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ÚTDRÁTTUR 

 

Höfundur kannaði stöðu félagsráðgjafar við bráðadeildir Fjórðungssjúkrahússins á 

Akureyri. Eigindlegar samræður voru við 22 meðrannsakendur. Þar af voru 

samræður við sjö sjúklinga bráðadeilda og tvo aðstandendur. Hugarflugsfundir 

voru með fjórum rýnihópum sem samanstóðu af 13 þverfaglegum tilvísandi 

samstarfsaðilum af sjúkrahúsinu. Staða félagsráðgjafar var skoðuð út frá 

fræðilegum hugmyndum um læknisfræðilegt (e. biological/medical approach) 

andstætt sálfélagslegt (e. psychosocial approach) heilbrigðilíkan. Sjúkrahúss-

félagsráðgjöf starfar á snertifleti þessara heilbrigðilíkana og hefur myndað 

lífsálfélagslegt (e. biopsychosocial approch) heilbrigðilíkan. Staða félagsráðgjafar 

við FSA var rannsökuð út frá því sjónarhorni. Fræðikenningar um samvinnu 

fagaðila í heilbrigðisþjónustu voru skoðaðar. Einnig kenningar um notendasamráð 

í ljósi breytinga sem nú eru að gerast á alþjóðavettvangi og innan íslensks 

velferðarsamfélags og heilbrigðisþjónustu. Skipulag heilbrigðisþjónustu setur 

sjúkrahússfélagsráðgjöf mörk. Rannsóknin leggur grunn að símati gagnreyndrar 

þjónustu en kenningar um kerfisbundna greiningu þjónustukerfa voru athugaðar 

með þetta í huga. Rannsóknin sýndi að notendur þjónustunnar og samstarfsaðilar 

eru sammála um nauðsyn þess að félagsráðgjafaþjónusta sé við bráðadeildir 

sjúkrahússins. Það veitir öryggi að hafa samvinnu við og greiðan aðgang að slíkri 

þjónustu í nærsamfélagi.  
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1. INNGANGUR  

 

1.1 Mikilvægi rannsóknar  

Félagsráðgjöf byggir á aldagamalli hefð mannúðarstarfs (Helga Jóhannsdóttir, 

2006; Reynolds, 1942; Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997). 

Fagið nýtir þekkingu annarra faggreina sem lúta að sálfélagslegu umhverfi 

einstaklingsins og tengir saman heildarsýn með aðferðafræði félagsráðgjafar. 

Aðferðafræði, sem meðal annars byggir á þjálfun „hinnar gjöfulu hlustunar“ 

(Hoffman, 2002, bls. 244-247) eftir mannlegum gildum og næmni fyrir sögu 

einstaklingsins. Sögu, eins og hver og einn vefur hana hverju sinni í takt við 

sjálfan sig í umhverfi sínu, félagslegu og náttúrulegu. Aðferðafræði, sem hugar að 

því að félagsráðgjafinn er mannvera og þróar hann sem faglegt og sammanneskju-

legt verkfæri til samráðs og aðstoðar skjólstæðingnum. Þannig hefur félagsráðgjöf 

þróað hárfínar aðferðir til að fást við erfiðleika og breytilegar aðstæður í 

samfélaginu. Markmiðið er að mæta skjólstæðingum með víðum og opnum 

skilningi á einstaklingsbundnum og félagslegum viðfangsefnum. Samkvæmt 

reynslu höfundar úr starfi þá leitast félagsráðgjöf ætíð við að hafa viðmið í 

starfsemi þeirrar stofnunar þar sem hún er stunduð og tekur þá lit af sérkennum 

stofnunarinnar. Þetta gerist vegna víðs umfangs fagsins.  

 

Rannsóknir á sviði félagsráðgjafar á Íslandi eru mjög mikilvægar, ekki síst í ljósi 

þess að félagsráðgjöf er ungt fagsvið hér eða rétt tæp hálf öld frá því fyrstu 

félagsráðgjafarnir hófu hér störf. Fjöldi rannsókna á félagsráðgjöf við íslenskar 

aðstæður er því ekki mikill. Nauðsynlegt er fyrir starfandi félagsráðgjafa og nema 

að kortlagt sé sem víðast hvernig félagsráðgjöf virkar í íslensku samfélagi og að 

reynsla við að beita rannsóknaraðferðum verði víðtækari. Félagsþjónusta og 

sértæk verksvið innan félagsráðgjafar eru mest áberandi í þeim rannsóknum sem 

hafa verið gerðar. Félagsráðgjöf á íslensku heilbrigðissviði hefur ekki verið 

áberandi rannsóknarverkefni. Félagsráðgjöf á bráðadeildum sjúkrahúsa hefur ekki 

verið mikið til umfjöllunar, en mikilvægar rannsóknir á þessu sviði eru rannsókn 

Svövu Stefánsdóttur um samvinnu sem verkfæri í samskiptum sjúklinga og 
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fagfólks (Svava Stefánsdóttir, 1996) og rannsókn Bjargar Karlsdóttur (2004) á 

reynslu átta aðstandenda af samstarfi við geðdeildir LSH. Nú nýverið gerði Anna 

Rós Jóhannesdóttir félagsráðgjafi við LSH rannsókn sem fjallar um viðhorf 

sérfræðilækna til samskipta innan sinnar stéttar og við aðra heilbrigðisstarfsmenn 

(Anna Rós Jóhannesdóttir, 2005). Allar fjalla þessar rannsóknir um mismunandi 

hliðar samvinnu þvert á fagstéttir en samvinna er mjög mikilvægur liður í 

félagsráðgjafarþjónustu.  

 
Það er mikilvægt að bæta við umfjöllunarefni rannsókna í félagsráðgjöf vegna 

fagþróunar, en slíkar rannsóknir eru einnig mikilvægar með hliðsjón af samvinnu 

starfsstétta í heilbrigðisþjónustu. Eftir því sem fjölbreytni þjónustunnar verður 

meiri verður mikilvægara fyrir fagstéttir að vita mörk sín og annarra, ekki síst á 

sviðum þar sem mörk eru óljós eða þekking skarast. Í því ljósi og vegna 

nútímakröfu um hagsýni í rekstri, gæðastjórnun og hagræðingu í heilbrigðis-

þjónustu er umhugsunarvert fyrir félagsráðgjafa að móta skýr, gagnrýnd tæki til 

að meta vinnu sína og árangur.  

 
Félagsráðgjöf á Íslandi er lögvernduð starfsgrein og lýtur lögum nr. 95 frá 28. 

september 1990 um félagsráðgjöf. Þar segir í 7. gr. „Félagsráðgjafa ber að þekkja 

skyldur sínar samkvæmt lögum, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar 

er varða félagsráðgjöf. Félagsráðgjafar bera ábyrgð á þeirri félagsráðgjöf sem þeir 

veita“. Þannig er það fyrst og fremst undir félagsráðgjöfum komið að þróa starf 

sitt og skýra, notendum til góða.  

 

1.2 Tilgangur og val rannsóknarefnis  

Þegar einn félagsráðgjafi sinnir félagsráðgjafarþjónustu við öll sérsvið bráðadeilda 

næst stærsta sérþjónustusjúkrahúss landsins sem um leið er eina varasjúkrahús 

landsins er nauðsynlegt að spyrja öðru hverju hvert þjónustan stefnir. Er til dæmis 

tryggt að þriðja grein laga um réttindi sjúklinga nr. 74 28. maí 1997 nái til allra 

þeirra sem sækja faglega þjónustu til sjúkrahússins? Greinin hljóðar svo:  

 „Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum 

tíma er völ á að veita. 

 Sjúklingur á rétt á þjónustu sem miðast við ástand hans og horfur á 

hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ er á. Heilbrigðisstarfsmaður 

skal leitast við að koma á traustu sambandi milli sín og sjúklings. 
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 Sjúklingur á rétt á samfelldri þjónustu og að samstarf ríki milli allra 

heilbrigðisstarfsmanna og stofnana sem hana veita.“  

Ljóst er að þessi lagagrein er ávísun á umfjöllun sem gefur færi á mismunandi 

túlkun. Félagsráðgjöf sinnir um sálfélagslegar þarfir sjúklings og það er þekkt að 

hugmyndafræði hinna tveggja heilbrigðilíkana um umönnun, hins læknisfræðilega 

og hins sálfélagslega, fer ekki alltaf saman (Berkman, 1996). Misræmi getur 

skapast og sjúklingur fundið fyrir álagi af misræmi í umönnun. Samfella 

þjónustunnar og traust sjúklings til hennar getur skipt sköpum fyrir árangur 

læknisaðgerða. Með hliðsjón af víðtækum rétti sjúklings, vandanum við að koma 

öllum þráðum saman í eina heild og víðfeðmi félagsráðgjafar þótti höfundi 

nauðsynlegt að rannsaka stöðu félagsráðgjafar bráðadeilda við FSA með hliðsjón 

af faglegri umræðu hér heima og erlendis. Höfundur hafði einnig í huga nýja 

stöðu starfsstöðva heilbrigðisstarfsmanna og það hvort félagsráðgjöf væri þjónusta 

sem gæti sinnt þörfum sjúkrahússins nógu vel utan frá, frá sjálfstæðri starfsstöð.  

 

Markmið félagsráðgjafaþjónustu FSA er að veita sjúklingum og fjölskyldum 

þeirra stuðning í persónulegum málum, þannig að þeim verði auðveldara að fást 

við daglegt líf, oft út frá breyttum forsendum svo sem a) varðandi félagsleg 

réttindi og þjónustu, almannatryggingar og fjárhag og b) varðandi tilfinningalega 

líðan og upplifanir af breytingum sem sjúkdómar og áföll hafa í för með sér. 

 
Tilgangur rannsóknar helgaðist þannig af markmiði starfsins og var tvíþættur: 

Annars vegar að greina núverandi félagsráðgjafarþjónustu við sjúklinga og 

aðstandendur á bráðadeildum FSA og stöðu fagsins við þessar deildir. Hins vegar 

að finna leiðir til að nýta upplýsingarnar til að bæta þjónustuna og skilgreina 

grunn að skipulegu, gagnreynanlegu (e. evidence based) kerfi félagsráðgjafar við 

bráðadeildir FSA miðað við æskilega stöðu. Ákveðið var að þessi rannsókn myndi 

beinast að því að safna gögnum til að greina þjónustuna. Í framhaldi af 

rannsókninni kæmu vonandi nægilega skýr atriði til að skilgreina grunn að 

skipulegu gagnreynanlegu kerfi í samráði við næstu yfirmenn.   

 

1.3 Umhugsunaratriði til grundvallar rannsóknarspurningum  

Eftirfarandi umhugsunaratriði voru að baki ákvörðunar höfundar um aðferðir 

rannsóknar: 
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 Þörf fyrir að greina hvaða þættir félagsráðgjafar væru nýttir í starfinu við 

bráðadeildir FSA. Tilvísanir bentu til þess að félagsráðgjöfin væri vannýtt 

miðað við sjálfsímynd fagsins og faglega þekkingu á þörfum sjúklinga. 

Tilvísanir voru að miklu leyti beiðnir um að sjúklingar fengju upplýsingar um 

félagslega réttindastöðu sína og aðstoð við að sækja bætur til Trygginga-

stofnunar ríkisins og í sjóði stéttarfélaga.  

 Þörf fyrir að greina hvaða fleiri þætti félagsráðgjafar mætti virkja í starfinu og 

hvernig. Félagsráðgjöf er fag víðrar og heildrænnar umfjöllunar um aðstæður 

skjólstæðinga hvort sem um tilfinningaleg, sálræn eða félagsleg atriði er að 

ræða. Aðferðafræði félagsráðgjafar er því víðtæk og nær yfir fjölbreyttar 

aðstæður í mannlegu lífi og tekur mið af sértækum þáttum hverju sinni.  

 Þörf fyrir að greina þarfir skjólstæðinganna sjálfra og aðstandenda þeirra. 

Ekki var ljóst hvaða væntingar sjúklingar/skjólstæðingar höfðu til félagsráð-

gjafar eða hvort frumkvæði að leitan eftir félagsráðgjöf kom frá þeim sjálfum 

eða starfsmönnum sjúkrahússins og þá hvort/hvernig væntingar starfsmanna 

lituðu væntingar sjúklinganna. Ekki var heldur ljóst hverjar væntingar 

aðstandendur höfðu fyrir hönd sjúkra ástvina sinna eða sjálfra sín í stöðunni.   

 Þörf fyrir að greina þarfir tilvísandi samstarfsmanna við sjúkrahúsið. 

Félagsráðgjöf skilgreinir sig sem sálfélagslega þjónustu, eða sálfélags-

þjónustu við skjólstæðinga og tekur sem slík við tilvísunum frá öðrum 

fagstéttum og sinnir fjölbreytilegri samvinnu þvert á faglega sérhæfni. Í 

daglegu tali er oft notað orðið stoðþjónusta yfir þjónustu félagsráðgjafar og 

fleiri starfsgreina, en skilgreining hugtaksins er óljós. Ekki var ljóst hvaða 

viðhorf hinir ýmsu samstarfsaðilar höfðu gagnvart félagsráðgjafarþjónustu og 

mikilvægi hennar. Jafnframt ganga yfir breytingatímar í heilbrigðisþjónustu 

landsins og hefðbundin umönnun sjúklinga á sjúkrahúsum er að taka 

breytingum. Hlutverkaskipti fagstétta er einnig í breytingaferli með tilheyrandi 

gráum svæðum og óöryggi, sem enn eykur þörf fyrir skýrleika.  

 

Höfundur hafði áhuga á að nota eigindlegar aðferðir og hugði hér að varnaðar-

orðum Kvale (1996) er hann bendir á að vegna nándar í djúpviðtölum sé æskilegt 

á þessu stigi að móta sér nokkurs konar siðareglur til viðmiðunar. Í viðtölum 

kunna að koma upp þær aðstæður að gott sé að vera búinn að undirbúa sig og 

þannig gæta vel að hagsmunum meðrannsakanda. Höfundur ákvað að taka á slíku 
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eftir því sem nauðsyn bæri til og taldi fagfærni félagsráðgjafa geta tekið á 

óvæntum viðbrögðum. Einnig voru innan handar sérfræðingar sem gætu aðstoðað 

ef með þyrfti. Ekki var talið að viðtölin yrðu mjög nærgöngul þar sem ekki stóð til 

að spyrja djúpt út í tilfinningalegt eða sálrænt ástand, þótt viðfangsefnið gæti leitt 

til þess. 

 

1.3.1 Skilgreining nokkurra hugtaka rannsóknar 

Aðstandandi: Maki eða mjög náinn ættingi sjúklings, oftast fjölskyldumeðlimur. 

Bráðadeildir: Félagsráðgjafi, sem hér er rannsakandi, starfar við bráðadeildir 

FSA. Þær eru eftirfarandi: Barnadeild (dag-/göngudeild, legudeild, nýburastofa), 

bæklunar- og handlækningadeild (augnlækningar, bæklunarlækningar, háls- nef- 

og eyrnalækningar, krabbamein, skurðsvið, æða- og þvagfæraskurðlækningar), 

gjörgæsludeild, kvennadeild (fæðingagangur: fæðingar, meðgönguvandi, sónar-

skoðanir, sængurlega; kvensjúkdómagangur: fóstureyðingamóttaka, krabbamein, 

kvensjúkdómar, neyðarmóttaka vegna nauðgana í samvinnu við slysadeild) og 

lyflækningadeildir I og II (almennar lyflækningar, hjartalækningar, meltingarfæra-

lækningar, krabbamein og krabbameinslyflækningar). Heitið bráðadeildir 

(Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, 2004) höfðar til styttri legutíma og er til 

aðgreiningar frá langlegudeildum á geðsviði og endurhæfingar-/ öldrunarsviði. 

Rætt er um geðræn andstætt vefræn svið. Hefð er fyrir því í daglegu tali innan 

sjúkrahúsa að greina á milli svokallaðra geðrænna og vefrænna sviða. Ekki eru 

allir á eitt sáttir um notkun orðsins vefrænn eða vefrænar deildir þótt flestir séu 

sáttir við geðrænar deildir eða geðsvið. Sameiginlegur skilningur er fyrir því að 

geðdeildir sinni fyrst og fremst um geðsjúkdóma eins og þeir eru greindir útfrá 

læknisfræði og/eða geðræna/sálræna erfiðleika.  

Breytingatímar: Rætt er um að hraði sé mikill í samfélaginu á öllum sviðum og 

breytingar svo hraðar að skýr merki upplausnar séu sýnileg, að gömul gildi fyrnist 

án þess að ný séu búin að festa sig í sessi. Heilbrigðisþjónusta á Íslandi hefur ekki 

farið varhluta af þessari þróun og á FSA má einnig sjá merki þessa. Nauðsynlegt 

er að fjalla um ýmsar kenningar um stöðu og þróun heilbrigðismála og þátta sem 

hugsanlega hafa áhrif á hana og þróun félagsráðgjafarþjónustu við sjúkrahús.   

FSA: Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri er stofnun sem er uppbyggð á sértækan 

hátt, á sér sína sérstöku menningu og hefur margvíslega samvirkandi starfsferla. 
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Það er sérgreinasjúkrahús eins og Landspítalinn Háskólasjúkrahús, annað stærsta 

sjúkrahús landsins og aðalvarasjúkrahús landsins. Það er kennslusjúkrahús og líkt 

og LSH með beina gagnvirka samvinnu við háskóla um menntun heilbrigðis-

starfsmanna, Háskólann á Akureyri, auk Háskóla Íslands. Nefndir á vegum 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins hafa meðal annars verið að huga að 

breyttu starfshlutverki sjúkrahúsa og ljóst er að FSA er ætlað stærra 

þjónustuhlutverk á landsvísu en áður (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

febrúar 2006; mars 2006).  

Samvinna þvert á faglega sérhæfni: Hér er um flókna hugtakasamsetningu að 

ræða. Hér er átt við samvinnu ólíkra sérfræðigreina á sjúkrahúsi í þeim tilgangi að 

ná fram bestu mögulegu umönnun/þjónustu við sjúkling og fjölskyldu hans á 

hverjum tíma. Sérstaklega er fjallað í kafla 2 um ólíkar aðferðir við samvinnu og 

samskipti, hvort heldur er milli starfsmanna og sjúklinga ásamt fjölskyldum 

sjúklinganna, starfsmanna í milli eða ferli samvinnu allra þessara aðila.  

Sálfélagsþjónusta: Hér er hugtakið notað yfir þá þjónustu innan bráðadeilda sem 

fellur undir starfssvið djákna, félagsráðgjafa, prests og sálfræðings, ekki síst þar 

sem þau skarast og hafa ógreinileg mörk.  

Sjúklingur: Veikur einstaklingur sem er innritaður á sjúkrahús um lengri eða 

skemmri tíma vegna veikinda sinna.  

Skjólstæðingur: Sjúklingur sem fær félagsráðgjafarþjónustu innan sjúkrahússins. 

Í þessari rannsókn er átt við einstaklinga sem voru innlagðir á einhverja af fjórum 

bráðadeildum FSA árið 2004, voru skráðir í vinnuskýrslur félagsráðgjafa 

deildanna og fengu félagsráðgjafarþjónustu í einhverri mynd. 

Stoðþjónusta: Formlegar íslenskar orðabókaskýringar finnast hvorki yfir orðið né 

hugtakið stoðþjónusta. Ýmsar ritaðar greinar finnast þar sem orðið/hugtakið 

kemur fyrir í umfjöllun um málefni en mjög er mismunandi hvað átt er við með 

stoðþjónustu. Sameiginlegt virðist þó vera að hugtakið sæki uppruna sinn í orðið 

stuðningur og að hlutur viðskeytta orðsins -þjónusta fari eftir aðstæðum sem 

einnig má orða þannig að skýringin mótist af notkuninni. Hugtakið stoðþjónusta á 

sjúkrahúsum hefur til skamms tíma verið notað um þær fagstéttir/starfsgreinar 

sem innan bráðadeilda sinna frekar sálfélagslegri þjónustu við sjúklinginn en 

líkamlegri, það er að segja félagsráðgjafa, djákna, iðjuþjálfa, presta og 

sálfræðinga. Sjúkraþjálfarar hafa einnig fallið undir þessa orðnotkun enda þótt 

sjúkraþjálfun byggi meira á líffræði en áðurnefndar starfsgreinar.  
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Ekki virðist heldur skýrt að hverjum stuðningurinn á að beinast. Athygli vekur að 

í nýjum drögum að frumvarpi um lög um heilbrigðisþjónustu (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, febrúar 2006) er orðið stoðþjónusta notað hugtaka-

skýringalaust og virðist nú ná yfir alla starfsemi sjúkrahúss sem ekki fellur undir 

lækningar og hjúkrun, meðal annars myndgreiningu og rannsóknarstofuvinnu. Það 

er reyndar þekkt í fagumfjöllun á enskri tungu að talað sé um stoðstéttir sem allar 

þær faggreinar sem styðja við eða útfæra læknisfræðilega umfjöllun sjúkdóms.  

Hér í þessari umfjöllun er hugtakið notað yfir þá þjónustu við sjúklinga 

bráðadeilda sem djáknar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfar, prestar, sálfræðingar og 

sjúkraþjálfarar veita, oftast í samvinnu við lækna og hjúkrunarfræðinga.  

Tilvísun: Leið sjúklinga á bráðadeildum FSA að því að fá félagsráðgjafarþjónustu 

er nokkuð opin. Sjúklingur eða ættingi getur leitað eftir því að fá slíka þjónustu 

með því að hafa beint samband við félagsráðgjafa eða með því að biðja 

hjúkrunarfræðing, iðjuþjálfa, lækni eða sjúkraþjálfara um að falast eftir 

þjónustunni fyrir sig. Einnig geta þessar stéttir haft frumkvæði að því að beina 

sjúklingi til félagsráðgjafa. Aðrar fagstéttir geta einnig bent sjúklingum á þjónustu 

félagsráðgjafa, en eru ekki sérstaklega teknar með inn í þessa rannsókn.  

Tilvísandi samstarfsmenn: Fagfólk bráðadeilda sjúkrahússins sem höfðu faglega 

skilgreindan möguleika á því að bjóða, falast eftir eða mælast til um að sjúklingur 

fengi félagsráðgjafarþjónustu. Hér er átt við hjúkrunarfræðinga, iðjuþjálfa, 

ljósmæður, lækna og sjúkraþjálfara.  

 

1.4 Uppbygging umfjöllunar 

Með hliðsjón af framangreindu ákvað rannsakandi að fjalla um félagsráðgjöf við 

bráðadeildir sjúkrahúss, þróun heilbrigðisþjónustu í ljósi samfélagsbreytinga, 

samvinnu sjúklinga og fagaðila og fagaðila sín í milli með tilliti til þeirra 

áhersluþátta sem upp kæmu í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða 

hafðar að leiðarljósi við að bæta þjónustuna.  

Aðferðafræði eigindlegra rannsókna höfðaði mest til rannsakandans vegna reynslu 

af viðtalstækni og vegna þess að umfjölluninni var ætlað að leiða í ljós huglæg 

viðhorf og reynslu notenda sem öllu jöfnu er erfitt að mæla. Fékk rannsókn 

höfundar vinnuheitið: „- ÞJÓNUSTUKÖNNUN / ÞARFAGREINING - viðhorf 

og þarfir notenda og tilvísenda félagsráðgjafar fyrir sjúklinga og fjölskyldur þeirra 

við bráðadeildir FSA.“  
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Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun um félagsráðgjöf og ýmsa þá 

ofannefnda þætti sem snerta sjúkrahússfélagsráðgjöf sérstaklega. Þriðji kafli er 

fræðileg umfjöllun um rannsóknir og fjórði kafli greinir frá aðferðafræði og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Þemu samræðna við meðrannsakendur eru dregin 

saman í fimmta kafla. Höfundur leitast að endingu við að draga ályktanir af 

niðurstöðum rannsóknarinnar og beina sjónum að framtíðarverkefnum. 
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN: Félagsráðgjöf  

 

2.1 Heilbrigðilíkön og félagsráðgjöf við sjúkrahús  

Félagsráðgjöf við sjúkrahús tekur mið af því sjúkrahúsi þar sem hún er stunduð. 

Sjúkrahús starfa ekki öll eins, en eiga það sameiginlegt að vera heilbrigðis-

stofnanir sem hafa hið líffræðilega/læknisfræðilega heilbrigðilíkan í fyrirrúmi.  

Hugtakið heilbrigði hefur verið breytilegt í takt við þekkingu manna um líkamann 

og tíðaranda hvers tímabils í sögu mannkyns (Levin og Solomon, 1994). 

Heilbrigði er umdeilt hugtak, en segja má að óformlegt samkomulag ríki um að til 

séu tvenns konar líkön heilbrigði: líffræðilegt (e. biological/medical approach) og 

félagsfræðilegt (e. social/psychosocial approach). Hið líffræðilega eða læknis-

fræðilega líkan byggir á líffræðilegri þekkingu og rannsóknum og fjallar í 

grunninn um fjarveru sjúkdóma með áherslu á líffræði líkamans. Heilbrigðis-

þjónusta samkvæmt líffræðilega líkaninu byggir á sérfræðingum sem beina 

athygli að sjúkdómum. Sjúkdómum þarf að eyða eftir vísindalegum leiðum. 

Annað en sjúkdómurinn er aukaatriði (Jones, 1994). Áherslan er því þröng. 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) breytti þessu árið 1974 þegar hún 

skilgreindi heilbrigði ekki sem eingöngu fjarveru sjúkdóma heldur sem fullkomna 

líkamlega, huglæga, andlega og félagslega vellíðan. Þessi hugmynd hefur verið 

nefnd hið félagsfræðilega eða sálfélagslega heilbrigðilíkan (Jones, 1994). 

Hugmynd líkansins er svo víð að hún skapar óþrjótandi verkefni og tjáir vel þrá 

mannkyns allra tíma um frið og farsæld. Hún er framtíðarmarkmið í sjálfu sér, 

markmið sem þarfnast ígrundunar og fyrirhafnar og fjallar um lífsgæði frekar en 

læknisfræðilega nálgun. Orðabók Menningarsjóðs skilgreinir hugtakið fullkominn 

á eftirfarandi hátt: „Full/kominn l. 1 alger, sem einskis er vant“ (Árni Böðvarsson, 

ritstjóri, 1963; bls. 162). Ólíklegt er að ætla að hægt sé að fullkomna þetta 

stefnumið, en mikilvægt er að vinna að því. Sálfélagslega skilgreiningin krefst 

þess að borin sé virðing fyrir einstaklingnum sem heild, sérkennum hans og 

reynslu í breytilegu umhverfi sínu. Heilbrigðisþjónusta sálfélagslega líkansins 

byggir á sérfræðingum sem beina athygli að sérkennum einstaklings og virkni í 

umhverfi sínu og leita samráðs við notendur þjónustunnar. Áherslan er því víð. 
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Hugmyndir skilgreininganna tveggja skarast og eiga samleið, þær eru í eðli sínu 

samræmanlegar (Berkman, 1996).  

Berkman (1996) nefndi til sögunnar þriðja líkanið sem hún kallar lífsálfélagslega 

nálgun (e. biopsychosocial approach). Þar höfðar hún til heildræns viðhorfs 

félagsráðgjafar, en segja má að félagsráðgjöf við sjúkrahús lúti eigin heilsulíkani 

(Berkman, 1996). Er það í fullu samræmi við áðurnefnt viðhorf félagsráðgjafar að 

taka ætíð mið af sem víðtækustu þáttum í lífi skjólstæðings. Lög um réttindi 

sjúklinga (1997) eru skýr varðandi það að gæta skal að eigin sjónarmiðum 

sjúklinga og víðtækum þörfum. Við sjúkrahús er mikilvægt að félagsráðgjafar átti 

sig einnig í grófum dráttum á helstu læknisfræðilegu atriðum sjúkdóms 

skjólstæðings til að geta betur aðstoðað hann við að fóta sig í breyttum 

áhrifaþáttum heilsunnar. Hefð er fyrir því að félagsráðgjafar við íslensk sjúkrahús 

sinni ákveðnum deildum eða sviðum. Því sérhæfast þeir í raun miðað við þarfir 

þessara deilda og skjólstæðinga þeirra. Þar má sem dæmi nefna barnasvið, 

endurhæfingarsvið, geðsvið, kvennasvið og öldrunarsvið.  

 
Samkvæmt reynslu höfundar hefur þessi hefð myndast vegna eðlis félagsráðgjafar 

sem verkar best í nánu samstarfi við skjólstæðinga og/eða í þverfaglegu samstarfi. 

Svigrúm til samvinnu í öllum þáttum starfsins þarf því að vera til staðar til að 

félagsráðgjöf hafi mestan árangur.  

 

2.2 Samvinna, samráð 

Félagsráðgjöfum er ljóst að það þarf að leggja sértæka rækt við þverfaglega 

teymisvinnu ef hún á að verða skjólstæðingum til gagns og fagaðilum til aukins 

skilnings, vinnuhagræðingar og faglegrar ánægju. Félagsráðgjafar vinna öllu jöfnu 

með breytingaferli af ólíkustu gerðum, en samvinna krefst þess að aðilar geti áttað 

sig á breytum og breyttum forsendum. Félagsráðgjafar þekkja til faglegra aðferða 

og kenninga um slík ferli. Ekki allar heilbrigðisfagstéttir eru faglega undir það 

búnar að vinna saman á þann hátt að vera jafnframt vakandi fyrir ferlum 

samvinnunnar sín á milli og takast á við þá jafnóðum á jafningjagrunni. En þetta 

er félagsráðgjöfum innprentað frá upphafi og er nátengt aðferðafræði handleiðslu 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2003–2004). Er félagsráðgjöf að öllu jöfnu mjög 

samvinnufús við aðrar faggreinar vegna eðlis viðfangsefnanna og hagsmuna 
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skjólstæðinganna. Íslenskir félagsráðgjafar hafa gert rannsóknir á ýmsum hliðum 

samvinnu í heilbrigðisþjónustu og eins og sjá má er að mörgu að hyggja.  

 
Svava Stefánsdóttir félagsráðgjafi gerði rannsókn (1996) á Landspítalanum (nú 

LSH) um samvinnu sem tæki í tengslunum milli sjúklinga og starfsmanna á 

sjúkrahúsi. Hún átti eigindlegar samræður við sex sjúklinga og sex starfsmenn 

þvert á starfsgreinar. Einnig lagði hún megindlegan spurningalista fyrir 66 

þátttakendur: 21 sjúkling, 21 starfsmann, 15 læknanema og níu 

félagsráðgjafarnema. Hún vildi kanna hið mannlega í umönnuninni, þróun 

manngilda í deildarstarfinu og skýra hvernig samvinnu við sjúklinga væri háttað. 

Meðal annars komst hún að því að sjúklingar og starfsmenn hafa ekki alveg sama 

skilning á hugtakinu samvinna. Ekki fundust aðrar rannsóknir sem skilgreindu 

samvinnu milli sjúklings og fagaðila á sjúkrahúsi. Aðrar hugmyndir sem fundust 

voru margvíslegar og lýstu tjáskiptum, samspili, tengslum og samhygð. Auk þess 

hafa margir skrifað um þverfaglega samvinnu fagaðila og starfsumhverfi þeirra. 

Svava Stefánsdóttir telur að eftirfarandi atriði séu helstu innviðir samvinnu: Nánd, 

samband, tjáskipti, samræður, þátttaka, skilningur og gagnkvæm næmni. Hún 

segir sem svo í samantekt sinni:  

Samvinna er að ræða saman – fá viðbrögð á sjálfan sig og hafa 

frelsi til að tjá sig. Maður sýnir gagnkvæman skilning og vinnur 

saman. Maður á sér sameiginlegt markmið, sömu hugsýn. 

Trúnaður ríkir. Samvinna skapar tilgang með því sem gert er. 

Maður tekur þátt, skiptist á skoðunum, verður nálægari hvert öðru. 

Maður verður einskonar félagi í samvinnunni. (bls.2).  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að persónulegir, félagslegir og stofnunar-

legir þættir hafa áhrif á samvinnuna.  

Það sem hindrar samvinnu er meðal annars eftirfarandi:  

 Að aðili er hrokafullur og telur sig vera sérfræðing í þörfum annarra;  

 á ekki samræður en notar frekar yfirheyrslutækni yfir öðrum; 

 þegar fagaðili notar fagslangur sem sá sem hann á samskipti við skilur ekki; 

 þegar einstaklingur gerir sig fjarlægan til að sleppa við að sýna tilfinningar og 

samhygð.  
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Svava talar um sameiginlega þræði í samspilsvef sjúklinga og starfsmanna og 

tekur þar til nokkur atriði. Samræða sjúklings og fagaðila hefur í sér þætti 

tilfinningalegs samspils sem leiðir til myndunar trausts og upplýsingagjafar 

þannig að til dæmis er hægt að ákveða um sjúkdómsmeðferð. Í samræðunni 

virkjast báðir aðilar og bæði ákvarðanir og verkskipting undirstrika félagsskap 

beggja og trúnaðartraust. Samband styrkist og er metið að verðleikum. Sjúklingur 

hefur mikla þörf fyrir skilning og starfsmenn verða að geta sýnt samhygð og 

skapað traust umhverfi. Samkvæmt niðurstöðum Svövu er þetta með erfiðustu 

manngildisverkefnum umönnunarstarfa og byggir á persónulegum sálrænum 

þáttum og menntun. Hér þarf að nýta sína persónulegu þætti sem verkfæri 

starfsins. Sjúklingar líta svo á að þeir séu færastir til að segja til um þarfir sínar en 

treysta á fagfærni starfsmanna og manneskjuna á bak við fagfærnina. Starfsmenn 

eru meðvitaðir um þekkingu sína en virða einnig sýn sjúklingsins. Svava komst að 

því að sjúklingar telja sig eiga samvinnu við heilbrigðisstarfsmenn um 

heilsufarsaðgerðir og eiga meira undir samvinnu við fagfólk en öfugt. Fagfólk er 

ekki alltaf meðvitað um að það sé samvinna sem fram fer milli þeirra og 

sjúklinganna. Þetta er misjafnt milli fagstétta og hjúkrunarfræðingar, ljósmæður 

og sjúkraliðar voru sér mjög meðvitaðir um samskipti og samvinnu við sjúklinga. 

Þá komu fram hugmyndir í hópi læknanema um að sjúklingar geti aldrei vitað 

jafnmikið um sjúkdóma og læknar og því geti ekki verið um samvinnu á 

jafningjagrunni að ræða. Engu að síður koma í ljós sameiginlegir þræðir í 

samspilsvefnum og þegar fagaðilar hafa skýra tilfinningu fyrir því að vera að 

vinna að sama marki og sjúklingurinn þá tala þeir um samvinnu. Niðurstaða 

Svövu Stefánsdóttur var því sú að í grófum dráttum sé samvinna verkfæri sem 

nýtist sjúklingum og starfsmönnum vel við allar kringumstæður. Tilgangurinn sé 

alltaf að bæta deildarvinnuna og samvinna sjúklings og fagaðila sé alltaf til góðs, 

jafnframt því að eðli samvinnu og fagímyndar sé ætíð nátengd.  

 

Björg Karlsdóttir félagsráðgjafi (2004) gerði eigindlega rannsókn með átta 

aðstandendum geðsjúkra um reynslu þeirra af samskiptum og samvinnu við 

starfsmenn geðdeilda LSH. Björg Karlsdóttir átti samtals sex samræður við 

ættingjana til að athuga reynslu, tilfinningalega upplifun og sálræna líðan ættingja 

geðsjúkra. Meðal annars athugaði hún samspilið milli ættingja og starfsmanna 

geðdeildanna. Sjónarhorn hennar var hin táknræna gagnvirkni (e. symbolic 



 17 

interactionism; s. den symboliska interaktionismen). Kenningin gengur í afar 

stuttu máli út á það að lýsa tjáskiptum og samspili milli fólks og túlkun þess á 

gerðum hvers annars og er skipt í sex þætti. Hér verður einungis sagt frá þeim 

þætti sem kallast félagsleg gagnvirkni. Hún skiptist í táknræna gagnvirkni (e. 

symbolic interaction) og ekki-táknræna gagnvirkni (e. non symbolic interaction). 

Þegar fólk á tjáskipti notar það bæði orð og líkamstjáningu, svo sem hreyfingar, 

tóntegund og svipbrigði. Gagnvirknin snýst um að gefa frá sér boð eða tákn, að fá 

svar, síðan í túlkun á meiningu boðanna og útkoman verður sameiginleg ákvörðun 

um skilning og hvað skal gera. Táknræn gagnvirkni innifelur alltaf túlkun á 

aðgerð. Manneskjan sem svarar byggir svar sitt á skilningi sínum á 

boðunum/tákninu. Manneskjan sem sendir frá sér táknið/boðin gerir það til að 

sýna hvað hún ætlar að gera og hvaða svar eða skilning hún vill fá frá móttakanda 

boðanna. Þegar táknin hafa sömu merkingu fyrir báða aðila þá skilja þeir hver 

annan. Ekki-táknræn gagnvirkni verður þegar svarandinn svarar aðgerð annarrar 

manneskju strax og án þess að túlka eða hugsa út í hvað líkamstjáning eða orð 

geta táknað. Ef það kemur upp ólík túlkun á einhverju stigi gagnvirkninnar verður 

misskilningur, tjáskiptin bera ekki tilætlaðan árangur, samskipti og gagnvirkni 

tefjast og ekki tekst að mynda sameiginlega niðurstöðu.  

Þannig rannsakaði Björg hvernig ættingjar túlkuðu og skilgreindu gerðir 

starfsmanna, hvaða þýðingu þetta hafði fyrir þá og hvaða þýðingu samskiptin við 

starfsmenn höfðu fyrir ættingja og hvaða meiningu ættingjarnir lögðu í þau. 

Niðurstöður Bjargar Karlsdóttur voru þær að ættingjar sjúklinga með geðsjúkdóm 

eru manneskjur í neyð eða áfalli vegna þess hve víðtæk áhrif á fjölskylduna slíkir 

langtíma sjúkdómar hafa. En starfsmenn skilgreindu ættingjana ekki þannig. Þar 

af leiddi að ættingjarnir fengu ekki athygli við hæfi eða túlkun á þarfir sínar miðað 

við það og útkoman varð ekki-táknræn gagnvirkni með tilheyrandi erfiðleikum. 

Að auki varð reynsla fjölskyldna og ættingja sem lenda í ekki-táknrænum 

samskiptum við starfsmenn meðal annars eftirfarandi: 

 Að þeir „sjást ekki“ eða skipta ekki máli í lífi hins veika ættingja;  

 að samskipti við stofnunina verða árangurslaus, til lítils; 

 að þeir fá litlar eða engar upplýsingar; 

 að þeir leita árangurslaust eftir aðstoð; 

 að væntingar bera engan árangur; 

 að engar sameiginlegar aðgerðir eiga sér stað.  
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Árangurinn verður að heilbrigðisþjónustan er ekki við hæfi sjúklings og fjölskyldu 

og virkar tilviljanakennd og ótraustvekjandi. Að sama skapi myndast gagnleg og 

árangursrík útkoma af legu á sjúkrahúsinu þegar tekst að ná táknrænni gagnvirkni 

milli sjúklings, fjölskyldu og starfsmanna.  

Anna Rós Jóhannsdóttir félagsráðgjafi (2005) rannsakaði viðhorf sérfræðinga úr 

læknastétt til samskipta innan sinnar stéttar og við aðra  heilbrigðisstarfsmenn á 

LSH. Tilgangurinn var að skýra viðhorf þessarar ábyrgðar- og valdamiklu 

fagstéttar til samvinnu. Hún átti eigindlegar samræður við níu sérfræðinga af 

mismunandi sviðum sem áttu sameiginlegt að sinna um sjúklinga með ólæknandi 

sjúkdóma. Læknar bera mikla ábyrgð gagnvart sjúklingum, en samkvæmt 

læknalögum (1988) ber læknir ábyrgð á greiningu og meðferð sjúklings. 

Rannsóknin sýnir eindreginn vilja lækna til samskipta og samvinnu við sjúklinga 

og innan læknastéttar, jafnvel við aðrar fagstéttir. Mismunandi er frá einum lækni 

til annars hvaða merkingu þeir leggja í hugtökin samvinna og þverfagleg 

teymisvinna. Fæstir telja sig hafa fengið næga kennslu í grunnnáminu um 

samskipti og samvinnu, en í sérnámi virðist sem flestir hafi fengið meiri fræðslu 

um þessa hlið starfsins. Einkum virðist sem aðalkennarar/leiðbeinendur þeirra hafi 

með fordæmi sínu kennt þeim hvernig best væri að umgangast sjúklinga og 

aðstandendur. Með góðu fordæmi en einnig með slæmu fordæmi sem sýndi þá 

sérfræðingunum hvernig þeir ætluðu ekki að hegða sér sjálfir. „Slæma 

fyrirmyndin“ er sá sem er hrokafullur, hlustar ekki á samstarfsmenn eða sjúklinga 

og telur sig einan ráða ferð. Þessi manngerð virðist fá nokkra umfjöllun meðal 

lækna vegna erfiðleika þeirra sem hegðun hans skapar. Slæm samskipti hafi 

margfeldisáhrif þannig að fyrst verður hin slæma einráða hegðun, hún er tekin til 

umræðu, síðan þarf að leysa vandamál sem upp koma í kjölfarið og það reynist 

bæði erfitt og tímafrekt. Því þætti betra að læknar hegði sér ekki á þennan veg. 

Einnig er talið að læknar sem góðar fyrirmyndir annarra lækna séu einnig góðar 

fyrirmyndir sjúklingum og aðstandendum. Til dæmis það að ráða við og þora að 

orða erfiðan sjúkdóm og erfiða stöðu. Það hafi væntanlega einnig áhrif á sjúklinga 

og aðstandendur hvernig læknum tekst að vinna saman og hvernig andrúmsloftið 

milli þeirra er. Samvinna við aðrar fagstéttir er oftast talin af hinu góða. Helstu 

ókostir eru ef mikill tími fer í óskipulagða vinnu sem ekki skilar árangri. Ekki 

höfðu allir meðrannsakendur Önnu Rósar Jóhannesdóttur sömu skilgreiningar á 

því hvað væri teymisvinna og hvað ekki. Þeir sem líta á samvinnu jákvæðum 
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augum hafa flestir reynslu af því að óformlegar leiðir samhliða formlegum eru 

aðgengilegar, skýrar og persónulegar. Formleg samvinna er skýr og vel skipulögð 

með góðu rými fyrir frjálslegar samræður um málefnin. Umræðan er grundvöllur 

ákvarðanatöku sem margir eru sammála um í hópnum, þótt svo sérhver læknir sé 

formlega og endanlega ábyrgur fyrir sínum sjúkling. Þetta auðveldar hverjum 

lækni að bera byrðar ábyrgðarinnar. Þegar formlega leiðin gengur vel þá virðist 

hún auðvelda óformlega samvinnu. Anna Rós Jóhannesdóttir komst að þeirri 

niðurstöðu að nauðsyn beri til að auka menntun og fræðslu meðal fagstétta í 

heilbrigðisþjónustu um það hvað samvinna er í raun og veru og hvernig 

teymisvinna virki til gagns sé rétt á haldið. 

 

Ljóst er að félagsráðgjafi á sjúkrahúsi hefur að mörgu að hyggja þegar hann sinnir 

samstarfi, hvort heldur er við sjúkling beint eða við aðrar heilbrigðisstéttir vegna 

hagsmuna sjúklingsins.  

Málið verður einnig flóknara ef félagsráðgjafi sinnir mjög víðu sviði eða er 

einyrki á stofnun. Við slíkar aðstæður má búast við að félagsráðgjafinn þurfi að 

velja og hafna verkefnum eða sviðum og einbeita sér að afmörkuðum 

starfsþáttum. Má þá spyrja hvaða áhrif það hefur á líðan félagsráðgjafa í starfi og 

samvinnu við aðrar fagstéttir.  

 

2.3 Sálfélagsleg vinna innan læknisfræðilegs heilbrigðilíkans  

Pockett (2003) og Meyerson (1990; 1994) gerðu rannsóknir á því hvers vegna og 

hvernig félagsráðgjafar haldast áfram í starfi á sjúkrahúsum á tímum breytinga og 

við óljósa hlutverkaskipan.  

 

Meyerson gerði viðamikla rannsókn (1990) þar sem hún kannaði upplifun 

svokallaðra félagslega neikvæðra tilfinninga, eða þrjá þætti upplifana af 

margræðni (e. ambiguity) sem táknar að eitthvað er óljóst og má skilja á marga 

vegu. Þættirnir þrír eru tilfinning ruglings / óskýrleika / skilningsleysis (e. 

confusion), tvístíganda (e. ambivalence) og kaldhæðni (e. cynicism). Þessar 

tilfinningar eru yfirleitt taldar neikvæðar og þá sérstaklega innan kerfa sjúkrahúsa. 

Meyerson taldi að ofannefndar félagslega neikvæðar tilfinningar fái ekki að koma 

fram nema við aðstæður þar sem sá sem býr yfir þeim upplifir sig öruggan og 

getur leyft sér að vera óyfirvegaður.  
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Þess vegna ræddi hún aðferðafræðina vel en hún taldi best að nota 

fyrirbærafræðilega nálgun og taka þátt í daglegum störfum og „leik“ félags-

ráðgjafanna til að athuga þá og vísbendingar um tilfinningar í hegðun þeirra og 

líkamstjáningu. Hún valdi að kynna sér einstaklingana á löngu tímabili til að geta 

greint þá í aðstæðum þeirra. Hún fylgdist með starfi hópa félagsráðgjafa sem 

stunduðu samanburðarhæf störf við tvö mismunandi sjúkrahús. Munurinn á 

sjúkrahúsunum fólst í því hversu stíft var unnið út frá viðhorfum læknisfræðilega 

heilbrigðilíkansins eða ekki. Á öðru sjúkrahúsinu unnu félagsráðgjafar við 

bráðainnlögn geðsjúkra og við aðrar bráðadeildir. Á hinu sjúkrahúsinu fór fram 

langlegumeðferð í endurhæfingu og við geðsjúkdómum. Meyerson fylgdist með 

félagsráðgjöfunum að störfum. Einnig tók Meyerson samanburðarviðtöl við 

félagsráðgjafa á þremur öðrum bráðasjúkrahúsum. Rannsóknin tók 14 mánuði 

samtals. Fyrstu fjóra mánuðina var hún með lykilpersónu við vinnu hans, sat fundi 

með honum, fór í deildarveislur og á óformlegar samverustundir félagsráðgjafa. 

Var almennt við öll störf og aðstæður félagsráðgjafa við sjúkrahúsið. Næstu 10 

mánuðina gerði hún fyrirbærafræðilegar athuganir á bráðadeildum og tók þátt í 

öllum þáttum starfsins, formlegum og óformlegum. Þannig skapaðist traust til að 

félagsráðgjafarnir gætu talað um þá þætti starfsins sem ollu þeim álagi og streitu.  

Hún tók viðtöl við 10 félagsráðgjafarmeistaranema og samtals 60 viðtöl við 

félagsráðgjafa sjúkrahúsanna tveggja.  

 
Meyerson valdi að athuga félagsráðgjafa við sjúkrahús vegna þess að annars vegar 

er kerfi sem byggist á nálgun læknisfræðilegra vísinda og hins vegar er starfsemi 

innan þess sem vinnur samkvæmt sálfélagslegum viðhorfum.  

 Sjúkrahús og menning kerfisins mótast af hugsun og aðferðafræði þessa 

ríkjandi fags í heilbrigðisþjónustu. Læknisfræðilega heilbrigðilíkanið er 

ríkjandi með sinni þörf fyrir nákvæmni, skýrleika, rekjanleika og stjórnun allra 

þátta. Hugmyndafræðin leggur áherslu á skilgreiningu sjúkdóma sem ber að 

lækna/eyða og ef það tekst ekki eru það mistök eða uppgjöf. Þar er trú, metorð 

og vald bundið vísindum og „hinni vísindalegu aðferð“. Reynt er að forðast 

óskýrleika, huglæg atriði, það sem er erfitt að mæla og margræðni og 

skilningsleysi eru því óæskileg fyrirbæri. 

 Hins vegar er félagsráðgjöf sem fylgir viðhorfum sálfélagslega heilbrigði-

líkansins. Viðhorf sem kennd eru við sálfélagslega líkanið byggjast á 
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umhyggju fyrir náunganum. Það þarf að sinna um einstaklinginn/manneskjuna 

í heild sinni þar með talið sálræna, félagslega og fjárhagslega stöðu hennar. 

Það á að sinna henni þannig að hún styrkist í sjálfri sér. Það gerist þannig að 

félagsráðgjafinn gefur eftir eins mikið af valdi sínu og mögulegt er hverju 

sinni og ýtir undir vald skjólstæðingsins. Lögð er áhersla á gildi tilfinninga og 

samhygðar í verki og hugað að ferlum vinnunnar ekki síður en niðurstöðum. 

Félagsráðgjafar eru sér meðvitaðir um að aðferðafræði þeirra og markmið eru 

huglæg, fjölbreytt og lauslega tengd. Hér er áherslan á atriði sem eru óskýr og 

huglæg, erfitt að mæla, óskýra aðferðafræði og ferli sem geta tekið óvænta 

stefnu.  

 
Það gæti virst sem hugmyndafræði félagsráðgjafar sé öndverð við líffræðilega 

heilbrigðilíkanið. En félagsráðgjafar virtust styrkja það samtímis því að þeir 

höfnuðu því. Meyerson taldi því augljóst að hugmyndafræði félagsráðgjafar væri 

margræð gagnvart líffræðilega módelinu. Þetta kom fram á ýmsa vegu. Meyerson 

taldi að afstaða félagsráðgjafa gagnvart því sem telst faglegt (e. professional) væri 

óljós. Hugtakið „faglegur“ er gjarnan skýrt í ljósi hugmynda og aðferða 

læknisfræðinnar.Meðal annars er um að ræða fagslangur, mjög þrönga 

sérfræðiþekkingu, tilfinningalega fjarlægð svo ekki sé gleymt að minnast á 

læknasloppana og þar með einsleitt útlit. Félagsráðgjafar töldu að „faglegheit“ 

gæti nýst þeim við það að hafa stjórnun yfir starfssviði sínu, bæði 

þjónustuframboði og samsetningu skjólstæðingahóps. Flestir félagsráðgjafar vildu 

hins vegar helst „bretta upp ermarnar“ og tala við fólk á þeirra eigin tungu án 

fagslangurs og ytra prjáls sem fjarlægði þá skjólstæðingnum og tefði fyrir 

sálfélagslegu vinnunni. Þannig fann Meyerson að við rætur sjúkrahúss-

félagsráðgjafar liggur togstreitan milli kerfislægrar og hugmyndafræðilegrar 

margræðni, sem ekki er talin æskileg innan læknisfræðilega heilbrigðilíkansins. 

Þar fann hún hinar félagslega neikvæðu tilfinningar óskýrleika/skilningsleysis, 

kaldhæðni og tvístíganda.  

 Tilfinning þess að skilja ekki eða átta sig ekki á hvað er í gangi er algeng 

birtingarmynd margræðni. Ekki er við því að búast að einstaklingar gangist 

við slíkri tilfinningu innan mjög skipulagðs og formfasts umhverfis þar sem 

hún er talin óæskileg og merki veikleika. Þetta á ekki síst við um stofnanir 

sem halda á lofti merkjum læknisfræði. Margt benti til þess að fjölbreytni, 



 22 

óljós hlutverk og óskýr mörk væri hluti af lífsmáta félagsráðgjafa við 

sjúkrahús og jafnvel nauðsynleg í vinnu þeirra.  

 Það að geta ekki ákveðið eitthvað strax eða hafa togast milli misvísandi 

tilfinninga, að vera tvístígandi, kom fram á margan hátt hjá félagsráðgjöfum 

Meyerson. Hún tók sem dæmi að helst vildu félagsráðgjafar vera óformlegir í 

framkomu en beygðu sig samt undir formlega hætti á mismunandi vegu.  

 Kaldhæðni eða húmor félagsráðgjafanna var ein leið þeirra til að friða hug 

sinn vegna þess sem var þeim erfitt í starfsumhverfinu eða stangaðist á við 

sálfélagslegar hugmyndir þeirra. Þessi tegund af húmor var ekki látin í ljósi 

nema við mjög afslappaðar aðstæður í þeirra eigin hópi þegar enginn 

utanaðkomandi var viðstaddur. Meyerson taldi það tákn þess að streita vegna 

aðstæðna félagsráðgjafar innan sjúkrahússkerfa væri til staðar og 

endurspeglaði ríkjandi hugmyndafræði stofnananna.  

 
Meyerson dýpkaði rannsóknina (1994) og athugaði tengsl hins líffræðilega 

heilbrigðilíkans, sjúkrahúsa, og kulnunareinkenna hjá félagsráðgjöfum 

(sálfélagslega líkanið). Hún valdi félagsráðgjafa á sjúkrahúsum vegna þess að 

starf þeirra er fjölbreytt og skilgreint á víðan og oft óljósan hátt. Sjúkrahús eru 

hins vegar oft stofnanir með skýran, þröngan ramma og ákveðna starfsmenningu. 

Meyerson taldi að þegar verið er að skoða streitu innan stofnana og starfsánægju 

sé grundvallaratriði að kanna hugtökin kulnun og margræðni/óskýrleiki. Hún taldi 

vel þekkt að félagsráðgjafar við sjúkrahús fáist við mikla kulnun í sínum röðum, 

en kulnun er orð notað yfir tilfinningalegt álag og örmögnun. Í ljós kom að 

hugtakið var ekki neikvætt í huga allra þátttakenda rannsóknarinnar. Margræðni í 

starfi félagsráðgjafa á sjúkrahúsum kemur meðal annars fram í  

 aðferðafræði (til dæmis viðtalstækni),  

 markmiðum (til dæmis að sýna samhygð og umhyggju), 

 matsaðferðum ( til dæmis næmni), 

 starfsramma eða mörkum (hver er félagsráðgjafi og hver er ekki 

félagsráðgjafi). 

Meyerson komst að því að ekki er sama hvort sjúkrahús hefur líffræðilegt eða 

sálfélagslegt heilbrigðilíkan til viðmiðunar þjónustunni þegar athugaður er 

áhrifamáttur félagsráðgjafar eða virkni og vellíðan félagsráðgjafa í starfi. 

Félagsráðgjafar langlegudeildanna þar sem sálfélagslega heilbrigðilíkaninu var 
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beitt litu á kulnunareinkenni sem holla viðvörun. Ef félagsráðgjafi gat unnið lengi 

án þess að finna til streitu, vanmáttar og þreytu þá var talið að hann legði ekki sína 

ýtrustu krafta í starfið. Það var gert ráð fyrir að streita tæki sinn toll af 

starfskröftum félagsráðgjafanna og reynt að gæta þess að þeir tækju kaffipásur og 

hlægju saman, tækju einn og einn frídag að loknum mjög erfiðum málum, lægju 

örugglega heima í rúmi ef flensa gerði vart við sig og svo framvegis. 

Félagsráðgjafar á bráðadeildum lituðust frekar af læknisfræðilega líkaninu og 

töldu frekar að sá sem fyndi fyrir kulnunareinkennum væri óhæfur í starfi og ætti 

ekki að vera í því, ætti að fara að skipta um vinnu. Meyerson telur að þetta mótist 

af starfshefðum læknisfræðinnar sem ætlar læknum að „lækna“ allt og ef það er 

ekki hægt þá jafngildi það mistökum sem ekki má líða. Þannig gæti það virst vera 

persónulegur veikleiki ef kvartað er undan kulnunareinkennum í starfi innan 

læknisfræðilega líkansins, en ekki eðlilegur fylgifiskur streitumikils starfs.  

 
Það mótast líka af starfsumhverfi og menningarlegu umhverfi stofnana hver 

skilningur er lagður í margbreytileika.Við bráðadeildirnar túlkuðu félagsráðgjafar 

óskýrleika sem óeðlilegt fyrirbæri sem bæri að ná stjórn á og kulnun sem 

einstaklingsbundinn sjúkleika sem bæri að forðast eða ætti að lækna. Aftur á 

langlegudeildunum, þar sem félagsráðgjöf var ráðandi starfsgrein, var litið á 

margbreytileika sem æskilegt ástand. Þetta virðist nátengt hugmyndafræði 

félagsráðgjafar sem lítur á fjölbreytni sem spennandi og að enginn einstaklingur 

sé eins og því beri að gera ráð fyrir og nýta margræðni. Það sem sumum innan 

þessa kerfis fannst erfitt var að samráðsfundir félagsráðgjafa gátu orðið full 

óskýrir og ruglingslegir. Meyerson taldi hins vegar að slíkir fundir hefðu í sér þátt 

frjórrar hugsunar og fordómaleysis og nýttust til að taka tillit til sem flestra þátta í 

lífi einstaka sjúklings og fjölskyldu hans. Slíkar starfsaðstæður kröfðust þess að 

ekki væri allt undir stjórn, jafnvel þvert á móti leyfðu aðstæðurnar óvænt 

tilfinningaflæði og fjölbreyttar hugmyndir um hvað væri „eðlilegt“ og hvað ekki.  

Meyerson (1990) vitnar í Giddens frá 1984, er hann ræðir að grunn-samskipti 

fólks (e. micro) sem koma úr ólíkum stofnanakerfum með mismunandi mikil völd 

og yfirráð sýni/undirstriki vel menningu og undirmenningu hinna mismunandi 

kerfa, þrengi skilning og skilgreiningar, þar með talið skilgreiningu streitu, 

margræðni og kulnunar. Slík samskiptamynstur endurspegli innri gerð 

stofnananna.  
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Meyerson komst því meðal annars að þeirri niðurstöðu að tilhneiging hins ríkjandi 

læknisfræðilega heilbrigðilíkans til að hafa allt undir stjórn en sjúkdómsskýra 

annars, smitaði í vissum tilvikum yfir á félagsráðgjöf við sjúkrahús, sérstaklega 

við bráðadeildir. Þetta dragi úr frelsi til að skilgreina vítt hvað er eðlilegt og hvað 

ekki. Njörvi lífið niður í sjúkdóma. Hins vegar hafi komið í ljós að þar sem 

félagsráðgjafar við sjúkrahús vinna í samræmi við sálfélagslega líkanið myndist 

frelsi til fjölbreytileika og víðs skilnings á mannlífinu sem dragi úr þörf fyrir 

stjórnun og sjúkdómsvæðingu og leiti annarra lausna. Hún velti fyrir sér hvort það 

væri ekki kominn tími til að setja spurningamerki við hvað sé eðlilegt og hvað 

ekki, hvað eigi að vera undir stjórn og hvað ekki, hvað sé sjúkdómur og hvað 

ekki. Í veröld þar sem allt er komið úr böndunum og margbreytileikinn ríkir, 

breytingar eru hið venjulega og streita daglegt brauð, er þá ekki við hæfi að spyrja 

hvort röð og regla sé tálsýn sprottin af ófullgerðum væntingum til nútímans?  

 
Mynd Meyerson hér að neðan um stofnanakerfi lýsir ekki líffræðilegu 

heilbrigðilíkani andstætt sálfélagslegu heldur er einungis verið að lýsa tengslum  

kerfanna og einstaklingsbundinni túlkun á kulnunareinkennum. 

 

Mynd 1: Meyerson: Stofnanakerfi, kerfismenning, einstaklingsbundin túlkun  
- læknisfræðin er ríkjandi í þessari skilgreiningu -  

Menning stofnunar  
 

 
 

Einstaklingsbundin  

skilgreining á 

óskýrleika og kulnun    

- Normal / sjúkdómur 

- Einstaklingsbundin  

   skilgreining 

- Stjórnun og skýrleiki  

- Fjölþætt norm  

- Félagsl. skilgr. 

- Sjálfs-ákvörðun 

Sjúkr.hús 

stofnun 

Stofnanakerfi 

Læknisfræði Félagsráðgjöf 
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Pockett (2003) rannsakaði áhrif mikilla breytinga á áströlskum sjúkrahúsum á 

starf félagsráðgjafa. Hvað það væri sem gerði að verkum að þeir héldust í starfi 

þrátt fyrir að sjúkrahús væru vinnustaðir ögrandi og óljósra skilaboða varðandi 

félagsráðgjöf. Hún gerði eigindlega rannsókn sem náði yfir tímabilið 1981-1999. 

Byrjað var á að skoða skýrslur hjá stjórnunarkerfi félagsráðgjafarþjónustu við 

kennslusjúkrahúsin í New South Wales (e. The Directors of Social Work Services 

in Teaching Hospitals (NSW)). Síðan skoðaði hún útgefið efni og 

heilbrigðismálaskýrslur frá sveitarfélögum og ríki. Að síðustu átti hún eigindleg 

viðtöl við 19 félagsráðgjafa við tvö kennslusjúkrahús í Sydney þar sem hún vann 

einnig sjálf í tilefni rannsóknarinnar.  

Hún flokkaði áhrif starfs félagsráðgjafa í nokkur aðalþemu sem hún taldi ákvarða 

þrautseigju og þol félagsráðgjafanna við að koma þjónustu sinni til skjólstæðinga. 

Í stuttu máli sagt þá komst hún að því að hún gat flokkað áhrif starfs á 

sjúkrahússfélagsráðgjafa í 12 þætti. Þessa þætti flokkaði hún aftur niður í nokkur 

þemu:  

A: Starfsmenning félagsráðgjafar sjúkrahúss: ögranir/tækifæri, stjórnmál 

stofnunar og baráttusvið;  

B: Starfsánægja: skapraun/örmögnun, skynjað gildi vinnunnar, samruni og 

samtenging, stuðningur og vald/sjálfstjórn, nýting „sjálfsins“;  

C: Endurnýjun: hvíld/ígrundun/kaffipásur.  

Sérstaklega var talið mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að forstöðufélagsráðgjafi sýni 

þeim stuðning og sé virtur innan valdkerfis sjúkrahússins. Starfsánægja félagsráð-

gjafa var talin háð vel heppnaðri samtengingu starfsmetnaðar þeirra og metnaðar 

sjúkrahússins. Seigla, þol og tækifæri einstaklinganna til sjálfsákvörðunar innan 

starfsumhverfisins töldust ákvarðandi liðir í því að félagsráðgjafar gæfust ekki 

upp innan líffræðilega heilsulíkansins og héldu áfram störfum.  

Pockett fjallaði einnig um margræðni í starfsmenningu sjúkrahússfélagsráðgjafar. 

Félagsráðgjafar lýstu umhverfinu sem annað hvort ögrandi tækifæri eða sem 

erfiðu verkefni við að yfirstíga hindranir. Þeir jákvæðari litu á starfsumhverfið 

sem ögrandi tækifæri og töluðu um fagpólitík og menningu hússins. Þeir 

neikvæðari notuðu hugtök eins og „vígvöllur“, en stundum var sem félagsráð-

gjafar upplifðu að starfsumhverfið misbyði þeim og stöðug samkeppni væri í 

gangi.  
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Pockett (2003) telur að sjúkrahússkerfin þurfi að þróa með sér jákvæða félagslega 

menningu og innra verklag sem vefi félagsráðgjöf þétt inn í kjarnastarf hverrar 

deildar og skýri starfsvald félagsráðgjafar og styðji.  

 

Steinunn Hrafnsdóttir (2004) rannsakaði vinnuumhverfi íslenskra stjórnenda í 

félagsþjónustu með tilliti til kynjamismunar í starfi. Hún beitti blandaðri 

rannsóknaaðferðafræði eigindlegra og megindlegra rannsókna. Allir stjórnendur í 

félagsþjónustu sveitarfélaga með yfir 4000 íbúa fengu senda spurningalista. 

Jafnframt voru tekin eigindleg viðtöl við 16 stjórnendur í félagsþjónustu og stuðst 

var við viðtalsvísi. Spurningalistakönuninni var ætlað að veita yfirsýn yfir 

vinnuumhverfi stjórnendanna og hvort marktækur munur væri á afstöðu karla og 

kvenna til ánægju í starfi. Markmið eigindlegu viðtalanna var að nálgast eigin 

sjónarhorn og eigin upplifanir meðrannsakendanna.  

Úr víðtækri rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2004) komu mörg athyglisverð 

umhugsunaratriði varðandi stjórnunarstörf í félagsþjónustu, um ánægju og 

óánægju, um streitu og stuðning í starfi. Rætt var um mun á starfsánægju karla og 

kvenna, en þessi munur hafi fengið viðurnefnið „öfugmæli hins starfsánægða 

kvenmanns“ en þar vitnar Steinunn til hugmynda Phelan frá 1994, eins og 

Roxburg skildi þær í sinni umfjöllun árið 1999. Þá er átt við öfugmæli (e. 

paradox) þess að konur hafi öllu jöfnu lægri laun en karlar en séu engu óánægðari 

í starfi en þeir. Konurnar beri starfsstöðu sína saman við starfsstöðu annarra 

kvenna og konur hafi ekki eins miklar væntingar til umbunar í starfi og karlar. Þar 

af leiði að þær upplifi meiri eða jafnmikla starfsánægju og karlar þrátt fyrir lægri 

laun og minni umbun. Önnur skýring gæti verið sú að konur væru vanar að vinna 

erfið, ólaunuð störf heima fyrir. Þessi munur væri mest áberandi í Bretlandi og 

Bandaríkjum Norður Ameríku af löndum heims og þarfnist nánari rannsókna. 

Aðrir þættir sem hefðu áhrif á ánægju í starfi hér væru til dæmis tækifæri til 

ákvarðanatöku, starfsþróun, tækifæri til frama í starfi og tengsl við samstarfmenn 

og skjólstæðinga. Eftir því sem starfið væri ofar í ákvarðanatökustiga fyrirtækis 

eða stofnunar þá væri ánægjan meiri. Hluti af því sem rætt væri að ylli óánægju 

meðal íslenskra stjórnenda í félagsþjónustu væri þáttur samstarfs við 

flokkspólitískar nefndir. Samstarf við flokkspólitískt kjörna sveitarstjórnarfulltrúa 

er fyrirferðarmikið í starfinu. Það þætti erfitt að stjórnmálamennirnir ætluðust ekki 

til þess að stjórnendurnir tækju þátt í umræðu og ákvarðanatöku, heldur ættu að 
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sinna sínum verkum. Millistjórnendur fyndu fyrir meiri streitu en stjórnendur ofar 

í ákvarðanastiganum. Streita væri vel þekkt í störfum stjórnendanna. Spurt var um 

möguleika stjórnendanna til að fá stuðning á vinnustað. Steinunn Hrafnsdóttir 

vitnaði til að House, eins og Carlsson og Perrewé sögðu frá 1999, hafi 1981 

skilgreint félagslegan stuðning í starfi sem „samvinnu sem fjallar um 

tilfinningalegt álag, verklega aðstoð, upplýsingar eða faglegt mat.“ Félagslegur 

stuðningur á vinnustað gæti verið bæði óformlegur og formlegur. Óformlegur 

stuðningur frá vinnufélögum virtist skipta miklu. Yfirmaður sem væri styðjandi 

drægi oft úr streitu varðandi það til dæmis að láta tengsl vinnu og heimilis ganga 

upp. Konur í könnun Steinunnar sýndu meiri ánægju með vinnustaðastuðning en 

karlar. Stjórnendurnir voru spurðir hvert þeir leituðu stuðnings í vinnunni. 

Misjafnlega var svarað: Sumir fengju stuðning heima við hjá skilningsríkri 

fjölskyldu, aðrir leituðu til samverkamanna sinna og margir leituðu eftir faglegri 

handleiðslu.  

 
Það kom fram að meðal félagsráðgjafa og í félagsþjónustu á Íslandi væri hefð 

fyrir því að vinnuveitendur/stofnanir borgi faglega handleiðslu fyrir starfsfólk við 

ýmsar aðstæður. Það væri til hóphandleiðsla, einstaklingshandleiðsla og ráðgjöf 

með meiru. Það væri talið eðlilegt að leita stuðnings út fyrir fyrirtæki í 

félagsþjónustu. Íslensk félagsþjónusta virðist búa vel að starfsfólki sínu að þessu 

leiti miðað við til dæmis það sem rannsóknir frá Bretlandi sýni um aðstæður þar. 

Steinunn kannaði fyrirliggjandi rannsóknarefni og sagði frá því að margt bendi til 

þess að félagsþjónusta hafi hátt hlutfall kulnunar í starfi. Það komi skýrt fram að 

félagsráðgjöf sé erfitt og álagsvekjandi starf. Þetta skapist meðal annars af nánd 

við skjólstæðinga, félagslegri margbreytni, miklum kröfum og óljósum 

væntingum ásamt takmörkuðum úrræðum. Vegna þessa sé félagsráðgjöf gott 

dæmi um innri vanda mannúðarstarfa. Í rannsóknum komi einnig fram að streita í 

mannúðarstörfum tengist líka endurskipulagningu og breytingum á kerfum eða 

stofnunum, auknum niðurskurði fjárveitinga og auknum kröfum um árangur.  

 
Rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur kom einnig inn á að náin tengsl séu á milli 

margræðni í starfshlutverkum, skýrleika hlutverka eða hlutverkaruglings (e. role-

confusion). Óskýrleiki eða margræðni í starfi birtist til dæmis þegar stjórnandi í 

félagsþjónustu upplifi að upplýsingastreymi væri ekki nægilegt miðað við stöðu 

hans. Þetta gæti stafað af óskýrum markmiðssetningum starfsins, óskýru 
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verksviði, óskýrri ábyrgð eða of miklu óöryggi varðandi hvaða hlutverki 

stjórnandinn gegndi í raun og veru. Íslenskir félagsþjónustustjórnendur upplifðu 

ekki mikið óöryggi varðandi starfssvið sitt. Það gerðist helst vegna ónógrar 

fjármögnunar verkefna sem þeim væru falin eða vegna of illa mannaðrar þjónustu 

að þeir upplifðu óljósar væntingar eða óraunhæfar. Rannsókn Steinunnar 

Hrafnsdóttur sýndi einnig að stjórnendur í félagsþjónustu þyrftu stundum að vinna 

með mörgum starfshópum með ólíkt verklag og yrðu að gera marga hluti í einu, 

en þetta upplifðist sem hlutverkaruglingur. Því sé oft nauðsynlegt að geta leitað 

stuðnings, hvort heldur er hjá fjölskyldunni, samstarfsmönnum eða með 

handleiðslu.  

 

2.4 Um handleiðslu  

Þegar starfið er fjölbreytt og víðfeðmt er vel þekkt bjargráð félagsráðgjafa að 

sækja sér handleiðslu. Skilningur á því að fullnuma fagaðili þurfi að leita aðstoðar 

til að sinna starfi sínu er misjafn innan læknisfræðilega heilbrigðilíkansins.  

Handleiðsluhugtakið fjallaði í upphafi fyrst og fremst um lærdóms- og þroskaferli 

sem byggðist á ákveðnum samningi um að samþætta fræðilega þekkingu, faglegt 

vinnulag og persónulega eiginleika. Áhersla var á lærdóms- og þroskaferli 

fagmannsins og að aðgreina fagsjálf og einkasjálf. Handleiðslufræðin hafa frá 

upphafi rætt um heildarsýn og kerfisnálgun (e. system) og samspil hinna mörgu 

þátta í fagþróun og starfsumhverfi félagsráðgjafans (Reynolds, 1942; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2000, munnleg heimild 2003-2004).  

Handleiðsla í félagsráðgjöf hefur þróast í takt við margar faggreinar sem sinna 

félagsþjónustu, geðheilsu- og heilbrigðismálum. Eftir að félagsráðgjöf varð nám á 

háskólastigi hefur kennslufræðilegt mikilvægi handleiðslu styrkst, enda mikið 

birst af fræðilegu efni um handleiðslu félagsráðgjafanema á vettvangi (Bruce og 

Austin, 2000). Sálgreiningarmeðferð (e. psychotherapy) hefur haft djúpstæð áhrif 

innan handleiðslunnar enda einn af hornsteinum hennar sem faggreinar. 

Skilningur á innra lífi eða einkasjálfi fagmannsins og gagnvirkum tengslum 

einkasjálfs og  fagsjálfs er grundvöllur handleiðslu. Þar er micro-samhengi eða 

grunnsvið handleiðslunnar svo vísað sé til hugtaka Bruce og Austin um micro-, 

mezzo- og macro-svið handleiðslufræðanna.  
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Á síðari árum hefur vinnuumhverfi fagfólks sætt nánari skoðun þegar þess er gætt 

hvernig fagaðilinn vinnur verk sín. Fagaðilinn verður fyrir áhrifum af og hefur 

sjálfur áhrif á vinnustaðinn. Skipulag starfseminnar, samskipti starfsmanna, 

menning og fræðsla hefur gagnvirk áhrif. Segja má að umhverfi starfsins sé 

mezzo eða miðsvið umfjöllunar handleiðslufræða.  

 
Þegar vinnuumhverfi er skoðað vítt er orðið stutt í að handleiðslufræðin snerti 

stjórnunarþátt umönnunarstarfa. Þar með koma til skoðunar hugtök og viðmið 

gæðastjórnunar í einkafyrirtækjum og opinberum fyrirtækjum í heilbrigðismálum, 

áhrifamáttur og völd. Með öðrum orðum: þar er fjallað um stjórnun faglegra 

vinnubragða, eða macro-svið handleiðslunnar. Þannig er megináhersla í 

handleiðslufræðum samtímans ennþá stuðningur við starfsfólk og starfsþróun, en 

einnig í vaxandi mæli eftirlit og mat (Steinunn Hrafnsdóttir, munnleg heimild 

2003 – 2004).  

 
Í könnun Sigrúnar Júlíusdóttur (2000) um handleiðslumál fagfólks á Íslandi kemur 

fram að þorri svarenda telur þörf á handleiðslu í umönnunarstörfum vegna 

menntunar- og stuðningsgildis hennar. Einnig vegna gildis handleiðslu við að 

standa vörð um gæði fags og þjónustu. Niðurstöður tengjast umræðu um aukið 

faglegt vald, siðfræði og faglega ábyrgð. Í könnuninni koma m.a. fram 

vísbendingar um varkárni fagaðila gagnvart því að yfirmenn þeirra veiti þeim 

handleiðslu vegna hins viðkvæma jafnvægis trúnaðar og valds.  

 
Algengast er að félagsráðgjafar í íslenskri heilbrigðisþjónustu starfi við sjúkrahús 

þótt það megi sjá nokkra aukningu í þróun félagsráðgjafar á vegum grunn-

heilsugæslu og starfstofa. Vinnuumhverfi félagsráðgjafa á íslenskum sjúkrahúsum 

er margþætt og flókið. Flest sjúkrahúsin eru líka kennslustofnanir samanber 

Landspítala Háskólasjúkrahús og Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Sjúkrahúsin 

eru stór og margt fólk vinnur þar við fjölbreytt störf, mismunandi starfsaðstæður 

og skipulag. Samskipti eru síkvik og áreiti er stöðugt.  

 
Til viðbótar því að sinna um sjúklinga og fjölskyldur vegna margvíslegra 

sálfélagslegra þarfa þeirra, ásamt þverfaglegri samvinnu, þurfa félagsráðgjafar að 

viðhalda faglegri þjónustufærni sinni innan vinnuramma stofnunarinnar. Með 

þessu er vísað til þess að félagsráðgjöf leggur áherslu á að til þess að ná sem bestri 

þjónustu við skjólstæðinginn þarf meðvitað og af natni að huga að 
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heildarumhverfi hans, þar meðtöldum samskiptum félagsráðgjafans og 

samstarfsaðila. Félagsráðgjafinn er mannlegt vinnutæki sem á samvinnu við aðra 

sem einnig vinna að þjónustu við skjólstæðinginn. Handleiðsla er mikilvæg við 

svo viðkvæmar og blæbrigðaríkar aðstæður sem ríkja á sjúkrahúsum.  

 
Frá upphafi hefur félagsráðgjöf litið á aðstoðar- eða úrvinnslusamband 

skjólstæðings og félagsráðgjafa sem klettinn sem starfið hvílir á (Applegate & 

Bonovitz, 1995). Það er tvíeykissambandið sem myndast milli skjólstæðings og 

félagsráðgjafa sem sker úr um hvort skjólstæðingnum nýtist aðstoðin til breytinga 

eða lausna. Fagímynd félagsráðgjafa byggist ekki síst á hæfni til að ná sambandi 

við skjólstæðinginn og hæfni til að líða vel með eða ,,að vera’’ í tvíeykinu 

félagsráðgjafi-skjólstæðingur. Það gerir í raun kröfur til persónulegs hugrekkis 

félagsráðgjafans, auk faglegrar færni (Svava Stefánsdóttir, 1996).  

 
Það er mjög mikilvægt að missa ekki sjónar á ofangreindum grundvallaratriðum. 

Einkum nú þegar auknar kröfur eru gerðar til heilbrigðisþjónustunnar um að hægt 

sé að mæla árangur og þegar markaðs- og viðskiptafræði verða æ sterkari innan 

þjónustunnar. Aukinn hraði og nýjar breytur í daglegum veruleika auka einnig 

nauðsyn skilnings á samfélagslegum hreyfiöflum. Hætta er á að togstreita aukist 

milli hægfara og hraðfara þjóðfélagsafla einmitt þegar mikilvægt er að ná að halda 

tengslum milli hins innra og hins ytra í daglegu lífi. 

 
Handleiðsla styður við hliðvörslu (e. gate-keeping; í. að gæta hliðsins) eða fag-

vernd greina og auðveldar samskipti við aðrar stéttir. Þetta gerist vegna þess að 

handleiðsla stuðlar að auknum sjálfstyrk faglegrar ímyndar en slíkur skýrleiki 

auðveldar faggreinum samskipti á jafnræðisgrunni. Faghandleiðsla er oftast 

skjólstæðings- og/eða ráðgjafamiðuð. Handleiðsluþeginn er þá menntaður fagaðili 

sem leitar eftir handleiðslu og velur oftast sjálfur þann aðila sem hann fær 

handleiðslu hjá. Fagaðili telur oftast að það eigi að vera hann sjálfur sem velur 

handleiðara út frá eigin væntingum (Sigrún Júlíusdóttir, 2000).  

 
Handleiðsla getur meðal annars aukið skilning á blæbrigðum vinnustaðarins, á 

samskiptum milli starfsfólks og við yfirmenn, á markmiðum, möguleikum og 

takmörkunum vinnustaðar. Þróun starfsímyndar er mikilvæg í umönnunarstörfum 

eins og félagsráðgjöf á sjúkrahúsum. Íslenskir félagsráðgjafar hafa lengi talið þörf 

á skýrari starfsímynd, en spyrja má hvað það segir um starfsumhverfi þeirra og 
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þverfaglega virkni. Handleiðsla á mjög vel við þegar unnið er að því að styrkja 

faggrein í sinni mynd og þróa hana, þannig að félagsráðgjafinn sé sem best í stakk 

búinn til að sinna skjólstæðingum.  

 

2.5 Skjólstæðingar, notendasamráð  

Skjólstæðingar sjúkrahússfélagsráðgjafa eru einstaklingar sem tengjast sjúkrahúsi 

vegna veikinda af einhverju tagi. Sjúklingar eru einstaklingar með persónulega 

þroskasögu og reynslu að baki, sem þarf að gæta að. Raddir sjúklinga sjálfra eru 

að verða háværari, þeir eru farnir að geta sagt skýrar frá þörfum sínum og reynslu. 

Ljóst er að einstaklingurinn vill láta taka mark á manngildi sínu í sögu sinni og 

umhverfi. Væntanlega fer saman aukin færni heilbrigðisstarfsmanna við að 

„sjá/taka eftir“ sjúklingnum og aukin tækifæri sjúklinga til að tjá sig um erfiðar, 

neikvæðar tilfinningar (Björg Karlsdóttir, 2004; Meyerson, 1990; Svava 

Stefánsdóttir, 1996). Íslenskir læknar hafa til skamms tíma lagt megináherslu á 

líkamlega þætti heilbrigði en vísbendingar eru um að læknar gætu hugsað sér 

meiri þekkingu í samskiptafærni og samvinnu (Anna Rós Jóhannsdóttir, 2005). 

Samkvæmt reynslu höfundar af FSA þá hafa hjúkrunarfræðingar langa reynslu af 

að sinna um fjölbreyttar þarfir sjúklinga og leggja stöðugt meiri áherslu á 

einstaklingsmiðaða hjúkrun og fjölskyldutengsl sjúklings.  

 
Heilsugæslustöðin á Akureyri (Anna Karólína Stefánsdóttir, Hjálmar 

Freysteinsson og Hulda Guðmundsdóttir, 2000) gerðist frumkvöðull að því að 

vinna upp þjónustu sem með skipulegum hætti gætir að tilfinningum og 

lífsreynslu verðandi mæðra og foreldra nýbura. Heilbrigðisstarfsmenn þar reyna 

að hlú sérstaklega að fólki sem vitað er að á sér erfiða reynslu, þannig að því 

nýtist umhyggjan til að geta sjálft gefið meira af sér. Mikil vinna var lögð í að 

byggja upp samvinnu, viðhorf og viðmót starfsfólks. Jafnframt því var hlustað 

nánar eftir viðhorfum notenda þjónustunnar og þau nýtt til uppbyggingar. Í dag 

ríkir viðkvæmt jafnvægi milli sálfélagslegra viðhorfa og læknisfræðilegra en reynt 

er að vinna jafnóðum með hindranir sem upp kunna að koma (Brynja Óskarsdóttir 

munnleg heimild, 14.febrúar 2006). Samkvæmt reynslu höfundar er athyglisvert 

að skoða aukna birtingarmynd hugmyndafræði hins lífsálfélagslega 

heilbrigðilíkans í þessu samhengi. Athyglisvert er að skoða kenningar Gerhardt 

(2004) sem fjallar um það að kærleikur foreldra nýbura sé grundvöllur þess að 
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heili barns þroskist þannig að barnið verði heilsteypt tilfinningavera. Þannig sé nú 

komið vísindunum að líffræðilegu og sálfélagslegu heilbrigðilíkönin séu að renna 

saman í eina heild. Nýjustu rannsóknir leiði í ljós að heili nýbura myndi brautir 

reynslu og þroskist vegna samspils kærleika foreldranna og upplifana nýburans 

(Gerhardt, 2004). Samkvæmt reynslu höfundar eru snertifletir hinna tveggja 

heilbrigðilíkana að aukast og athyglisvert fyrir sjúkrahússfélagsráðgjafa að hafa 

augun opin í daglegu starfi fyrir því sem eykur þekkingu á lífsálfélagslegum 

fyrirbærum.  

 
Forvarnir gegn hættum, sjúkdómum og óheilbrigðum lífsstíl verða að byrja 

einhvers staðar. Jafnrétti kynja og aukin hlustun eftir rödd og reynslu kvenna sem 

fæða af sér nýja einstaklinga er byrjunarreitur. Athyglisvert er að raddir íslenskra 

formæðra hafa ekki farið hátt og að sagan, sem er minni okkar (Valgerður 

Bjarnadóttir, 2002) hefur heldur dregið úr þætti kvenna en hitt. Konur eru ekki 

eingöngu með minni karla. Minni kvenna býr yfir reynslu umhyggju og aðferða 

við að sinna um mannleg gildi. Þekkt er í nútíma samfélagi að konur leita til 

læknis vegna kvilla annarra í fjölskyldum. Samkvæmt hugmyndum 

frásagnarhefðar (e. narrative therapy) skapar hver einstaklingur sína sögu með 

reynslu sinni og minni í því umhverfi sem hún er sögð í hverju sinni (White & 

Epston, 1990; Morgan, 2000). Þannig er reynsla/minni/saga einstaklinga það sem 

heilbrigðisstarfsmenn þurfa að ná fram til að geta betur skilgreint hvað það er sem 

stendur einstaklingnum fyrir þrifum: Hvort heldur það er líkamlegur sjúkdómur 

eða sálfélagsleg líðan, nema hvoru tveggja væri. Heilbrigðisstéttir hafa 

mismunandi mikla þekkingu á því hvernig er hægt að sinna þessum þætti 

starfsins. Það er eftirtektarvert að íslenskir sjúklingar eru farnir opinberlega að láta 

meira til sín heyra en oft áður. Einstaklingar segja frá reynslu sinni af því sem 

miður fer í heilbrigðismálum. Umræða er um heilbrigðismál og 

almannatryggingar. Fræðimenn kanna hvernig sjúklingasamráð og áhrif notenda 

þjónustu (e. user involvement) hefur áhrif á þjónustuna og hvernig er best að 

bregðast við þeirri reynslu (Small og Rhodes, 2000) 

 
Small og Rhodes (2000) fjalla um frásagnir af veikindaferli, hugtakið 

notendasamráð og hið stjórnmálalega umhverfi hugtaksins. Umfjöllun þeirra tekur 

til nokkurra meginþema reynslu fólks með langtímaveikindi: Að lifa með óöryggi, 

von, félagslegur ósýnileiki eða útskúfun, upplýsingar og samtök sjúklinga, 
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notendasamráð og félagslegt afl, líkamlegur vandi, opinber ráðgjöf og stjórnun 

og þróun heilbrigðisþjónustu. Höfundarnir draga þær ályktanir að óöryggi sé 

sameiginlegt þeim sem fást við langtíma veikindi, sama hver sjúkdómurinn er. 

Einungis stigsmunur sé á birtingarmynd óöryggisins sem fari eftir tegund 

sjúkdóma og veikinda- og meðferðarferli. Óöryggi geti birst á greiningaferli 

sjúkdóms ef til dæmis er erfitt að fá athygli eða hlustun á umkvartanir sem ekki 

eru teknar alvarlega fyrr en skyndilega greinist mjög alvarlegur sjúkdómur á 

alvarlegu stigi. Eða birtingarmynd óöryggis geti verið á lokastigi sjúkdóms. 

Erfiðast virðist vera þegar sjúkdómur tekur sig upp aftur og sjúklingur getur ekki 

treyst því að hann læknist endanlega, eins og áður leit út  fyrir eða að hann viti 

hvernig sjúkdómurinn muni hegða sér. En meðan það sé óöryggi þá sé rúm fyrir 

von. Vonin hafi mismunandi birtingarmynd eftir því hver sjúkdómurinn sé og 

hvernig meðferðin við honum er. Stundum snúist vonin um að sjúkdómurinn 

leggist ekki of illa á mann og stytti ekki lífslíkur, stundum um mestu mögulegu 

lífsgæði meðan lífið enn varir. Flestum virðist sameiginlegt að streitan af því að 

lifa milli vonar og vonbrigða taki mikið á, taki mikla orku. Þegar til dæmis 

meðferð gengur ekki sem skyldi eða einkenni aukast í stað þess að minnka við 

meðferð. Höfundar telja að heilbrigðisstarfsmenn og aðrir verði að muna að taka 

þetta atriði með í reikninginn þegar hugað sé að notendasamráði. Þetta orkuleysi 

og streita hindri ekki endilega notendasamráð en setji þó rammann um lífsreynslu 

sjúklingsins og sé ákvarðandi um hvað það er sem sjúklingur eða aðstandendur 

vilja eyða takmarkaðri orku sinni í.  

 
Þannig telja höfundar að horfi maður á notendasamráð frá sjónarhorni sjúklings þá 

þurfi að hugsa innihald hugtaksins upp á nýtt. Ekki horfa ofan frá og niður eins og 

þegar horft er frá sjónarhóli heilbrigðismálastjórnunar. Það er líf einstaklingsins 

sem þurfi að fá endurómun/viðbrögð innan kerfisins, ekki kerfið sem eigi að taka 

yfir notendasamráðið, eins og höfundar hafa áhyggjur af.  

 
Félagsleg einangrun fylgir oft langtíma sjúkdómum. Almenn tilhneiging sé til að 

forðast sjúkdóma og erfiðleika. Sjúklingar sjálfir hafi þessa tilhneigingu. Þeir ræði 

um takmarkandi umhverfi, það er að sinna ekki venjubundnum athöfnum þegar 

langtíma veikindi eru ráðandi um daglegt líf, en það sé líka háttur sumra sjúklinga 

að draga sig í hlé og vilja ekki hitta aðra í svipaðri lífsstöðu. Þetta sé áberandi hjá 

foreldrum ungra barna með lífshótandi sjúkdóma: Þeir eigi stundum erfitt með að 
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hitta foreldra látinna barna svo dæmi sé nefnt. Fólk reyni að halda venjubundnum 

lífsstíl en það aftur stuðli að ósýnileika sem geri stjórnmálamönnum kleift að 

sinna ekki um velferðarúrbætur fyrir þá veikustu. Upplýsingamiðlun geti verið 

bæði styrkjandi og veikjandi eftir því hvernig sjúkdómsstaðan sé. Einstaklingar 

þrói eigin færni eða aðferðir til að fást við upplýsingaflæði. Stundum leiti þeir 

upplýsinga, stundum forðist þeir þær eða geymi þær til síðari tíma notkunar. Það 

sé greinilega mismunandi þörf fyrir upplýsingar eftir stöðu sjúkdóms og hér birtist 

oft mismunandi þarfir sjúklinganna sjálfra og umönnunaraðila þeirra. Hér séu 

dæmi um það að foreldrar mjög veikra barna vilja verja þau upplýsingum um 

veikindastöðuna meðan börnin sjálf séu að verja foreldra sína vitneskju um að 

þau, börnin, vita hvert stefnir, eins og höfundar vitna í Bluebond-Langner frá 

1989. Sumir sjúklingahópar hafi nokkuð góðan aðgang að þéttri sérfræðiþjónustu, 

meðan aðrir verði að berjast fyrir athygli á sjúkóm sinn. Það sé til staðar ákveðin 

viðkvæmni eða minni máttarkennd hjá fólki sem sé of veikt til að berjast sjálft 

fyrir rétti sínum en einnig tvístígandi gagnvart því að leita til annarra. Ótti 

sjúklinga komi fram á mismunandi hátt. Það að horfast í augu við eiginn 

dauðleika, hræðsla við sjúkdómsþróunina, að missa vini, að mynda tengsl við fólk 

sem gæti dáið, að virðast óvingjarnlegur og ekki hjálpsamur við aðra í svipaðri 

stöðu. Umönnunaraðilar hafi oft aðrar áhyggjur og þeir vilji gjarnan hitta aðra sem 

geti rætt málin, veitt stuðning og gefið upplýsingar. Þannig sé ljóst að það þurfi að 

gæta þess að notendasamráð og samtök sjúklinga fari ekki eingöngu fram á 

forsendum umönnunaraðilanna. Höfundar telja samtök sjúklinga og aðstandenda 

mjög nauðsynleg. Slík samtök þurfi hins vegar oft að fást við þá stöðu að vera 

fámenn og fundir illa sóttir. Höfundar telja upp ýmsar mögulegar ástæður fyrir því 

svo sem eins og að áhersla á það sem er venjulegt dragi úr löngun til að skera sig 

úr með því að vera veikur og umgangast aðra með sama sjúkdóm; höfnun 

sjúkdóms; hræðsla við að sjá aðra með lengra genginn sjúkdóm; hræðsla við að 

valda öðrum þannig áhyggjum; höfnun á því að fá neikvæðar upplýsingar með 

meiru. Þessi atriði bendi til þess að setja megi spurningamerki við það hvort 

sjúklingasamtök séu raunverulega málsvari hinna veiku sjálfra. Reyndar þýði 

áhugi á notendasamráði ekki að hefðbundinn munur milli þjónustuaðila og 

notenda þjónustu hverfi. Það sé vel þekkt að þegar notendur þjónustu séu 

sjálfsöruggir og orðnir vel að sér í umönnun eða meðferð sjúkdóms og setji fram 

kröfur um þjónustu að það komi í ljós að heilbrigðisstarfsmenn eigi erfitt með að 
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mæta þeim. Þannig verði það reynsla notenda að samráð sé eingöngu sjálfsagt á 

forsendum heilbrigðisstarfsmanna. Sumir notendur heilbrigðisþjónustu upplifi 

samfélagið óvinveitt sér. Valdamunur notenda og veitenda þjónustu komi fram í 

ýmsum myndum. Því sé ástæða til að vera á varðbergi gagnvart þeirri tilhneigingu 

að einstaklingsgera félagsleg vandamál og flytja ábyrgð á umönnun sjúkra frá 

hinu opinbera yfir á einstaklingana. Það myndi fela félagslegan þátt sjúkdóma og 

langtímaveikinda og útiloka félagslega illa statt fólk frá nauðsynlegri 

heilbrigðisþjónustu. Því sé nauðsynlegt að gleyma ekki að félagslegar aðstæður 

sjúklinga skipta miklu máli þrátt fyrir veikindi sem taka alla lífsorku. Því halda 

höfundar áfram og fjalla nú um lífsaðstæður langtímaveikra. Grunnur daglegs lífs 

fari úr skorðum og krefjist meiriháttar endurskipulagningar. Sjálfsmynd sjúklings 

og aðstandenda breytist og eins vitneskjan um það hvað þeir geti gert í málunum. 

Þessi endurskipulagning daglegs lífs sé viðvarandi ferli sem verði fyrir áhrifum af 

því hvernig sjúkdómsferlið gengur dag frá degi, frá klukkustund til klukkustundar. 

Allt gerist þetta í umhverfi nútímans sem sé í breytingaferli og valdastaða fólks að 

breytast. Rætt er um þróunarferli: Áður hefði tækniþróun skipt sköpum varðandi 

stöðu sjúklings, síðan læknisfræðilega umfjöllunin og nú á síðustu tímum sé hinn 

„huglægi sjúklingur“ með skoðanir sínar og reynslu sem hlusta beri á að 

endurheimta vald sitt. Nýtt afl gæti verið að fæðast með sjálfsögun hinnar 

tilfinningagreindu mannveru. Höfundar telja að hugtakið notendasamráð tákni 

ekki bara það að sjúklingur fái umráð yfir endalokum lífs síns heldur einnig að 

geta haft áhrif á hvernig aðrir minnast hans eftir dauðann. Þannig sé nauðsynlegt 

að túlka ekki tækifæri sjúklinganna sem skyldu þeirra. Að notendasamráð verði 

ekki skilyrði fyrir þjónustu né heldur að það verði túlkað sem siðferðileg skylda 

þeirra. Höfundum er umhugsunarefni að þeir telja hættu á að stjórnendur og 

skipuleggjendur heilbrigðisþjónustu ýti ábyrgð félags- og heilbrigðisumönnunar 

yfir til einstaklinganna og gæti ekki að hinum viðkvæmu blæbrigðum í lífi 

langveikra sem kunna eðlilega að vera í vegi fyrir notendasamráði. Þeir ræða 

sérstaklega hvernig hægt sé að fá langveikt fólk til að taka þátt í umræðum um 

stöðu sína og aðstæður þegar ljóst er að sjúklingar hafa margar ástæður til að taka 

ekki þátt í umræðunni. Þau telja að siðfræðilegar spurningar séu nú ofarlega á 

baugi og að notendasamráð snúist um heimspeki eða siðfræðilega ígrundun og 

ekki formgerða þjónustu. Notendasamráð verði að vera fastur liður í 

heilbrigðisþjónustu og heimssýn/viðhorfum sjúklinga og umönnunaraðila þeirra. 
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Notendasamráð verði að fá að vaxa inn í þjónustukerfin, væntingar og ábyrgð. 

Notendasamráð sé á milli lýðræðis og réttlætis (Small og Rhodes, 2000). 

 

Nú á síðustu mánuðum eru að birtast rannsóknarniðurstöður frá Bretlandseyjum úr 

rannsóknum á ýmsum blæbrigðum notendasamráðs. Heilbrigðisyfirvöld hafa 

meðal annars hrint af stað þjálfunarkerfi til að þjálfa langveika sjúklinga í því að 

halda námskeið í sjálfstyrkingu fyrir aðra langveika sjúklinga (Kennedy, Rogers, 

Gately, 2005). Rannsakendur áttu símaviðtöl við 19 þjálfunarnema frá ýmsum 

stöðum á Bretlandseyjum. Þeir sjúklingar sem tóku þátt í verkefninu upplifðu það 

gefandi og árangursríkt á margan hátt. Helstu neikvæðu atriði voru að með 

tilkomu launaðra þjálfara úr röðum langveikra myndaðist hópur heilbrigðis-

starfsmanna sem hafði jaðarstöðu meðal annarra opinberra starfsmanna. Nokkur 

streita og álag er innifalið í hlutverki þess að vera með sjúkdóm sem tekur sig upp 

öðru hverju og jafnframt að koma fram sem þjálfari annarra sjúklinga. Tengsl við 

starfsfólk heilbrigðisþjónustu var líka flókið því þjálfararnir voru líka í hlutverki 

sjúklinga gagnvart heilbrigðisstarfsmönnum og erfitt var að hafa skýrleika í 

hlutverkum. Einnig komu fram vangaveltur varðandi það að þiggja laun af hinu 

opinbera fyrir störf sem grundvölluðust í notendasamráði. Meðal annars var rætt 

um líkur þess að staða langveikra yrði óskýrari gagnvart hinu opinbera, sem 

hugsanlega gæti enn frekar sniðgengið raunverulegar þarfir þeirra. Ekki var ljóst 

er rannsókn lauk hvort verkefnið myndi halda áfram í þeirri mynd sem það 

byrjaði. Tveir kostir þóttu líklegir í stöðunni. Annars vegar myndu sjálfstyrkingar-

þjálfararnir vefast þéttar í hóp opinberra starfsmanna sem hálf-faglegir 

starfsmenn. Hins vegar færu þeir frá hinu opinbera og yrðu nokkurs konar frjálsir 

verktakar hjá samtökum sjúklinga eða á eigin vegum.  

 
Við umönnun sjúkra á Íslandi í dag er reynt að sinna fjölskyldum og 

aðstandendum einnig. Hin sálfélagslega hugsun er farin að hafa áhrif. Nú er litið á 

sjúkling sem hluta af heild, hluta af fjölskyldu. Einstakling sem skiptir aðra máli 

og því ber einnig að sinna þeim nánustu sem bera hag sjúklings fyrir brjósti.  
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2.5.1 Fjölskylduvinna 

Félagsráðgjöf er, eins og áður segir, starfs- og fræðigrein sem byggir á vinnu með 

fjölbreytta þætti og tengingu þeirra í lífi einstaklings og hópa: Sálrænna atriða og 

félagslegra. Fjölskyldutengd félagsráðgjöf tekur sérstaklega mið af stöðu 

einstaklings í nánustu tengslum. Fjölskyldufélagsráðgjöf byggir á reynslu og 

fræðilegum kenningum um tengsl og hlutverkaskipti innan fjölskyldunnar. Tengsl 

fjölskyldna við stofnanir og virkni innan samfélagsgerða er líka mikilvægt 

viðfangsefni. Þannig býr félagsráðgjöf nú þegar yfir þekkingu á sálfélagslegum 

þörfum sjúklings og aðstandenda, jafnframt víðtækri þekkingu á virkni stofnana 

og áhrifum þeirra á einstaklinga (Ingibjörg Broddadóttir, 1994; Sigrún Júlíusdóttir 

og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Samkvæmt reynslu höfundar byggja aðferðir 

fjölskyldufélagsráðgjafar á einstaklingsviðtölum, fjölskylduhópfundum og 

paraviðtölum. Einnig verkefnavinnu, hlutverkaleikjum og fleiru sem hver 

meðferðaraðili kann að stinga upp á og finnast vænlegt miðað við aðstæður.  

 
Fjölskyldan er hluti af stærra samhengi samfélags. Hér á undan hefur verið fjallað 

um að starfshlutverk fagfólks á sjúkrahúsum beri keim af hraðfara breytingum í 

samfélaginu. Hlutverkaskipti verða óljós og streita vex. Fjölskyldur fara ekki 

varhluta af þessari streitu (Barnes, 2004; Giddens, 2002;).  

 

Anthony Giddens er einn helsti skilgreinandi alþjóðavæðingar þjóðfélagsafla svo 

sem í viðskiptalífi. Hann lýsir einnig (2002) áhrifum alþjóðavæðingar á 

fjölskyldur og fjölskyldulíf. Hann rekur söguna og lýsir því að aldrei áður hafi 

hlutverk fjölskyldunnar snúist jafn mikið um tilfinningaleg tengsl og nú á tímum. 

Tilfinningatengsl séu það sem haldi fólki saman en ekki fjárhagur eða barneignir 

til að viðhalda ættstofni og vinnukrafti. Hin formgerðu hlutverk séu að breytast. 

Þau séu til staðar sem ytri skel en innihaldið sé að breytast. Þannig sé hjónabandið 

enn til sem stofnun en feli í sér tengslamyndun og náið tilfinningalegt samband 

fólksins. Nú sé spurningin ekki hvort manneskja er gift heldur hvort manneskja sé 

í sambandi. Börn og barneignir gegni líka öðru hlutverki nú en áður: Nú leggi það 

fjárhagslegar byrðar á herðar foreldrum að eignast börn og teljist ekki beinn 

fjárhagslegur ávinningur. Þannig verði ákvörðunin um að eignast börn skýrari og 

áherslumeiri en áður og undirstriki tilfinningalega tengslamyndun meira en annað, 

en leggi einnig áherslu á ábyrgðarhluta foreldranna. Giddens talar um „lýðræði 
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tilfinninganna“ í daglegu lífi og einnig hið „hreina samband“ sem afstætt hugtak 

sem sé byggt á tilfinningalegum tjáskiptum. Hið hreina samband byggist upp af 

öðrum eigindum en áður giltu um sambönd. Það byggi á því að opna sig í fullu 

trausti fyrir öðrum og sé margþætt ferli virks trausts. Ávinningur slíka tengsla sé 

lifandi samband. Giddens (2002) telur að í dag komi tilfinningatengsl í stað hinna 

fyrri banda sem tengdu fólk saman. Það eru ástar- og kynlífssambönd, tengsl 

foreldra og barna og vináttubönd. Í stað þessa komi virkt lýðræði tilfinninganna 

sem sé eins og félagslegt lýðræði: Fyrirhafnarsamt og fyrirhafnarinnar virði.  

 

Félagsráðgjafi íslenskur sagði eitt sinn að fjölskylda þýddi sama og fjölþætt 

skylda. Fjölskyldan tengdist þannig að þeir sem teldust til hennar væru í það 

nánum tengslum að þeir bindist gagnkvæmum áhuga á að öllum líði vel og þá 

myndist hin fjölþætta skylda (Nanna Kolbrún Sigurðardóttir, munnleg heimild 

1992). Þetta hljómar við það sem Giddens segir. Gorell Barnes (2004) talar einnig 

um fjölskyldur á tímum breytinga og tengslin innan þeirra sem afgerandi fyrir 

velmegun einstaklinganna. Fjölskyldan sé í stöðugri byggingu og síbreytileg og 

því sé líklegt að þol og fjaðurmögnun fjölskylduformsins fái fjölbreyttari 

birtingarmynd í framtíðinni en nú sé hægt að sjá fyrir.  

 

Athyglisvert er að sérfræðingur í alþjóðavæðingu viðskiptalífsins lýsir 

tilfinningalífi sem grundvelli eins mesta aflvaka samfélagsins, fjölskyldunnar. 

Umræðan ber öll merki þess að mörk eru að riðlast og tengsl milli micro og macro 

sviða að koma betur í ljós. Því er ástæða til að kanna nú umræður um breytingar í 

íslensku velferðarríki.  

 

2.6 Breytingar  

Ýmsir rannsóknaraðilar hér að framan (Berkman, 1996; Giddens, 2002; 

Meyerson, 1990; Steinunn Hrafnsdóttir, 2004) hafa nefnt breytingar og ferli 

breytinga sem streituvekjandi álag en einnig sem tækifæri jákvæðra þróunar-

möguleika (Meyerson, 1990; Giddens, 2002). 

 
Samfélag manna hefur stöðugt verið í breytingum, ef marka má sagnfræði 

almennt. Í dag er talað um óvenju hraðfara breytingar og að heimurinn hafi 

skroppið saman, sé alþjóðlegur (Giddens, 2002).  
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Heilbrigðisþjónusta Íslendinga tekur hraðstíga breytingum. Undanfarinn áratug 

eða svo hefur Alþingi Íslands og Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti landsins 

tekið til umfjöllunar marga þætti heilsufars og heilbrigðismála. Meðal annars 

hefur Alþingi skipað Fjölskylduráð sem hefur starfað síðan 1997 og undirbýr 

mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar.  

Umræða er um fátækt á Íslandi, stöðu aldraðra, öryrkja og almannatrygginga 

(Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 2005). Lýðheilsustöð hefur verið stofnuð. 

Ýmis samtök sjúklinga berjast fyrir bættri stöðu sinni af endurnýjuðum krafti og 

mörg teikn eru á lofti um breytingar varðandi notendasamráð. Starfsfólk LSH talar 

um hraða og skort á heilbrigðisstarfsmönnum. 

 

Núgildandi lög um heilbrigðisþjónustu nr. 97 frá 1990 eru víð og tilgreina margar 

fagstéttir innan þjónustunnar.Til dæmis er nefnt í grein 19 að félagsráðgjöf skuli 

vera á heilsugæslustöðvum. Drög að nýju frumvarpi til laga um heilbrigðis-

þjónustu (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, 2006a) taka til nýs skipulags 

heilbrigðisþjónustu og eru þrengri að þessu leyti. Fyrsta grein laganna lýsir 

markmiðssetningu sem er víð í anda sálfélagslega heilbrigðilíkans WHO frá 1974. 

Síðan þrengist umfjöllunin og verður líffræðilegs og hagfræðilegs eðlis. Í 

drögunum er einungis rætt beint um tvær starfsgreinar heilbrigðisstarfsmanna en 

það eru læknar og hjúkrunarfræðingar. Önnur starfsemi en lækningar, hjúkrun og 

rannsóknir rúmast undir heitinu stoðdeildir án nánari skýringa á hugtakinu. Eins 

og fyrr sagði eru frumvarpsdrögin fyrst og fremst að fjalla um skipulag 

heilbrigðismála og er talað um breyttar áherslur. Nú verði tvö aðalsjúkrahús fyrir 

landið allt. Annars vegar Landspítalinn og hins vegar Sjúkrahúsið á Akureyri. 

Landspítalinn þjóni öllu landinu auk höfuðborgarsvæðis og Sjúkrahúsið á 

Akureyri verði aðalvarasjúkrahús fyrir landið allt og sinni sérstaklega Norðurlandi 

og Austfjörðum. Sérhæfing sjúkrahúsanna aukist og gert er ráð fyrir auknum 

tengslum við starfsstöðvar heilbrigðisstarfsmanna utan sjúkrahúsa jafnframt 

auknu samstarfi milli opinberra heilbrigðisstofnana.  

 

Nefnd á vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (2006b) um endur-

skilgreiningu verksviða innan heilbrigðisþjónustunnar gaf frá sér skýrslu í mars 

2006. Skýrslan fjallar að miklum hluta um kostnað af heilbrigðisþjónustu og 
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hvernig megi dreifa honum og draga úr byrðum ríkisins. Ekki er talað sérstaklega 

um sálfélagsþjónustu innan sjúkrahúsa. Rætt er um að finna leiðir til að draga úr 

þjónustu sem ekki er þörf fyrir. Greiðslufyrirkomulag sjúklinga er rætt og talað 

um að gæta þurfi að hagsmunum fátækra sem og aðgengi með tilliti til búsetu og 

ferðakostnaðar. Nefndin styður valfrelsi sjúklinga um það hvert þeir leita eftir 

þjónustu. Gert er ráð fyrir að heimaþjónusta og sjúkrahússtengd heimaþjónusta 

muni aukast. Einnig er gert ráð fyrir að einkarekin heimaþjónusta muni aukast í 

framtíðinni og rætt um kostnaðarhlut ríkisins vegna slíkrar starfsemi.  

 
Ljóst er að hið opinbera stefnir ákveðið að breytingum á heilbrigðisþjónustu 

landsins og að því að halda niðri kostnaði ríkisins á margvíslegan máta. Stefnt er 

að skýrari hlutverkaskipan og skýrari þjónustuskilgreiningu.  

 

Allir þessir þræðir hafa áhrif á sjúklinga og umönnun þeirra. Það þarf að hafa í 

huga þegar starfsumhverfi sjúkrahússfélagsráðgjafa er kannað.  
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

3.1 Almennt um aðferðafræði rannsókna  

Rannsóknir eru gerðar til að finna ýmiss konar sjónarhorn á þann veruleika sem 

mannfólkið býr við en það er vandasamt að finna aðferð sem nær yfir öll 

atriði/breytur rannsóknarefnis. Athugun veruleika sem er háður persónulegri 

upplifun einstaklinga er illmælanlegur með megindlegum rannsóknaraðferðum 

sem eru fyrst og fremst hannaðar til að mæla magn og hlutföll milli 

samanburðarhæfra atriða. Rétt um miðja síðustu öld hófu ýmsir rannsóknarmenn 

nýjar áherslur til vegs og virðingar með því að reyna að setja sig inn í hugarheim 

og umhverfi þeirra sem átti að rannsaka og reyna að skilja reynsluheim þeirra 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þessi rannsóknarnálgun nefnist eigindleg aðferða-

fræði.  

 
Helsti munurinn á megindlegum og eigindlegum aðferðum felst í nálgun þeirra að 

viðfangsefninu. Megindlegar aðferðir mæla og telja, finna meðaltöl og dreifingu 

innan hópa og milli hópa. Eigindleg nálgun skoðar upplifanir og huglæg viðhorf 

viðfangsefnisins sem er meðrannsakandi, vinnur með rannsakandanum en er ekki 

mældur. Eigindlegar aðferðir hafa yfirleitt ekki áhuga á samanburði heldur því 

sem einstaklingurinn upplifir hverju sinni. Upphafsnálgun rannsakanda sem beitir 

megindlegri aðferðafræði er gjarnan sú að hann ákveður hvað hann vill rannsaka; 

viðar að sér öllu rannsóknarefni og kenningum sem finnanlegt er um málið; öðlast 

þar með yfirlit yfir sviðið og ákveður hvaða kenningu hann ætlar að hafa til 

viðmiðunar og hvernig er hægt að aðgerðabinda hana (hvernig mæla til að styðja 

eða hrinda kenningunni). Nálgun rannsakanda sem vill beita eigindlegum 

aðferðum er að ganga út frá því sem vísu að ekki sé nægilega mikið vitað um 

hvaða ferli til dæmis ráði ferð í ákveðnu tilliti. Hann velur þá að taka viðtöl, eiga 

samræður, við einstaklinga sem eru í þessu ferli og spyrja hvað hafi gagnast þeim 

best í ferlinu. Hann byrjar ekki á að mynda sér kenningagrunn til að vinna út frá. 

Eftir viðtölin skilgreinir hann þau, tekur kannski fleiri til að dýpka skilning sinn, 
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tekur síðan að endingu saman skýrslu um fund sinn (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).  

 

Skörun megindlegra og eigindlegra aðferða er oft sýnileg og stundum eru báðar 

aðferðirnar notaðar til að dýpka og breikka umfjöllunarefni sömu rannsóknar. 

Sigurlína nefnir að helsta takmörkun megindlegra aðferða sé á dýptina og 

eigindlegra sé á vídd eða breidd. Helsti munurinn sé þekkingarfræðilegur og tala 

megi um „tvenns konar skóla í þekkingarfræði, verufræði og aðferðafræði“. 

Verufræði eigindlegra rannsóknaraðferða fjallar um hvað sé veruleiki og hvernig 

megi rannsaka hann. Þeir sem aðhyllast eigindlegar aðferðir segja að engir tveir 

skynji veruleikann eins og að veruleiki allra sé misjafn. Einnig telja þeir að 

rannsakandi geti aldrei verið alfarið hlutlaus. Hann eigi fyrirfram hugmyndir að 

rannsókninni og betra sé að leggja á borðið strax í upphafi hverjar þær eru, enda 

„sé engin leið til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar frá ytra sjónarmiði“ 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 

3.1.1 Helstu takmarkanir eigindlegra aðferða  

Eigindlegar aðferðir hafa aukist í rannsóknum á heilbrigðisviði. Sigurður 

Kristinsson (2003) telur að þær beri ekki samskonar áhættu og megindlegar 

rannsóknir eða meðferðarprófanir, en engu að síður þurfi að gefa persónuvernd 

sérstakan gaum og alltaf skuli þess gætt að fá upplýst samþykki þátttakenda. 

Upplýst samþykki sé grundvallarréttur meðrannsakanda og með því fái hann allar 

mögulegar upplýsingar um rannsóknina, í hverju þátttaka hans felst og að hann 

njóti fullrar persónuverndar eftir því sem ýtrast er mögulegt. Kvale (1996) og 

Sigurður (2003) benda sérstaklega á að djúpviðtöl (e. in-depth interviewing) geti 

komið af stað tilfinningalegu róti hjá meðrannsakendum og því sé það á ábyrgð 

rannsakanda að halda viðtalinu utan áhættusvæða, að vera á verði gagnvart 

merkjum um það hversu erfitt viðtalið er meðrannsakanda og að hafa tilbúna 

áætlun um hvernig skuli brugðist við ef á þyrfti að halda. Kvale (1996) tekur til 

helstu siðfræðilegra atriða eigindlegra rannsókna og takmarkana sem svo kallast. 

Hann og Sigurður eru sammála um varúðina í nærveru sálar í djúpviðtölum. Kvale 

ræðir einnig um trúnað í viðtali og að upplýst samþykki sé grundvallaratriði. 

Meðrannsakandi á rétt á að vita hverju hann er að taka þátt í og það skapi líka 
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mikilvægt traust milli rannsakanda og meðrannsakanda. Þannig að traust sem 

skapast í gegnum upplýst samþykki er rannsakandanum mikilvægt tæki til að fá 

fram upplýsingar. Kvale talar um að tilgangur viðtalsins ætti að ná út fyrir 

rannsóknartilganginn einan saman og stefna að því að auðga manngildi með nýrri 

þekkingu um huglæg viðhorf fólks og markmið rannsóknar skyldi gæta að þessu. 

Hönnun rannsóknar með tilheyrandi leyfum, trúnaðarbindingum og eyðslu gagna 

er líka eitt af því sem takmarkar/skýrir samræðuaðferðina. Afritun viðtala er líka 

vandasöm leið þar sem gæta þarf trúnaðar en halda sannleiksgildi. Umræður eru 

um túlkun gagna og hversu mikið rannsakandi getur túlkað eða hvort hann ætti að 

láta meðrannsakendur hafa bein áhrif á túlkun með því að bera undir þá efni. Það 

er eins í þessari nálgun eins og megindlegri að alltaf skyldi það hafa sem sannara 

reynist. Þegar endanleg skýrsla er gerð kemur aftur upp trúnaðarþemað. Það þarf 

að hafa í huga bæði í upphafi og nú hvaða áhrif það kunni að hafa á líf 

meðrannsakenda að skýrslan verði opinberuð (Kvale, 1996). Eigindleg 

rannsóknarnálgun er ekki síður flókin en hin megindlega og ekki endilega 

auðveld.  

 

Einn félagsráðgjafi sinnir um félagsráðgjafarþjónustu við allar bráðadeildir FSA, 

eins og áður er tilgreint. Þessi félagsráðgjafi/umboðsaðili (sjá kafla 3.3.2) var 

jafnframt rannsakandi þessarar rannsóknar. Í orðræðunni um trúverðugleika 

rannsóknar er t.d. í fyrirbærafræði Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003) fjallað um hættuna á því að rannsakandi haldi ekki þægilegri faglegri 

fjarlægð við þátttakendur rannsóknar og missi við það gagnrýni sem aftur geti leitt 

til skekkju í rannsóknarniðurstöðum. Einnig sé hætta á að rannsakandi hlusti ekki 

nægilega eftir sögu meðrannsakanda. Rannsakandi var sér meðvituð um þessa 

hættu og reyndi að draga úr henni. Siðfræði rannsóknarinnar (Sigurður 

Kristinsson, 2003) birtist ekki síst í meðvitund á því að ekki var um þjónustu að 

ræða heldur rannsókn í þágu vísinda og að ef þörf krefði gæti rannsakandi vísað í 

önnur  þjónustuúrræði fyrir meðrannsakendur. Sigurður bendir á að þegar 

rannsakandi er einnig sá sem sinnir þjónustu þeirri sem er til athugunar þá reyni á 

heiðarleika rannsakandans og að hann greini og velji á milli hlutverkanna tveggja. 

Einnig að siðferðileg ábyrgð rannsakanda á velferð meðrannsakanda sem er 

skjólstæðingur þegar rannsakandi er í þjónustuhlutverki sínu sé enn í gildi þótt um 

rannsókn sé að ræða. Þannig beri rannsakanda að gæta þess að meðrannsakandi 
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fái þá þjónustu sem honum ber, komi í ljós að slíku sé ábótavant. Þó telur hann 

minni hættu á þessu atriði þegar um eigindlegar rannsóknir er að ræða en 

megindlegar samanburðarrannsóknir. Rannsakandi gætti sérstaklega að þessum 

þáttum meðan á rannsóknarvinnunni stóð. 

 

3.2 Aðferðafræði rannsóknarinnar  

Í þessari rannsókn taldi rannsakandi áhrifaríkara að nota eigindlega aðferðafræði 

því hér er verið að leita huglægra þátta sem ekki er vitað fyrirfram hverjir eru og 

því erfitt að beita samanburðarmælistikum megindlegra aðferða. Eins og kemur 

fram í umhugsunaratriðunum í kafla 1.3 er spurt um reynslu og viðhorf/hughrif 

einstaklinga sem byggir á mismunandi gildismati hvers um sig. Fyrirfram er ekki 

hægt að vita hvað kemur í ljós þótt athugunin beinist í ákveðna átt. Um er að ræða 

þátttökuathugun útfrá innra sjónarhorni lítils hóps meðrannsakenda sem gæti verið 

lýsandi fyrir stærri hópa svipaðs eðlis: Sjúklinga á bráðadeildum sjúkrahúss og 

tilvísandi samstarfsmanna félagsráðgjafa. Skilningur þessara aðila og 

trúverðugleiki rannsóknarinnar eru lykilatriði. Fyrirbærafræði í anda Vancouver-

skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2003) fjallar einmitt um að skilningur á hinum 

ýmsu mannlegu fyrirbærum krefjist þess að rannsakandi eigi samræður við 

einstaklinga eða hópa fólks sem hafa haft eigin reynslu af fyrirbærinu. Til Sigríðar 

og Vancouver-skólans er hér sótt orðnotkunin samræða í stað viðtals og 

meðrannsakandi í stað þáttakandi, þegar fjallað er um rannsóknina.  

 

3.3 Kenningar Nutbeam og Rúnars Helga Andrasonar  

 

3.3.1 Kenningar Don Nutbeam  

Nutbeam (1998) ræðir um nauðsyn þess að geta metið heilbrigðihvetjandi 

aðgerðir, ferli þeirra, vanda og lausnir. Hann bendir á að í upphafi skyldi endinn 

skoða og að áður en lagt sé af stað með nýtt úrræði skuli skipuleggja það útfrá 

rannsóknum á þörf og með símatsmöguleika í huga. Hann telur óraunhæft að beita 

einhliða reyndum rannsóknaraðferðum læknisfræðinnar á flókin, samvirkandi 

atriði heilbrigði. Heilbrigði sé flókið og samsett úr mörgum þáttum. Rannsakendur 

heilbrigði hafi margir óraunhæfar væntingar til heilbrigðiverkefnisins og til 

matsaðferðanna. Hann telur óraunhæft að ætla sér að sýna fram á endanlegan 



 45 

árangur heilbrigðiaðgerða og telur betra að leggja mat á ferli og samspil hinna 

ólíku þátta sem myndi heilbrigði, samanber hið sálfélagslega heilbrigðilíkan 

WHO. Hann mælir með nýsköpun aðferða sem nýti sér ýmislegt úr mismunandi 

rannsóknaraðferðafræðum, megindlegum og eigindlegum, og taki mið af því sem 

er verið að rannsaka hverju sinni og þörfum og ferli sjálfrar rannsóknarinnar. 

Hann tekur fram að þetta sé ekki alltaf í þægilegu samræmi við ráðandi skoðanir 

og viðhorf innan heilbrigðisþjónustu. Skoðanir séu skiptar á því hvað sé skýr, 

beinskeytt rannsóknaraðferð og hvað sé raunveruleg gagnreynd niðurstaða og 

þannig muni orðræðan um aðferðir og skilgreiningar halda áfram enn um sinn.   

 

Nutbeam setur fram líkan (sjá mynd 2) sem sýnir ferli eða stigmögnun rannsókna 

og mats frá upphafi til enda. Hann skiptir ferlinu upp í sex stig sem saman mynda 

heildræna lýsingu mats- og þróunartækis við heilbrigðihvetjandi aðgerðir.  

 
Á fyrsta stigi er vandinn eða verkefnið skilgreint og farið í smiðju faralds-, 

fyrirbæra- og mannfjöldafræða til að finna grunn íhlutunaraðgerða, finna hvernig 

bregðast megi við. Lykilpersónur og –hópar eru tengdar við rannsóknarverkefnið 

og taka þátt í skilgreiningar- og lausnarleitarvinnunni. Þessar upplýsingar 

skilgreina helsta heilbrigðivanda innan afmarkaðs hóps manna, hverjir hafa 

ákvarðandi hugmyndir um þennan vanda og svigrúm breytinga hjá þessum 

ákvarðanatakandi aðilum.  

 

Á öðru stigi er kafað í atferlis- og félagsfræðilegar rannsóknir til að auka skilning 

á þeim hópi sem er til athugunar. Athuguð eru félags-, persónu-, stofnana- og 

umhverfisleg einkenni sem hægt væri að nota til að byggja upp grunn íhlutunar 

eða aðgerða. Kenningar um aðferðafræði íhlutunar eru nýttar til að finna 

útskýringar og gera ráð fyrir eðlilegum mótstöðukröftum. Hér skýrist aðferðafræði 

vinnunnar og skilgreinir enn frekar mismunandi þarfir umhverfisins þar sem 

breytingarnar eiga að gerast.  

 
Saman skilgreina stig eitt og tvö orsök, innihald, manngerð umfjöllunarhóps og 

aðferðafræði sem aftur mynda grundvöll þess að skipuleggja heilbrigðihvetjandi 

íhlutunaraðgerðir. Upplýsingar sem safnað er innan þessara tveggja stiga lýsa 

vandanum, skilgreina þá sem ákvarða vandann, sýna fram á hverjum innan 

ákveðins úrtaks fólks liggur mest á úrræðum hvort heldur það eru einstaklingar, 
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hópar, stofnanir eða aðgerðastefnur. Þessar skilgreiningar geta síðan leitt til þess 

að líklegar lausnir finnast. Þessa möguleika er hægt að þrengja og skilgreina í 

áfangamarkmið sem taka fram hvaða árangri er búist við að ná með skipulögðum 

aðgerðum. Þessi áfangamarkmið er svo hægt að meta endurtekið í vinnuferlinu.   

 
Það krefst kerfisbundinnar þróunarvinnu að finna árangursríka og viðvarandi 

lausn á skilgreindum heilsuvanda og það þarf að prófa íhlutunaraðferðir. Nutbeam 

og félagar hafa mælt með stigmagnandi aðferð við að þróa og prófa nýjungar. Þar 

eru grundvallaratriðin tvö innan þróunaraðferðarannsókna, að meta niðurstöður og 

að skilja ferli breytinganna, jafn rétthá og jafn mikilvæg til að hægt sé að ná því 

að endurtaka rannsókn og finna viðvarandi úrlausnir við heilbrigðivanda. 

 

Mynd  2: Sex þrepa líkan Nutbeam á mati á ferli heilbrigðihvetjandi aðgerða  

 

Á þriðja, fjórða og fimmta stigi fer fram stigmagnandi mat á aðgerðum. Á þriðja 

stigi er búið að innleiða nýja lausn og komið að því að rannsaka eða meta hana. 

Hér fer að reyna á mismun í aðferðafræðum rannsóknavísinda. Afstætt mikilvægi 

áðurnefndra matsatriða, mat á útkomu og skilningur á ferlinu, breytist á 

mismunandi þróunarstigum íhlutunarinnar. Fyrst er byrjað með tilrauna-

athugunum sem fyrst og fremst er ætlað að sýna hvort íhlutunin hafi skilað þeirri 

útkomu sem sótst var eftir. Meiningin með slíkum athugunum er að meta að hve 

miklu leyti er hægt að ná skilgreindu takmarki við bestu mögulegu aðstæður. 

Hefðbundnir akademískir rannsakendur hafa mestan áhuga á slíkum rannsóknum 
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vegna þess að þær eru þróaðar/byggðar upp til að mæta mjög föstum og öguðum 

mörkum/skilyrðum. En af sömu ástæðum er efnisnotkun og aðferðafræði slíkra 

rannsókna oft byggð upp þannig að ekki er auðvelt að endurtaka þær, né gera þær 

ráð fyrir virkri ákvarðanaþátttöku einstaklinga og hópa sem eru til rannsóknar og 

sem eiga að fá hagnýtar lausnir úr rannsókninni. Á fjórða stigi er komið í ljós að 

æskileg útkoma hefur náðst við bestu mögulegu aðstæður og þá breytist áhersla 

matsins yfir í að skilgreina frekar skilyrði þess að árangur náðist. Hér er því farið 

út í að endurtaka eða endurspegla íhlutunina við aðstæður sem líkjast meir 

raunverulegum aðstæðum. Hér sjást betur líkurnar fyrir því að hægt sé að 

framkvæma íhlutunina úti í lífinu og hvort borgi sig að leggja fé í hana. Slíkar 

athuganir skipta máli fyrir samfélög og stjórnendur þeirra þar eð þær veita 

vísbendingu um hversu vel heilsuhvetjandi aðgerðir muni koma sér fyrir þau. 

Sérstaklega er horft til innihalds breytinganna og ábendinga um 

grundvallarskilyrði sem þurfa að vera til staðar. Samfélagsleg vinna gæti fallið 

undir þennan hatt og áhugafólki um lýðheilsu gæti nýst þetta líkan til að finna 

nýjar hugmyndir og starfsleiðir. Rannsóknum sem falla innan þessa stigs líkans 

Nutbeam fer fjölgandi en engu að síður virðist sem fræðilegum rannsakendum 

hugnist ekki þessar matsaðferðir. Hugsanlega er það vegna þess að þeir eru ekki 

rólegir gagnvart skekkjum og þeim erfiðleikum sem eru við að hafa fullkomna 

stjórn á aðstæðum og íhlutun aðferðafræðinnar, og þá jafnframt minni líkum á 

endurtekningarhæfni áhrifa íhlutunarvinnunnar.   

 
Fimmta stig færir endurmatsáhersluna enn áfram og hér er farið að athuga að hve 

miklu leyti er hægt að endurtaka íhlutunina úti í raunveruleikanum. Athyglin 

beinist að auknum athugunum og skilningi á samfélagslegri vinnu, hvernig hægt 

er að styðja samfélög til bætts lífsstíls og breytinga í þá veru, ákveða hvernig best 

sé að skapa nauðsynleg skilyrði til að nýjar leiðir beri árangur við mismunandi 

aðstæður. Þetta er áhugavert fyrir stjórnmálamenn, stjórnendur og áhugafólk því 

hér er hægt að ákvarða hvað þarf að gera, hver á að gera það, eftir hvaða leiðum 

og hver kostnaðurinn muni verða. Þessi rannsóknaraðferðafræði er minnst notuð í 

heilbrigðisþjónustu og virðist spegla áhugaleysi fræðimanna og hugsanlega 

eðlilega afleiðingu þess hversu fá íhlutunarverkefni ná þessu stigi þróunar.  

 
Eftir fimmta stigið er svo farið að huga að því að styðja við verkefnisstjórnunina. 

Þetta táknar að símat þarf að vera virkt, hugað sé að því að viðhalda bestu 
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mögulegu útkomu og gætt að fjárhagslegum hagnaði. Gæðamat á heilbrigði-

hvetjandi aðgerðum hefur fengið aukna athygli á undanförnum árum og Nutbeam 

(1998) fer ekki frekar í þær umræður í þessu líkani. Hins vegar leggur hann 

áherslu á að mikilvægi tveggja meginþátta rannsóknaraðferðafræða, útkomu og 

ferlis, sé breytilegt eftir þróunarstigi verkefnis og hver sé viðmiðunarhópur 

endurmatsins. Líkanið sýnir hvernig upprunaleg rannsóknarspurning er sett upp 

og rakin um mismunandi lykilstig þróunar og sýnir hvernig jafnvægi á mati 

mikilvægis útkomu og ferlis breytist á hverju hinna þriggja lykilstiga á miðbiki 

ferlisins.  

 

3.3.2 Kenningar Rúnars Helga Andrasonar  

Rúnar Helgi Andrason (2003) bendir á að í ferli þess að hanna þjónustu sem 

sérstaklega sinnir um ýmsar þarfir fólks séu fjögur þrep: Það að skýra stöðu mála, 

hanna þjónustukerfi, framkvæmd þess og kerfisbundin greining. Þessi þrep séu 

samverkandi. Kerfisbundin greining sé í rauninni ákveðin  rannsóknaraðferð sem 

markist af hagnýtum tilgangi sínum sem sé að bæta þjónustu fyrir fólk.  

 

Þegar hanna skal þjónustukerfi innan heilbrigðiþjónustu sé mjög mikilvægt að 

gera sér skýra grein fyrir þörfinni fyrir slíkri þjónustu og aðstæðum sem fyrir eru. 

Þannig er fyrsta þrepið fólgið í því að athuga þessa þætti, gera þarfagreiningu sem 

meðal annars reynir að finna misræmi milli núverandi stöðu og æskilegrar stöðu. 

Þannig þurfi að skilgreina nákvæmlega markhópinn sem á að fá þjónustuna. 

Stærð, einkenni og undirhópar markhópsins eru skilgreind og safnað er gögnum 

um hópinn og ákvarðað hvort misræmi er eins og áður segir og þá að hvaða leyti. 

Aðstæður eru skoðaðar vandlega og einnig bjargráð sem fyrir eru, þannig að 

hönnun þjónustunnar geti tekið mið af raunveruleikanum og því sem hægt er að 

gera. Nákvæm lýsing á stöðunni, hver markhópurinn er, hvaða þarfir hann hefur 

og hvaða bjargráð eru fyrir hendi er það sem kemur út úr vinnu á fyrsta þrepi.  

 
Annað þrep, sjálf hönnun þjónustukerfisins, verður þá í samræmi við fyrrnefndar 

upplýsingar. Lýsing á hlutverki  og markmiði þjónustunnar er undirstaða síðari 

möguleika þess á að leggja mat á hvort rétt hafi tekist til við að mæta 

fyrirliggjandi þörfum og/eða bæta þjónustuna. Þessi atriði liggja einnig til 
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grundvallar því hvort hægt er að yfirfæra þjónustuna á aðrar aðstæður eða aðra 

markhópa. Hlutverk og markmið leiða síðan hönnunarferlið sjálft og tilgangurinn 

þarf að vera í samræmi við þarfir markhópsins. Síðan er unnið að því að finna 

hvaða leiðir liggja að markmiðinu, hvaða aðstæður og búnaður þarf að vera til 

staðar og hvaða þættir verða til grundvallar símati eftir að starfsemin er komin af 

stað.  

 
Þriðja þrep framkvæmdar getur þá tekið við og mikilvægt er að hönnunin virki 

eins og til er ætlast og að möguleikar séu til þess að breyta og laga verði þess þörf. 

Þannig á að vera hægt að auðvelda framkvæmd þjónustunnar og viðhafa stöðugt 

mat og úrbætur eftir því sem við á.  

Fjórða og síðasta þrepið er síðan kerfisbundið mat á þjónustunni og áhrifum 

hennar. Þetta þrep tryggir að fram fari söfnun gagna sem eru síðan greind í 

samræmi við rannsóknarspurningar. Þannig verður innsýn í virði eða gildi 

þjónustunnar og leiðir í ljós hvort breytinga sé þörf. Vegna skipulagsmöguleika og 

fjármögnunarmöguleika er best að í upphafi sé hugað að þessu lokaþrepi, en þessu 

er misfarið öllu jöfnu.  

 
Kerfisbundin greining er ákveðin rannsóknaraðferð, segir Rúnar, og þessi 

greiningaraðferð nýtir sér aðferðafræði annarra rannsóknaraðferðafræða. 

Tilgangur kerfisbundinnar greiningar er það sem gerir hana að sértækri aðferð í 

eigin rétti. Það sem aðgreinir hana frá öðrum aðferðafræðum er fyrst og fremst að 

einhver ákveðinn hagsmunaaðili óskar eftir slíkri greiningu, í öðru lagi er mikill 

munur á alhæfingargildi þessarar aðferðar miðað við aðrar aðferðir og í þriðja lagi 

er munur hvað varðar mat á virði eða gildi ákveðinna þátta. Hefðbundnar 

rannsóknir eru oftast gerðar til þess að öðlast skilning á ákveðnu fyrirbæri. 

Reyndar á sér stað skörun milli skilnings og hagnýts tilgangs, þannig að ekki er 

um algeran skilnað milli hefðbundinna rannsóknaraðferða og kerfisbundinnar 

greiningar að ræða. Kerfisbundin greining hefur ekki mikið alhæfingargildi, eins 

og gjarnan er krafist af hefðbundnum rannsóknaraðferðum, en er ætlað að segja 

eitthvað um þá þjónustu sem úttektin snýr að. Aðferðin nýtist staðbundið eða 

takmarkast af viðfangsefni sínu en á ekki endilega við um aðra svipaða starfsemi. 

Engu að síður getur verið um skörun að ræða því hefðbundnar aðferðir hafa sumar 

mjög takmarkað alhæfingargildi og kerfisbundna nálgunin er oft framkvæmd 

þannig að hún nýtist til alhæfingar út frá niðurstöðum. Mat á virði eða gildi 
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ákveðinna þátta er einnig mismunandi eftir því hvaða rannsóknaraðferð er beitt. Í 

hefðbundnum rannsóknaraðferðum er rannsóknarsniðið þannig að hægt sé að 

uppgötva ákveðin fyrirbæri eða tengsl. Þá verður mat á þjónustu út frá 

rannsóknarniðurstöðum frekar aukaafurð heldur en aðaltilgangur rannsóknar-

aðferðanna. Kerfisbundin greining er gerð með það að markmiði að meta þjónustu 

þannig að hægt sé að bæta hana sé þess þörf. En lögð er áhersla á að allar 

rannsóknaraðferðir skarist og geti notið góðs hver af annarri.  

 
Mikilvægi greiningaraðferðarinnar er margvíslegt. Í þjónustu við fólk er verið að 

binda ákveðin verðmæti í formi mannauðs, fjármuna, tíma, húsnæðis og tækja-

búnaðar. Það er mikilvægt að hafa virkt eftirlit eða símat í gangi til að tryggja að 

þjónustan skili tilætluðum árangri til markhóps síns. Þróun þjónustukerfa verður 

skilvirkari eða öruggari ef unnið er kerfisbundið að endurbótum í takt við 

breytilegar þarfir og tíma. Í gegnum slíkt símat verða til upplýsingar sem auðvelda 

það að leggja mat á hvort eigi að auka/bæta þjónustuna eða draga úr henni og 

hvernig eigi að breyta framkvæmd ef með þarf. Einnig er auðveldara að veita 

fjármögnunaraðilum réttar upplýsingar hverju sinni og þannig tryggja 

áframhaldandi fjármögnun starfseminnar og gera stjórnendum auðveldara fyrir um 

að sinna þróunarverkefnum og bæta þjónustuna.  

 
Í sjálfri greiningarvinnunni er mikilvægt að átta sig á því hverjir eiga hagsmuna að 

gæta, hver óskar greiningarvinnunnar og til hvers. Þessir aðilar eru kallaðir 

umboðsaðilar. Það er mikilvægt að átta sig á hvaða aðilar eiga að vera virkir 

þátttakendur í greiningarferlinu. Síðan er að átta sig á því hvað það er sem aðilar 

vilja vita um þjónustukerfið eða hvers vegna er þörf fyrir greiningu. Þarna þarf að 

vera náin samvinna milli rannsóknaraðila og umboðsaðila sem í sameiningu 

ákveða umfang og eðli greiningarinnar. Umræða eykur skilning og skýrir stöðuna. 

Til að ná markmiði rannsóknarinnar þarf svör við spurningunum hvað?, af 

hverju? og hvernig? Til að fá fram hvað það er sem umboðsaðili vill vita um 

þjónustukerfið er árangursríkt að tala um núverandi stöðu mála og æskilega stöðu 

mála. Af hverju umboðsaðilar vilja rannsóknina skýrir hvort upplýsingarnar komi 

að gagni og allir verða eins meðvitaðir um ferlið og hægt er sem aftur eykur 

líkurnar á að verið sé að vinna greiningu sem skiptir raunverulega máli. Hvernig 

umboðsaðilar telja að eigi að safna upplýsingum skiptir einnig máli við 

kerfisbundið rannsóknarferli og áherslan er á ferli en ekki einn einstakan atburð. 
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Flæðirit þjónustukerfisins skiptir meginmáli við að þróa markvissar endurbætur á 

þjónustunni. Skýr mynd af starfsemi þjónustukerfisins þarf að liggja fyrir og 

eftirfarandi atriði eru lykilatriði: a) hlutverk og markmið þjónustukerfisins; b) 

markhópur: hverjir eiga rétt á þjónustunni; c) starfsreglur og framkvæmdaratriði; 

d) aðferðir og leiðir sem farnar eru innan þjónustukerfisins; e) tækjabúnaður og 

efni; f) húsakynni og húsbúnaður; g) undirsvið þjónustukerfis; h) fjárhagsáætlun; 

i) starfsmannahald.  

 
Þegar tilgangur greiningar og starfsemi þjónustunnar liggur fyrir er komið að því 

að setja fram skýrar rannsóknarspurningar, sem skipta meginmáli miðað við 

hvaða upplýsingum er verið að leita eftir. Þær eru breytilegar og endurspegla 

þarfir þjónustukerfisins og óskir umboðsaðila. Það er hægt að nota margvíslegar 

aðferðir til að setja fram rannsóknarspurningar, meðal annars aðferð 

hugsanaflæðis. Þetta felur í sér að hugsanir aðila eru látnar flæða og settar fram 

ýmist í umræðu og/eða skriflega og umræðan endar með ákvörðun um 

rannsóknarspurningar. Talið er eðlilegt að spurningarnar séu þrjár til sjö. Best er 

að spurningarnar séu skýrar, afmarkaðar, mælanlegar, tilgreini nákvæmlega hvað 

verið er að spyrja um og er viðeigandi.  

 
Aðgerðarbinding breyta sem koma fyrir í rannsóknarspurningunum er næst á 

dagskrá. Þetta er gert með því að skilgreina allar breytur sem skipta máli í 

spurningunum svo ekki fari milli mála hvað felst í þeim.  

 
Nú er komið að því að ákveða aðferðir við að safna gögnum: Hvaða aðferð á að 

nota og hver fær upplýsingarnar? Einnig þarf að ákveða hvenær á að safna 

gögnum og hvort samanburður á að vera innan þjónustukerfisins eða koma utan 

frá. Samanburðarleiðir eru þrjár, hvort heldur samanburður kemur innan frá eða 

utan frá: a) fyrir/eftir athugun: gildir þegar gögnum er safnað áður en 

þjónustukerfið er sett af stað og síðan eftir ákveðinn skilgreindan tíma eða við lok 

þjónustukerfisins; b) tímaröðun: gildir þegar gögnum er safnað einu sinni og síðan 

á ákveðnum tímapunktum; c) eftiráathugun: þegar gögnum er safnað saman við 

lok þjónustukerfisins. Talað er um samanburðaraðstæður þegar samanburðurinn 

kemur utan frá, til dæmis frá sambærilegu þjónustukerfi eða vísað í hvernig staðan 

væri ef engin slík þjónusta væri til.  
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Áður en rannsóknarvinnan fer fram þarf að ákveða hvernig á að greina gögnin. Þá 

er gott að hafa í huga hvernig á að leggja gögnin fram þannig að þau nýtist 

umboðsaðilanum sem best. Eftirfarandi getur verið gagnlegt: a) fyrst er eining 

valin til athugunar. Á að skoða gögnin út frá einstaklingum, hópum eða mörgum 

hópum?; b) næst er ákveðið hvernig framsetningu gagnanna verður háttað. Á til 

dæmis að nota flæðirit, stöplarit, tíðnitöflur, orsakarit eða dreifirit, eða eitthvað 

annað? Lýsandi tölfræði eru oft notuð hér; c) næst þarf að tilgreina 

viðmiðunarramma eða samanburðarviðmið. Þetta gefur gögnunum dýpt og 

skiljanleika. Algengt er að nota staðalbundið viðmið, atriðabundið viðmið eða 

tímabundið viðmið; d) að lokum er svo endanlega ákveðið hvaða tölfræði er notuð 

við greininguna en eftirfarandi þættir hafa áhrif á það: eðli gagna, hve mikið 

safnaðist, samanburðarhópur eða n=1 og enn og aftur: hver er 

greiningarspurningin?  

 
Kerfisbundna greiningu þarf að byggja inn í þjónustukerfi þannig að hún valdi 

sem minnstri röskun. Jafnframt þarf að tryggja framkvæmd hennar. Því er 

nauðsynlegt að skilgreina vandlega hverjir eru ábyrgir fyrir framkvæmdinni og 

hvað felst í ábyrgðinni. Ljóst þarf að vera hverjir safna gögnum, hvenær og 

hvernig, hvaða tæki þarf/á að nota, hvaða gögn verða greind og hvernig. Lýsing 

þess hvernig greiningin fer fram þarf að vera mjög skýr. Misjafnt getur verið 

hverjir sjá um framkvæmd hverju sinni, en ákvörðun þarf að vera skýr og ljós 

fyrirfram.  

 
Þá er komið að því að framkvæma greininguna og niðurstöður hennar og eins og 

áður þarf að tryggja ferli og samræmi við áætlunina sem búið var að hanna, með 

möguleikum til breytinga þegar við á. Gagnlegt hefur þótt að gera mat á sjálfri 

greiningunni og byggist það á fjórum atriðum: Var greiningin gerð með þeim 

hætti að líklegt væri að hún skilaði árangri? – Hversu hagnýtar voru 

niðurstöðurnar og fyrir hvern? – Var greiningin viðeigandi og í samræmi við 

siðferðileg og lagaleg viðmið? – Hversu réttlætanleg er greiningin útfrá 

áreiðanleika og réttmæti? 

 
Þannig er kerfisbundin greining þjónustukerfa markviss og hagnýt leið til að gera 

úttekt á þjónustuframboði við ýmsum þörfum fólks. Tilgangurinn er að breyta og 

bæta, en ekki fyrst og fremst að staðfesta kenningar og tilgátur. Engu að síður eru 

skil milli hefðbundinna rannsóknaraðferða og kerfisbundinnar greiningar óljós og 
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skarast oft. Rúnar Helgi Andrason (2003) tekur fram að þessi aðferðafræði sé 

mikið notuð í Bandaríkjum Norður Ameríku en minna hér heima og að 

nauðsynlegt sé að breyta þessu í ljósi nútímalegra krafa um bætta þjónustu og 

sparnað.  

 

Bæði Nutbeam (1998) og Rúnar (2003) telja rétt að skoða endinn í upphafi verks 

og að beita samblandi aðferðafræða við rannsóknir er lúta að mismunandi þörfum 

fólks, ekki síst er snýr að heilbrigði og heilbrigðihvetjandi þjónustu. Nutbeam 

bendir á að orðræðan sé enn skörp og í fullum gangi um gæði mismunandi 

aðferðafræða og að ekki séu allir á eitt sáttir um hvað sé gilt og hvað ekki. Hann 

telur að rannsakendur séu ekki alveg raunsæir í kröfum sínum til forsendna og 

rannsóknaraðferða um að hægt sé að sýna svo ekki sé um villst fram á langtíma 

áhrif til útrýmingar sjúkdóma eða neikvæðra heilsuþátta – hann bendir 

rannsakendum á að horfa frekar til styttri og mælanlegri markmiða vinnuferla sem 

tengja saman ólíka þætti sálfélagslegs heilbrigðilíkans. Rúnar telur að 

aðferðafræði mismunandi rannsóknarleiða skarist og bæti hver aðra upp. Báðir 

leggja áherslu á ferli margþættra breyta. Báðir telja skýrleika vera 

grundvallaratriði svo aðrir rannsakendur geti skoðað og lagt sitt mat á 

trúverðugleika rannsóknanna og einnig skýrt mat sitt.  
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4. FRAMKVÆMD RANNSÓKNARINNAR  

Rannsóknin var framkvæmd í janúar til júníloka árið 2005. 

 

4.1 Grundvallaratriði 

Rannsakandi horfði til fyrstu 2ja stiga í líkani Nutbeam (1998) og fyrsta þreps 

Rúnars H. Andrasonar (2003) og taldi nauðsynlegt að hefja rannsóknina með því 

að ákvarða hverjir væru umboðsaðilar, hverjir nýttu sér þjónustuna eða væru 

markhópur, taka saman staðreyndir um umhverfi, aðstæður og bjargráð 

þjónustunnar, hvort og hvaða misræmi er í þjónustunni.  

 

4.2 Umboðsaðilar  

Ákvörðun um rannsókn á félagsráðgjafarþjónustu við bráðadeildir FSA var tekin 

af þeim félagsráðgjafa sem sinnir þjónustunni, með samþykki yfirmanna og 

framkvæmdastjórnar FSA. Teljast þeir því umboðsaðilar rannsóknarinnar. 

Hagsmunir þessara aðila eru fólgnir í því að skýra þjónustuframboð við sjúklinga 

innan sjúkrahússins og að meta hvort eigi að auka, draga úr eða gera endurbætur á 

þjónustunni miðað við hagsmuni sjúklinga og sjúkrahúss/stofnunar.  

 

4.3 Markhópur  

Markhópur rannsóknarinnar voru þeir aðilar innan FSA sem á einhvern hátt nýta 

starfsemi félagsráðgjafar bráðadeilda, ýmist sem skjólstæðingar eða sem 

samstarfsaðilar. Rétt á þjónustunni eiga allir innlagðir sjúklingar og fjölskyldur. 

Markhópnum var skipt í undirhópana „sjúklingar á árinu 2004“ og „tilvísandi 

samstarfsaðilar“.  

 
Misræmi milli þessara hópa felst helst í því að sjúklingar leita aðstoðar faglærðs 

starfsfólks sjúkrahússins til að fá bót veikinda sinna en starfsfólk beitir 

mismunandi sérþekkingu sinni sem best til aðstoðar sjúklingnum og báðum 

hópum er nauðsynlegt að geta náð að vinna saman að sameiginlegu markmiði 

sínu. Valdastaða aðila er ekki jöfn en með tilkomu laga um réttindi sjúklinga 1997 

nr. 74 28. maí er skýrt kveðið á um rétt einstaklinga/sjúklinga til virkrar þátttöku í 

ákvörðunum er varða heilsufarsúrræði þeirra.  
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4.4 Aðstæður  

Saga félagsráðgjafar við FSA hefur ekki verið skráð. Sé horft til hennar yfir 

blámóðu minningabrota fyrri félagsráðgjafa er hún óskýr og goðsöguleg. Eitt sinn 

störfuðu 3 félagsráðgjafar við sjúkrahúsið, notuðu sjálfstæðar aðferðir og rákust 

stundum á líffræðilega heilsulíkanið í allri sinni ströngu mynd. Aðstæður höguðu 

því þannig að allir félagsráðgjafarnir þrír hættu störfum um svipað leyti og flestir 

fluttust brott. Um það leyti réðist einn félagsráðgjafi að geðdeildum FSA og 

helgaði sig geðsviði. Svo brá við að eftir að félagsráðgjafarnir þrír hættu störfum 

við FSA var ekki auglýst laus staða félagsráðgjafa við húsið í tíu ár. Ef 

utanaðkomandi félagsráðgjafar leituðu til sjúkrahússins eftir starfi og vísuðu til 

þess að tvö til þrjú stöðuhlutföll væru laus var því svarað til að ekki væri 

fjármögnun fyrir stöðunum og ekki stæði til að ráða í þær. Vakti þetta undrun.  

 
Um það bil tíu árum eftir félagsráðgjafana þrjá, 1994, var auglýst laus hálf staða 

félagsráðgjafa við kvennadeild FSA því yfirlæknir var orðinn langeygur eftir 

þjónustu félagsráðgjafa við fóstureyðingamóttöku. Nú árið 2006 eru þrír 

yfirfélagsráðgjafar starfandi við FSA, einn við bráðadeildir, einn við 

endurhæfingu og öldrunardeildir í Kristnesi, einn við geðdeildir og að auki gegnir 

félagsráðgjafi forstöðu dagdeildar geðdeildar. Það er efni í aðra rannsókn að skrá 

sögu félagsráðgjafar við FSA. En saga fortíðar er hluti af sögu nútíðar (Brynja 

Óskarsdóttir, munnleg heimild 2005). 

 

Aðstæður félagsráðgjafarþjónustunnar eru þær að einn félagsráðgjafi sinnir um 

fimm bráðalegudeildir sem ná yfir fjórtán sérgreinasvið, fær tilvísanir frá 

skjólstæðingum, samstarfsmönnum innan FSA og frá heilbrigðis- og 

félagsþjónustu á þjónustusvæði FSA sem nær yfir Norðurland eystra og Austfirði. 

Félagsráðgjafinn hefur hvorki undirmenn né fer með fjármál og ber allt er lýtur að 

fjárhag undir næsta yfirmann. Félagsráðgjafinn er ráðinn í fullt starf og sinnir um 

kvennadeild í hálfu starfi og aðrar bráðadeildir í hálfu starfi á móti. Næsti 

yfirmaður er yfirlæknir kvennadeildar, en hans næsti yfirmaður er 

framkvæmdastjóri lækninga við FSA. Hlutverk félagsráðgjafa er að sinna 

félagsráðgjafarþjónustu við sjúklinga bráðadeilda FSA og markmiðið er að þróa 

þjónustusviðið þannig að stefnt sé að bestu mögulegu þjónustu við 
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skjólstæðinginn hverju sinni. Legurými sjúklinga á FSA er samtals 171, þar af 93 

fyrir bráðadeildir. Skrifstofa félagsráðgjafa er á gangi kvensjúkdómadeildar og 

hefur skápa, síma, skifborð, skrifborðsstól, tölvu og prentara ásamt sófa og góðum 

stól fyrir viðtöl við skjólstæðinga. Viðtöl eiga sér einnig stað á legudeildum: við 

rúmstokk sjúklinga, í aðstandendaherbergjum eða skoðunarherbergjum. 

Undantekning er ef félagsráðgjafi fer í heimaviðtal en félagsráðgjafi metur þörf 

fyrir slíkt. Samvinna við aðra starfsmenn fer fram á fundum eða við tveggja 

manna tal og félagsráðgjafi er í nokkrum starfsteymum um málefni sjúklinga, 

starfsmannamál og framtíðarsýn stofnunarinnar. Ekki er húsnæði fyrir nema eða 

annan félagsráðgjafa. Félagsráðgjafi sinnir sjálfur eigin skýrslugerð og hefur ekki 

ritara. Bjargráð þjónustunnar eru aðferðafræði félagsráðgjafar, meðferðar- og 

viðtalstækni, hlustun, íhugun og endurgjöf (e. feed back), upplýsingagjöf, vísun í 

eða aðstoð við að sækja réttindi til stofnana velferðarkerfis landsins. Bjargráð 

félagsráðgjafa eru handleiðsla og símenntun. Félagsráðgjafi/umboðsaðili fékk 

handleiðslu síðast fyrir um það bil 10 árum, hefur sótt eigin meðferð í tengslum 

við framhaldsnám og er nú að vinna þessa rannsókn einnig sem lokaþátt 

meistaranáms í MSW-fjölskyldufélagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

 

4.5 Leyfi  

Rannsóknarhugmyndin var tilkynnt til Persónuverndar sem sendi til baka 

staðfestingu á móttöku tilkynningar og gerði ekki athugasemd eða tók afstöðu til 

innihalds rannsóknar. Þessi staðfesting þótti næg þar eð ekki stóð til að leita 

upplýsinga í trúnaðarskjölum um sjúklinga, heldur leita viðhorfa þeirra undir 

tryggðri nafnleynd (Kvale, 1996). Jafnframt var sótt um leyfi til 

framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækninga FSA. Að þessum leyfum fengnum var 

sótt til Siðanefndar FSA um leyfi til að framkvæma rannsóknina sem góðfúslega 

veitti leyfi sitt er áðurnefnd leyfi lágu fyrir ásamt spurninga-/vegvísi og 

kynningar-/samþykktarblaði. (Sjá fylgiskjöl).  

 

 

4.6 Úrtak meðrannsakenda, nafnleynd og trúnaður 

Úrtak meðrannsakenda var annars vegar fengið úr hópi sjúklinga/skjólstæðinga 

sem fengu félagsráðgjöf á árinu 2004 og hins vegar voru hannaðir rýnihópar úr 

þverfaglegu úrtaki tilvísandi samstarfsfólks innan sjúkrahússins.  
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Úrtak samstarfsfólks fannst með samvinnu við deildarstjóra hjúkrunar, 

forstöðuiðjuþjálfa, forstöðusjúkraþjálfara og yfirlækna deilda. Fengið var upplýst 

samþykki (sjá fylgiskjöl) eins starfsmanns úr hverri ofannefndra fagstétta, auk 

ljósmóðurfagsins, af hverri deild (iðjuþjálfi starfar að staðaldri einungis við eina 

deildina og sjúkraþjálfarar við þrjár þeirra) til þátttöku í einum hugarflugsfundi 

fyrir hverja deild. Nafnleynd var tryggð með því að rannsakandi hafði samband 

við yfirmenn deilda og fékk ábendingar um starfsmenn sem hugsanlega gætu 

tekið þátt í rannsókninni. Rannsakandi hafði síðan samband við einstaka 

starfsmenn og myndaði rýnihópa meðrannsakenda, sá um hugarflugsfundi og við 

úrvinnslu innihalds þeirra var hverjum rýnihópi gefinn bókstafur þar til 

athugasemdum og umræðupunktum hafði verið raðað upp og flokkað eftir 

þemum. Rekjanleika nafna þátttakenda í rýnihópum var eytt (Kvale, 1996; 

Sigurður Kristinsson, 2003).  

  

Áætlað var að full þátttaka táknaði 14 samstarfsaðila/meðrannsakendur.  

Útkoman varð að 13 samstarfsaðilar tóku þátt: Kynjaskipting: kvk: 10 / kk: 3  

Hjúkrunarfræðingur: 5  

iðjuþjálfi: 0  

ljósmóðir: 1  

læknir: 4  

sjúkraþjálfari: 3  

Aldursskipting: (20-29) = 0  

                          (30-39) = 4  

              (40-49) = 5  

              (50-59) = 4  

              (60-69) = 0  

 

 

Úrtak skjólstæðinga var fengið þannig að úr verkskýrslum félagsráðgjafa frá 2004 

voru dregin tvö nöfn sjúklinga (slembival) af hverri eftirfarandi bráðadeilda: 

Barnadeild, bæklunar- og handlækningadeild, kvennadeild og lyflækningadeilda. 

Slembivalið fór fram á eftirfarandi hátt: Verkskýrslur félagsráðgjafa eru á 

tölvutæku formi og var yfirlit yfir alla skjólstæðinga af hverri deild prentað út, 
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klippt niður í einkennisbúta, sett í skál og hrært í. Síðan voru dregnir út tveir 

bútar, flett upp í vinnuskýrslum í tölvunni, fundin nöfn og símanúmer. Þannig 

fengust átta nöfn skjólstæðinga. Hringt var í hvern útdreginn sjólstæðing og leitað 

upplýsts samþykkis fyrir þátttöku í rannsókninni. Jafnframt var leitað eftir því að 

maki eða annar náinn ættingi kæmi með viðkomandi í viðtal til að reynsla 

fjölskyldunnar af veikindum og umönnun sjúklings kæmi einnig fram. Nafnleynd 

var tryggð með því að rannsakandi einn dró út nöfnin, hafði samband við 

skjólstæðing, sá um samræður og við afritun samræðna var meðrannsakanda 

gefinn bókstafur í stað nafns og rekjanleika nafns eytt í tætara að lokinni 

rannsóknarvinnunni og ekki hægt að rekja niðurstöður viðræðna til neins 

einstaklings.  

 

Áætlað var að 8 skjólstæðingar tækju þátt og hugsanlega allt að 8 aðstandendur.  

Útkoman varð að 7 skjólstæðingar tóku þátt í rannsókninni og 2 aðstandendur, 

samtals 9 manns af 16 mögulegum. Kynjaskipting: kvk: 7 / kk: 2.   

 

Aldursskipting = (20-29) = 3  

                            (30-39) = 1  

                            (40-49) = 1  

                            (50-59) = 2  

                            (60-69) = 2 

 

Meðrannsakendur voru þannig samtals: 22. 
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Mynd 3: Hlutfall þátttakenda í þjónustukönnun 

 

Athyglisverður er hlutur aðstandenda skjólstæðinga. Skýringarinnar gæti verið að 

leita í því að rannsakandi bauð upp á þann möguleika að ættingi kæmi með í 

samræðuna til að fá fram sjónarmið fjölskyldunnar en lagði ekki megináherslu á 

það. Sömuleiðis virðast meðrannsakendur ekki hafa lagt áherslu á þátttöku 

ættingja, hvorki varðandi þátttöku í veikindaferli þeirra né heldur varðandi það að 

taka þátt í samræðunum í rannsókninni. Þannig höfðu meðrannsakendur gleymt að 

tala um það við fjölskyldumeðlimi, valið frekar að koma sjálfir til samræðna og 

láta maka eftir að gæta barna á meðan eða voru einhleypir og fannst ekki ástæða 

til að bjóða börnum sínum að taka þátt í rannsókninni. Þeir aðstandendur sem tóku 

þátt voru að miklu leyti sammála meðrannsakendum/mökum sínum um viðbrögð í 

veikindum og áhersluþætti.  

 
Rannsóknin og þáttur aðstandenda og fjölskylduviðhorf takmarkast að þessu leyti. 

Það er athyglisvert meðal annars í ljósi rannsókna Small og Rhodes (2000). Þau 

fjalla um notendasamráð og mun á þörfum sjúklinga og aðstandenda / 

umönnunaraðila.  

  



 60 

4.7 Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki var fengið þannig að þegar hringt var til skjólstæðinga var 

rannsóknarhugmyndin kynnt. Kvale (1996) minnir á að mikilvægi upplýsts 

samþykkis felist meðal annars í skilningi meðrannsakanda á verkefninu og 

trúnaðartrausti sem skapast. Það sé siðferðileg skylda rannsakanda að 

meðrannsakandi skilji um hvað rannsóknin snýst. Varðandi samstarfsmenn var 

rannsóknarhugmyndin kynnt fyrir yfirmönnum deilda sem aftur ræddu við 

starfsmenn á deildum til að vita hver hefði tækifæri til að taka þátt í 

hugarflugsfundum. Síðan hófst hin eiginlega rannsóknarvinna á því að 

meðrannsakendur byrjuðu samræður eða hugarflugsfundi með því að lesa yfir 

kynnisblað (sjá fylgiskjöl) þar sem rannsóknin var kynnt og fengu svör við 

spurningum er lutu að rannsóknaraðferðum og innihaldi og rituðu síðan nöfn sín 

undir til samþykkis.  

 

4.8 Samræður og hugarflugsfundir: greining gagna  

Hugarflugsfundir rýnihópa fóru fram í fundarherbergjum sjúkrahússins sem næst 

vinnustöð hvers hóps. Einn meðrannsakandi varð að fara til útlanda á þeim tíma 

sem náðist sem fundartími fyrir flesta og gat því ekki tekið þátt. Ekki tókst að fá 

annan í staðinn. Annar samstarfsaðili átti mjög erfitt með að finna tíma sem 

hentaði öllum til hópfundar og átti rannsakandi einstaklingssamræður við þann 

meðrannsakanda. Það sem fram kom í samræðunni var afritað og sett með 

efnisatriðum rýnihópsins sem viðkomandi hefði annars verið í. Meðfylgjandi 

viðtalsvísir var notaður á fundum rýnihópanna. Er meðrannsakendur voru búnir að 

kynna sér rannsóknina nógu vel hófust samræður út frá vegvísinum. Helstu 

viðfangsefni umræðunnar voru skrifuð á veggspjöld en einnig var tekið upp á 

segulband til öryggis. Að loknum hverjum fundi fór rannsakandi yfir efnisþættina 

sem fram höfðu komið á veggspjöldunum og dró saman í þemu með því að lita 

yfir með samlitum tússpennum fyrir hvert þema. Á næsta rýnihópsfundi var 

sérstaklega hlustað eftir því hvort sömu þemu kæmu upp og reynt að dýpka þau.  

 
Samræður við meðrannsakendur úr skjólstæðingahópi fóru fram á skrifstofu 

rannsakanda og hvert samtal var tekið upp á segulband. Að loknu hverju samtali 

afritaði rannsakandi það á tölvuskjal og dró saman í þemu. Það var gert á sama 

hátt og við veggspjöldin nema litun þema fór fram í tölvuvinnslu skjalsins. Í öllum 
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samræðum var sérstaklega hlustað eftir endurteknum þemum og reynt að dýpka 

þau. Siðfræðilegra trúnaðaratriða var gætt (Kvale, 1996; Sigurður Kristinsson, 

2003).  

 

Að loknum öllum hugarflugsfundum rýnihópa og einstaklingssamræðum voru 

samlit þemu klippt út og límd saman á ný veggspjöld. Síðan voru efnisatriði 

þemanna skrifuð inn á tölvu og geymd þar til ritgerðarskrif hófust. Meðan á 

ritvinnslu stóð var líka gætt að nýjum blæbrigðum og undirliggjandi atriðum sem 

ekki höfðu fengið sérstaka athygli á fundum og í viðtölum en skýrðust við lestur 

og úrvinnslu gagna. Sami viðtalsvísir var notaður með öllum.  

 

Munur samræðna í einstaklingssamræðum og við hópsamræður fólst helst í því að 

á rýnihópsfundum samstarfsmanna var ekki rætt um persónulega hagi 

meðrannsakenda eins og gert var með skjólstæðingunum. Ekki var tekið til 

persónulegs lífs starfsmanna eins og skjólstæðinga af þeirr ástæðu að það eru 

skjólstæðingar sem eru notendur þjónustunnar en starfsmenn sem veita hana. 

Tengsl vinnu og heimilis (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004) skipta máli fyrir fagsjálfið, 

en hér var ákveðið að rannsaka ekki þau mál nánar. Á rýnihópsfundum var rætt 

hvernig best gæti verið að koma við þjónustu félagsráðgjafa en í 

einstaklingssamræðunum var rætt hvernig notandinn gæti helst hugsað sér að hafa 

þjónustuna, útfrá fenginni reynslu. 

 

Helsta takmörkun í vinnsluferli gagna voru erfiðleikar við að fá fram heillegar 

setningar frá meðrannsakendum. Rannsakanda líka. Við hlustun á segulbands-

upptökur var ljóst að bein orðræða einkennist af endurtekningum, þögn, 

umhugsun, hiki, aukaorðum meðan verið er að hugsa málin og mismunandi færni 

við að tjá hugsun sína. Skrif á veggspjöld voru í punktaformi eða áhersluatriða og 

aðeins einstaka sinnum sem rannsakandi hafði skrifað niður beinar setningar eftir 

meðrannsakendum, helst ef þær voru stuttar og hnitmiðaðar. Blæbrigði ósagðra 

tilfinninga náðust að nokkru leyti í hljómfalli, ræskingum og þess háttar á 

segulbandsspólum. Þessa var ekki getið á veggspjöldum. Segulbandsupptökur af 

rýnihópsfundum reyndust svo til ónothæfar vegna þess að margir töluðu í einu, 

sneru ekki að segulbandinu, töluðu lágt eða óskýrt. og fleira í þeim dúr. Umræða 

Kvale (1996) um að gæta fyllsta trúnaðar og gæta virðingar meðrannsakanda 
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þegar afritun samræðna á sér stað er vel við hæfi. Rannsakanda vannst þáttur 

tilvitnana í beina orðræðu seint og erfiðlega. 

  

4.9 Rannsóknarspurningar / viðtalsvísir  

Vegvísir rannsakanda um umfjöllunarefnið var sameiginlegur báðum hópum 

meðrannsakenda og var víður og hálfopinn: 

Hvers vegna var leitað eftir félagsráðgjöf? 

 Eigin ástæður – tilmæli annarra: hver? 

 Atvinna-fjárhagur-fjölskylduhagir-fötlun-geðheilsa-húsnæði-kynhneigð- 

            veikindi-annað           

Hvernig nýttist félagsráðgjöfin? 

 Væntingar – útkoma/reynsla  

Náðist tilætlaður árangur?  

 Væntingar – útkoma/reynsla   

Hvernig reyndust samskiptin í ferlinu?  

 Sj – heilbr.starfsm –  fél.rgj – sj - heilbr.starfsm – sj  

Skiptir ferlið máli við úrvinnslu sjúkdómsins?  

 Samskipti/samskiptaleysi – viðhorf  

 

Rannsakandi hlustaði sérstaklega eftir þessum atriðum hjá meðrannsakendum í 

samræðum og á hugarflugsfundum jafnframt því að skrá önnur umræðuatriði sem 

fram komu.  
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5. ÞEMU ÚR EIGINDLEGUM SAMRÆÐUM OG HUGARFLUGSFUNDUM  

 

Rannsakandi greindi eftirfarandi þemu eftir samræður við meðrannsakendur: 

tilvísanir, ástæður tilvísunar og aðgengi að þjónustu félagsráðgjafar – væntingar 

til og reynsla af þjónustu félagsráðgjafa – ferli, samskipti/samvinna, vinnubrögð – 

eftirfylgd, óskir, sálfélagsþjónusta  –  félagsráðgjöf staðsett innan sjúkrahússins 

eða utan? – þar sem sérstök tilfinningaviðbrögð gerðu vart við sig var rætt um þau 

í samhengi samræðunnar og þau komu fram við skráningu gagna og úrvinnslu 

þemanna. Rannsakandi hafði í huga varnaðarorð Kvale (1996) um túlkun 

samræðna í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Kvale minnir á að bæði spurningin 

um trúnað og sannferðuga afritun viðtala sé mikilvæg á þessu stigi rannsóknar. 

Rannsakandi valdi að mestu leyti að taka saman þemu og draga út einstaka 

setningu þar sem meining var sett fram af ákveðni. Vandi beinnar samræðu er að 

mikið er um þagnir og umþóttunartíma og innskotsorð sem setja ekki trúverðugt 

ljós á meiningu meðrannsakanda þegar orðræðan er sett beint fram í rituðu máli. 

Þetta gerir kröfur til heiðarleika og sannleiksástar rannsakanda. 

 

5.1 Þema: Tilvísanir, ástæður tilvísunar, aðgengi að félagsráðgjöf  

Langflestir meðrannsakendur úr hópi skjólstæðinga höfðu farið í viðtal við 

félagsráðgjafa að ráðleggingum hjúkrunarfræðinga eða ljósmæðra. Nokkrir þekktu 

til þjónustunnar frá því áður og höfðu sjálfir beðið um viðtal við innlögn. Í einu 

tilviki vísaði framkvæmdastjórn skjólstæðingi til félagsráðgjafa. Í einu tilviki rak 

meðrannsakanda ekki minni til að hafa talað við félagsráðgjafa yfirleitt en greip 

tækifærið til að taka þátt í rannsókninni til að geta komið umkvörtunum sínum 

undan umönnun sjúkrahússins almennt á framfæri:  

Rannsakandi: Þú nefndir að það hefði verið svo mikið um að vera að þú 

myndir ekki almennilega eftir því að hafa talað við félagsráðgjafa.  

Meðrannsakandi: Nei, það voru náttúrlega allar ljósmæðurnar... maður var 

flakkandi á milli fæðingadeildarinnar og barnadeildarinnar fyrst - alveg 

fram og tilbaka - maður talaði við svo marga í því ferli öllu, náttúrlega 

allar hjúkkurnar inni á barnadeild, barnalæknana og síðan ljósmæðurnar og 
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allar hjúkkurnar hérna megin. Og - þannig að það var rosalega mikið í 

gangi - það voru rosalega mörg andlit - man ekki eftir helmingnum af 

þeim (hlær við).. þannig að... 

 
Allir voru sammála um að ekki hefði liðið langur tími frá því að beiðni fór og þar 

til viðtal átti sér stað: nokkrir klukkutímar til tveir dagar. Skjólstæðingar/ 

meðrannsakendur reyndu það (höfðu reynslu af því) að aðgengi að félagsráðgjöf 

væri gott því þegar þeir leituðu sjálfir eftir slíkri þjónustu við annað fagfólk leið 

stuttur tími þar til viðtal var fengið. Aðrir reyndu að fagfólk mælti mjög eindregið 

með því að þeir leituðu félagsráðgjafar vegna aðstæðna sem höfðu borist í tal milli 

sjúklings og fagaðila. Fagfólk taldi góða reynslu af því að geta gefið sjúklingum 

upp nafn og símanúmer félagsráðgjafa eða að fá leyfi sjúklings til að gefa 

félagsráðgjafa upp nafn og símanúmer sjúklings. Félagsráðgjafinn myndi síðan 

hringja í viðkomandi fljótlega. Hið síðara úrræði gæfist vel í þeim tilvikum er 

sjúklingur stoppaði mjög stutt við á legudeild og mælt var með að sjúklingur 

athugaði um sálfélagsleg málefni sín. Rætt var um hvað væri til ráða ef sjúklingur 

tæki því illa að fagaðili benti á félagsráðgjafarþjónustu. Þá gæti fagmaður sem 

teldi mikla nauðsyn fyrir slíka þjónustu engu að síður látið félagsráðgjafann vita 

af áhyggjum sínum og samráð gæti verið um úrræði: t.d. gæti félagsráðgjafi stutt 

við/handleitt samstarfaðilann við að vinna með stöðuna eða sleppa takinu og leyfa 

skjólstæðingi að fara sínu fram. Einnig er möguleiki fyrir félagsráðgjafa að fara 

stofugang og heilsa almennt upp á sjúklinga og kanna viðbrögðin.  

 

Sjúklingar sem leituðu sjálfir án hvatningar frá starfsmönnum gerðu það allir 

vegna félagslegra réttindamála, svo sem: 

 Barnsfeðrunar;  

 bótaréttar hjá opinberum aðilum og hagsmunasamtökum;  

 félagslegra aðstæðna fjölskyldu í kjölfar langtíma veikinda;  

 umkvörtunar í kjölfar atvika vegna aðgerða.  

Helstu ástæður þess að fagfólk vísaði sjúklingi til félagsráðgjafa voru eftirfarandi:  

 Ef það taldi ástæðu til að sjúklingur leitaði upplýsinga, ráða og/eða aðstoðar 

vegna félagslegrar réttindastöðu sinnar;  

 vegna félagslegra aðstæðna heima fyrir eða á vinnumarkaði;  
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 vegna tilfinningalegrar vanlíðunar sem talin var tengjast félagslegum 

aðstæðum;  

 vegna skipulags fæðingagangs og nýburastofu barnadeildar en þegar nýburi 

þarf að dvelja á nýburastofu og sængurkona þarf að vera áfram á fæðingagangi 

þá er langt að fara á milli og erfitt tilfinningalega - auk þess sem stundum 

skapast réttur til framlengingar fæðingarorlofs sem þarf að huga að;  

 vegna mikilla anna fagfólks sem ekki gat þá gefið sér góðan tíma til hlustunar 

eftir innri/sálfélagslegum vanda sjúklings eða sinnt um það sem þá kæmi í ljós 

og þótti þá gott að hafa einhvern þekktan aðila innan seilingar sem hefur það 

hlutverk að sinna um önnur málefni sjúklings en sjúkdóminn – í sambandi við 

það var einnig rætt að gott væri að geta boðið sjúklingi að skipta um umhverfi 

innanhúss til að ræða viðkvæm mál í skjóli frá öðrum;  

 rætt var um að til dæmis fjölskyldur langveikra, krabbameinssjúkra eða 

sjúklinga eftir alvarlegar aðgerðir þyrftu meiri athygli og stuðning/þjónustu 

sjúkrahússins og þá væri hugsanlega hægt að vísa slíku til félagsráðgjafa – 

hins vegar er óöryggi gagnvart viðbrögðum fjölskyldna við slíku tilboði.  

 

Í samræðunni var gerður greinarmunur á tilvísunum til aðila sem flokkast undir 

sálfélagslega þjónustu: djákna, félagsráðgjafa, geðlæknis, prests og sálfræðings. 

Tilvísandi fagfólk á bráðadeildum ígrundar hvert á að beina sjúklingi þegar það 

verður vart við að hann þarfnast aðstoðar. Djákni og félagsráðgjafi eru einu 

fagaðilar ofannefndra starfsgreina sem sérstaklega sinna bráðadeildum. Prestar eru 

staðsettir í safnaðarkirkjum sjúklinga, geðlæknar og sálfræðingar eru starfandi við 

geðdeild sjúkrahússins en leitað er til þessara aðila ef nauðsyn ber til. Í 

umræðunni kom fram að vísað er nokkurn veginn á eftirfarandi hátt:  

 Til djákna og prests ef talið er að um trúarleg atriði sé að ræða eða þörf fyrir 

hlustun inn á djúpa andlega/heimspekilega umhugsun sjúklings, jafnt og í 

tengslum við trúarlegar athafnir eins og við skírn og andlát; 

 til félagsráðgjafa þegar grunur leikur á að félagsleg réttindi eða aðstæður 

þarfnast úrvinnslu eða valda tilfinningavanda sjúklings;  

 til geðlæknis með tilliti til þarfar á geðlyfjum; 

 til sálfræðings ef um sálrænan vanda er að ræða.  
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Svipuð umhugsun kom fram hjá meðrannsakendum úr hópi skjólstæðinga, nema 

að fyrsti kostur virðist oftast vera að snúa sér til vina eða náinna ættingja þegar 

tilveran er erfið að einhverju leyti.  

 
Rætt var um að sýnileiki sálfélagslegra fagaðila og nánd við venjubundin störf 

deilda skipti máli varðandi það hvert vísað væri. Sýnileiki félagsráðgjafa og 

þekking annarra faggreina til starfs hans og úrvinnslumöguleika skiptir máli í 

þessu samhengi. Fram kom að starfsmenn deildar, þar sem skrifstofa 

félagsráðgjafa er staðsett, töldu sig eiga auðvelt með að vísa málum til 

félagsráðgjafa: gátu hnippt í félagsráðgjafann með lítilli fyrirhöfn og rætt við hann 

með stuttum fyrirvara og töldu sig einnig vita við hvers konar atriðum væri hægt 

að búast við úrvinnslu hans á. Einnig var persónuleg nánd talin skipta máli. Fram 

kom að það að vísa til félagsráðgjafa væri að vísa í víðan úrræðabanka sem aðrar 

faggreinar ættu erfitt með að vita hver gæti verið og það væri gott að vita til þess 

að fagaðilinn félagsráðgjafi myndi örugglega sjá til þess að virkja önnur úrræði er 

gætu átt við aðstæður sjúklings. Þá þyrfti „maður sjálfur ekki að hafa áhyggjur“ af 

því að ekki yrði gert allt sem hægt væri til að finna úrræði fyrir sjúklinginn. 

Fagfólk annarra deilda sem fjarlægari eru bentu hins vegar á að ekki væri alltaf 

auðvelt að átta sig á hvaða atriði félagsráðgjöf vinnur með og hverju væri hægt að 

vísa til félagsráðgjafa:  

„Maður leitar frekar eftir þjónustu ef maður veit í hvaða þjónustu maður 

vísar“.  

Einnig kom fram það sjónarmið frá deild þar sem félagsráðgjafi er ekki mjög 

sýnilegur að yfirleitt væri óþarfi að nýta félagsráðgjöf því sjúklingar og 

fjölskyldur finni „sjálf lausn á sínum málum“ án íhlutunar félagsráðgjafa. Mikil 

samvinna og samhjálp sé í íslenskum fjölskyldum og ef til dæmis annað hjóna 

veikist þá sér makinn um að sinna um fjármál og heimilishald og leysi mál 

jafnóðum. Það sé helst í tengslum við vistunarmál fíkla og aldraðra sem þyrfti 

úrvinnslu félagsráðgjafa. Þar sé reyndar um samfélagslegt málefni að ræða þar 

sem félagsráðgjafi hafi ekki úrræði hvort eð er og því „falli það um sjálft sig að 

leita til félagsráðgjafa“. Það sé auðvelt að hafa beint samband við félagsþjónustu 

bæjarfélagsins um mál er snúa að skammtímavistunum. Það gæti hins vegar verið 

gagnlegt ef félagsráðgjafi væri til dæmis fulltrúi FSA í samstarfshópi um 

langtímalausnir í vistunarmálum ásamt fulltrúum félagsþjónustunnar.  
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Samræða var um að nauðsynlegt sé fyrir tilvísandi fagstéttir að fá skriflega 

endurgjöf frá félagsráðgjafa eftir tilvísun til að geta í stórum dráttum fylgst með 

úrvinnslu mála skjólstæðings. Þannig skapist einnig þekking á félagsráðgjöf sem 

auki notkun úrræða hennar. Þessu var talið ábótavant og nauðsynlegt að laga.  

 
Fram kom að það er ánægja á deildum þar sem búið er að gera samkomulag um 

fast fyrirkomulag þess að kalla eftir sálfélagsþjónustu djákna og/eða 

félagsráðgjafa  við ákveðnar aðstæður. Þar er ánægja með öryggið sem það gefur 

starfsfólki varðandi úrræði fyrir sjúklinga. Í samræðunni kom fram ánægja með að 

mögulegt er að senda beiðni á einn stað og djákni og félagsráðgjafi skipti með sér 

verkefnum sjálfir, enda þekki þessir aðilar best sín fagsvið. Einnig var stungið upp 

á slíku fyrirkomulagi fyrir deildir sem ekki eru með slíkt nú þegar.  

 
Fram kom að tilvísun til félagsráðgjafa sem hefði aðsetur utan sjúkrahúss myndi 

kosta meira álag á tilvísandi starfsstéttir og meira hik við að nota slíkt úrræði 

vegna fjarlægðar, aðstæður væru erfiðari til myndunar trausts og ákvörðunar-

tökuferli væri tímafrekara vegna kostnaðar/fjármögnunar. Valmöguleikar 

sjúklinga til að sækja sér sjálfir sálfélagslega þjónustu úti í bæ væru ekki miklir og 

takmörkuðust oft af fjárhagslegri getu þeirra til að standa undir kostnaði af slíku, 

jafnframt skorti á sértæku þjónustuframboði. Tilvísandi fagaðilar bráðadeilda litu 

svo á að félagsráðgjafi myndi tengja saman tilfinningalega og félagslega stöðu 

sjúklings í veikindum hans ásamt upplýsingagjöf, enda eigi sjúklingur rétt á slíku 

samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga.  

 

5.2 Þema: Væntingar til og reynsla af félagsráðgjöf  

Meðrannsakendur úr hópi skjólstæðinga töldu sig sumir ekki hafa vitað fyrirfram 

við hverju var að búast af félagsráðgjöf og voru að auki ekki alltaf vissir um af 

hverju tilvísandi fagfólk beindi þeim í þann farveg. Nokkrir sem áður höfðu haft 

samband við félagsráðgjafa bráðadeilda eða við félagsráðgjafa við aðrar 

þjónustustofnanir samfélagsins töldu sig vita að hverju þeir gengu og vissu hvað 

þeir vildu fá frá þjónustunni. Enn aðrir urðu mjög undrandi við að uppgötva þessa 

þjónustu við sjúkrahúsið.  
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Almenn ánægja var með að til væri ákveðinn aðili innan sjúkrahússins sem hægt 

væri að snúa sér til varðandi félagsleg réttindamál bæði meðan á innlögn stóð og 

eftir útskrift. Það væri öryggisgefandi. Meðrannsakandi sagði:  

Mér finnst, svona í það heila tekið, þau tilfelli - í þeim tilfellum sem við 

höfum þurft að vísa þá hefur það í heildina verið mjög gagnlegt og hjálpað 

okkur og hjúkrunarfólki - í því að svona að fá heildarlausn á vandamálum 

sjúklings því að það er nú oft þannig að þegar við erum - eins og ég segi 

það: búin að leysa hin praktísku vandamál með aðgerð - vonandi án 

fylgikvilla - en stundum koma, satt að segja einnig erfiðar aðgerðir og 

hugsanlega einhverjir fylgikvillar þeirra til með að breyta svoldið lífi og 

aðstæðum sjúklings, þannig að það þurfi svona að hugsa heildarmál 

sjúklings og fjölskyldunnar uppá nýtt.  

 
Fagaðilar voru almennt ánægðir með félagsráðgjafarþjónustu við sjúklinga en 

sumir töldu sig þurfa að fá meiri upplýsingar til baka frá félagsráðgjafanum til að 

geta betur áttað sig á stöðu sjúklings, möguleikum félagsráðgjafar og hvernig 

samvinna gæti farið fram. Jafnframt komu fram ábendingar um að félagsráðgjafi 

gerði lista yfir verksvið sitt sem deildir gætu haft hjá sér, starfsfólki sínu til 

upplýsinga.  

 
Flestir skjólstæðingar töldu sig hafa fengið upplýsingar við hæfi og að félags-

ráðgjöfin hafi borið þann árangur sem ætlast var til.  

 
Upplýsingar um almannatryggingar og félagsþjónustu sveitarfélaganna vísaði 

rétta leið, en fyrir kom að þjónusta annarra skilaði ekki þeim árangri sem vonast 

var eftir og þannig var sem þjónusta sjúkrahússfélagsráðgjafarinnar hefði ekki 

borið árangur.  

Sumir voru ánægðir með að fá eingöngu upplýsingar og hefðu ekki viljað meiri 

aðstoð. Aðrir voru ánægðir með að fá aðstoð við að sækja rétt sinn og hefðu ekki 

viljað þurfa að vera einir að sjá um málefni sín gagnvart öðrum stofnunum/ 

hagsmunaaðilum. Setningin „Þetta er mikill frumskógur“ er mjög þekkt í 

samræðum við skjólstæðinga félagsráðgjafar jafnt og við fagfólk um erfiðleika við 

að skilja matsaðferðir almannatrygginga- og félagsþjónustukerfa landsins. 

 

Samræður í rýnihópum um væntingar tilvísandi fagaðila um fjölskyldustuðning 

félagsráðgjafar voru hikandi. Þeir fagaðilar sem höfðu unnið með félagsráðgjafa 
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að málefnum krabbameinssjúkra þekktu til þess að hægt væri að nýta 

félagsráðgjöf í fjölskyldusamhengi og þótti ástæða til að nýta þá krafta frekar. 

Almennt var sterk tilfinning fyrir því að í fjölskyldum væri viðkvæmt samhengi 

sem betra væri að hrófla ekki við nema sterk fagfærni lægi að baki. Óöryggi um 

innihald og gæði hópmeðferðar- og einstaklingsvinnu og möguleika félags-

ráðgjafar í fjölskylduvinnu undirstrikar varfærni tilvísandi fagaðila og dregur úr 

væntingum um stuðningsmöguleika við fjölskyldur á þennan hátt. Það viðhorf 

kom fram að fjölskyldur sjái sjálfar um sín mál og til dæmis væri mikilvægt að 

róta sér ekki i lagaleg málefni milli hjóna eða ættingja. Í læknisfræðilegu tilliti 

væri mikilvægt að gæta að lagalegri stöðu sjúklings og ættingja og til dæmis væri 

maki alltaf nánasti ættingi sjúklings sem er giftur. Þessi lagalega staðreynd skiptir 

oft máli er læknir þarf að taka afgerandi ákvörðun varðandi læknisfræðilega 

framkvæmd. Fagleikni lækna er fyrst og fremst hagnýt þannig að greinin sinnir 

fyrst og fremst um ákveðinn sjúkdóm en tilfinningalegir þættir sjúklings eru að 

miklu leyti utan við þá umfjöllun þótt auðvitað séu allir sjúklingar menn og allir 

menn tilfinningaverur.  

 
Samræða meðrannsakenda úr skjólstæðingahópi um meiri stuðning félags-

ráðgjafar við fjölskyldur eða einstaka meðlimi fjölskyldu skjólstæðings var 

hikandi. Sumir meðrannsakenda töldu best að fá „hjálp til sjálfshjálpar“ og reiða 

sig síðan á sjálfa sig til að sjá um framkvæmd/ekki framkvæmd úrræða, hvort sem 

um tilfinningalega eða hagnýta úrvinnslu væri að ræða.  Flestir skjólstæðingar 

virtust óöruggir um gagnsemi þess að ættingjar hittu félagsráðgjafa og fengju 

tækifæri til að tjá sig um sína upplifun af sjúkdómi og sjúkdómsferli 

skjólstæðings. Af samræðum rannsóknarinnar mátti ætla að sjúklingar ræði ekki 

mikið veikindi sín við aðra, ekki heldur nána ættingja. Auðveldast virtist vera að 

ræða við góðan vin/vinkonu. Þegar umræða er til staðar virðast sjúklingar hafa 

tilhneigingu til þess að verja ættingja fyrir óþarfa áhyggjum með því meðal annars 

að vilja ekki að ættingjarnir þurfi að ræða við starfsmenn bráðadeilda. Þetta á þó 

ekki við í sama mæli um alvarlega langtíma sjúkdóma eins og krabbamein en 

gildir samt að einhverju leyti.   

 
Einn meðrannsakandi með reynslu af krabbameini, sem tók sig upp aftur eftir 

margra ára hlé, taldi að sálfélagslegur stuðningur félagsráðgjafa við fjölskylduna 

ætti að hefjast strax við greiningu, vera fastur liður á dagskrá út meðferðarferlið 
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og áfram um tíma eftir að því lyki. Annar skjólstæðingur var mjög ánægður með 

það fyrirkomulag á LSH að sálfræðingur kom óumbeðið að sjúkrabeði hans og 

kom síðan reglulega á fyrirfram ákveðnum tíma til að ræða daginn og veginn og 

líðan hverju sinni. Slíkt fyrirkomulag væri æskilegt á FSA og félagsráðgjafi gæti 

sinnt því. Er umræðan beindist að þátttöku barna í samræðum við sálfélagslega 

þjónustuaðila varð varkárni áberandi. Meðrannsakendur töldu að vissu leyti 

nægilegt að börnin fengju fræðslu læknis um sjúkdóminn og sjúkdómsferlið í 

upphafi. Að öðru leyti væri það háð líðan frá degi til dags hvernig og hvort málin 

væru rædd heima og við þau. Álagið á börnin mætti ekki verða of mikið. 

Meðrannsakandi sagði frá því að samband sitt og maka hefði alla tíð einkennst af 

lítilli umræðu og ef maki hefði átt að ræða við félagsráðgjafa þá hefði það orðið 

að vera án sín. Meðrannsakandi sagðist ekki treysta sér til að láta ekki reiði sína 

bitna á maka í slíku samtali. Í hóp-fjölskyldusamtali hefði verið hætta á að gamall 

innibyrgður sársauki ótengdur veikindunum hefði komið upp á yfirborðið og þá 

ekki víst hvernig fjölskyldan hefði getað höndlað það að vera saman með þá 

vitneskju. Hugsanlega hefðu einstaklingarnir farið að nota vitneskjuna hver á móti 

öðrum og valdahlutföllin orðið öðruvísi, óþekkt og hættulegri. Það hefði kannski 

verið hægt að haga því þannig til að börnin hefðu rætt einslega við félagsráðgjafa, 

en sér hefði aldrei dottið það í hug fyrr en í rannsóknarsamræðunni og enginn 

hefði boðið sér það. Eftir á að hyggja hefði það verið nauðsynlegt að slík þjónusta 

með einstaklingsbundnum stuðningssamtölum við nánustu fjölskyldumeðlimi 

hefði hafist strax við greiningu og verið síðan fastur dagskrárliður meðferðar-

ferlisins. Viðkomandi sá eftir að hafa ekki nýtt sér meiri stuðningsmöguleika 

meðan á meðferð stóð en vildi ekki þiggja að félagsráðgjafi ynni með sér að því 

að finna nýja stuðningsmöguleika að lokinni rannsóknarsamræðunni. 

 
Meðrannsakandi greindi frá miklum vonbrigðum með umönnunarferli við 

barnsburð og að enginn af starfsfólki, að félagsráðgjafa meðtöldum, hefði 

raunverulega áttað sig á þeirri ömurlegu reynslu sem hann hefði verið að ganga í 

gegnum. Þetta umhyggjuleysi hefði síðan valdið því að á þetta sjúkrahús vildi 

hann ekki leita aftur.  

Annar meðrannsakandi sagði að enginn umönnunaraðila hefði áttað sig á sinni 

erfiðu reynslu af meðferð eftir læknisaðgerð og að sér hefði ekki verið sagt af 

félagsráðgjöf bráðadeilda meðan á innlögn stóð. Það var ekki fyrr en nokkru eftir 
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útskrift að meðrannsakandi ákvað að kvarta undan meðferðinni við 

stjórnunaraðila sjúkrahússins og var þá tjáð að félagsráðgjafi myndi verða beðinn 

að hringja fljótlega. Meðrannsakandi varð undrandi en þáði þetta þó hann áttaði 

sig ekki á því hvernig félagsráðgjafi gæti sinnt kvörtunarmáli. Reynslan varð 

síðan framar væntingum og meðrannsakandi varð ánægður með lyktir málsins. 

Þessi meðrannsakandi sagðist í lok ferlisins treysta öllu fagfólki sjúkahússins 

ágætlega og myndi ekki hafa neitt á móti því að leggjast aftur inn á sjúkrahúsið ef 

nauðsyn bæri til.   

 

5.3 Þema: Ferli, samskipti/samvinna, vinnubrögð  

Meðrannsakendur voru sammála um að almennt gengju samskipti milli sjúklinga 

og fagfólks sjúkrahússins vel og áfallalítið fyrir sig. Fagfólk ræddi minna um 

samskipti við sjúklinga en samskipti sín á milli þvert á fagstéttir. 

Meðrannsakendur úr hópi skjólstæðinga ræddu lítið um samskipti við aðra 

sjúklinga.  

 
Þeir meðrannsakenda sem höfðu reynt að öll meðferðarferli og samskipti milli 

starfsfólks, deilda og jafnvel sjúkrahúsa gengu vel og örugglega fyrir sig fundu 

fyrir djúpri öryggistilfinningu og trú á að þeir myndu ná heilsu á ný.  

 
Að sama skapi reyndu þeir meðrannsakendur djúpt óöryggi sem fundu fyrir 

skipulagsleysi og misræmi í upplýsingum og vinnubrögðum meðal starfsfólks.  

 
Til dæmis reyndi meðrannsakandi að félagsráðgjafi og læknir gáfu mismunandi 

upplýsingar um hvenær væri rétt að sækja um sjúklingaíbúð hjá Krabbameins-

félagi Íslands í Reykjavík. Þetta varð til þess að meðrannsakandi ákvað að bíða 

með að láta setja sig á biðlista fyrir sjúklingaíbúð með þeim afleiðingum að þegar 

átti að láta reyna á íbúðina þá var engin laus á þeim tíma sem á þurfti að halda:  

Ég ræddi við félagsráðgjafann sem talaði um að það væri best að við 

sæktum um íbúð sem fyrst. Síðan talaði ég við lækninn um það hvort 

maður gæti cirka áætlað eitthvað um tíma - hvenær maður gæti cirka verið 

búinn og hvað það líði langur tími þar til þyrfti að fara suður - og 

læknirinn bara svona dró úr því: „Það þýðir ekkert að sækja um íbúð fyrr 

en þú ert búin og þá bara gerum við það“ - og þá kannski fór ég ekki í það 

- og þá endaði með því að þetta varð smá vesen.  
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Þarna var misræmi í upplýsingum varðandi tímasetningu aðgerða í ferlinu og 

einnig varðandi vinnubrögð: hver framkvæmir hvað. Þetta misræmi og með-

fylgjandi ófyrirséð fyrirhöfn við að finna húsnæði í Reykjavík olli því að 

meðrannsakandi hafði síðan ákveðinn vara á sér varðandi upplýsingar frá 

fagaðilum og gerði sig mjög ákveðna þegar fyrir lá að það þurfti að ráðfæra sig 

við fagaðila. Jafnframt fékk meðrannsakandi á tilfinninguna að hafa ekki staðið 

sig sjálfur nægilega vel fyrst hann hafði ekki gert eitthvað fyrr til að sjá fyrir eða 

hindra að þessi staða kæmi upp. Eins konar sjálfsásökun fylgdi í kjölfarið: 

 „...Kannski gátum við líka verið harðari á þessu“.  

Annar meðrannsakandi reyndi það að krabbamein kom upp að nýju nokkrum 

árum eftir að bata hafði verið náð eftir fyrra krabbamein. Er meðrannsakandi 

byrjaði að finna fyrir undarlegri líðan og grunaði að krabbamein væri aftur á 

ferðinni var sem hann talaði fyrir daufum eyrum alls staðar og fannst eins og ekki 

væri hlustað á það sem hann hefði að segja. Þetta átti við jafnt meðal ættingja sem 

heilbrigðisstarfsmanna. Meðrannsakanda fannst það mjög hastarlegt að hann 

upplifði mikla reiði áður en honum fannst sér takast að ná hlustun á sinn vanda. 

Ættingjar, heimilislæknir og hver sérfræðingurinn á fætur öðrum virtust ekki 

hlusta á hann heldur komu með mismunandi útskýringar á einkennum sem ekki 

fundust skýringar á með rannsóknum. Síðar kom í ljós að krabbamein hafði tekið 

sig upp og þá fannst meðrannsakanda það mjög hastarlegt að þurfa að verða 

lífshættulega veikur til vera tekinn alvarlega:  

„Mér hefur dottið það í hug og þá verð ég reið þegar ég hugsa það - því 

þetta er svo hallærislegt - að þurfa að „lemja“ einhvern til að hlusta á mann 

- svo fáránlegt“.  

Reiði varð þannig allt í senn: kraftur til að taka sjálfur frumkvæði og láta hlusta á 

sig, sóun á takmarkaðri og nauðsynlegri lífsorku vegna vonbrigða með 

heilbrigðisstarfsmenn og aðra sem ekki voru næmir á þarfir skjólstæðingsins. En 

reiðin færði einnig upp á yfirborðið djúpt óöryggi með sjálfan sig.  

Meðrannsakanda fannst sem þessi mikla reiði segði meira um ástand sitt og 

sjálfstyrk á þessum tíma heldur en starfsfólk. Að öllu jöfnu upplifði 

meðrannsakandi samskipti við fagfólk á jákvæðan hátt og að læknarnir hefðu 

gefið sér „þó nokkuð góðan tíma til að tala við mann“. Var samt enn tortrygginn 

út í læknastéttina hvað varðar væntingar um hlustun eftir óskum sjúklings. Taldi 

hann lækna enn sýna ákveðna ,,ofan-frá-og-niður” afstöðu til sjúklinga: þeir komi 
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og standi yfir sjúklingnum, horfi niður til hans í rúmi/stól þegar þeir ræða málin. 

Nokkuð sem ekki verki traustvekjandi eða örvandi til samræðna um það sem 

veldur sjúklingi hugarangri eða áhyggjum. Það verkaði sem meðrannsakandi væri 

að stela tíma þeirra frá meira áríðandi verkefnum. Þetta hafði ekki verið svona 

þegar meðrannsakandi átti fyrirfram pantaðan tíma í sérfræðimóttöku: þá sátu 

bæði læknirinn og viðkomandi og töluðu saman, áttu samræður. Meðrannsakandi 

vill að tími með sjúklingi sé helgaður þeim sjúklingi – þetta eigi við allt fagfólk. 

Telur rétt að starfsmenn hafi samráð sín í milli um sjúklinginn til að minnka 

óöryggi hans, til að auka samræmi í umönnun og til að tryggja að hann fái besta 

mögulega þjónustu. Meðrannsakandi kveið því að mæta hjá fagfólki og undirbjó 

sig í huganum, herti sig upp, sérstaklega þegar það þurfti að spyrja um eitthvað 

eða fara fram á eitthvað. En þegar til kastanna kom þá var oftast gott að eiga við 

fagfólkið. Þannig reyndi meðrannsakandi fjölbreytt blæbrigði tilfinninga í 

tengslum við samvinnu við fagfólk í meðferðarferlunum.  

 
Meðrannsakendur úr báðum hópum töldu ekki vafamál að sjálfstraust, vellíðan í 

starfi og fagvitund starfsmanna sjúkrahússins hefði áhrif á vinnubrögð þeirra og 

þar af leiðandi á öryggistilfinningu og heilbrigðihvetjandi líðan sjúklings. 

Meðrannsakendur úr hópi skjólstæðinga voru þó ákveðnari um þetta atriði en 

fagaðilarnir í rýnihópunum. Það kom fram að meðrannsakandi skjólstæðingar 

töldu að sjálfsvirðing starfsfólks skilaði sér beint til sjúklings sem hæfni til að 

hlusta eftir raunverulegum þörfum hans og því að geta tekið því faglega ef 

sjúklingi fannst brotið á sér eða var óánægður með störf fagfólks. Því sé afar 

mikilvægt fyrir sjúkling að starfsmaður hafi góðan sjálfstyrk. Mjög mikilvægt sé 

að samskiptin sjúklingur/starfsmaður, starfsmaður/starfsmaður einkennist af 

gagnkvæmri mannvirðingu. Þannig litist líðan sjúklings í styttra eða lengra 

lækningaferli af samskiptum sjúklings við hinn einstaka fagmann og einnig af 

samskiptum fagfólks þvert á stéttir.   

 
Meðrannsakandi úr hópi skjólstæðinga var ósáttur við læknisverk sem framkvæmt 

var á honum og telur að starfsmenn deildar hafi ekki áttað sig á hversu ósáttur 

hann var þrátt fyrir að hann hefði orð á því. Er nokkur tími var liðinn frá útskrift 

ákvað hann að kvarta við sjúkrahúsið. Var meðrannsakanda þá boðið að 

félagsráðgjafi bráðadeilda myndi aðstoða hann við málið. Meðrannsakandi þáði 

það. Eftir samræður um málið var ákveðið að fara þess á leit að fá fund með 



 74 

viðkomandi sérfræðingi og framkvæmdastjóra lækninga. Það var samþykkt og 

meðrannsakandi ræddi við aðila ásamt félagsráðgjafa. Þar var ákveðið hvert 

framhald skyldi verða og síðar var haldinn annar fundur þar sem gengið var frá 

málalyktum. Meðrannsakandi lýsti sig ánægðan með ferli og vinnslu máls síns og 

að sér hefði ekki dottið í hug fyrirfram að hægt væri að taka útgangspunkt í 

sjálfsvirðingu og manngildi sjúklingsins þegar verið væri að vinna kvörtunarmál – 

hafði búist við einhvers konar afgreiðsluaðferð. Sér væri orðið það ljóst í gegnum 

málsvinnsluna að það væri einmitt manngildi og virðing manna á meðal sem væri 

aðalatriðið þegar upp kæmi erfið reynsla sjúklings af umönnun fagaðila. Þá skipti 

miklu máli hversu mikinn skilning á sjálfum sér fagaðilinn hefði ásamt 

sjálfsvirðingu. Þessi atriði skili sér til sjúklings sem nýtur umönnunar viðkomandi 

og veiti öryggi þegar þau eru í lagi en valdi aftur á móti óöryggistilfinningu þegar 

fagaðili er ekki sáttur við sjálfan sig. Það sé erfitt að útskýra þetta en þessi 

tilfinning skili sér til sjúklings. Þannig upplifði meðrannsakandi stuðning við sig 

af hálfu sjúkrahússins þrátt fyrir gagnrýni sína á störf þess. Treystir hann síðan 

sjúkrahúsinu mjög vel til að sinna um sig verði hann síðar að leggjast inn.  

 
Vinnuferli starfa og vinnubrögð starfsmanna eru grundvallandi fyrir öryggi 

sjúklinga. Ef fagmennskan skilar sér ekki til sjúklings, ef fagaðilinn er mjög 

óöruggur eða kennir öðrum um ef illa gengur, minnkar öryggistilfinning 

sjúklingsins. Meðrannsakandi kom að fæða frumburð sinn og vænti alls góðs. 

Reynslan í kjölfar fæðingar varð hins vegar erfið er meðrannsakandi reyndi að 

fagfólk hlustaði ekki á ákveðnar áhyggjur af heilsu nýburans og ýtti 

athugasemdum til hliðar sem óþarfa áhyggjum frumbyrju. Er annar starfsmaður 

kom á vakt og var sammála meðrannsakanda var barnið flutt með hraði yfir í aðra 

álmu sjúkrahússins þar sem barnadeild er staðsett og fékk meðrannsakandi engar 

fréttir af barninu í nokkrar klukkustundir, aðeins óljósar fregnir af möguleikum í 

stöðunni, svo sem að hægt væri að fljúga með barnið á vökustofu LSH í 

Reykjavík. Er búið var að greina hvað var að barninu var það innritað á 

nýburastofu barnadeildar FSA. Meðrannsakandi fór síðan ásamt maka sínum 

margar ferðir á dag í nokkra daga milli álma sjúkrahússins, á milli fæðingagangs 

og nýburastofu barnadeildar: á þeim tíma gerðist það að það gleymdist að halda til 

haga mat fyrir hana og henni virtist hún gleymd. Meðrannsakanda leið mjög illa 

tilfinningalega en fann ekki að starfsmenn tækju eftir því eða reyndu að 
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hughreysta hana. Hún ræddi við félagsráðgjafa um framlengingu fæðingarorlofs 

en félagsráðgjafi fann ekki vanlíðan hennar. Meðrannsakandi reyndi það að 

upplýsingaflæði milli deildanna virkaði ekki. Hún fékk flutning og var innlögð á 

barnadeild hjá barni sínu og reyndi að erfitt var að fá aðstoð ljósmóður vegna 

brjóstagjafar á þeirri deild. En það sem meðrannsakanda þótti sýnu erfiðast var að 

sérfræðingur sýndi henni vanvirðingu með því að draga í efa það sem hún hafði að 

segja og afsaka sig með því að meðrannsakandi væri svo ung. Meðrannsakandi 

sagði:  

...talaði svo niður til mín - af því að ég var ný mamma - og ... talaði... ...Já, 

svo segi ég það: ,,Getur ... ekki bara fengið pela?” - því ég get alveg gefið 

... brjóst með - því það er sosum alveg hægt ef þú vilt hafa barnið á pela - 

Það var alveg eins og ég væri að ætlast til þess að ... væri byrlað eitur uppá 

hvern dag... ...bara hljómaði eins og ég væri að gera eitthvað ömurlegt 

þegar ég vildi frekar fara heim og halda brjóstagjöfinni eitthvað aðeins 

áfram, frekar en að vera eitthvað að þvinga mig inni á sjúkrahúsi þar sem 

var ekkert okkar andrúmsloft... 

 
Einnig gerðist það að læknisverk, sem gert var á barni hennar, var ekki vel 

framkvæmt og olli barninu erfiðleikum. Reynsla meðrannsakanda var að „atvikin“ 

röðuðu sér upp og mynduðu eina heild hryllilegrar reynslu sem hún ákvað að 

myndi ekki gerast aftur því hún ætlaði ekki að koma aftur á þetta sjúkrahús. 

Meðrannsakandi hafði ekki fundið leið til að koma reynslu sinni á framfæri við 

sjúkrahúsið og hún greip því tækifæri slembivals rannsóknarinnar til að koma 

sögu sinni áleiðis svo það mætti verða víti til varnaðar og minnka líkur á því að 

aðrar konur myndu reyna það sama. Maki meðrannsakanda hafði ekki sömu 

sterku reynslu sársauka og vanvirðu og meðrannsakandi en var sammála öllum 

efnisatriðum. Hann reyndi sjálfur lítillækkunina í því að ekki var hlustað á 

áhyggjur. Einnig öryggisleysið í því að fagfærni og vinnuferli starfsmanna og 

milli deilda virkuðu ekki eins og vera skyldi þegar þau og þeirra nýburi þurftu á 

því að halda.  

 
Á rýnihópsfundum kom fram að þegar mikið annríki myndast á deildum aukast 

líkurnar á því að forgangsröðun starfa bitni á einhverjum í röðum sjúklinga. Á 

kvennadeild þekkist það að skyndilega komi mjög margar konur að fæða og þá er 

það þekkt að slík reynsla geti myndast eins og áður segir hér frá. Því er lögð 
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áhersla á að huga að þessari stöðu og gæta sérstaklega að konum í þessari áhættu. 

Því sé það gott fyrirkomulag að hafa það sem fastan lið í samstarfi deildanna að 

félagsráðgjafi hitti þær konur sem eiga nýfædd börn á nýburastofu barnadeildar. 

Það minnki hættuna á því að samstarfsmenn taki ekki eftir líðan kvennanna og 

auki möguleikana á því að veita þeim aukna umhyggju. Við aðrar deildir er einnig 

þekkt að tímabilabundið álag, eins og til dæmis sumarálag vegna ferðamanna, 

skapi aukna áhættu erfiðrar reynslu sjúklinga.  

 
Almennt var talið að það væri gott vinnulag að búa til fasta tilhögun þess að við 

ákveðnar aðstæður komi inn félagsráðgjöf: þá sé félagsráðgjafa send tilkynning 

um að þessar aðstæður séu fyrir hendi og þar með viti félagsráðgjafi að hann eigi 

að sinna um viðkomandi sjúkling. Til dæmis væri ástæða til að huga að 

sálfélagslegum atriðum strax við innlögn, við útskrift og þegar um bráðainnlagnir 

er að ræða. Ánægja er með að djákni FSA og félagsráðgjafi bráðadeilda hafi með 

sér samstarf um sálfélagslega þjónustu við barnadeild, fæðingagang og 

langtímaveika. Það gefur samstarfsmönnum á deildum tilfinningu öryggis að vita 

að helgaður er tími til að huga að öðrum þörfum sjúklinga en líkamlegum. Það sé 

þó nauðsynlegt að gæta umhverfis trúnaðarsamtala: til dæmis séu sex manna 

sjúkrastofur ekki góður vettvangur slíks og því nauðsynlegt að hafa aðstæður til 

samræðna í einrúmi.  Meðrannsakendur í rýnihópum töldu nauðsynlegt að huga 

meira að þörfum fjölskyldna sjúklinga en þegar er gert, jafnframt því að varað var 

við að fara inn á svið sem ekki væri fagþekking til að fást við. Rætt var um 

aðstæður hjartasjúklinga og töldu sumir að mikil fræðsla væri til staðar fyrir þá, 

hröð læknisfræðileg úrvinnsla og forvarnir miklar og þar sjáist skýr dæmi þess að 

fjölskyldur leysi sjálfar úr sínum vanda. Hins vegar kom fram í samræðunni að 

fyrir krabbameinssjúklinga þyrfti að hafa fastan lið félagsráðgjafar frá upphafi og 

meiri fjölskylduvinnu og sálfélagsþjónustu.  

 
Vegna þeirrar stöðu félagsráðgjafar að vera stoðþjónusta en ekki fastur liður 

læknisfræðilegrar umönnunar á deildum var talið mikilvægt að félagsráðgjafi væri 

sýnilegur á deildum og að fast samráð þvert á fagstéttir væri virkt. Hugsanlega sé 

hægt að hafa teymisfundi um ákveðin málefni og einnig hugsanlegt að hægt sé að 

láta teymisfundi virka. Þá sé auðvelduð leið fyrir gagnkvæma upplýsingagjöf og 

upplýsingaöflun með því móti, eða eins og sagt var: 

„...Getur verið tímasparandi ef rétt er á haldið“.  
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Reyndar þurfi að vera til staðar mikill sveigjanleiki vegna forgangsröðunar 

læknisfræðilegra starfa. Skrif félagsráðgjafa í Sögukerfið væru einnig æskileg til 

að auðvelda upplýsingar milli starfsstétta og yfirlit yfir stöðu mála. Væri 

félagsráðgjafi fastar tengdur hverri deild yrði félagsráðgjöf miklu virkari innan 

deildarvinnunnar. Meðrannsakendur telja flestir öryggi í því að vita að félagsráð-

gjafi kunni leiðir í velferðarkerfum landsmanna en einnig kom fram í rýnihópi að 

stuðningur félagsráðgjafa við sjálfstyrk skjólstæðings gæti verið mjög gagnlegur í 

umönnunarvinnunni meðan á innlögn stæði.  

 
Hugmyndir komu fram um að hugsanlega gæti félagsráðgjafi haft það verkefni að 

vera milliliður eða fulltrúi sjúkrahússins í samvinnuteymum út á við við 

félagsþjónustu og almannatryggingakerfi  – gæti til dæmis tekið að sér að sjá um 

vottorðaskrif til Tryggingastofnunar ríkisins og spara þannig ómældan tíma fyrir 

læknastéttina. Þá var tekið fram að nú þegar sé mjög virkt samband milli 

barnalækna og TR og þar þurfi ekki milliliði.  

 
Meðrannsakandi benti á að hann hefði haldið fyrirfram að meðferðarferli sitt, sem 

gerði kröfu til samvinnu margra fagaðila og stofnana, yrði erfitt en reynslan hafi 

sýnt snurðulaust samstarf og verið mjög öryggisgefandi upplifun fyrir sig, þrátt 

fyrir lífshættulegan sjúkdóm.  

 

5.4 Þema: Eftirfylgd, óskir, sálfélagsþjónusta  

Meðrannsakendur létu í ljósi óskir um að settar yrðu á fót fleiri sjúklingaíbúðir á 

Akureyri fyrir aðstandendur og sjúklinga sem koma utan af landsbyggðinni. Eins 

að gott gæti verið að hafa meiri eftirfylgni af hálfu sjúkrahússins þann tíma sem 

væri á milli lyfjameðferða vegna krabbameina. Við búsetu utan Akureyrar væri 

það sérstaklega gott ekki síst ef ekki væru aðrir aðilar á heimaslóðum sem sinntu 

slíku. Reyndar fannst sumum meðrannsakenda best ef margir fjölskyldumeðlimir 

og vinir voru til staðar, en stundum gæti verið gott að geta leitað til faglegrar 

sálfélagsþjónustu algerlega utan við fjölskylduna. Einn taldi æskilegt að föst regla 

væri að kalla strax til félagsráðgjafa ef vart yrði við óánægju eða tilfinningalegra 

erfiðleika vegna „atviks“.  

Samstarfsfólki fannst ástæða til að fara með varúð í að hafa eftirfylgni við 

útskrifaða sjúklinga því sumum finnist það gagnlegt en öðrum ekki, ekki síst ef 

það tengist andláti eða andvana fæðingum. 
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Varðandi sálfélagsþjónustu djákna og félagsráðgjafa bráðadeilda var almenn 

ánægja með reynslu af henni og þess óskað að slík þjónusta væri tengdari 

réttindum en tilboði. Það væri auðveldara að þiggja þjónustu sem réttur stæði til 

heldur en þegar þyrfti að yfirvega hvort maður þarfnaðist þjónustu eða þyrfti að 

biðja um þjónustu sem greinilega væri utan við fasta starfsemi deildar. 

Meðrannsakanda úr skjólstæðingahópi fannst engin ástæða til að stíga of varlega 

til jarðar: það ætti að halda sálfélagsþjónustu að krabbameinssjúklingum strax í 

upphafi eftir greiningu og síðan ætti hún að vera „fastur liður eins og venjulega“ 

með fastri reglubundinni tímasetningu. Það væri hægt að venja sjúklinga við 

þjónustuna, rétt eins og blóðprufur og hitamælingar. Óskir komu fram um að 

sjúklingar hefðu bæklinga eða aðgengi að skriflegum upplýsingum um hvaða 

verkefni sálfélagsþjónusta og félagsráðgjöf tækju að sér eða gætu sinnt. Sömu 

óskir komu fram hjá samstarfsaðilum, einnig hvað varðar upplýsingar fyrir 

starfsmenn. Í rýnihópum komu einnig fram óskir um að fjölbreytni í sálfélagslegri 

þjónustu væri meiri, bæði innanhúss og eins úti í samfélaginu, það væri stundum 

erfitt að geta ekki vísað til fleiri aðila.  

 

5.5 Þema: Félagsráðgjöf staðsett innan sjúkrahúss eða utan?  

Fram kom í rýnihópum að sjúklingar hefðu þörf fyrir meiri félagsráðgjöf og að 

það þyrfti að fjölga félagsráðgjöfum við bráðadeildir svo meiri líkur yrðu á því að 

hægt væri að ná til sem flestra. Jafnframt var rætt um muninn á því að hafa 

sérhæfða félagsráðgjöf innan sjúkrahússins eða utan þess. Helst var talið að ef 

félagsráðgjafi væri ekki staðsettur innanhúss myndi taka lengri tíma að vinna upp 

trausta samvinnu sem byggir bæði á formlegu og óformlegu samráði með stuttum 

fyrirvara. Ef kalla ætti eftir þjónustu við hvern sjúkling utan úr bæ þá þarf að hafa 

eftirfarandi atriði í huga: 

 Meiri tími fer í ákvarðanatöku, lengri tími liði áður en sjúklingur fengi viðtal 

og hægt væri að hefjast handa um það sem gera þyrfti,  

 Stuðningur við skjólstæðinginn yrði formlegri  

 Óvíst hvort sjúklingur myndi þiggja stuðning  

 Óvíst hvernig gengi að finna tíma starfsmanna til að sinna nauðsynlegri 

samvinnu. 

Hins vegar væri gott að hafa einnig félagsráðgjafaþjónustu utan sjúkrahúss sem 

hægt væri að vísa til – þá mætti reyndar búast við því að skjólstæðingar hefðu 
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ekki efni á að leita slíkrar þjónustu. Því væri best að öllu leyti að þróa 

félagsráðgjafar- og sálfélagsþjónustu innanhúss.  

 
Meðrannsakandi taldi nauðsynlegt að auka sálfélagslega þjónustu innan 

sjúkrahússins og að það væri gott að bæði djákni og félagsráðgjafi sinntu um þessi 

málefni sjúklinga en einnig ættu þessir starfsmenn að sinna fræðslu fyrir starfsfólk 

og styðja það í að efla sjálfstyrk sinn, því það verki beint á sjúklinga. Eða eins og 

meðrannsakandi sagði:  

Þá er maður að fá þjónustu spítalans, sem er önnur - allt önnur heldur en 

hin þjónustan... og megininntakið í því er að fá þá virðingu sem manni 

finnst að maður eigi skilið sem manneskja... að það sé komið fram við 

sjúkling af virðingu. 
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6. UMRÆÐA / SAMANTEKT  

 

Þessi rannsókn varpar ljósi á stöðu félagsráðgjafar við bráðadeildir FSA. Fjallað 

er um fræðikenningar um þau svið sem snerta félagsráðgjöf við bráðadeildir. 

Samræður meðrannsakenda sýna reynslu þeirra af þjónustunni og tillögur til 

breytinga.  

 
Rannsóknin takmarkast af fjölda meðrannsakenda og er lítt lýsandi fyrir aðrar 

aðstæður en gæti nýst aðferðafræðilega. Rannsóknin er þjónustukönnun við FSA.  

Rannsóknin sýnir ekki þátt aðstandenda eða viðhorf til sjúkrahússreynslu eða 

sjúkrahússfélagsráðgjafar. Þetta er vegna lítillar þátttöku aðstandenda í 

rannsókninni. Þeir sem tóku þátt höfðu tilhneigingu til að fylgja skoðun hins veika 

ættingja. Þetta takmarkar rannsóknina.  

 

Félagsráðgjöf við bráðadeildir FSA hefur mótast af hugmyndafræði sálfélagslegs 

heilbrigðilíkans og starfar innan ramma líffræðilegs heilbrigðilíkans sjúkrahúss 

(Jones, 1994).  

 
Félagsráðgjöf notar aðferðir meðferðarfræða og upplýsingagjafar til að sinna 

skjólstæðingum. Það eru aðferðir sem venjulega krefjast tíma, kyrrðar og aðgætni 

að manngildum (Svava Stefánsdóttir, 1996). 

 
Bráðadeildum FSA er ætlað að hafa hvern innlagðan sjúkling í legurými í eins 

stuttan tíma og læknisfræðilega er verjandi hverju sinni. Það eru aðferðir sem 

venjulega krefjast snerpu og hraða (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

Íslands, 2006a,b). 

 

Rannsóknin sýnir að félagsráðgjöf þarf að vera fastur daglegur þráður í 

þverfaglegum starfsvef bráðadeilda. Flestir meðrannsakendur eru sammála um 

það að tilvísun til félagsráðgjafa byggi á því að fagaðilar þekkist og traust ríki á 

milli. Nauðsynlegt er að félagsráðgjafi sé sýnilegur og ljóst hvaða hlutverki hann 

gegnir. Skjólstæðingar leita sjálfir þjónustu félagsráðgjafa ef þeir þekkja til hans 

og hafa myndað sér traust til hans og eins ef fagfólk mælir eindregið með 
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félagsráðgjafa en slíkt sýnir að fagfólkið ber traust til hans. Starfsmenn finna til 

öryggis ef þeir geta sjálfir leitað til félagsráðgjafa innanhúss vegna sjúklings og 

eins ef þeir vita að þeir geta bent sjúklingi á sálfélagsþjónustu meðan 

sjúklingurinn er innskrifaður á legudeild. Starfsmenn draga í efa að aðkeypt 

þjónusta félagsráðgjafa fyrir sjúklinga bráðadeilda skili tilætluðum árangri. En 

starfsmenn vænta þess að innanhúss sé aðili sem hægt er að senda inniliggjandi 

sjúklinga til svo þeir fái upplýsingar, ráðgjöf og stuðning vegna félagslegra og 

tilfinningalegra málefna. Starfsmenn telja það draga úr líkum á að sjúklingar nýti 

sér þessa þjónustu ef hún dregst þar til sjúklingur er útskrifaður eða þarf að borga 

sjálfur fyrir hana, en starfsmenn sjá félagsráðgjöf sem ákveðinn úrræðabanka sem 

gott væri fyrir sjúklinga að nýta sér. Einnig veitir félagsráðgjöf að þessu leyti 

öryggi fyrir starfsmenn sem leyfa sér þá að sleppa því að fylgja eftir félagslegum 

aðstæðum sjúklings og geta með góðri samvisku notað sinn takmarkaða tíma til að 

sinna um líkamlegar þarfir sjúklings.  

 
Það er nauðsynlegur þáttur félagsráðgjafar við bráðadeildir að geta brugðist hratt 

við og einnig að geta vikið fyrir bráðaðkallandi læknisfræðilegum aðstæðum. 

Skjólstæðingar finna sterklega fyrir því ef samvinna milli fagaðila gengur vel/illa 

fyrir sig eða ef samfella í verkum verður fyrir hnökrum vegna samvinnuerfiðleika 

fagfólks.  

 
Heilbrigðisstarfsmenn og sjúklingar mæla með því að félagsráðgjafarþjónusta 

verði aukin við bráðadeildir FSA.  

 

Í þessu ljósi er athyglisvert að heilbrigðisyfirvöld ígrunda hvernig lækka beri 

kostnað og hugsanlega minnka þjónustu sem „takmarkað gagn gerir“ og „nýta 

fjármagnið til gagnreyndrar (evidence based) meðferðar“ (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006b, bls. 23).  

 
Samkvæmt umræðunni um rannsóknaraðferðir er oft talið erfitt að mæla huglæga 

og tilfinningatengdar hliðar mannlífsins (Kvale, 1996; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003; Sigurður Kristinsson,2003). Þetta er umdeilt og misjafnt hvaða aðferðafræði 

rannsakendur aðhyllast. Félagsáðgjöf er huglægs eðlis. Sjúkrahússfélagsráðgjöf er 

jaðargrein innan læknisfræðilega heilbrigðilíkansins því hún fellur ekki að öllum 

innviðum þess (Meyerson, 1990) Það er því athyglisvert að skoða hlutverk 

sjúkrahússfélagsráðgjafar í ljósi ofannefndrar athugasemdar ráðuneytisins.  
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Nutbeam (1998) nefnir að hann telur ekki rétt að ætlast til þess að það sé hægt að 

mæla endanlegan árangur verkefna með rannsóknum, hvort heldur þær eru 

eigindlegar eða megindlegar.  

 
Hvernig mæla heilbrigðisyfirvöld hvaða þjónusta gerir gagn? Hverjum á hún að 

gera gagn? Er víst að gagnreynd þjónusta geri sjúklingum gagn? Er það vegna 

þess að hún er gagnreynd? Eða vegna þess að hún kom sjúklingunum vel? Fer 

þetta tvennt alltaf saman? Eru það eingöngu mælanleg störf sem falla beint undir 

læknisfræðilega heilbrigðilíkanið sem gera gagn? Við hvað er miðað þegar rætt er 

um að þjónusta hafi gert takmarkað gagn. Er það fyrst og fremst þjónusta sem 

fellur undir illmælanlegt sálfélagslegt heilbrigðilíkan sem ekki gerir gagn?  

 
Breytingar í stjórnun heilbrigðisþjónustu benda til þes að lækningar og hjúkrun 

verði helstu starfsgreinar sjúkrahúsanna. Líkur benda til að þeim sem starfa innan 

þessara starfsgreina gefist minna tækifæri en fram að þessu til að mynda nálægð 

við sjúklinga eða notendur þjónustunnar (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðu-

neytið, 2001; 2004; 2006a,b). Á sama tíma sýna rannsóknir og reynsla notenda að 

þeir þurfa meiri nánd og djúpa athygli á einstaklingsbundnar aðstæður sínar (Anna 

Karólína Stefánsdóttir o.fl., 2000; Small og Rhodes, 2000). Jafnframt sýna 

rannsóknir að starfsmenn sem sinna um félagsleg og sálfélagsleg manngildi þurfa 

að hafa til þess svigrúm og möguleika til að stoppa við með einstaklingnum 

(Svava Stefánsdóttir, 1996; Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). Þetta og hraði samskipta 

(Giddens 2002) bendir til þess að hætta sé á því að hagsmunum notenda 

þjónustunnar verði ekki sinnt nógu vel á komandi tímum. Miðað við eigin reynslu 

notenda hefur efnahagur áhrif á aðgengi að heilbrigðisþjónustu og fátækt er að 

aukast á Íslandi (Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 2005). Sjúklingar eru í 

viðkvæmri stöðu sem þarfnast athygli og nándar starfsmanna. Tími og svigrúm til 

nándar er nauðsynleg (Kennedy. o.fl., 2005; Small og Rhodes, 2000;). Þessi 

rannsókn styður við að aukinn tími til að sinna um sjúklinga er æskilegur bæði í 

huga sjúklinga og starfsfólks 

 

Rannsóknin sýnir óljósar væntingar til félagsráðgjafar vegna skorts á þekkingu á 

verkefnum félagsráðgjafar. Meyerson (1994) lýsti því hversu óljósar væntingar 

samstarfsmanna eru til hlutverks félagsráðgjafar og hvaða áhrif það hefur á störf 

félagsráðgjafa, sérstaklega á bráðadeildum. Hlutverk bráðadeilda fylgi læknis-
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fræðilega heilbrigðlíkaninu og þar eigi að vinna hratt og afgreiða ferli á stuttum 

tíma. Félagsráðgjafar aðlagi sig sviðinu og taki upp ýmis einkenni streitu svo sem 

hraða, væntingar til þess að ljúka afgreiðslu mála hratt og þess að vera til staðar 

þegar mál koma upp. Sem þýðir samkvæmt reynslu rannsakanda að það þarf að 

hafa lausan tíma fyrir bráðaðkallandi tilvik og fylla ekki viðtalsdagskrána margar 

vikur fram í tímann.  

 

Rannsóknin sýnir að þegar félagsráðgjafi er ekki sýnilegur er erfitt að vita í hverju 

starf hans er fólgið og þá er þjónustan ekki notuð því viðkomandi starfsmaður 

vísar ekki á hana og notar hana ekki sjálfur fyrir sína sjúklinga. Pockett (2003) 

ræðir nauðsyn þess að vefa félagsráðgjöf þéttar í kjarnastarfsemi hverrar deildar til 

að hún nýtist til fulls. Rannsókn Önnu Rósar Jóhannesdóttur (2005) bendir til þess 

að sú starfsstétt sem helst er kennd við líffræðilega eða læknisfræðilega 

heilbrigðilíkanið, læknar, finni fyrir því að samskipti og samvinna skipti auknu 

máli. Það miklu máli að það þurfi að gefa henni meira svigrúm í daglegum 

verkferlum. 

 

Rannsóknin sýnir að núverandi félagsráðgjöf við bráðadeildir sinnir þjónustunni 

ekki nægilega. Meiri athygli þarf að koma til á mörgum sviðum hinnar 

sálfélagslegu umönnunar. Aukin vitneskja um fagfærni og hlutverk 

félagsráðgjafar sýnir að það er mögulegt að veita fyllri þjónustu en nú er gert. 

Endurgjöf félagsráðgjafa til tilvísandi samstarfsmanna þarf nauðsynlega að batna 

og á að vera í Sögukerfinu með öðrum upplýsingum. Þannig myndi þjónustan 

einnig verða sýnilegri.  

  

Svava Stefánsdóttir (1996) og Björg Karlsdóttir (2004) lýsa því hvernig samvinna 

milli fagstétta hefur áhrif á sjúklinga. Það er ljóst að félagsráðgjöf er nauðsynleg 

þjónusta fyrir sjúklinga og eins er nauðsynlegt fyrir samstarfsmenn að vita að þeir 

geti leitað eftir þessari þjónustu fyrir sjúklinga. Rannsóknin sýnir að það krefst 

samvinnu milli starfsgreina sem oft er erfitt að koma við í hraða daglegra anna, 

einkum þegar ekki virðist mögulegt að helga tíma fyrir samráð um sálfélagslegar 

þarfir sjúklinga. Það þarf að leggja vinnu í að sinna samvinnunni.  

Samkvæmt rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2004) er stjórnendum í félags-

þjónustu nauðsynlegt að geta leitað stuðnings í vinnunni, hvort heldur er vegna 
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skjólstæðinga eða sjálfra sín. Ekki er rétt að yfirfæra þær niðurstöður beint yfir á 

heilbrigðisstarfsmenn, en þó má telja það líklegt og spyrja hvort þetta gæti átt við 

meðal heilbrigðisstarfsmanna. 

 

Rannsóknin sýnir að skjólstæðingar leituðu af sjálfsdáðum eftir þjónustu 

félagsráðgjafa þegar þeir töldu sig þurfa upplýsingar, ráðgjöf eða aðstoð við að 

leita félagslegs réttar síns á einn eða annan hátt. Samræður um aðkomu 

fjölskyldna eða vina að veikindaferli þeirra voru hikandi. Fram kom að sjúklingur 

leitar fyrst stuðnings hjá maka eða nánum vini áður en hann leitar annað. Í 

umfjölluninni kemur fram hversu viðkvæmir sjúklingar geta verið og hversu 

staðan í fjölskyldum getur verið viðkvæm eða brothætt. Small og Rhodes (2000) 

fjalla um það að sjúklingar og fjölskylda/umönnunaraðilar þeirra hafa ekki 

endilega sömu þarfir vegna sjúkdóms og sjúkdómsferlis. Björg Karlsdóttir (2004) 

fjallar um reynslu aðstandenda geðsjúklinga af samskiptum við heilbrigðis-

starfsmenn geðdeilda sem sýnir hversu varnarlaus fjölskylda getur verið í 

valdleysi sínu gagnvart fagfólki heilbrigðisþjónustu. Það verður seint of brýnt 

fyrir heilbrigðisstarfsmönnum að fara varlega í nærveru sálar eða í samvinnunni 

við sjúklinga og aðstandendur (Svava Stefánsdóttir, 1996).  

 
Rannsóknin sýnir að samstarfsmenn rannsakanda voru varkárir í nálgun sinni að 

fjölskyldufundum og samráði við fjölskyldur. Fram kom að samstarfsmenn voru 

sér mjög meðvitaðir um að samhengi fjölskyldna getur verið viðkvæmt og aldrei 

að vita hvað kemur upp þar. Það kom fram í samhenginu að starfsmenn þekkja 

ekki til fjölskyldufélagsráðgjafar og þeirra möguleika sem þar eru til aðstoðar og 

stuðnings við sjúkling. Í ljósi umfjöllunar um notendasamráð (Small og Rhodes, 

2000) og fjölskylduvinnu er ljóst að langveikir sjúklingar þurfa oft aðstoð í 

fjölskyldusamhengi og að það er margþætt vinna. Meðrannsakendur töldu að 

félagsráðgjöf eigi skilyrðislaust að vera þéttofin í þjónustu krabbameins-

meðferðardeildar. Þjónusta við sjúkling og fjölskyldu þarf að koma áreynslulaust 

til sjúklings sem sjálfsagður réttur og daglegt vinnulag. Með föstu verklagi og 

tímasetningum aukast kynni sjúklings og fjölskyldu af samræðum við 

félagsráðgjafa sem eykur traust til meðferðar eða lífsstöðu fjölskyldunnar. Þannig 

myndi stuðningur skila sér sem áreynslulaust og hættulítið ferli sem reyndur 

fjölskyldufélagsráðgjafi myndi geta sinnt um. Small og Rhodes (2000) fjalla um 
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óöryggi langtímaveikinda, sérstaklega þegar sjúkdómur tekur sig upp aftur. Þau 

ræða þá djúpstæðu vanmáttartilfinningu gagnvart lífinu sjálfu sem myndast í 

fjölskyldum við slíkar aðstæður. Heilbrigðisstarfsmenn finna þetta óöryggi og 

finna til vanmáttar síns og úrræðaleysis. Því er gott að geta leitað til starfsstéttar 

eins og félagsráðgjafar eftir aðstoð fyrir sjúkling og fjölskyldu.  

 
Hér er aftur komið inn á samvinnu fagaðila og vitneskju um hlutverk hvers og 

eins og tíma til að sinna samráði eða teymisvinnu. Það þarf að vera svigrúm eða 

tími til að sinna því.  

 

Rannsóknin styrður við kenningar um að með auknu notenda-/sjúklingasamráði 

eða afskiptum sjúklinga af sínum heilbrigðismálum og kröfum um að hlustað sé á 

rödd þeirra munu hlutverk og valdahlutföll breytast. Heilbrigðisstarfsstéttir munu 

þurfa að fást meira við það en áður að boð þeirra eða ráðleggingar um 

heilsubætandi aðgerðir verði dregin í efa. Small og Rhodes (2000) draga fram 

ýmsar nýjar hliðar á sjúklingasamstarfi framtíðar. Það er því væntanlega meira 

áríðandi nú en oft áður að heilbrigðisstarfsmenn auki færni sína í mannlegum 

samskiptum og skapi sér svigrúm til að sinna þeim.   

 

Fram kom í rannsóknarsamræðunum sú hugmynd að félagsráðgjafi gæti tekið að 

sér ýmiss konar hlutverk tengiliðs stofnunarinnar við utanaðkomandi þjónustu-

aðila svo sem félagsþjónustu. Það gæti sparað líffræðilærðum sérfræðingum spor 

á sviðum sem þeir hafa ekki mikla þekkingu á. Í rannsókn Steinunnar 

Hrafnsdóttur (2004) kemur fram að stjórnendur í félagsþjónustu vinna í 

margskonar vinnuhópum á mörgum sviðum. Félagsráðgjafi getur til dæmis sinnt 

barnaverndartilkynningum á vegum FSA en barnaverndarlög ganga framar öðrum 

lögum varðandi tilkynningarskyldu opinberra starfsmanna (Barnaverndarlög, 

2002). Nú þegar er félagsráðgjafi starfandi í vinnuhópi neyðarmóttöku vegna 

nauðgunarmála ásamt utanaðkomandi aðilum og fagfólki af FSA.  

 

Rannsóknin sýnir að félagsráðgjöf er nauðsynleg við bráðadeildir. Ljóst er að 

hlutverk hennar og valdsvið þarf að skýra. Verksvið þarf að skilgreina sem og 

samstarfstengsl við aðra heilbrigðisstarfsmenn FSA. Svigrúm sálfélagslegrar 

umönnunar þarf að auka og skilgreina. Forgangsröðun gæti verið í samræmi við 
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tillögur nefndar heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um verkskiptingu í 

heilbrigðisþjónustunni, til dæmis samanber „VII. Aðkallandi viðfangsefni, 9.gr. 

um bætt samskipti og bætta rafræna skráningu“. Einnig samanber „I. Tillögur er 

lúta að því að efla LSH og FSA sem burðarása í heilbrigðisþjónustu og sem 

sérhæfða starfsemi“. Verði hlutverk og sérstaða FSA lögfest samkvæmt 

fyrirliggjandi tillögum þá er ljóst að starfsemi félagsráðgjafa eykst og einnig 

tengsl við önnur sveitarfélög.  

 

Niðurstaða rannsóknarinnar er því sú að hið fjölbreytta manngildi sem þarf að 

gæta að við umönnun sjúkra og fjölskyldna þeirra þarfnast þess að félagsráðgjafi 

komi að þeirri þjónustu. Sjúkrahússfélagsráðgjöf er aðlögunarfær starfsgrein með 

sérþekkingu á félagsþjónustu og velferðarkerfi, virkni einstaklinga í hópum og 

samfélagi, sem og grunnþekkingu á breytingum og breytingaferlum sem 

sjúklingar og fjölskyldur ganga í gegnum í veikindum. Sjúkrahússfélagsráðgjafi 

vinnur í náinni samvinnu við annað starfsfólk og samvinnan verður samfelld 

vegna tengslamyndunar starfsfólks. Skipuleg tengslamyndun og traust meðal 

starfsfólks verkar sem grundvallaröryggi fyrir sjúkling meðan fyllstu faglegu 

færni er gætt á hverju fagsviði.  

 

Þessi niðurstaða leiðir til þess að félagsráðgjafi bráðadeilda mun eiga samræður 

við næsta yfirmann sinn og framkvæmdastjóra lækninga við FSA og móta tillögur 

að grunni gagnrýndrar félagsráðgjafarþjónustu við bráðadeildir FSA og fara fram 

á aukningu starfa við þjónustuna.  

 

Í framhaldi af rannsókninni verður gert mat á þjónustunni með reglulegu millibili. 

Síðan verður gerð önnur rannsókn eftir 5-10 ár til að athuga stöðuna þá og hvernig 

þróunin hefur orðið. Gera þarf rannsókn á tengslum sjúkrahússfélagsráðgjafar og 

félagsþjónustu á þjónustusvæði sjúkrahússins. Eftir því sem hlutverk 

sjúkrahússins breytist mun félagsráðgjöfin mæta þeim breytingum með athugun 

og tillögum um breytta starfsemi sína í takt við aðra starfsemi sjúkrahúss og 

nærsamfélags.  

 

Það þarf að rannsaka íslenska sjúkrahússfélagsráðgjöf enn frekar. Samvinnu hefur 

nú þegar verið gerð nokkur skil, en hver er sérstaða íslenskrar félagsráðgjafar 
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innnan sjúkrahúsa? Hvernig tengir sjúkrahússfélagsráðgjöf samfélagsvinnu inn í 

starfssvið sitt? Er það ljóst hvernig líðan íslenskra félagsráðgjafa í starfi á 

sjúkrahúsum er? Saga íslenskrar félagsráðgjafar þarf að líta dagsins ljós og það 

verkefni þarfnast aðferðafræði rannsókna.  

 
Hvaða rannsóknaraðferðafræði hentar íslenskri félagsráðgjöf á sjúkrahúsum? Er 

það blönduð aðferðafræði eigindlegra og megindlegra fræða? Er líklegt að 

félagsráðgjöf skapi sér sina eigin miðjuaðferð sem tengir fastar saman aðferðir 

beggja?  

 

Félagsráðgjöf og rannsóknir fara saman. Rannsóknir eru nauðsynlegar að því 

marki að þær byggja upp aðferðir og þekkingu hins persónulega fagsjálfs 

félagsráðgjafans sem stendur samhliða skjólstæðingnum. Rannsóknin sýnir að 

fullþörf er á þjónustu félagsráðgjafa við bráðadeildir sjúkrahúsa. Rannsóknin sýnir 

ennfremur að þverfagleg teymisvinna er forsenda árangurs félagsráðgjafar innan 

sjúkrahúsanna. Notendasamráð þarf að efla og sýnir þessi rannsókn það 

glögglega, ennfremur þarf að styrkja aðgengi sjúklinga og aðstandenda að fagfólki 

sjúkrahúsanna. 
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