfélagið er í raun. Þetta var mjög góð tilraun hjá þeim að reyna að koma 

á fót starfsemi þar sem allir fjörtíu ára og eldri gætu komið saman og gert eitthvað 

skemmtilegt einu sinni í viku, hvort sem um fatlaða var að ræða eða ekki. Eflaust 

hefði þurft meiri kynningu til almennings til að þeir myndu koma, en það versta 

var hvað þau mættu miklum fordómum á byrjunarreit. Starfið þar í dag er allavega 

vel metið af þeim sem það nýta í dag.  
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Kafli 5Kafli 5Kafli 5Kafli 5    –––– Er almenn dagþjónusta fyrir alla? Er almenn dagþjónusta fyrir alla? Er almenn dagþjónusta fyrir alla? Er almenn dagþjónusta fyrir alla?    

5.1. Sérhæfð þjónusta - Iðjuberg 

Iðjuberg hóf starfsemi sína 13. október 1995 og er fyrir einstaklinga með fötlun 

frá 25 ára aldri. Starfsemin skiptist í tvær deildir, Vinnustofu einhverfra og 

dagþjónustu fyrir fatlað fólk. Í Iðjuberg njóta um 40 einstaklingar með fötlun 

mismunandi þjónustu og þjálfun, flestir sækja þjónustuna hálfan daginn (Margrét 

Ásgeirsdóttir munnleg heimild, 1. mars 2007). 

Í dagþjónustu er lögð áhersla á list og skapandi verkefni, þar er boðið upp á ýmiss 

konar afþreyingu t.d málun, kortagerð, ýmsa handavinnu, útiveru og góðan 

félagsskap. Dagþjónustan tekur stundum þátt í pökkunarverkefnum á vegum 

vinnustofunnar. Einnig er unnið með Teacch-verkefni ásamt því að þar líka unnið 

með tré og leir og hafa þau til handverk til sölu sem og jóla- og 

tækifæriskort. Iðjuberg er einnig í samstarfi við félagsstarfið í Gerðubergi en 

þangað er reglulega farið á listasýningar, boccia, bókasafnsferðir og kaffihús. 

(Hólaberg-Iðjuberg, e.d.) 

Markmið Iðjubergs 

• „Styrkja stöðu einstaklingsins og viðhalda þeirri færni sem hann hefur. 

• Efla samvinnu, myndun félagslegra tengsla, styrkja sjálfsmyndina og 

stuðla að vellíðan.  

• Áhersla er lögð á að viðhalda lífsleikni  þeirra einstaklinga sem nota 

þjónustuna“. 

 Meginmarkmið dagþjónustu er að styrkja og viðhalda samvinnu, sjálfsmynd 

og vellíðan. 

(Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík, e.d.). 
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5.2. Almenn þjónusta – Gerðuberg 

Gerðuberg er alhliða menningarmiðstöð sem rekin er af Reykjavíkurborg.  Þar er 

áhersla lögð á að aðgengi sé gott að viðburðum og fræðslu á sviði menningar og 

listar fyrir fólk á öllum aldri. Markmið Gerðubergs er að vera uppbyggjandi, 

fræðandi, leiðandi á sínu sviði og skemmtilegt og er þetta haft að leiðarljósi í 

starfi. 

Öflugt félagsstarf er starfrækt í Gerðubergi. Þar er fjölbreytt dagsskrá fimm daga 

vikunnar og er fólki frjálst að koma þegar það vill, í það sem það langar. Það sem 

í boði er, svo eitthvað sé nefnt er: tréútskurður, handavinna, postulínsnámskeið, 

glerskurður, gönguferðir, sund, myndlist, kór, dans o.fl. 

(Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 28. febrúar 2007) 

Meginmarkmið og hugmyndafræði félagsstarfs Gerðubergs 

• „Að Félagsstarfið sé hlýr og hvetjandi vettvangur þar sem saman fer 

hæfileg blanda af lífsgleði og alvöru svo að líf og saga hvers og eins fái 

notið sín. 

• Að finna þekkingu, reynslu og hæfileikum gestanna farveg innan 

Félagsstarfsins og hvetja þá til frumkvæðis og sjálfstæðra athafna. 

• Að skapa fjölbreytilegt umhverfi þar sem gestirnir geta fundið vettvang 

við hæfi. 

• Að fyrirbyggja og draga úr félagslegri einangrun gestanna. 

• Að þjónustan hafi sjálfshjálp og  og sjálfsákvörðunarrétt gestanna að 

leiðarljósi. 

• Að allir hafi jafnan rétt til þátttöku í Félagsstarfinu. 

• Að hver einstaklingur finni verkefni við sitt hæfi. 

• Að efla sjálfstraust og sjálfsmat gestanna og auka þannig lífsgæði þeirra.  

• Að þjónustan sé ekki hverfisbundin. 

• Að aðstaða sé fyrir hendi fyrir áhugahópa og félagasamtök. 

• Að í boði sé fræðsla og kynning á margvíslegum málum þjóðfélagsins. 

• Að styrkja sjálfstæði og sjálfsöryggi gestanna með ýmiss konar 

menningar- og listsköpun“ (Gerðuberg menningarmiðstöð e.d.). 
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5.3. Aflagrandi 

Aflagrandi er tómstundaúrræði sem rekið er af Sérsveit Hins hússins. Starfsemin 

er starfrækt einu sinni í viku og er fyrir fólks með fötlun, 40 ára og eldri. Í 

Aflagranda er staðið fyrir fjölbreyttri dagskrá þar sem er lögð áhersla á góða 

afþreyingu, fræðslu og menningu. Starfsemin fer fram með þeim hætti að fólkið er 

í aðalhlutverki og sér um viðburðina sjálft að mestu leyti með dyggri aðstoð 

starfsmanna þegar þess er þörf. Dagskráin er misjöfn frá laugardegi til laugardags, 

stundum er farið í ferðir eins og útí Viðey, bíó, leikhús og út að borða. Einnig er 

dagskráin fjölbreytt innanhúss og er þá spilað bingó, haldin böll og fleira. Dagskrá 

fyrir hvern mánuð á að vera hægt að sjá á heimasíðu Hins hússins, einnig er meira 

um starfsemina og upphaf hennar hér á undan í viðtali við frumkvöðul 

Aflagranda. 

 

5.4. Samanburður/samantekt 

Staðirnir sem ég skoðaði eru bæði líkir og ólíkir allir á sinn hátt. Í Gerðubergi er 

mjög öflugt og fjölbreytt starf, ég varð strax heilluð af starfseminni og af því hvað 

það var góður andi á meðal fólksins sem var að sækja þangað. Staðurinn er opinn 

fólki á öllum aldri og gott samstarf er á milli barna og eldra fólks. Sett er upp 

dagskrá fyrir veturinn og það hafa myndast hópar í hverjum dagskrárlið fyrir sig, 

sumir mæta reglulega í fleira en eitt eða tvö. Hóparnir eru alltaf opnir fyrir nýjum 

félögum og starfsfólkið er með eindæmum vingjarnlegt og hjálpfúst. 

 

Iðjuberg er dagþjónusta fyrir fólk með þroskahömlun frá 25 ára aldri. Aldursbilið 

er mjög breitt og er því vítt svið sem þjónustan þarf að ná yfir, þarfir 

einstaklinganna eru misjafnar og eru oft meiri eftir því sem þeir eru eldri. 

Starfsemin á að vera fjölbreytt og áherslan lögð á list og skapandi verkefni. Fyrir 

mér var starfsemin ekki eins og ég var búin að gera mér í hugarlund áður en ég fór 

og heimsótti þau. Mér fannst sama sem engin starfsemi vera í gangi nema inn á 

vinnustofu einhverfra, kannski hitti ég bara á svona rólegan dag. Umhverfið 

fannst mér jaðra við að vera stofnanalegt og rýmið mætti vera meira og 

skipulagðara.  
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Ég fór að vísu ekki í heimsókn í Aflagrandann en á eftir að gera það einhvern 

daginn. En ég tók viðtal við Sigríði og gat hún sagt mér það vel frá starfseminni 

og hvernig hún byrjaði. Eftir að hafa heyrt frásögnina fannst mér eins og ég væri 

búin að fara í heimsókn þangað, starfsemin þar er frábær og sniðugt að hafa hana 

um helgi, þá er eitthvað hægt að gera sér til skemmtunar þegar fólk er í fríi frá 

vinnu og dagþjónustu. Starfsemin átti upphaflega að vera fyrir alla en það gekk 

því miður ekki upp, það hefði verið stórt stökk uppá við ef það hefði heppnast, en 

samt sem áður komst þarna á fót frábært tómstundarúrræði fyrir þá sem eldri eru. 

Það að hafa allan aldur saman getur reynst erfitt því að yngra fólkið gerir allt aðrar 

kröfur til starfseminnar en eldra fólkið. 

 

Þjónustustaðirnir eru allir mjög góðir hver á sinn hátt, það er alltaf hægt að gera 

betur en gert hefur verið. Hvert skref er skref upp á við og stefnir vonandi alltaf 

hærra og hærra þar til allir geti verið saman í félags- og tómstundarstarfi. 

Sérþjónustan má samt alveg vera áfram til staðar því það eru alltaf einhverjir sem 

vilja það frekar eða þurfa einfaldlega á meiri aðstoð að halda. Einnig væri kannski 

hægt að þjálfa starfsfólk á þann hátt að þeir séu betur í stakk búnir að taka á móti 

fólki með frávik og allskonar sérþarfir. Eldra fólk hvort sem það er fatlað eða ekki 

getur þurft mismikla aðstoð og er þá ekki úr vegi að það þurfi að auka þekkinguna 

til að koma til móts við það, það eru ekki alltaf fagmenn sem vinna á 

þjónustustöðunum.    
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6. Kafli 6. Kafli 6. Kafli 6. Kafli –––– Stefnur og straumar Stefnur og straumar Stefnur og straumar Stefnur og straumar    

Hér í lokin verður skoðað hvernig staðan í dag er gagnvart öldruðum og fólki með 

fötlun sem er komið á efri árin. Einnig verður skyggnst inn í þá framtíðarsýn sem 

von er á í þessum málaflokkum 

6.1. Staðan í dag 

Málefni fatlaðra 

Þegar málefni fatlaðra eru skoðuð kemur í ljós að á síðustu árum eða áratugum 

hafa orðið miklar breytingar á þeirra högum. Í dag er áherslan lögð á að þeir geti 

valið það búsetuform sem þeir vilja og hentar hverjum og einum, og fengið þá 

heimilishjálp og stuðning sem hver og einn þarf á að halda til að vera sjálfstæður 

og sjálfbjarga. Fatlaðir eiga að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu, þeir hafa 

sömu þarfir og langanir og við hin. Með persónumiðaðri þjónustu er reynt að 

koma til móts við alla þessa þætti. Þjónustu við fullorðna þarf að laga að þörfum 

hvers og eins á grundvelli sjálfræðis, styrkleika og áhugasviðs svo hann fái notið 

sín á eigin forsendum. Réttindagæsla er meðal lykilhugtaka í því tilliti. Þá er 

aðgengi fatlaðs fólks eitthvað sem þarf að bæta sem og frágengi, til að mynda 

útgönguleiðir úr byggingum.  Rannsóknir og fræðileg umfjöllun um fatlanir og 

fatlað fólk hérlendis hefur aukist á síðustu árum og er til þess fallin að styðja við 

framþróun innan málaflokksins. Menntun á þessu sviði er alltaf að aukast en 

nokkrar blikur hafa verið á lofti hvað varðar mönnun í félagslegri þjónustu, 

einkum starfsfólks án sérhæfðrar menntunar eða reynslu. Þá er á það bent að 

tæknibylting undanfarinna ára á sviði samskipta- og upplýsingatækni og rafrænnar 

umhverfisstjórnunar hefur gagnast mörgu fötluðu fólki afar vel. Þess er að vænta 

að sú þróun haldi áfram (Svæðisskrifsstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum, 2006). 

 

Málefni aldraðra 

Öldrunarþjónusta  hér á landi miðast við að þjóna þeim aldraða eins og heilsufar 

hans og færni segir til um hverju sinni. Hún er á ábyrgð samfélagsins og kostuð af 

sameiginlegum sjóðum þjóðarinnar. Samkvæmt lögum nr. 125/1999 um málefni 

aldraðra bera stjórnvöld ábyrgð á skipulagi, þróun og framkvæmd hennar. Ríki og 

sveitarfélög sjá svo um að byggja þjónustuna upp. Æ fleiri aldraðir kjósa að búa í 
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eigin húsnæði eins lengi og heilsan leyfir. Rauði þráðurinn í allri stefnumótun í 

þjónustu við aldraða er að þeir haldi sjálfstæði og sjálfræði sínu eins lengi og 

kostur er. Einnig að sem minnst röskun verði á högum þeirra þegar 

aldurinn færist yfir. Forsenda þess að þetta sé hægt er að tekið sé mið af þörfum 

aldraðra á öllum sviðum þjóðfélagsins (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2003). 

6.2. Framtíðarsýn 

Málefni fatlaðra 

Lögð er áhersla á að byggð verði betur upp fagleg þekking og gæðastarf í þjónustu 

við fötluð börn og fullorðna. Þjónustan sé einstaklingsmiðuð, byggð á heildstæðri 

og sveigjanlegri þarfagreiningu í samráði við notendur hvers tíma. Gæðum 

þjónustunnar og viðhorfum notenda til hennar verði fylgt eftir með reglulega, 

meðal annars með könnunum meðal notenda og starfsfólks og mati á árangri út frá 

sérstökum mælikvörðum. Þannig verði fylgst með því að settum markmiðum sé 

náð. Lögð er áhersla á að skapa traust milli stjórnenda, starfsfólks, notenda og 

aðstandenda þeirra, meðal annars með því að bregðast fljótt og örugglega við 

kvörtunum og ábendingum. Fylgst sé vel með nýjungum í þjónustu við fötluð 

börn og fullorðna jafnframt því að gæta hagkvæmni í rekstri. Megináhersla er 

lögð á það af hálfu félagsmálaráðuneytisins að þeir sem búa við fötlun eigi, jafnt 

og aðrir, kost á stuðningi til sjálfstæðis og lífsgæða sem stuðla að því að þeir fái 

notið sín sem fullgildir þegnar samfélagsins á forsendum eigin getu og styrkleika 

og njóti virðingar. Því verði jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra 

þjóðfélagsþegna og skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi leiðarljós allra aðgerða 

samfélagsins gagnvart fötluðum börnum og fullorðnum (Svæðisskrifsstofa 

málefna fatlaðra á Vestfjörðum, 2006). 

 .  

Málefni aldraðra 

Í stefnumótun um málefni aldraðra hingað til hefur skort nokkuð á heildstæða sýn 

á málaflokkinn. Í mörgum tilvikum hafa aðgerðir einkennst af úrræðum til að 

bregðast við brýnum vanda líðandi stundar og ekki hefur verið horft sem skyldi til 

framtíðar. Á liðnum árum hefur skortur á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða, einkum á 

höfuðborgarsvæðinu, verið sá vandi sem mest hefur reynt á. Áhersla hefur verið á 
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að leysa allra brýnustu þörfina með því að byggja ný hjúkrunarrými og hefur 

miklum fjármunum verið varið í það verkefni. Þetta virðist hafa bitnað á annarri 

þjónustu við aldraða, sem þegar er fyrir hendi, og einnig staðið fyrir þrifum í 

þróun nýrra úrræða og leiða til að seinka þörf fólks fyrir vistun á stofnun eða 

koma í stað stofnanavistunar. Forsendur allrar stefnumótunar er þekking á 

núverandi aðstæðum, yfirsýn yfir þróun viðkomandi málaflokks á liðnum árum, 

mat á kostum og göllum þeirra úrræða og aðgerða sem beitt hefur verið og 

framtíðarsýn þar sem byggt er á öllum helstu upplýsingum sem liggja fyrir eða 

unnt er að afla um fyrirsjáanlega þróun aðstæðna sem haft getur áhrif til breytinga 

á þörf fyrir úrræði og aðgerðir. Varðandi málefni aldraðra má nefna lýðfræðilegar 

breytingar af ýmsu tagi, svo sem þróun mannfjöldans, aldursþróun þjóðarinnar, 

byggðaþróun og fyrirsjáanlegar breytingar á heilsufari auk viðhorfsbreytinga sem 

fylgja breyttum aðstæðum í samfélaginu og nýjum kynslóðum (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 
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LokaorðLokaorðLokaorðLokaorð    

Það var mjög áhugavert og krefjandi að vinna þessa ritgerð. Við vinnuna við hana 

gerði ég mér betur grein fyrir hversu lokað samfélagið er enn þann dag í dag. Það 

er greinilega ekki nóg að lög og fræði segi að allir eigi að hafa sama rétt og eigi 

rétt á að velja sér sjálft það sem það vill gera við sinn tíma, hvort sem það er vinna 

eða tómstundir. Fatlaðir koma alltof oft að lokuðum dyrum, ef þær eru ekki 

lokaðar þá finnst þeim þau ekki velkomin.  

 

Sjálfsákvörðunarhópar geta hvatt fatlað fólk til að tala fyrir sig sjálft, taka 

ákvarðanir um eigið líf, geta valið, vera sjálfstætt og taka ábyrgð á eigin lífi. Það 

er mikilvægt að þroskaþjálfar leggi áherslu á valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt í 

markmið þegar verið er að vinna með fötluðu fólki. Eftir því sem valdefling 

einstaklingsins eykst fer hann að finna fyrir auknu sjálfsöryggi og aukinni trú á 

eigin getu. Þetta leiðir til þess að hann verður færari um að stjórna eigin lífi, sem 

hefur aftur í för með sér enn bættari sjálfsmynd.  

 

Það að komast á eftirlaun hefur oft verið talið eftirsóknarvert. Fólk hefur tíma til 

að sinna áhugamálum sínum að meiri krafti en áður og erill og áhyggjur 

hversdagsins tilheyra fortíðinni. Fólk með fötlun þarf einnig að eiga sér stað í 

samfélaginu eins og aðrir, fatlaðir  hafa oft orðið útundan því ekki er um stóran 

hóp að ræða og hafa oft ekki náð háum aldri. Með þróun hugmyndafræðinnar, 

lífsgæða og bættra gæða heilbrigðisþjónustu hefur aðbúnaður og lífsgæði fólks 

aukist til muna. Lífaldur einstaklinga hefur hækkað frá ári til árs og er orðinn mun 

hærri en var hér áður fyrr.  

 

Markmið verkefnisins var að gera grein fyrir stefnum og straumum í þeirri 

hugmyndafræði sem unnið er eftir bæði í málefnum fatlaðra og ófatlaðra. Einnig 

að kynna þau þjónustuúrræði sem skoðuð voru og bera þau saman. Skoðuð voru 

lög og stefnur sem sýna fram á þann rétt sem við eigum öll að hafa, en er raunin 

sú að fólk sé að fá allt það sem það á rétt á? 
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