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ÁGRIP 
 

Tækifæri til að stunda iðju eru öllum mikilvæg. Samkvæmt iðjuvísindum stuðlar þátttaka í 

iðju að heilbrigði og vellíðan. Hjálpartæki eins og hjólastólar geta aukið möguleika 

hreyfihamlaðrar á þátttöku í samfélaginu. Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga frá 

notendum sem hefðu reynslu af notkun hjólastóla hvort þeir væru ánægðir með eiginleika þeirra 

og þjónustu tengda þeim. Í því skyni var notað kanadíska matstækið Quest 2.0 ásamt bakgrunns-

spurningum. Upplýsingarnar endurspegla meðal annars hversu vel staðið er að ráðgjöf og 

úthlutun hjálpartækja. Úrtakið voru allir á aldrinum 18-65 ára sem höfðu fengið hjólastóla frá 

Tryggingastofnun ríkisins árið 2003. Alls fengu 129 einstaklingar senda spurningalista og 53 gild 

svör bárust. Við úrvinnslu gagna var notaður SPSS hugbúnaður og lýsandi tölfræði.  

Helstu niðurstöður voru að þátttakendur voru almennt ánægðir með eiginleika hjólastólanna 

meðaltalið var 3.85 á kvarðanum 1-5. Mest ánægja var með gagnsemi hjólastólanna. Heldur 

minni ánægja var með þjónustuhlutann þar var meðaltalið 3.39. Minnst ánægja var með 

afhendingarþjónustu, eftirfylgd og viðhaldsþjónustu. Minnst ánægja var í elsta hópunum 50-60 

ára. Þeir sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins voru minna ánægðir með þjónustu tengda 

hjólastólunum eða 61% á móti 80%. Hátt hlutfall eða 81% notaði hjólastólinn daglega, 77% 

þeirra sögðu hann ,,þýða allt”. Ekki var munur á ánægju þeirra sem notuðu hjólastólana daglega 

eða sjaldnar. Fleiri karlar en konur notuðu hjólastóla með föstum ramma og stunduðu atvinnu eða 

annað utan heimilis vikulega eða oftar. Athygli vekur hversu margir eða 74% höfðu verið með í 

ráðum við val á hjólastólunum. Þó niðurstöður séu í heild jákvæðar, var svarhlutfallið aðeins 

44%. Útkoman er því aðeins ábending, sem vert er að skoða nánar. 
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ABSTRACT 
 

Without everyday participation and meaningful occupation, life is devoid of meaning and 

purpose. The opportunity to participate in the various activities life has to offer is therefore 

important. Assistive devices, such as wheelchairs can enable people with disabilities to 

participate in daily life. The aim of this study was to investigate users satisfaction with their 

wheelchairs services. Postal questionnaire was sent to all 18-65 years old, who had received a 

wheelchair in the year 2003 from the Assistive Technology centre in Iceland, total 129 people. 

The QUEST 2.0 instrument was used to assess the satisfaction of wheelchair users.  In addition 

the users were asked demographic questions and questions about the wheelchair and it’s 

usability. The data was analysed using SPSS.  

Included in the analysis were 53 questionnaires, a response rate of 44.2%. The majority, 

81%, used the wheelchair on daily basis and 77% said that the wheelchair “meant everything” to 

them. There was no difference in the satisfaction between those who used the wheelchair on daily 

basis or those who used it less often. Satisfaction with the wheelchairs was high, 3.85 on the scale 

from 1-5. Effectiveness was the item that scored highest. Satisfaction with services scored lower 

or 3.39. Three of four service items, delivery, follow up and repairs, had the lowest score, about 

3.50. Of those living outside the capital and surrounding area 61% were satisfied with the service 

compared to 80% of those living in the city, where the service is situated. The oldest participants, 

50-65 years old were least satisfied.  

The results in general are positive but considering the low response rate the results have to 

be interpreted with caution. A lower score with services indicates that further investigations are 

required to make improvement in this area.  
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