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1) Inngangur 

Ég hef unnið töluvert með fötluðum síðustu ár, bæði með fullorðnum og börnum 

og hafa þessir einstaklingar verið með mjög mismunandi fatlanir. Við 

ákvarðanatöku á efni fyrir BA verkefni mitt í félagsráðgjöf hugsaði ég til þeirrar 

reynslu og hafði áhuga á að skrifa um málefni sem tengdist bæði fötluðum og 

félagsráðgjöf. Eftir þó nokkrar vangaveltur um efni og grunnathugun komst ég að 

því að töluvert hefur verið ritað um líðan foreldra eftir að þeir eignast fatlað barn 

og langaði mig því að taka annan pól í hæðina. 

Hvaða ferli fer af stað þegar barn greinist með fötlun við fæðingu eða á fyrstu 

vikum ævi þess. Sinnir ákveðið teymi þessu og ef svo er hverjir eru i því teymi. Fá 

foreldrar sem eignast fatlað barn og aðrir notendur Barnaspítala Hringsins tækifæri 

á að gefa skipulagða endurgjöf á þeirri þjónustu sem var veitt? Ef svo er hvernig er 

þá unnið með niðurstöður úr slíkri könnun? 

Ekki verður rætt beint við foreldra um reynslu þeirra en komið er inn á sjónarmið 

foreldra. Aðaláherslan verður á viðtöl við lækna og félagsráðgjafa sem starfa á 

vettvangi í þessum málum og að hitta þá foreldra sem eignast fötluð börn. Einnig 

verða fyrirliggjandi gögn um málið og aðkoma heilbrigðisyfirvalda skoðuð. Athugað 

verður hvaða fatlanir greinast helst við fæðingu eða á fyrstu vikunum og þau 

réttindi sem foreldar og börn hafa hjá Tryggingastofnun eru metin. Þróun löggjafar 

og saga málefna fatlaðra er líka skoðuð því það getur veitt innsýn í aðstæður fyrr á 

árum og hvað hefur áunnist, og hvar þarf að gera betur. 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir og verður sagt frá þeim og hvernig 

og hvar rannsóknin var framkvæmd. Í því tilliti er einnig rætt um viðmælendur. 

Kreppukenningar sem snúa að líðan foreldra eftir mikið áfall og félagslega og 

læknisfræðilega módel eru reifuð og munurinn á þeim skoðaður. 

Leiðsögn var fengin frá Guðrúnu Þorsteinsdóttur og Guðnýju Börk Eydal og 

íslenskuyfirlestur annaðist Guðni Olgeirsson og kann ég þeim bestu þakkir fyrir. 
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2) Viðhorf, saga, og löggjöf sem snerta málefni fatlaðra 

Ætla má að fatlanir hafi fylgt mannkyninu frá fyrstu tíð og má meðal annars greina 

frásagnir af þroskaheftum og flogaveikum frá því um 1500 fyrir Krist. Á þessum 

tímum var þó langt í frá sami skilningur á fötluðum einstaklingum og er í dag og 

voru þeir einstaklingar sem þóttu á einhvern hátt afbrigðilegir oft útskúfaðir úr 

samfélaginu. Fötluð börn voru jafnvel myrt vegna fötlunar sinnar, sem dæmi að þá 

tíðkaðist hjá Spartverjum að fara með hvert barn til eftirlitsráðs ríkisins og ef 

barnið virtist fatlað var því kastað fyrir björg (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

En tímarnir breytast og mennirnir með og aðstæður fatlaðra hafa batnað mikið í 

gegnum tíðina. Ekki þarf þó að fara langt aftur í tímann, til dæmis á Íslandi, til þess 

að finna viðhorf í garð fatlaðra sem koma einkennilega fyrir sjónir, eins og sést 

þegar farið er yfir löggjöfina í þessum málaflokki. Sólheimar í Grímsnesi voru 

stofnaðir árið 1930 af Sesselju Sigmundsdóttur og má segja að sú stofnun hafi verið 

fyrsti vísirinn að skipulagðri starfsemi í tengslum við málefni fatlaðra. Hugmynd 

Sesselju var að stofna heimili fyrir fötluð og umkomulaus börn. Fljótlega þróaðist 

starfsemin þó yfir í að sinna eingöngu fötluðum börnum en í dag eru þar eingöngu 

fullorðnir einstaklingar sem búa þar allt árið um kring. Mjög mikilvægt hefur verið 

að fá þessa stofnun og þörfin verið töluverð. Jörð þessi var mjög afskekkt og því 

erfitt að koma öllu byggingarefni til staðarins og ljóst að um mikið þrekvirki var að 

ræða frá hendi Sesselju og velunnurum hennar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Eins og nánar er komið inn á í kaflanum um Tryggingastofnun þá var ákveðið í 

kringum 1936 að koma á tryggingum fyrir alla landsmenn. Þegar tryggingakerfið 

var í mótun var komið sérstaklega inn á málefni fatlaðra. Fram að þessu hafði 

engin stefna verið mótuð í málefnum fatlaðra og auk þess var engin aðstaða til 

þess að greina fatlanir eða aðstaða til þess að veita meðferð og hjúkrun. Fyrstu 

lögin sem sneru að fötluðum voru svo samþykkt á Alþingi árið 1936 og voru þau 

kölluð lög um fávitahæli og var þeim komið á fót fyrir tilstilli Guðrúnar Lárusdóttur 

alþingismanns (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Lög þessi áttu að tryggja  að stofnað yrði skólaheimili fyrir vanvita og hálfvita, 

hjúkrunarhæli fyrir örvita og fávita sem hefðu ekki tök á að nýta sér námið á 
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skólaheimilinu og einnig átti að setja á fót vinnuhæli fyrir fullorðna fávita sem gátu 

unnið einhver störf en þó ekki störf á almennum vinnumarkaði.  Einnig áttu lög 

þessi að veita fávitum framfærslustyrk sem væri ekki skilgreindur sem 

fátækrastyrkur, en þannig hafði það verið fram að því. Lög um fávitahæli nr. 

18/1936. 

Næstu lög sem tóku gildi voru lög um fávitastofnanir og við samþykkt þeirra árið 

1967 féllu gömlu lögin frá 1936 úr gildi. Kópavogshæli hafði verið rekið frá 1952 og 

var það ríkisrekin stofnun fyrir fávita. Með lögunum 1967 var Kópavogshæli gert að 

vera aðalhælið fyrir fávita og voru þar þegar mest var um 200 einstaklingar vistaðir 

en það var á áttunda áratugnum og fór vistmönnum svo smám saman fækkandi 

eftir það, þar sem flestir fluttu á sambýli (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Greinilegt er að um annað tungutak er að ræða í þessum lögum miðað við daginn í 

dag þar sem ekki myndi nú þykja ásættanlegt að tala um fávita í þessu samhengi. 

Þau lög sem stuðst er við í dag kallast lög um málefni fatlaðra. Þau lög voru sett 

árið 1992 og  markmið þeirra er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg 

lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. 

Félagsmálaráðherra er yfir málaflokki fatlaðra en til þess að skapa sem breiðasta 

samstöðu í ákvarðanatöku um þessi mál er starfandi 5 manna nefnd og í henni 

skulu Öryrkjabandalag Íslands og Landssamtökin Þroskahjálp skipa sinn manninn 

hvor. Einnig skipar Samband íslenskra sveitarfélaga einn mann og loks skipar 

félagsmálaráðherra síðustu 2 inn í nefndina. Lög um málefni fatlaðra nr. 52/1992.  

Sú stefna eins og kemur fram í þessum lögum að hafa notendur hennar með í 

ráðum eða fulltrúa notendanna eins og raunin er með fulltrúa ÖBÍ og Þroskahjápar 

er mjög góð. Þetta samræmist þeirri stefnu sem kemur meðal annars framm í 

ályktun Sjálfsbjargar, þar sem þetta er orðað ,,ekkert um okkur án okkar” 

(Sjálfsbjörg, e.d.). 
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3) Færsla málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga  

Þegar um stuðning, styrki eða þjónustu af einhverju tagi að ræða er nærtækt að 

spyrja hver veitir þjónustuna. Aðallega er um þrjá möguleika að ræða, það er ríkið, 

sveitarfélagið eða einkaaðilar. Fram til þessa hafa sumir þættir í þjónustu við 

fatlaða fallið bæði undir ríkið og sveitarfélög og hafa notendur þjónustunnar því 

ekki getað sótt alla þjónustu á sama stað ef svo má að orði komast. En með 

viljayfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá því fyrr á þessu ári er stefnt að því að einfalda 

þetta ferli með því að flytja þjónustuna að stærstu leyti til sveitarfélaga. Tilgangur 

og stefna með þessum aðgerðum er fjölþættur og má þar nefna ýmsa þætti. Bæta 

á þjónustu við notendur og einfalda og minnka skörun á verkefnum þannig ávallt 

sé alveg skýrt á herðum hverra verkefnið liggur. Sjálfstæði sveitarfélaga á útfærslu 

á þjónustunni verður aukið, sveitarfélögum verður gert skylt að veita ákveðna 

þjónustu en svo er það í höndum þeirra hvernig það er gert. Þetta tel ég vera 

æskilegt vegna þess að sveitarfélög eru mjög misstór og misfjölmenn og því er 

eðlilegt að áætla að mismunandi útfærslur á skylduþjónustu séu til staðar. Miðað 

er þó við 8000 íbúa í tengslum við hvert þjónustusvæði en ráðherra hefur þó 

heimild til þess að veita undanþágu frá því séu gild rök fyrir hendi. Bein verkefni 

sem sveitarfélögin taka að sér eru til að mynda sambýli og áfangastaðir fatlaðra, 

frekari liðveisla, heimili fyrir fötluð börn og skammtímavistanir, 

stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn verða einnig á ábyrgð þeirra. Mörgum af 

ofantöldum verkefnum hafa ýmis sveitarfélög nú þegar sinnt fyrir ríkið í gegnum 

þjónustusamninga og hefur það þótt gefa góða raun. Viljayfirlýsingin sem hér tekur 

til gerir ráð fyrir að þessir þættir verði gengnir í gegn og orðnir að lögum árið 2011 

(Samband Íslenskra sveitarfélaga, e.d.).  Breytingar sem þessar hafa áhrif á fleiri en 

notendur og má nefna starfsmenn í því samhengi og eitt af því stærsta sem 

breytist hjá þeim er að þeir fá nýjan vinnuveitanda. Mikilvægt er að halda vel utan 

um þá breytingu og talað er um það í viljayfirlýsingunni að haft verði ríkt samráð 

við stéttarfélög við þessar breytingar (Samband Íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

Reykjavíkurborg er lang stærsta sveitarfélagið á Íslandi og þar eru 6 

þjónustumiðstöðvar og á þeim er meðal annars veitt þjónusta við fatlaða. 

Þjónustumiðstöðin fyrir Laugardal og Háaleiti er þekkingarmiðstöð um málefni 



 

 8

fatlaðra og er markmið hennar að viðhalda og þróa þá sérþekkingu sem æskileg er 

og stuðla að nýbreytni í málaflokknum. Einnig er þessi þjónustumiðstöð ráðgefandi 

fyrir hinar 5 þjónustumiðstöðvarnar í málaflokknum og er tengiliður við aðrar 

stofnanir og hagsmunasamtök (Reykjavíkurborg, e.d.).  

 

4) Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er sprottin úr góðgerðarstarfi og félagsstarfi. Fram að iðnbyltingu 

hafði aðhlynning veikra foreldra og ættinga oft farið fram innan stórfjölskyldunnar 

en þetta var að breytast og góðgerðarfélög farin að leggja sitt af mörkum. Sú vinna 

var þó oft gagnrýnd fyrir að vera óskipulögð og ófagmannleg og var því farið út í að 

halda námskeið til þess að undirbúa starfsmenn sem best fyrir þessa vinnu og úr 

þeim jarðvegi er félagsráðgjöf sprottin (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Fyrsti félagsráðgjafinn á Íslandi var Guðrún Jónsdóttir og kom hún heim úr námi 

árið 1957 og á þeim tíma var ekki hægt að læra félagsráðgjöf á Íslandi og töluvert í 

að það yrði möguleiki. Mörgum árum seinna, nánar tiltekið 21 ári, árið 1978 var 

svo fyrst í boði fyrir íslenska nemendur að læra félagsráðgjöf í Háskóla Íslands og 

árið 1982 útskrifuðust fyrstu félagsráðgjafarnir frá Háskóla Íslands 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Í dag eru um 500 félagsráðgjafar með starfsleyfi 

en ekki er víst að þeir starfi allir endilega við félagsráðgjöf.  

Lögverndun starfsheita er mikilvæg til þess að halda vörð um gæði þjónustunnar 

sem veitt er af viðkomandi starfsstétt. Þetta er ekki síður mikilvægt fyrir 

félagsráðgjafa eins og aðra. Aðeins þeir geta kallað sig félagsráðgjafa sem lokið 

hafa viðurkenndu námi. Starfsheitið félagsráðgjafi hefur verið lögverndað 

starfsheiti frá árinu 1975 (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Lengi vel var hægt að verða félagsráðgjafi eftir að hafa lokið 4 ára námi og voru 

nemar þá útskrifaðir með BA gráðu og starfsréttindi. Nú hefur þessu verið breytt 

og skulu allir sem ætla sér að verða félagsráðgjafar  að ljúka 3 ára BA prófi og síðan 

2 ára MA prófi og hóf fyrsti árgangurinn í þessu nýja kerfi MA nám sitt haustið 

2009 og munu því fyrstu félagsráðgjafarnir útskrifast vorið 2011 úr þessu kerfi. Rétt 
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er þó að taka fram að margir félagsráðgjafar hafa náð sér í MA og doktorsgráður í 

faginu þó að slíkt hafi ekki verið skylda. Fagna ég þessari breytingu á náminu og tel 

að það muni færa stéttina upp á hærri stall að allir nýútskrifaðir félagsráðgjafar séu 

með MA gráðu í stað BA gráðu. 

Séu siðareglur félgasráðgjafa skoðaðar sést hvers vegna sú starfstétt á heima í 

þessum málaflokki. Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og helstu 

markmið félagsráðgjafar eru t.d. að vinna að lausn félagslegra og persónulegra 

vandamála. Þetta felur í sér að í vinnu sinni með skjólstæðingum á félagsráðgjafinn 

að upplýsa um þau réttindi, skyldur, úrræði og hjálparmöguleika sem gætu nýst 

viðkomandi (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Félagsráðgjöf veitir mjög breiðan starfsvettvang og því snertir þetta málefni sem 

rætt er hér ekki vinnu allra félagsráðgjafa. En þeir félagsráðgjafar  sem starfa á 

kvenna- og barnasviði Landspítalans og Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins koma 

að þessum málaflokki og verða störf þeirra rætt nánar í kaflanum um þær stofnanir 

hér á eftir. 

5) Aðferðafræði 

Þegar lagt er upp í rannsókn af hvers kyns tagi er mikilvægt að svara ýmsum 

spurningum. Á ritgerðin að vera eigindleg eða megindleg? Ef taka á viðtöl við 

hverja á þá að tala? Þarf einhvers konar samþykki fyrir rannsókninni, semja þarf 

spuringar eða spurningalista og margt fleira. Nú verða helstu atriði þessarar 

rannsóknar reifaðar. 

Bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir eiga það sameiginlegt að 

skoða bæði kenningar og gögn og samspilið þar á milli á skipulagaðan hátt. En 

munur er þó á þessum tveimur rannsóknaraðferðum og á einfaldan hátt má segja 

að munurinn liggi í því að eigndlegar rannsóknaraðferðir skoði fá mál í víðu 

samhengi en megindlegar rannsóknaraðferðir skoði mörg mál í þröngu samhengi 

(Ragin, Charles, C. 1994). 

Ég valdi að taka eigindleg viðtöl vegna þess að með því taldi ég að besta innsýn 

fengist inn í málið frá fyrstu hendi eða það er að segja frá þeim sem vinna í þessum 
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málum. Vegna þess hversu mikil áhersla er lögð á að dýpka þekkinguna í 

eigindlegum rannsóknum eru slíkar rannsóknaraðferðir sérstaklega vel til þess 

fallnar að skoða sum af meginmarkmiðum félagslegra rannsókna t.d. 

1) að gefa minnihlutahópum í samfélaginu rödd, þar sem þeir eru ekki líklegir til 

þess að ná athygli fjölmiðla eða hins almenna borgara, þetta geta verið hópar á 

borð við fátæka eða innflytjendur.  

2) Túlka eða endurtúlka sögulegan eða menningarlega mikilvægan atburð, 

fjölmiðlar gætu hafa haft einhliða umfjöllun um mál og tekið málstað síns lands 

sem dæmi en með því að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir er hægt að útskýra 

sýn þeirra sem stóðu hinum megin borðsins og því túlka hlutina upp á nýtt.  

3) Þróa kenningar enn frekar, taka einhverja kenningu sem hefur verið sett fram og 

prófa hana frekar með eigindlegum viðtölum, þá er hægt að styrkja kenninguna 

enn frekar eða jafnvel hnekkja henni (Ragin, Charles, C. 1994). 

Þrátt fyrir að margir sjái rannsóknir í félagsvísindum fyrst og fremst sem stórar 

megindlegar tölfræðirannsóknir sem sýni tíðni morða, barneigna, atvinnuleysis og 

fleira í þeim dúr er ljóst að þær eigindlegu eru síst minna mikilvægar (Ragin, 

Charles, C. 1994). 

Markmiðið með þessari rannsókn var að fá greinargóðar upplýsingar um stöðu 

mála innan heilbrigðsikerfisins um það hvaða ferli fari af stað, þegar fæðast óvænt 

fötluð börn. Voru því viðmælendur valdir út frá starfi sínu og þeirri sérþekkingi sem 

þeir búa yfir. 

Öll viðtölin 6 voru tekin sumarið 2009 og voru þau 25-50 mín að lengd, öll viðtölin 

voru tekin upp á stafrænan Olympus hljóðrita og svo var stuðst við Olympus DSS 

player við afritun gagna. Þar sem um upplýsingaviðtöl var að ræða var ekki leitast 

við að finna þemu í viðtölunum, heldur fá upplýsingar um starf viðkomandi og 

stöðu málsins á viðkomandi vinnustað. Viðtölin voru ávallt tekin á vinnustað 

viðmælanda utan viðtals við Þórð Þorkelsson en það fór fram á heimili hans. Stuðst 

var við fyrirfram gefnar spurningar en einnig var viðtölunum leyft að þróast í þá átt 
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sem ég og viðmælandi minn töldu rétt. Þrátt fyrir breyta stefnu í sumum 

viðtölunum fékk ég svör við öllu því sem ég vildi vita. 

Eins og komið hefur fram var ekki markmið þessa verkefnis að fjalla um líðan 

foreldra og aðstandenda sem eignast fatlað barn heldur skoða kerfið sem slíkt. Þar 

af leiðandi ræddi ég við fagfólk sem tengist þessum málum. Eftir að hafa ráðfært 

mig við leiðbeinendur mína, urðu 6 einstaklingar fyrir valinu til þess að taka viðtöl 

við og tóku þeir allir vel í beiðni mína og er ég þeim þakklátur fyrir það. Þetta voru 

Jón Hilmar Friðriksson framkvæmdastjóri kvenna- og barnasviðs á Landspítalanum, 

Þórður Þorkelsson barnalæknir á Landspítalanum, Sigurlaug Eyjólfsdóttir 

félagsráðgjafi á Landspítalanum, Ingólfur Einarsson barnalæknir hjá 

Greiningarstöðinni, Hrönn Björnsdóttir félagsráðgjafi hjá Greiningarstöðinni og loks 

Margrét Grímsdóttir, félagsráðgjafi á Kleppi, en rætt var við hana vegna reynslu 

sinnar frá námi sínu í Bandaríkjunum og hér á Íslandi sem félagsráðgjafi og 

hjúkrunarfræðingur. Svör viðmælanda minna voru oft á tíðum mjög ólík og viðtölin 

þróuðust í mismunandi áttir eftir starfi og reynslu viðkomandi. Því verður ekki 

reynt að fá heildarsýn yfir svörin í niðurstöðum hér, heldur vitnað í svör 

viðmælenda inn í ritgerðinni þegar það á við.  

 

6) Læknisfræðilega módelið og félagslega módelið 

Fötlunarfræði er mjög ung fræðigrein en hefur látið töluvert til sín taka í málefnum 

fatlaðra síðan hún fór að ryðja sér til rúms í heimi fræðanna. Eitt af því sem hefur 

áunnist er að snúið hefur verið frá, að einhverju leyti, hinu læknisfræðilega módeli 

sem hafði verið ríkjandi og hið félagslega módel verið þróað og gefinn meiri 

gaumur að því. Þó hefur ýmsum fundist að betur megi gera (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Skoðum betur muninn á þessum tveimur módelum. 

Læknisfræðilega módelið lítur á fötlun sem andstæðu við heilbrigði og frávik frá því 

eðlilega. Áherslan er lögð á að greina hvað hrjáir viðkomandi  og fókusinn er á að 

veita umönnun og endurhæfingu hins fatlaða einstaklings. Lítill gaumur er gefinn 

að öðrum aðstæðum viðkomandi og umhverfi hans. Læknisfræðilega módelið gerir 
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ráð fyrir að viðkomandi þurfi lækningu, aðstoð og afskipti sérfræðinga og oft á 

tíðum hefur því fatlaði einstaklingurinn verið aðgreindur frá ófötluðum og 

samfélaginu og verið settur á stofnun (Rannveig Traustadóttir, 2003). Dæmi um 

þetta hér á Íslandi má til að mynda sjá í umfjöllun um Kópavogshælið hér á eftir. 

Þar sem þetta módel hefur verið við lýði töluvert lengi má segja að það liti skoðanir 

og viðhorf almennings og fræðimanna ásamt því fólki sem starfar með fötluðum en 

þetta er að breytast smám saman.   Innan þessara fræða hafa erfðarannsóknir 

einnig rutt sér til rúms og hafa þau fræði einnig vakið upp áleitnar siðferðislegar 

spurningar um réttmæti sitt (Rannveig Traustadóttir, 2003). Einnig verður komið 

nánar að þeim hlutum hér á eftir.  Læknisfræðilega líkanið hefur einnig haft það 

orð á sér að vera of lokað og lítið svigrúm verið tekið til félagslegar þátta og 

þverfaglegrar samvinnu. Þessir vankantar á  líkaninu hafa ýtt undir félagsvæðingu 

heilbrigðiskerfisins (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 

Félagslega módelið lítur hins vegar svo á að fötlun einstaklingsins stafi af 

félagslegum hindrunum sem eru til komnar vegna ófatlaða meirihlutans. Hindranir 

þessar geta verið vegna ýmissa þátta og má þar nefna aðgengi, neikvæð viðhorf og 

fordóma, þessar hindranir leiði svo til félagslegrar útilokunar. Því vilja fylgjendur 

þessa módels meina að fötlun einstaklinga stafi í raun af misrétti, ekki ósvipað 

kynja- og kynþáttamisrétti. Segja má að upphaf þessa líkans megi rekja til baráttu 

samtaka fatlaðra gegn því að vera vistuð á stofnunum, fá ekki að taka þátt í 

atvinnulífinu og vera dæmd í eilífa fátækt því möguleikarnir í þjóðfélaginu voru 

nánast engir. Þeir sem hallast að þessu líkani vilja meina að hægt sé að skipta 

fötlun í tvennt, annars vegar þá skerðingu sem viðkomandi getur orðið fyrir vegna 

hins líkamlega þáttar og hins vegar vegna þess félagslega. Eins og gefur að skilja 

fengu þessar kenningar mikinn hljómgrunn meðal fatlaðra því þær benda á aðrar 

ástæður en þeirra líkamlegu fötlun fyrir erfiðleikum til fullrar samfélagsþátttöku. 

Eins og með aðrar kenningar og líkön er gagnrýni að finna. Einna helst hefur 

félagslega líkanið verið gagnrýnt fyrir að rúma ekki ýmsa hópa sem búa við 

einhverja skerðingu. Má þar nefna fólk með þroskahömlun, geðraskanir og 

heyrnaskerta. Að auki hefur verið gagnrýnt að litið sé algerlega fram hjá því að 

líkamlegri fötlun geti vissulega fylgt ákveðin vandkvæði sem séu ekki sprottin úr 
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félagslega gerðum hindrunum. En hörðustu fylgismenn módelsins vilja meina að 

takmarkanir fatlaðra séu nær eingöngu vegna mismununar. Það félagslega líkan 

sem hér hefur verið reifað er oft kallað breska félagslega líkanið og er það ekki 

algilt í fræðaheiminum en er fyrsta stóra félagslega líkanið og því oft vitnað til þess 

í umræðu um málið (Rannveig Traustadóttir, 2003).   

Svipuð umræða og þróun hefur verið á Íslandi um þessi mál. Rætt hefur verið um 

að félagslega kerfið hafi ekki fylgt hraða læknavísinda eftir og sést það hér á Íslandi 

á áherslubreytingum í dreifingu fjármagns innan spítalans. Stefnan virðist því vera 

að hraða allri þjónustu á því líkamlega sem hrjáir sjúklinginn en hið sálræna og 

félagslega situr alveg á hakanum. Þetta kemur beint í kjölfar kröfu um arðbærari 

rekstur sjúkrahúsa og niðurskurð. Við áherslur af þessu tagi er mun minna svigrúm 

til þess að stunda þverfaglega vinnu, sem er þó mjög mikilvæg og það að vanmeta 

þá andlegu erfiðleika sem geta verið til staðar vegna þess sem hrjáir sjúklinginn 

getur jafnvel hægt á bata viðkomandi. Elín Ebba Ásmundsdóttir yfiriðjuþjálfi á 

Landspítlanum kemst til dæmis svo að orði í Fréttablaðinu þann 15 september 

2005.           

 ,,LSH er að þróast sem vinnustaður fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga. Við 

hin megum vera með af því að þau eru háð okkur á vissum sviðum. En við megum 

ekki vera með í raunverulegum ákvörðunum. Við munum heldur ekki uppskera á 

sama hátt fyrir menntun, reynslu eða þekkingu”.                     

    Að auki ræðir Ebba um að stjórnunarstíllinn sem sé viðhafður á 

Landspítalnum geri það að verkum að mun minna svigrúm sé til þverfaglegrar 

vinnu þrátt fyrir aukinn áhuga starfsmanna. Hennar skoðun er sú að líffræðilega 

heilsulíkaninu sé að vaxa fiskur um hrygg inn á spítalnum á kostnað þess félagslega 

og sálræna (Brynja Óskarsdóttir, 2006). Þrátt fyrir að 4 ár séu liðin frá grein þessari 

virðist það því miður vera svo að þessari stefnu sé enn haldið á lofti. Eins og kemur 

fram í máli Margrétar þá er alltof lítil áhersla lögð á þverfaglega teymisvinnu. 

Undirritaður getur á vissum sviðum tekið undir að flýta eigi sjúkrahúsdvöl fólks þar 

sem það er óumdeilt að það kostar mikið fé að hafa fólk inniliggjandi á 

hátæknisjúkrahúsi. En eigi það að vera stefnan að útskrifa sem fyrst þá verður að 
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búa til betra millistig. Fólk fái nauðsynlega læknisþjónustu á einum stað og fari svo 

beint annað fyrir hjúkrun og andlega og félagslega aðstoð sé þess þörf. 

 

7) Hverjar eru helstu fatlanir sem greinast við fæðingu eða skömmu 

seinna? 

Þegar tölur um tíðni fatlana eru skoðaðar er oft notast við fjölda fatlaðra barna á 

móti 1000 heilbrigðum. Þegar maður skoðar íslenskan raunveruleika er því gott að 

átta sig á fjölda barna hér, en á vef umboðsmanns barna kemur fram að árið 2007 

hafi fæðst 4560 börn á Íslandi (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Downs heilkenni og C.P eru sennilega algengustu einstöku fatlanirnar sem koma á 

óvart við fæðingu á Íslandi. Hér fyrir neðan verður því stiklað á stóru yfir helstu 

atriði þessara fatlana, hvað veldur og fleira slíkt. Ljóst er hins vegar að um mjög 

margar aðrar fatlanir og heilkenni getur verið að ræða og skipta möguleg frávik 

jafnvel hundruðum. Ekki verður því reynt að gera lista yfir öll þau frávik sem 

mögulega geta komið upp, enda yrði sá listi aldrei tæmandi. Þó má nefna dæmi 

eins og þrístæðu af litningum 13 og 18, SMA (Spinal Muscular Atrophy) sem er 

vöðva- og taugasjúkdómur, klofinn hrygg og dvergvöxt. Þrátt fyrir að þessi frávik 

séu sjáldgæfari en Downs og C.P koma þau þó alltaf upp af og til (Þórður 

Þorkelsson munnleg heimild 22. júní 2009). Þar af leiðandi er mikilvægt að fagfólk 

sé vel undir það búið hvernig best sé að vinna með slík tilfelli þrátt fyrir að þau séu 

fátíð. 

Nýlegar tölur sýna að um 2 börn af hverjum 1000 fæðast með C.P á Íslandi og má 

því miða við að í kringum 8-10 börn á ári fæðist með C.P. Orsökin fyrir því að barn 

fæðist með C.P er oft ókunn en er oftast meðfædd eða vegna áfalla við fæðingu 

(Félag C.P. á Íslandi, e.d). 

C.P er ein af þeim fötlunum sem koma á óvart, barn getur fengið C.P vegna 

erfiðleika í fæðingu sem leiða til súrefnisskorts eða þetta getur komið í ljós á fyrstu 

dögum eða vikum barnsins vegna heilaskemmda eða heilablæðinga. Verði barnið 

fyrir til dæmis súrefnisskorti í fæðingu er ekki vitað hvort eða hversu alvarlegur 
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heilaskaðinn varð og eru börnin því alltaf kæld niður í 33-34 gráður á celsius til 

þess að sporna við heilaskemmdum. Á þessum dögum og vikum eru foreldrar 

oftast í mikilli óvissu um hvað framtíð barnsins ber í skauti sér, vegna þess að 

alvarleiki C.P fötlunar getur verið mjög mismunandi (Þórður Þorkelsson munnleg 

heimild 22. júní 2009). Flokkar C.P. eru 3 og verða útskýrðir betur hér að neðan, 

þar sem ekki er hægt að vita fyrirfram hversu alvarleg fötlunin er, tel ég mikilvægt 

að foreldrar barna sem bíða á milli vonar og ótta um framhaldið fái sálrænan 

stuðning. Það ætti að vera hlutverk teymis að bjóða þessa þjónustu án þess að 

foreldrar þurfi að leitist eftir því að fyrra bragði. 

C.P eða Cerebral Palsy, sem hefur verið þýtt sem heilalömun á íslensku en gengur 

þó að öllu jöfnu undir heitinu C.P. En C.P er algengasta tegund hreyfihömlunnar hjá 

börnum. C.P er hægt að skipta niður í 3 flokka, helftarlömun sem er þá aðallega í 

öðrum helmingi líkamans, þ.e.a.s. annaðhvort vinstri eða hægri, svo er það 

tvenndarlömun en þá eru einkenni í öllum útlimum en áberandi alvarlegri í fótum 

en höndum og hafa einstaklingar með tvenndarlömun oftast ágæta stjórn á efri 

hluta líkamans, fjórlömun er svo sýnu alvarlegust en þá er um að ræða einkenni í 

öllum útlimum og einnig vöðvum í hálsi og munni,  einstaklingar með fjórlömun 

þurfa að öllu jöfnu aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs. C.P er ólæknandi en með 

réttri þjálfun og meðferð er hægt að bæta lífsgæði þeirra sem eru með C.P og 

mikilvægt er að fagaðilar starfi saman í teymi til þess að árangurinn verði sem 

bestur. Læknir, sjúkraþjálfi og félagsráðgjafi eru meðal þeirra sem myndu starfa í 

slíku teymi. Börn geta greinst með C.P seinna á ævinni, t.d. um 3 ára eða eftir slys 

en ekki verður nánari útlistun á því hér (Félag C.P. á Íslandi, e.d).  

 

Um 1 af hverjum 800 börnum sem fæðist á Íslandi er með downs heilkenni og eru 

ný tilfelli downs barna því sennnilega um 5 á ári hverju. Downs heilkenni stafar af 

því að um einn auka litning er að ræða, flestir hafa 23 pör af litningum og þá 46 

talsins en einstalingur með downs hefur 3 pör af litningi númer 21 og því alls 47 

litninga. Einstaklingar með downs heilkenni geta haft svipuð útlitseinkenni eins og 

skásett augu, flata nefrót og beina línu þvert yfir lófann, en þar sem barn með 

downs fær alla 47 litningana frá foreldrum sínum líkjast þau þeim fyrst og fremst. 
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Mikilvægt er fyrir foreldra að vita að auka litningurinn er oftast til staðar við getnað 

og því ekkert sem móðirin gerir eða gerði á meðgöngu getur valdið downs 

heilkenni hjá börnum (Félag áhugafólks um downs heilkenni, e.d.).  

 

Börn með downs eru oft seinni til þess að læra heldur en jafnaldrar en með 

snemmtækri íhlutun og markvissri þjálfun á líkama og málþjálfun er hægt að ná 

miklum árangri. Heilsufarsvandamál þeirra eru oft meiri en hjá öðrum og eru til 

dæmis um 40% einstaklinga með downs með einhverja hjartakvilla og er því 

mikilvægt að fylgjast vel með heilsu þeirra. Þrátt fyrir það er meðalaldur 

einstaklinga með downs 55 ár og margir hverjir lifa mun lengur en það. Mikilvægt 

er líka fyrir foreldra og aðstandendur downs barna að muna að það eru fleiri þættir 

sem downs börn eiga sameignilegt með öðrum börnum heldur en það sem þau 

eiga ekki sameiginlegt (downsyndrom, e.d.). 

 

8) Snemmtæk íhlutun 

Í viðtölunum sem ég tók kom fram að sú hugmyndafræði sem notast er við þegar 

unnið er með foreldrum og börnum sem greinast með fötlun kallast snemmtæk 

íhlutun (early intervention) og á þroskahömlunarsviðinu hjá Greiningarstöðinni er 

flest ár unnið með um 8 börn á ári í þessari snemmtæku íhlutun (Hrönn 

Björnsdóttir munnleg heimild 26. júní 2008) Þessi hugmyndafræði byrjar í 

Bandaríkjunum en þó er ekki hugsunin á bak við snemmtæka íhlutun eingöngu 

vinna með fötluðum börnum og foreldrum þeirra, heldur höfst hún til þess að 

vinna með foreldrum barna sem bjuggu við slæmar félagslegar aðstæður, og var 

hugsunin þá að kenna foreldrum betri leiðir til þess að örva börnin sín. Þessi 

hugmyndafræði fer svo að hafa mikil áhrif á vinnu með fötluð börn og næst mikill 

árangur með þau, og er nú sú hugmyndafræði sem mikið er notuð á Íslandi í vinnu 

með fötluð börn og foreldra þeirra (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Máltækið ,,Lengi býr að fyrstu gerð” á vel við þegar rætt er um snemmtæka 

íhlutun. Með þessu er gert ráð fyrir að þær aðstæður sem þú býrð við í æsku, 

aðbúnaður, tengslamyndun og þess háttar hafi varanleg áhrif á þroska þinn til 
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framtíðar. Eftir þessum hugmyndum starfa fræðimenn og fagfólk sem vinna með 

fötluðum í æ meira mæli og þar kemur snemmtæka íhlutunin inn. Dæmi um 

breytingar á hugsunarhætti hvað þetta varðar er að áður fyrr tíðkaðist að 

foreldrum var haldið frá börnum sínum þegar þau lágu langtímum saman á spítala 

eða voru vistuð á heimili fyrir fatlaða. Í dag hefur verið horfið frá þessari stefnu og 

litið er á fjölskylduna sem heild og hún öll þurfi að koma að velferð barnsins og 

markvisst er unnið að því að styrkja og efla fjölskylduna til þess að takast á við 

þetta hlutverk fremur en að taka hlutverkið frá henni. Í skýrslu sem kom út árið 

2005 á vegum Evrópumiðstöðvarinnar, ásamt því að íslenska 

menntamálaráðuneytið kom að þeirri vinnu, kemur meðal annars fram í 

niðurstöðum skýrslunnar er að ráðist skuli í stefnumótandi aðgerðir á sviði 

snemmtækrar íhlutunnar og að upplýsingarstreymi á milli sérfræðinga og 

fjölskyldna verði bætt (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). 

Að eignast barn hefur töluverð áhrif á fjölskyldu og þegar um fyrsta barn er að 

ræða þurfa foreldrar að aðlaga sig að nýjum aðstæðum. Þeir hafa hins vegar að 

öllu jöfnu marga mánuði til þess að hefja þessa aðlögun og geta undirbúið sig 

andlega og heimilið verklega fyrir komu barnsins. Sé barnið hins vegar fatlað tekur 

alveg nýr raunveruleiki við og foreldrar fá oft á tíðum engan undirbúningstíma. 

Fötlunargreining á barni getur reynst foreldrum gríðarlega þungbær og geta 

foreldrar oft á tíðum vitnað orðrétt í setningar starfsmanna þegar þeim var tilkynnt 

um fötlun barns síns. Af því má sjá að mikilvægi varfærni í upplýsingagjöf af þessu 

tagi og stuðningur sem á að fylgja þar á eftir verður ekki of oft áréttaður. Þörfin 

fyrir stuðning er rík en ekki er víst að foreldrar leiti eftir honum og því er mikilvægt 

að fagfólk bjóði stuðning af fyrra bragði. Sá stuðningur sem fjölskyldan fær, 

fjárhagslegur í formi aukinna réttinda eða bóta, sálrænn í formi viðtala eða 

hagnýtur í formi upplýsinga getur skipt sköpum um það hvernig fjölskyldunni reiðir 

af í þessu nýja hlutverki. Ýmsir þættir í aðstæðum fólks hafa einnig mikil áhrif og 

má þar nefna fjárhag, heilsu, félagslega stöðu og tilfinningalegt jafnvægi. Sé 

skortur á ýmsum þessara þátta, meðfram áfalli og breyttum aðstæðum vegna 

fatlaða barnsins eykur það álagið verulega (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Þess vegna 
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er mikilvægt að skoða hverja fjölskyldu fyrir sig með það að leiðarljósi að finna 

bæði veik- og styrkleika hennar og vinna svo út frá því.  

9) Kreppukenningar 

Verði fólk fyrir alvarlegu áfalli af einhverjum toga er oft talað um kreppur í því 

tilliti, útskýring á kreppu gæti verið eftirfarandi ,,ástand sem skapast þegar 

einstaklingur eða fjölskylda lendir í aðstæðum sem eru svo erfiðar að ekki verður 

séð hvernig ráðið verður fram úr þeim” (Andrés Ragnarsson, 1997). 

Viðbrögðum við kreppu hefur verið skipt í 4 stig en þau eru 1. Loststig, 2. 

Viðbragðsstig eða varnarstig, 3. Úrvinnslustig, 4. Endurskipunarstig. Mikilvægt er 

þó að átta sig á að þessi stig eru alls ekki algild og eiga ekki við um alla, og einnig 

getur verið að fólk stigi til baka til fyrra stigs. En sameiginleg einkenni eru líka mörg 

og geta þessi 4 stig og skilningur á þeim aðstoðað einstaklinga við að komast yfir 

áfallið með aðstoð fagmanna á þessu sviði. En nú verður gerð stuttlega grein fyrir 

hverju stigi fyrir sig 

1. Loststig. Er í raun fyrstu viðbrögð fólks við fréttunum eða áfallinu, sumir 

bregðast við með stillingu þó að fólk skjálfi og titri að innan, aðrir öskra og 

gráta. Ekki er hægt að segja til um hversu lengi þetta stig varir en oft er þó 

talað um þetta sem stutt ástand jafnvel bara nokkra sólarhringa. En hins 

vegar getur þetta virkað sem óratími fyrir viðkomandi, því tíminn er jú 

afstæður. Það sem fólk getur helst gert til þess að aðstoða einstakling á 

þessu stigi er einfaldlega að vera nálægt viðkomandi, hlusta, vera 

skilningsríkur og veita öxl til að gráta á. Á þessu stigi er mikilvægt að gefa 

góðar upplýsingar um stöðu mála, en mikilvægt er að átta sig á að þörf 

getur verið á að endurtaka hlutina, þar sem einstaklingur á þessu stigi 

meðtekur mögulega ekki nærri allt sem rætt er um. 

2. Viðbragðs- eða varnarstig. Þetta stig varir yfirleitt lengur en það fyrsta, 

jafnvel nokkrar vikur eða mánuði, og kemur þegar fólk hefur komist yfir 

mesta áfallið og fer að átta sig á því að um raunverulegt varanlegt ástand er 

að ræða en ekki slæman draum sem tekur enda. Á þessum tíma er 
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raunveruleikinn sem blasir við samt svo sár og erfiður að til þess að geta 

tekist á við hann verður oft vart við ákveðin varnarviðbrögð hjá fólki. Þau 

geta lýst sér í reiði í garð lækna og hjúkrunarfólks og að ástandið sé á 

einhvern hátt þeim að kenna og kallast það frávarp, eða að hugsa að 

fötlunin sé mögulega tímabundið ástand sem kunni að lagast og myndu slík 

varnarviðbrögð kallast afneitun. Mikilvægt er að reyna ekki að hraða fólki í 

gegnum þetta ferli, heldur styðja við bakið á þeim og gefa fólki þann tíma 

sem það þarf. 

3. Úrvinnslustig. Oft er talað um að þetta stig vari frá nokkrum mánuðum til 

janfvel tveggja ára. Hér er unnið úr erfiðleikunum og þeim tilfinningum sem 

komu í kjölfar áfallsins og fólk áttar sig á að hlutirnir eru ekki jafn slæmir og 

þeir virtust í fyrstu, og fólk fer í uppbyggingu á því nýja lífi sem blasir við. 

Fram til þessa hefur fók haft mest út úr því að ræða við aðra og fá að tala 

sig algjörlega út um líðan sína, en þegar hér er komið við sögu er fólk orðið 

tilbúnara til þess að heyra það sem aðrir hafa fram að færa og viðtöl við 

fagfólk og fólk sem hefur gengið í gengum svipaða hluti eru mjög mikilvæg. 

4. Endurskipunarstig. Þetta er lokastig kreppunnar og hér er hún að renna sitt 

skeið, það sem situr eftir áfallið sem skall á er reynslan sem gengið var í 

gegnum og sú reynsla mun nýtast vel í lífinu og þeim nýju aðstæðunum. Nú 

er komið ákveðið jafnvægi innan fjölskyldunnar sem er nauðsynlegt fyrir 

komandi ár (Andrés Ragnarsson, 1997). 

Ljóst er að þótt ýmsir gangi í gegnum mjög erfiða tíma og mikla kreppu í lífi sínu þá 

eru alls ekki allir, eins og kom fram í máli Hrannar Björnsdóttir sem kjósa að sækja 

sér sálfræðiþjónustu eða aðra viðtalsmeðferð. Mörgum hverjum nægir að fara á 

foreldranámskeið haldið af Greiningarstöðinni og hitta foreldra í sömu stöðu. Engu 

að síður eru vafalaust ýmsir sem ganga í gegnum alvarlega kreppu og því mikilvægt 

fyrir fagfólk að vera á varðbergi gagnvart einkennum og vinna úr því ástandi með 

viðeigandi aðferðum. 
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10) Tryggingastofnun 

Við að eignast barn koma ýmsar nýjar skyldur en einnig ný réttindi eins og réttur til 

fæðingarorlofs og barnabóta. Flest þessara almennu réttinda hefur fólk nú þegar 

kynnt sér og heyrt af og sum þeirra koma jafnvel sjálfkrafa og þarf ekki að sækja 

um eins og barnabætur. Eignist maður hins vegar fatlað barn horfir öðruvísi við. Þá 

þurfa foreldrar að fara vel yfir hvaða réttindi þeir og barn þeirra eigi og ekki er 

verra að njóta aðstoðar fagfólks í þeim efnum. Tryggingastofnun er sú stofnun sem 

leitað yrði til en hlutverk hennar er meðal annars eftirfarandi: ,,að framfylgja 

lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni 

langveikra barna” (Tryggingastofnun, e.d.). Hægt er fá upplýsingar um réttindi á 

fleiri stöðum en Tryggingastofnun, félagasráðgjafar á Landspítala og 

Greiningarstöðinni veita til að mynda oft upplýsingar til foreldra sem fá þar 

þjónustu.  

Tryggingastofnun var stofnuð með lagasetningu árið 1936 og var hugsunin á bak 

við lögin sú að allir landsmenn hefðu aðgang að sameiginlegu tryggingakerfi. Í 

fyrstu voru þetta ekki mjög víðtækar tryggingar en við endurskoðun laganna árið 

1943 og aftur 1947 var ákveðið að víkka tryggingarnar mjög út og var ýmsum 

bótaflokkum bætt inn í, eins og styrk til barnamargra fjölskyldna, 

sjúkradagpeningum og fæðingarstyrk. Ýmsar breytingar urðu svo næstu áratugina 

en nefna má að á árunum 1971 – 1974 hækkuðu greiðslur vegna lyfjakostnaðar og 

sérfræðilæknisþjónustu. Draga má þá ályktun að þessi hækkun hafi komið sér vel 

fyrir foreldra fatlaðra barna. 1986 var Hjálpartækjamiðstöð Tryggingarstofnunnar 

stofnuð og 1989 fékkst heimild til greiðslu endurhæfingarlífeyris. Þau lög sem 

stofnunin starfar nú eftir eru frá árinu 1993 og verða hér skoðuð nánar helstu 

réttindi fatlaðra barna og aðstandenda þeirra samkvæmt þeim lögum 

(Tryggingastofnun, e.d.).  

 Það getur eflaust verið flókið að leita eftir öllum þeim réttindum og greiðslum sem 

fólk á rétt á innan kerfisins og hjá Tryggingastofnun. Lék mér því forvitni á að vita 

hvort foreldrar sem eignast óvænt fatlað barn fái kynningu á því hvaða réttindi þeir 

og börn þeirra ættu heimtingu á og spurði ég því félagsráðgjafana, Sigurlaugu á 
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Landspítalnum og Hrönn á Greiningarstöðinni,   að því hvort þær færu yfir réttindin 

með foreldrum.  Í máli Sigurlaugar kom fram að mjög mismunandi er hversu lengi 

foreldrar stoppa við á Landspítalanum þannig að ekki næst alltaf að fara yfir öll 

réttindi en þó er það alltaf stefnan. Foreldrum er þá bent á og aðstoðaðir við að 

sækja um fæðingarorlof og ummönnunarbætur sem eru tengdar því ef barnið þarf 

að liggja í einhvern tíma á deildinni, og þá er reynt að aðstoða foreldra við þetta 

ferli (Sigurlaug Eyjólfsdóttir munnleg heimild 25. júní 2009). Tíminn sem foreldrar 

eyða í tenglsum við Greiningarstöðina er oft á tíðum meiri en á Landspítalanum ef 

börnin útskrifast fljótt. Barnið kemur og er í reglulegri þjónustu hjá 

Greiningarstöðinni og þar eru foreldrar aðstoðaðir við að finna út hvaða rétt þeir 

hafa og tekur Hrönn sem dæmi að margir foreldrar séu að velta fyrir sér hvað 

gerist eftir 6 mánuði, fólk hafi ætlað að fara að vinna en sjái svo ekki alltaf 

möguleikann á því. Því er farið yfir hvað hafi verið búið að sækja um meðan á dvöl 

á Landspítalanum stóð og fólki svo leiðbeint í gegnum kerfið eftir bestu getu 

(Hrönn Björnsdóttir munnleg heimild 26. júní 2009). 

En hvaða réttindi hafa foreldrar og langveik börn hafa. Óneitanlega geta foreldrar 

séð fram á erfiða tíma fjárhagslega ef ekki er komist til vinnu svo mánuðum skiptir. 

En þá er hægt að sækja um eftirfarandi greiðslur. 

Lög um umönnunarbætur eru frá árinu 2007 og í þeim kemur fram að 

umönnunarbætur þessar geta numið allt að 96.978 krónum á mánuði og bætur 

þessar skerðast ekki við almenna skóla- og leikskólagöngu en fari barn í 

skammtímavistun utan heimils geta bæturnar skerst.  Einnig kemur fram í lögunum 

að við ákveðnar aðstæður sé heimilt að hækka þessar greiðslur um allt að 25%. Lög 

um félagslega aðstoð nr. 99/2007. 

Árið 2006 voru samþykkt lög um greiðslur til foreldra langveikra  eða alvarlega 

fatlaðra barna. Markmið laganna er að tryggja foreldrum langveikra eða alvarlega 

fatlaðra barna fjárhagsaðstoð ef þeir geta ekki unnið eða stundað nám vegna 

umönnunar barn síns. Hægt er að veita bráðaaðstoð til foreldra þegar barnið 

greinist og er þetta meðal annars gert þegar vistunarþjónusta hins opinbera á ekki 

við eða er ekki í boði. Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra 



 

 22

barna nr. 22/2006. Þessi lög verða að umtalsefni í blaðagrein foreldra langveiks 

barns og eru lögin þá sögð mikill og góður áfangi í baráttunni en muna verði þó að 

ekki sé búið að afgreiða þennan málaflokk með þessum lögum. Einnig segja þau að 

greiðslurnar sem þessi lög snúa að muni létta lífið hjá þeim fjölskyldum sem eigi 

rétt á þeim (Guðrún Elvira Guðmundsdóttir og Hilmar Þór Sævarsson, 2008). 

Hjónin sem um ræðir eiga þó ekki rétt á þessum greiðslum þar sem barn þeirra var 

fætt fyrir gildistöku laganna. Nánar verður fjallað um reynslu og blaðagreinar 

hjónanna síðar. Þeir foreldrar sem eiga rétt á þessum greiðslum falla í þrjá flokka, 

þá sem hafa verið í vinnu, þá sem hafa verið í námi og loks þeir sem hafa hvorki 

stundað nám né vinnu. Eitthvað getur munað á upphæðum og 

greiðslufyrirkomulagi eftir því í hvaða flokk foreldrar falla (Tryggingastofnun, e.d.). 

Til að mynda fá foreldrar sem hafa verið í vinnu 80% af launum sínum upp að 

587.127 kr. en foreldrar sem hafa verið í námi fá 147.930. kr. (Tryggingastofnun, 

e.d.).    

Fötluð og langveik börn geta þó verið mjög misveik og þurft mismikla aðstoð. Þess 

vegna eru 5. flokkar hjá Tryggingastofnun sem börnin geta fallið í og það fer svo 

eftir hvaða flokki barnið er í hvort þær greiðslur séu greiddar og þá hversu háar 

(Tryggingastofnun, e.d.). 

Einnig er hægt að sækja um ýmsa sértæka styrki og eru hér nefndir þeir helstu sem 

gætu nýst fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra.  

Styrkur til kaupa á þeim hjálpartækjum sem nauðsynleg eru í daglegu lífi 

viðkomandi. Þessi hjálpartæki geta til að mynda verið hjólastólar eða sérútbúnir 

bílar sem þörf er á vegna fötlunar. Þetta er eins og með aðra styrki og reglur háð 

ákveðnum reglum og séu hjálpartækin til að mynda eingöngu til þess að nota í 

frístundum eða við afþreyingu fæst ekki styrkur til þess (Tryggingastofnun, e.d.).  

Styrkur til þess að kaupa næringarefni, en ýmis vandkvæði geta verið við 

fæðuinntöku eins og ofnæmi, efnaskiptagalli, frásogsvandamál og fleira. Sé 

eitthvað af þessu til staðar er hægt að veita styrk til kaupa á sérfæði og 

næringarefnum fyrir viðkomandi. Læknir og eða næringarfræðingur metur það 

hvort viðkomandi þurfi á þessu að halda (Tryggingastofnun, e.d.). 
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Allir þeir sem eru sjúkratryggðir á Íslandi fá ákveðna niðurgreiðslu á lyfjum sínum 

og er það ríkið sem greiðir þann hluta. Þetta er gert um leið og lyfin eru keypt. Séu 

einhverjir einstaklingar hins vegar með umtalsverðan lyfja- eða lækniskostnað er 

hægt að sækja um endurgreiðslu á þeim kostnaði. Þegar slík umsókn berst er 

meðal annars farið yfir tekjur viðkomandi. Hægt er að greiða fyrir lyf eða þjónustu 

2 ár aftur í tímann (Tryggingastofnun, e.d.). 

Einnig er rétt að benda á að séu börn eða aðrir alvarlega veiki eða fötlun getur 

Tryggingastofnun tekið þátt í kostnaði vegna heimahjúkrunar og 

heimasjúkraþjálfunar. Verð fyrir heimasjúkraþjálfun er þá það sama og á stofum 

nema ef um mjög alvarlegt ástand er að ræða (Tryggingastofnun, e.d.). 

Af þessari upptalningu má sjá að langveik og fötluð börn ásamt fjölskyldum þeirra 

geta átt rétt á margvíslegum styrkjum og greiðslum. Hvert mál þarf að meta fyrir 

sig á grundvelli stöðu viðkomandi og þurfa upplýsingar um vinnu, nám og laun 

oftast að liggja fyrir ásamt ýmsum öðrum sérstækari upplýsingum. Undirritaður 

hafði samband við Tryggingastofnun og spurði hvort farið væri yfir öll þau réttindi 

og greiðslur sem viðkomandi ætti rétt á væri haft samband við Tryggingastofnun 

og það er gert. 

 

11) Fósturskimun 

 

Þroskahjálp hefur ályktað um fósturskimanir sem miða meðal annars að því að 

greina frávik. Í þeirri ályktun kemur fram að það viðhorf að samfélagið skuli vera á 

varðbergi fyrir því að fötluð börn fæðist bendi beinlínis til fordóma gagnvart þeim 

(Þroskahjálp, e.d.). Séu fordómar fyrir hendi frá samfélaginu má draga þá ályktun 

að slíkir fordómar geri fötluðum börnum og aðstandendum þeirra erfiðara 

uppdráttar í lífinu. Tilgangur fósturskimana getur þó verið fjölþættur og verður því 

hér að neðan reynt að varpa örlitlu ljósi á hvað fósturskimun er. 

 

Viðtekin venja hjá flestum konum er að fara í 11-14 vikna fósturskimun, oft nefnt 

12. vikna sónar. Þegar málefni fatlaðra eru skoðuð kemur umræða um þessa 
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sónarskoðun stundum upp og réttmæti hennar. Í raun eru 3 megin sónarskoðanir í 

boði fyrir ófrískar konur á Íslandi. Í fyrsta lagi má nefna snemmómun en hún fer 

fram á 6-12 viku meðgöngu. Ekki fara þó allar konur í þessa skoðun og er það helst 

ef grunur vaknar um eitthvað óeðlilegt sem mælst er til þessarar skoðunar. 

(Landspítali, e.d.) Síðan er það 12. og 20. vikna sónar en í 12. vikna sónar er meðal 

annars mæld hnakkaþykkt fósturs og líkur á litninga- eða hjartagalla metnar. 12 

vikna sónar kostar 8030 krónur á meðan aðrar sónarskoðanir kosta ekki neitt. 

Hægt er þó að fara í 12. vikna sónar og láta sleppa því að gera 

hnakkaþyktarmælingu og greiða þá 4230. kr. (Landspítali, e.d.) Í lögunum sem snúa 

að fóstureyðingum kemur fram að fóstureyðingu skuli framkvæma eins fljótt og 

hægt er, eftir að ákvöðrun hefur verið tekin, og helst fyrir 12. viku meðgöngunnar. 

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975. Af þeirri staðreynd að 12. vikna sónarinn er sá eini 

sem kostar og því að fóstureyðingar eigi að fara fram fyrir 12. viku má draga þá 

ályktun að hluti af tilgangi 12. vikna sónars sé að foreldrar hafi möguleika á 

fóstureyðingu verði vart við einhver frávik hjá fóstrinu.  

 

Fram kom í máli Ingólfs hjá Greiningarstöðinni að nær öll börn sem fæðst hafa með 

downs heilkenni undanfarin ár hafa komið óvænt utan 1 barn sem greindist ekki 

fyrr en á 19. viku meðgöngu. Algengara er að downs heilkenni uppgötvist í sónar á 

12. viku. Að þessu gefnu má draga þá ályktun að flestir verðandi foreldrar sem 

uppgvöta downs heilkenni meðan á meðgöngu stendur taki þá ákvörðun að fara í 

fóstureyðingu (Ingólfur Einarsson munnleg heimild 26. júní 2009). 

 

Sé litið til þeirrar staðreyndar að aðeins 1 downs barn hafi fæðst þegar foreldrarnir 

vissu af því á meðgöngu vakna óneitanlega margar siðferðislegar spurningar um 

réttmæti slíkra rannsókna sem fara fram við 12. vikna sónar. Á vef Landspítalans 

má sjá að eitt af því sem skoðað er í slíkri fósturskimun er að ,,mæla hnakkaþykkt, 

skoða nefbein og mæla lífefnavísa í blóði til að reikna út líkur á litningagalla og 

hjartagalla”. Þrír litningagallar eru helst nefndir til sögunnar og eru það þrístæður 

af litningi 13, 18 og 21, en eins og kom fram hér áðan er þrístæða á 21 litningi oftar 
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nefnt downs heilkenni. Rétt er að benda á að þetta er ekki eina ástæðan fyrir 

skoðuninni, til dæmis er fjöldi fóstra líka skoðaður (Landspítali, e.d.)  

Ekki eru allir sammála um ágæti þessara rannsókna eins og sést vel á 2. grein í 

stefnuskrá Þroskahjálpar, en þar kemur fram að fósturskimun eigi að beita í 

þjónustu lífisins en ekki sem tæki til þess að eyða fóstrum vegna frávika. Jafnframt 

telur Þroskahjálp það ekki vera verkefni heilbrigðisyfirvalda að reyna að finna 

fóstur með lága greind. Einnig finnst þeim mikilvægt að ekki einungis 

heilbrigðisstarfsmenn taki ákvarðanir um þessi mál heldur þvert á móti sé það 

málefni samfélagsins og þjóðkjörinna fulltrúa að móta stefnu í þessum málum og 

mjög mikilvægt er að haft sé samráð við hagsmunasamtök fatlaðra við slíka 

stefnumótun (Þroskahjálp, e.d.).  

Ljóst er að um er að ræða gríðarlega viðkvæmt mál sem skiptar skoðanir eru um og 

mörg álitamál og siðferðisspurningar sem vakna við þessa umræðu. Ekki verður 

hún krufin nánar að svo stöddu eða reynt að fá niðurstöðu. Um er að ræða of 

flókið mál til þess að það hæfi þessu verkefni. Í 12. vikna sónar geta komið 

vísbendingar um mjög alvarlega fötlun þar sem fóstrið á sér enga lífsvon þegar það 

myndi koma í heiminn, vegna mikillar vansköpunar (Ingólfur Einarsson munnleg 

heimild 26. júní 2009) og ímynda ég mér að mun færri sjái vankanta á þeim 

rannsóknun eins og þeim sem snúa að litningi 21. 

Vegna þeirra siðferðislegu spurninga sem eru til staðar er mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk, sem vinnur með konum sem hyggja á fóstureyðingu,  sé 

meðvitað um eigin skoðanir. Áður en fóstureyðing er framkvæmd þarf konan að 

hitta 2 lækna eða lækni og félagsráðgjafa. Því þurfa læknar og félagsráðgjafar að 

spyrja sjálfa sig hvort þeir geti unnið í þessum málum áður en þeir taka það að sér. 

Í lögunum um fóstureyðingar er sagt að starfsfólk verði að veita hlutlausa ráðgjöf 

og treysti fólk sér ekki til þess vegna til dæmis eigin skoðana um siðferðislegt 

réttmæti þessara aðgerða, verða þeir þá að vísa fólki annað. Fagfólk eigi ekki að 

þröngva skoðunum sínum upp á konuna heldur hjálpa henni að taka ákvörðun 

byggða á skoðun hennar og tilfinningum (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava 

Stefánsdóttir, 2006). 
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12) Heilbrigðisstofnanir 

Þær tvær ríkisstofnanir sem snerta málefni ungra fatlaðra barna hvað mest eru 

Landspítali Háskólasjúkrahús og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Skoðum 

þessar stofnanir örlítið nánar og félagsráðgjöf innan þeirra. Hlutverk 

Greiningarstöðvarinnar er að þjóna börnum með alvarlegar þroskaraskanir og 

þjónar hún öllu landinu (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). Þó að 

Greiningarstöðin sinni öllu landinu er hún með bækistöðvar í Kópavogi og sækja 

því allir þjónustu þangað óháð búsetu. Það getur aukið á vandkvæðin við meðferð 

og upplýsingagjöf, að þurfa fara til Kópavogs búi fólk langt í burtu. Sveitarfélögin 

veita þó einnig einhverja þjónustu, en það getur verið erfitt í fámennu sveitarfélagi 

þegar fatlað barn fæðist á nokkurra ára fresti. En til þess að bæta úr því hefur 

starfsfólk Greiningarstöðvarinnar farið reglulega út á land í minni sveitarfélög og 

haldið fyrirlestra. Þetta hefur gefið góða raun en því miður gæti þetta úrræði að 

einhverju leyti fallið undir niðurskurðarhnífinn á næstunni (Ingólfur Einarsson 

munnleg heimild 26. júní 2009). Tilvísun berst til Greiningarstöðvarinnar frá 

Landspítala eða öðrum aðilum sem geta verið greiningarteymi, barnalæknar, 

sálfræðingar og fleiri starfsmenn og sérfræðingar sem vinna með börnum. Þegar 

barnið hefur fengið sína greiningu, hver svo sem hún verður, þá er unnið með 

barninu og foreldrunum í að  draga úr áhrifum fötluna á lífsgæði barnsins og 

fjölskyldunnar. Að auki stundar Greiningarstöðin rannsóknir og er í samstarfi við 

kennslu- og rannsóknarstofnanir bæði á Íslandi og erlendis (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

Landspítali háskólasjúkrahús, þá Landspítalinn í Reykjavík tók til starfa þann 20. 

desember 1930. Fram að þeim tíma voru rekin ýmis sjúkrahús  í Reykjavík en með 

ötulli baráttu kvenna fyrir stofnun Landspítala varð það að veruleika þann 15. júní 

1926, þegar hafist var handa við að byggja spítalann og sést það á hornsteini 

spítalans en þar er ritað ,,Hús þetta – LANDSSPÍTALINN- var reistur fyrir fje, sem 

íslenskar konur höfðu safnað og Alþingi veitt á fjárlögum til þess að: LÍKNA OG 

LÆKNA.” (Landspítali, e.d.).  
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Svo var bætt og byggt við Landspítalann í gegnum árin og stækkaði hann sífellt, en í 

byrjun voru þar um 92 rúm, Blóðbankinn og Barnaspítalinn eru hluti af þeim miklu 

stækkunum sem hafa orðið þar ásamt gjörgæslu og ýmsum öðrum deildum 

(Landspitali, e.d.).  

Mörg svið og deildir eru innan spítalans og vinna félagsráðgjafar á mörgum þeirra. 

Eitt af þeim sviðum er kvenna- og barnasvið og finnst mér líklegt að verði búið til 

teymi sérfræðinga til þess að taka á því þegar óvænt fæðast fötluð börn að þá 

komi félagsráðgjafinn frá kvennasviði öflugur inn í það teymi. En fyrsti 

félagsráðgjafinn var ráðinn á kvennasvið Landspítalans árið 1973, þá hét þetta 

fæðingardeild, og félagsráðgjöf á því rúmlega 35 ára sögu á þessari deild. Það sést 

vel á markmiðum félagsráðgjafar á kvennasviði að hann eigi að vera í umræddu 

teymi, en þau eru svo hljóðandi. 

“Að veita aðstoð og upplýsingar varðandi félags- og tilfinningaleg vandamál 

á meðgöngu, við barnsburð og í veikindum.” 

“Að leysa vanda sjúklinga í samstarfi við lækna og aðrar heilbrigðisstéttir” 

(Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjöfin á kvennasviðinu hefur tekið þátt í ýmsum frumkvöðlaverkefnum og 

má þar nefna viðtalsrannsókn við 76 konur um hvernig þeim hefði liðið og vegnað 

eftir fóstureyðingu, tekið þátt í forvarnarstarfi fyrir unglinga, unnið að 

sjúkdómavörnum og veitt ráðgjöf vegna ófrjósemi (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir 

og Svava Stefánsdóttir, 2006). 

Í samtali mínu við Þórð benti hann mér á að til væru klínískar leiðbeiningar um það 

hvernig bregðast ætti við þegar líkur væru á því að nýfætt barn væri með downs 

heilkenni. Þetta eru verklagsreglur sem Landspítalinn hefur sett sér og helstu 

atriðin eru eftirfarandi: Markmið með þessu er að foreldrar fái samræmdar 

upplýsingar og fræðslu og þann besta stuðning sem völ er á. Það skal vera á ábyrgð 

þeirrar ljósmóður er annast konuna í fæðingu að passa upp á að farið sé eftir 

þessum verklagsreglum. Ef grunur vaknar hjá ljósmóður um að barn sé með Downs 

heilkenni skal tafarlaust haft samband við barnalækni. Foreldrar eiga að fá viðtal 
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við  sérfræðing í barnalækningum og skal ljósmóðirnn einnig vera í því viðtali. 

Foreldrarnir eiga að fá sérherbergi og viðtal við félagsráðgjafa. Gefa skal 

upplýsingar um samtök foreldra með Downs heilkenni og hafa skal samband við 

Þroskahjálp og skal Þroskahjálp sjá um að liðsinna foreldrunum enn frekar. 

Foreldrum skal boðið viðtal við sálfræðing og þegar líður að útskrift, oftast á 3-5 

degi skal aftur bjóða upp á viðtal við ljósmóður og barnalækni (Þórður Þorkelsson 

munnleg heimild 22. júní 2009). 

Í rannsókn, sem var meðal annars framkvæmd af Ingólfi Einarssyni hjá 

Greiningarstöðinni, um reynslu foreldra af því að eignast barn sem greinist með 

Downs heilkenni strax eða fljótlega eftir fæðingu er að finna marga athyglisverða 

punkta. Þar kemur fram að margar rannsóknir hafa sýnt að fagfólk hefði getað 

staðið sig betur í tenglsum við greiningu á barni með Downs heilkenni og jafnframt 

að sé staðið rétt að málum getur það gert mikið gagn fyrir foreldra. Sendir voru út 

spurningalistar og svörðu 49 foreldrar sem áttu börn með Downs heilkenni. 

Margvísleg áhugaverð svör við opnum spurningum komu frá foreldrunum þegar 

spurt var um hvað fagfólk mætti gera betur (Ingólfur Einarsson munnleg heimild 

26. júní 2009). 

Þar kom meðal annars fram mikilvægi þess að vísa á aðra foreldra Downs barna. 

Ekki ræða bara það neikvæða         

Of margir aðilar komu að málinu á ómarkvissan hátt og frekar hefði átt hafa færri 

og gefa betri svör.                 

Fá lækni frá Greiningarstöðinni fyrr inn í málið.                  

Hafa nóg af bæklingum með auðlesnu efni.            

Foreldrar fundu fyrir miklu óöryggi ljósmæðra og annarra í því hvernig ætti að 

koma fram við sig og hvað ætti að segja.               

Æskilegt er að fagteymi komi að málinu þannig að tryggt sé að það sé ekki tilviljun 

hvernig greining er kynnt, heldur á að vera til viðbragðsáætlun.        

Fá gott næði og vita hvert maður gæti leitað ef á þyrfti að halda.                   

Eitt foreldri ræðir um að þörf hefði verið á áfallateymi en svo hafi ekki verið.      

Læknir og hjúkrunarfræðingur eða ljósmóðir eiga að tilkynna um fyrstu greiningu. 
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Ásamt Ingólfi stóðu Stefán Hreiðarson og Sólveig Sigurðardóttir að rannsókninni 

(Ingólfur Einarsson munnleg heimild 26. júní 2009). 

Heilbrigðisráðuneytið var stofnað 1. janúar árið 1970 og meðal verkefna þess er að 

fara með yfirstjórn, sinna heildarstefnumótun og framkvæmd á þeim málum sem 

heyra undir það. Mál sem eru undir ráðuneytinu eru meðal annars forvarnir, 

sjúkrahús, heilbrigðisstofnannir og endurhæfingar- og meðferðarstofannir. 

Heilbrigðisráðherra fer svo með yfirstjórn ráðuneytisins og ber ábyrgð á 

stjórnarframkvæmdum þess (Heilbrigðisráðuneytið, e.d.). 

Þar sem Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra fer með yfirstjórn heilbrigðismála 

í landinu og þar af leiðandi yfir Landspítalanum ákvað ég að senda honum 

tölvupóst þar sem spurt var hvort ekki ætti að stofna teymi til þess að vinna að 

þessum málum. Ég fékk svar frá ráðuneytinu og var bent á að þar væru þessi mál í 

sífelldri skoðun og vissulega væri vilji til þess að efla teymisvinnu. Hins vegar fengi 

Landspítalinn ákveðna upphæð sem ákvörðuð væri á fjárlögum og það væri svo 

alfarið í höndum spítalans að úthluta því fé. Var mér einnig bent á 

þingsályktunartillögu um aðgerðaráætlun í þágu barna og ungmenna sem 

samþykkt var árið 2007 og er að finna á vef félagsmálaráðuneytisins. Markmið 

hennar eru mörg og víðtæk en þau sem snúa að þeim málaflokki sem hér um ræðir 

eru til dæmis, að stefnt er að því auka stuðning við langveik börn og börn með 

þroskahamlanir. Að auki er talað um að það sé forgangsverkefni að stytta biðlista 

hjá Greiningarstöðinni (Félagsmálaráðuneytið, e.d.) 

13) Teymisvinna 

Mikilvægt er að hafa þvergfagleg teymi inn á heilbrigðisstofnun og skortur er á 

slíku inn á Landspítalanum (Margrét Grímsdóttir munnleg heimild 16. júlí 2009). En 

hvað er teymi? Teymi getur verið skilgreint sem fámennur hópur fólks sem tekur 

að sér málefni fjölskyldu og vinnur á skipulagðan og markvissan hátt með henni að 

úrlausn þeirra vandamála og verkefna sem koma upp. Í slíku teymi er mikilvægt að 

einn aðili innan hópsins taki að sér hlutverk tengiliðs fjölskyldunnar og er hann 

henni þá innan handar og sér um að ræða allar ákvarðanir og boða til funda þegar 

þörf þykir. Mikilvægur þáttur teymisins er að gæta þess að fjölskyldan og  barnið 
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fái alla þá þjónustu sem í boði er og fylgjast með því að ekki sé skörun eða eyður í 

þjónustunni. Eitt af þeim tækjum sem á að nota við þessa vinnu er skrifleg 

markmiðsáætlun með yfirliti yfir öll úrræði sem á að nota, hvar íhlutunin eigi að 

fara fram, hvar og hvenær á að halda fundi og loks á að meta árangur á markvissan 

hátt. Með slíkum áætlunum á að auka skilvirkni þjónustunnar (Jóna G. 

Ingólfsdóttir, 2008). 

Mjög athyglisvert var að ræða við Margréti Grímsdóttur félagsráðgjafa og 

hjúkrunarfræðing um teymisvinnu þar sem hún hefur góða reynslu af þeim málum 

frá vinnu sinni á spítala í Flórída í Bandaríkjunum þar sem hún starfaði sem 

félagsráðgjafi. Að auki hefur hún unnið á Barnaspítala Hringsins sem 

hjúkrunarfræðingur og hefur því líka þekkingu á málum hér á Íslandi. Í máli hennar 

kom fram að í teymi sem hún tilheyrði í Bandaríkjunum voru auk hennar læknir, 

næringarráðgjafi, hjúkrunardeildarstjóri, iðjuþjálfi og sjúkraliði en í því teymi sem 

hún var hluti af hér á Íslandi voru 3 læknar auk hennar. Að auki var skipulag 

teymisins hér heima ekki jafn gott, fundir voru stopulir og vinnan fór mest fram á 

einstaklingsgrundvelli. Úti voru fastir fundir vikulega og gott utanumhald þar sem 

hver hafði ákveðnum skyldum að gegna. Margréti fannst þó mikilvægt að taka 

fram að á ákveðnum deildum innan spítalans hér heima væru mjög góð teymi 

starfandi en þó vantaði upp á teymisvinnu í heild sinni (Margrét Grímsdóttir 

munnleg heimild 16. júlí 2009). 

Hvernig teymið er uppbyggt skiptir máli og þess vegna er mikilvægt að teymi 

samanstandi ekki eingöngu af fólki með læknisfræðilegan bakgrunn eða 

félagslegan, heldur að þessir tveir þættir sameinist í þverfaglegu teymi. Með þessu 

móti hefur sjúklingurinn mest gagn af veru sinni á spítalnum. Mikilvægt er að 

starfsfólk spítalans skilji mikilvægi fræðslu til sjúklinga og aðstandenda, einnig þarf 

starfsfólk að beita virkri hlustun og búa þannig um hnútana að hafa virkt samstarf 

við sjúklinginn. Í rannsókn sem framkvæmd var á kvennasviði kom í ljós að flestir 

sjúklingar óska eftir meira samstarfi við starfsfólk og hafi jafnvel upplifað að sér 

væri ekki trúað. Mikilvægi virkrar hlustunar og hlýlegs viðmóts er ómetanlegt og 

getur dregið úr hættunni á tilfinningalegum eftirköstum eftir veikindi og flýtt fyrir 

því að fólki batni  (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006).  
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Þrátt fyrir að í þessari umræðu sé aðallega rætt um sjúklinginn sjálfan þá er ljóst að 

aðhlynning aðstandenda skiptir einnig miklu máli. Í málefnum fatlaðra barna myndi 

því þjónusta þverfaglegs teymis snúa að allri fjölskyldunni og styðja barnið í 

líkamlegum veikindum sínum og styðja foreldrana í þeirri sál- og félagslegu 

vanlíðan sem gæti fylgt. 

Þegar rætt var við Jón Hilmar framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs 

Landspítalans var hins vegar önnur skoðun upp á teningnum en hann telur ekki 

þörf á því að myndað verði sérstakt teymi utan um vinnu með fötluðum börnum 

og foreldrum þeirra. Ástæðan fyrir þessu er, samkvæmt Jóni Hilmari, að starfsfólk á 

barnaspítala fáist við áföll, því það sé áfall fyrir öll börn og foreldra þeirra að 

leggjast inn á spítala. Þar að leiðandi er hluti af starfi lækna, hjúkrunarfræðinga og 

annarra sem koma að þessari vinnu að aðstoða foreldra við áfallið og því ekki 

nauðsynlegt að stofna sérstakt teymi þar að lútandi. En hins vegar telur hann að 

efla megi vitund, þekkingu og fræðslu starfsfólksins svo það sé enn betur í stakk 

búið til þess að takast á við þessi áföll (Jón Hilmar Friðriksson munnleg heimild 4. 

september 2009). Margrét talaði aftur á móti um að hún hefði sett sig upp á móti 

því að hjúkrunarfræðingar taki á sig viðtalsverkefni í auknum mæli þar sem þeir 

hefðu ekki fengið menntun og þjálfun sem félagsráðgjafinn hefði. Því væri 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar fengju ekki hraðsoðna kennslu í viðtalsmeðferð 

heldur sæju félagsráðgjafar og mögulega sálfræðingar um þessi mál. Fengju 

hjúkrunarfræðingar hins vegar viðeigandi þjálfun og menntun væri Margrét ekki á 

móti vinnu af þessu tagi (Margrét Grímsdóttir munnleg heimild 16. júlí 2009). Í 

tengslum við þverfaglega vinnu hins vegar telur Jón Hilmar að mikið megi bæta í 

þeim efnum. Tilfinning Jóns Hilmars fyrir einni af ástæðunni sem liggi að baki sé 

menningin innan Landspítalans. Með því á hann við að það geti verið að sumir 

læknar líti á aðra í teyminu sem aðstoðarfólk sitt en ekki að allir séu jafn réttháir 

innan þess (Jón Hilmar Friðriksson munnleg heimild 4. september 2009). Sé 

tilfinning Jóns Hilmars rétt hvað þetta varðar má telja það sennilega skýringu á því 

hvers vegna þverfagleg vinna hefur ekki gefist betur en raun ber vitni. Sérstaklega í 

ljósi reynslu Margrétar frá Flórída en þar voru allir jafn réttháir innan teymisin og 

sú teymisvinna gekk mjög vel (Margrét Grímsdóttir munnleg heimild 16. júlí 2009). 
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14) Reynsla foreldra 

Þó  að ekki hafi verið tekin viðtöl við foreldra fatlaðra barna þá er mikilvægt að 

rödd og skoðun þeirra heyrist líka því þeir eru sá hópur sem myndi nýta sér 

þjónustu teymisins sem verið er að mæla með. Hjón sem skrifað hafa blaðagreinar 

um málið veita góða innsýn í reynslu notenda af kerfinu og einnig hafa þau komið 

með hugmyndir að úrbótum. Hilmar og Guðrún Elvira eignuðst fatlaða stelpu í 

nóvember 2004 og hafa skrifað opinskátt um reynslu sína í Morgunblaðið. Í 

greinum þeirra kemur fram mikilvægi þess að hafa einhvern aðila sem hefur yfirsýn 

yfir meðferð og úrræði fyrir viðkomandi, þar sem oft þarf að sækja þjónustu á 

marga staði. Þau tala um að dóttir þeirra hafi verið í meðferð og þjónustu á ýmsum 

stöðum og virst hafi sem enginn hafi velt því fyrir sér hvað hinir voru að gera þar til 

starfsfólk Sjónarhóls, sem fjallað verður um nánar á eftir, tók að sér að hafa yfirsýn 

yfir málin og skipti það miklu að sögn foreldranna (Guðrún Elvira Guðmundsdóttir 

og Hilmar Þór Sævarsson, 2008).   

Annað sem þau Guðrún og Hilmar leggja til er að  stofnað verði áfallateymi og 

hugmynd þeirra að í því verði félagsráðgjafar, viðskiptafræðingar, 

hjúkrunarfræðingar, lögfróðir aðilar og sálfræðingar (Guðrún Elvira 

Guðmundsdóttir og Hilmar Þór Sævarsson, 2008). Þegar ég ræddi við Margréti kom 

fram í máli hennar að hún væri hlynt stofnun áfallateymis og hún ásamt séra 

Vigfúsi presti á Barnaspítalnum hefðu viðrað þessar hugmyndir við stjórnendur hjá 

Landspítalnum (Margrét Grímsdóttir munnleg heimild 16. júlí 2009). Gangstæða 

skoðun var hins vegar að finna hjá Jóni Hilmari þar sem hann taldi ekki þörf á slíku 

áfallateymi (Jón Hilmar Friðriksson munnleg heimild 4. september 2009). 

Að lokum ræða þau hjónin um að á undanförnun árum og áratugum hefur 

læknavísindum fleygt gríðarlega fram og lífsmöguleikar fatlaðra barna stóraukist. 

Þar af leiðandi þurfi mun fleiri börn og fjölskyldur á öðrum sértækum úrræðun en 

spítala að halda. En því miður virðist félagslega stoðkerfið ekki hafa fylgt í kjölfarið 

og skapar það vissulega vanda. Því ekki er nóg að heilbrigðiskerfinu fleyti fram 

heldur verður samfélagið og ráðamenn að ganga úr skugga um að hið félagslega 
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fylgi þar fast við hlið (Guðrún Elvira Guðmundsdóttir og Hilmar Þór Sævarsson, 

2008).  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2003) gerði mjög athyglisverða rannsókn á reynslu foreldra 

fatlaðra barna. Notaðist hún við eigindleg viðtöl við foreldra og þar komu fram 

ýmsar úrbótatillögur. Þar kemur fram að betri upplýsinga væri þörf um leið og ljóst 

væri að barnið væri fatlað. Ráðgjöf þyrfti um fötlun barnsins, réttindi þess og 

réttindi foreldranna sjálfra. Sálfræðaðstoð væri líka mikilvæg. Töluðu foreldrarnir 

um að þeim hefði þótt erfitt að upplýsa stórfjölskyldu sína um fötlun barnsins og 

komu því með hugmyndir um að fagfólk héldi fund með allri fjölskyldu barnsins og 

útskýrði fötlun barnins og gæti þá svarað þeim spurningum sem vöknuðu í 

kjölfarið. Enn á ný er þeirri skoðun komið á framfæri að mikilvægt sé að barnið og 

fjölskyldan hafi fastan talsmann í kerfinu sem fylgi því en ekki komi sífellt nýir 

aðilar inn í málið. Að auki vildu foreldrar að aukið yrði samráð á milli aðila (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2003). Slíkt samráð mun væntanlega aukast og einfaldast við 

tilfærslu málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga en nánar er vikið að því síðar. 

En víkjum aftur að Sjónarhóli. Sjónarhóll var stofnaður árið 2004 og voru það 

nokkur samtök sem komu að stofnuninni, þau eru ADHD samtökin, Landssamtökin 

Þroskahjálp, Umhyggja og Styrktarfélag lamaðra of fatlaðra (Sérstök börn, e.d.). 

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fyrir börn með fötlun eða aðrar sérþarfir, foreldra 

þeirra og aðra aðstandendur. Þar er unnið með fjölskylduna sem heild og reynt að 

tengja saman úrræði og fólk sem vinnur að velferð barnsins og fjölskyldunnar. 

Einnig er reynt að koma börnum og fjölskyldum í kynni við aðrar fjölskyldur í 

svipaðri stöðu. Haldin eru námskeið og reynt að stuðla að aukinni þekkingu 

almennings í landinu á fötlunum og sjúkdómum (Sérstök börn, e.d.).  

15) Niðurstöður og umræður 

Af rannsókn þessari má sjá að á um 8-10 börn fæðast á ári með C.P. um 4-5 með 

downs heilkenni og svo sennilega um 5 í viðbót með einhver önnur heilkenni eða 

aðrar fatlanir. Þannig að flest ár fæðast um eða yfir 20 börn óvænt fötluð eða það 

uppgvötast á fyrstu dögum eða vikum barnsins. Á milli 4 og 5 þúsund börn fæðast 
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hér árlega og í því samhengi eru þetta ekkert stórar tölur en þetta eru hins vegar 1-

2 börn í hverjum mánuði og því ljóst í mínum huga að öflugt teymi sem tekur á 

þessum málum er miklvægt skref í að bæta þjónustu við foreldra fatlaðra barna. 

Í því teymi tel ég að ætti að vera læknir, hjúkrunarfræðingur, félagsráðgjafi, 

sálfræðingur og prestur. Einnig er hugmynd um viðskiptafræðing varpað fram hér 

að ofan og gæti hann vel nýst teyminu. Allar þessar starfsstéttir starfa nú þegar 

innan spítalans og því tel ég að það ætti að vera hægt að búa til þverfaglegt teymi 

án mikils tilkostnaður. Eins og áður sagði þá myndi teymið koma saman og styðja 

við um 20 börn og fjölskyldur þeirra á ári og með skipulagningu hlýtur að vera 

hægt að koma því inn í vinnutíma viðkomandi. Til viðbótar við þá þjónustu sem 

foreldrar og börn fá væri þetta góður prófsteinn á þverfagleg teymi á 

Landspítalnum, en það virðist vera svo að ekki sé þar nægilega öflug þverfagleg 

vinna stunduð. Ég tel að þetta teymi ætti að vera kallað saman um leið og grunur 

leikur á fötlun hjá barni og svo yrði metið í hvert sinn hvenar það hæfi vinnu með 

foreldrunum. Betri andleg líðan sjúklinga er talin flýta fyrir bata og auðvelda 

aðlögun þegar komið er út af spítala og minni líkur taldar á endurkomu. Að því 

gefnu myndu þverfagleg teymi leggja meiri áherlsu á hið andlega og félagslega en 

nú er gert og mögulega spara fé í einhverjum tilfellum. Hér hefur aðallega verið 

rætt um þverfaglega teymisvinna á Landspítalnum en minna um teymisvinnu hjá 

Greiningarstöðinni og er það vegna þess að þar virðist teymisvinnan vera í betri 

farvegi. Því gæti Landspítalinn meðal annars horft til Greiningarstöðvarinnar við 

uppbygginu teyma hjá sér. 

Gera ætti þjónustukannanir þar sem foreldrar fá tækifæri á skipulagðri endurgjöf. 

Ég tel að þjónustukanir með þessum hætti væri hægt að taka upp á flest öllum 

deildum spítalans með góðum árangri en það þurfa vissulega að vera til peningar 

til þess að vinna úr niðurstöðunum. En í þverfaglegu teymi eins og hér er stungið 

upp á ætti að vera hægt að vinna úr niðurstöðunum án mikils tilkostnaðar. 

Mögulega væri ekki hægt að vinna eftir öllum hugmyndum um úrbætur á aðstöðu 

en úrbætur á samskiptum og því ferli sem teymið myndi vinna eftir væri hægt að 

gera án mikils tilkostnaðar. 
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Umræða var um 12. vikna fósturskimun hér að framan þar komu fram skoðanir að 

fleiri en heilbrigðsstarfsfólk ætti að leggja línurnar í þessum efnum. Eftir að ég fór 

að hugsa til baka um þau tvö skipti sem ég hef gengið í gegnum meðgöngu með 

konu minni að það í bæði skiptin var pantaður 12. vikna sónar fyrir okkur eins og 

hluta af fyrirfram ákveðnu ferli en ekki sem val. Þetta vekur upp umræðu og 

spurningar um áhrif heilbrigðisstarfsfólks á þessar ákvarðannir. Þrátt fyrir ýmsar 

áleitnar spurningar séu til staðar um 12. vikna sónar er það ekki mitt álit að hann 

eigi ekki að vera til staðar. Til að mynda tel ég að eigi maður von á fötluðu barni sé 

betra að vita það á 12. viku en við fæðingu. En vissulega eru þessar skoðanir 

álitamál. 

 

Lokaniðurstaða mín er því sú að læknisfræðilega hliðin sem snýr að börnum með 

fatlanir sé mjög góð en það sé skorti á markvisst starf sem snýr að andlegu og 

félagslegu þáttunum og myndi sú vinna fyrst og fremst beinast að foreldrum og 

aðstandendum. Sé líðan þeirra bætt má ætla að líðan barna þeirra verði líka betri. 
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