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ÁGRIP 

Mikil umræða er um fjölgun öryrkja á Íslandi á undan förnum árum. Ástæða er til að 

velta fyrir sér hvort markvissari skráning og aðferðir við mat á færni einstaklinga geti 

varpað skýrara ljósi á þessar aðstæður. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gefur út kerfi 

til að flokka og skrá upplýsingar um heilsufar fólks og heilbrigðisþjónustu. Síðasta 

kerfið sem stofnunin gaf úr er International Classification of Function, Disability and 

Health (ICF). ICF er flokkunar- og kóðunarkerfi sem gerir staðlaða skráningu á 

heilsutengdri færni og fötlun mögulega og lýsir þessum fyrirbærum frá ólíkum 

sjónarhornum. Útbreiðsla á ICF er víðtæk og hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

hvatt aðildarlönd sín til að nota kerfið í skipulagningu á heilbrigðisþjónustu, mati og 

kostnaðargreiningu. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna þekkingu 

stjórnsýsluaðila á ICF og viðhorf þeirra til innleiðingar kerfisins hér á landi. 

Stjórnsýsluaðilar eru starfsmenn æðstu stofnana innan stjórnsýslu sem bera ábyrgð á 

og koma að málefnum fatlaðra, en þessar stofnanir eru heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, félagsmálaráðuneytið og landlæknisembættið. Rannsóknar-

aðferðin verður lýsandi megindleg spurningarkönnun og verður könnunin gerð á 

netinu. Þátttakendur verða valdir með hentugleikaúrtaki í samvinnu við yfirmenn 

ofannefndra stofnana. Gögnin verða færð inn í tölfræðiforrit og greind með lýsandi 

tölfræði. Niðurstöður rannsóknarinnar munu nýtast til að skipuleggja kynningu á ICF 

og innleiðingu þess á Íslandi. 
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ABSTRACT 

The growing number of people with disabilities in Iceland has given rise to 

considerable discussion.  There is reason to speculate whether more reliable 

registration procedures and methods of assessing individual skills might clarify this 

situation. The World Health Organisation issues a system to classify and register 

information on public health and health services. The latest classification system 

issued by the organisation is International Classification of Function, Disability and 

Health (ICF). ICF is a categorisation and codification system which enables the 

registration of people’s health-related functioning skills and disabilities and describes 

such phenomena from different perspectives. 

ICF is used globally and WHO has encouraged its member countries to use this 

system in health care planning, intervention and cost analysis 

The aim of the prospective research project is to study the knowledge of ICF in 

administrative circles and attitudes to its introduction in Iceland. The administrators in 

question are the employees of the highest administrative institutions responsible for 

and involved in matters relating to people with disabilities. Those institutions are the 

Ministry of Social Security, the Ministry of Health and the Directorate of Health. 

The research methodology is a descriptive quantitative questionnaire survey carried 

out via the Internet. The participants will be chosen by convenience sampling in 

cooperation with the management of the institutions referred to above. The data will 

be recorded in a statistical analysis software program and analysed by means of 

descriptive statistics. The results of the research will be used to organise a promotion 

of the ICF classification system and to introduce it in Iceland. 

Key terms: ICF, functioning, disabilities, administration. 


