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Útdráttur 

Efni þessarar heimildaritgerðar er einhverfa og íslenska kerfið. Notast var við fyrirliggjandi 

ritaðar heimildir, lög og kennslubækur til að afla þekkingar um efnið. Markmiðið með 

ritgerðinni er að auka þekkingu samfélagsins á þessari tegund fötlunar, einkennum hennar, 

orsökum og algengi ásamt því að skoða hvaða þjónusta og úrræði eru í boði fyrir þennan 

hóp. Fjallað er almennt um einhverfu, tegundir einhverfurófsraskana, greiningarviðmið og 

hvernig greiningin fer fram. Rannsóknir benda til þess að tíðni einhverfu hafi aukist jafnt og 

þétt hér á landi og er ástæða þess talin vera áhrif nýrrar og betri skilgreiningar og fleiri flokka 

á einhverfu ásamt aukinni þekkingu fagmanna og foreldra. Þjónusta við börn með sérþarfir 

hefur batnað umtalsvert en samt sem áður þarf að bæta þjónustu og úrræði enn frekar. Ekki 

má horfa fram hjá þeim börnum sem greinast með vægari raskanir sem eru samt sem áður 

ekki það alvarlegar að þær falli undir skilgreiningu einhverfurófsins. Þessi börn falla undir 

skilgreiningu svokallaðs „grás svæðis“. Þar sem þessi börn lenda á „gráa svæðinu“ eru þau 

ekki flokkuð sem fötluð sem leiðir til þess að þjónusta við þessi börn er ekki nægilega góð og 

úrræði af skornum skammti því þörfin fyrir þjónustu er meiri en réttarstaða þeirra segir til 

um. Foreldrar fatlaðra barna þurfa að hafa samskipti við fjöldann allan af stofnunum og 

fagfólki og getur kerfið verið hálfgert völundarhús sem erfitt er að rata um. Þegar svo er 

komið er gott að hafa einhvern sem getur aðstoðað og bent á frekari úrræði og hefur 

þekkingu á þjónustunni sem er í boði. Börn með sérþarfir eins og önnur börn þurfa að 

framfylgja skólaskyldu og hafa þau sama rétt og aðrir þjóðfélagsþegnar að ganga í almennan 

skóla og fá þau sérúrræði sem standa þeim til boða.  
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Inngangur 

Þegar von er á barni eru verðandi foreldrar oftast búnir að gera sér hugmyndir um hvað 

bíður þeirra. Bíða með glampa í augunum og spenntir að takast á við foreldrahlutverkið. Þau 

gera ráð fyrir að barnið sé heilbrigt, eðlilega skapað og muni þroskast eðlilega. Raunin er því 

miður ekki alltaf sú. Á meðgöngu getur ýmislegt farið úrskeiðis, í fæðingu eða á 

uppvaxtarárum barnsins sem getur haft áhrif á þroskaferli barnsins. Einnig geta erfðir og 

umhverfi skipt miklu máli. Frávik geta komið í ljós strax við fæðingu en oft koma þau ekki í 

ljós fyrr en barnið eldist. Á uppvaxtarárum barnsins geta komið fram ýmsar vísbendingar og 

ber að hafa vakandi auga fyrir slíku. Mikilvægt er að fylgjast með þroskaferli barnsins og ef 

grunur vaknar um frávik að grípa inn í með greiningu, ráðgjöf og meðferð. Þegar upp kemur 

grunur um frávik í þroska verða foreldrar oft ráðvilltir vita ekki hvað á að gera eða hvert á að 

leita. Ef um frávik er að ræða og vandinn kemur snemma í ljós er hægt að grípa strax inn í, 

hjálpa barninu á viðeigandi hátt og horfurnar um komandi framtíð geta orðið mun betri bæði 

fyrir barnið og fjölskyldu þess (Katrín Davíðsdóttir, 2008).  

Sem foreldri barns með röskun á einhverfurófinu ásamt fleiri röskunum vakti þetta efni 

áhuga minn og löngun til að skoða nánar og fræðast meira um það. 

Einhverfa er mun algengari en fólk gerir sér grein fyrir og halda margir að þetta tengist 

oft á tíðum barnæskunni (Páll Magnússon og Evald Sæmundsson, 2001; Stefán J. Hreiðarsson 

o.fl., 2009). Einhverfa er varanleg fötlun sem hægt er að vinna á með ýmiskonar náms og 

meðferðarúrræðum. Margir fræðimenn telja ólíklegt að hægt sé að gera þessa einstaklinga 

heilbrigða en hægt sé að hjálpa þeim á viðeigandi hátt og gefa barninu kost á því að aðlagast 

samfélaginu og takast á við daglegt líf (Mesibov og Shea, 2000). Sumir fræðimenn innan 

fötlunarfræðanna telja að það sé skortur á aðlögun samfélagsins að sérþörfum fatlaðra 

einstaklinga sem skapi mestu fötlunina (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Í þessari heimildaritgerð er ætlunin að svara eftirfarandi spurningum:  

1. Hvernig mætir íslenska velferðarkerfið börnum með sérþarfir og fjölskyldum 

þeirra?  

2. Hvað verður um þau börn sem lenda á „gráa svæðinu“?  

3. Er stefnan skóli án aðgreiningar að virka í íslensku samfélagi?  
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Markmiðið með þessum skrifum er að auka þekkingu samfélagsins á hugtakinu fötlun 

og mun ég beina sjónum mínum að röskunum á einhverfurófinu.  

Hér áður fyrr var ekki mikið vitað um þessi þroskafrávik og voru þessir einstaklingar 

bundnir við staura eins og skepnur, lokaðir inn á stofnunum og jafnvel talið að þeir væru 

haldnir illum öndum. Núna eru aðrir tímar og fólk hefur opnað augum fyrir þessum 

einstaklingum og lært að umgangast fatlaða eins og annað fólk (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). 

Við vinnu á ritgerðinni byrjaði ég á því að afla mér fræðilegra heimilda um efnið. Ég 

nýtti mér bæði íslenskar og erlendar heimildir og rannsóknir sem unnar hafa verið til að auka 

þekkingu á málefninu. Heimilda var leitað í gagnagrunnum á netinu, bækur fengnar að láni 

bæði á bókasafni og frá Umsjónarfélagi einhverfra.  

Í fyrstu verður hugtakið einhverfa útskýrt, greint frá einhverfurófsröskunum og 

tegundum einhverfu, einkennum, orsökum og algengi. Því næst verða greiningarviðmið 

þessarar fötlunar skoðuð og stuttlega fjallað um hvernig greiningarferlið gengur fyrir sig. 

Þjónusta við fatlað fólk skiptir miklu máli og verður fjallað um þá þjónustu sem er í boði, 

hvaða þjónustu fatlaðir eiga rétt á og hvaða stofnanir koma að málefnum fatlaðra. Löggjöf 

skiptir einnig miklu máli þegar þessi málaflokkur er skoðaður og ber að þekkja lög og 

reglugerðir sem fjalla um málefni fatlaðra, farið verur yfir þróun löggjafarinnar og hver 

staðan er í dag.  
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1 Fræðilegur hluti 

1.1 Hugtakið einhverfa 

Bandaríski geðlæknirinn Leo Kanner var fyrstur til að skilgreina einhverfu eða autism á 

fræðilegan hátt árið 1943 (Páll Magnússon, 1997). Þetta ár birti hann grein sína Autistic 

disturbances of affective contact í tímaritinu Nervous Child. Þar lýsti hann atferli ellefu 

barna, átta drengja og þriggja stúlkna, sem öll voru með alvarlega skerðingu í félagslegum 

samskiptum og tjáskiptum, áráttukennda hegðun og einhæf áhugamál (Evald Sæmundsen, 

2008a). Einnig kom fram að börnin sýndu óeðlileg viðbrögð við skynáreiti eins og hljóðum, 

snertingu og hreyfingu í umhverfinu. Kanner nefndi að börnin hefðu alla tíð átt erfitt með að 

tengjast fólki, virtust lifa í eigin heimi og sýndu umhverfinu lítinn áhuga. Hann taldi það vera 

mögulegt að mörg börn með þessi einkenni hafi verið greind með geðklofa en honum fannst 

þessi einkenni vera frábrugðin einkennum barnageðklofa. Þau voru almennt sein til í 

málþroska og þrjú þeirra alveg mállaus. Þau sem lærðu að tala notuðu málið á sérkennilegan 

hátt, langan tíma tók fyrir þau að mynda setningar, þau töluðu í frösum, endurtekningum og 

nýyrðum (Kanner, 1943). 

Lýsing Kanner á einkennum einhverfu hafa að mestu leyti staðist tímans tönn. Þó varð 

mönnum ljóst er fram liðu stundir að allstór hópur einhverfra var aðeins með hluta einkenna 

og jafnvel vægari einkenni en Kanner hafði lýst. Einkennin birtust á mun breiðara sviði, 

birtingaform þeirra var breytilegt og framvinda röskunarinnar varð ekki eins og áætlað var í 

fyrstu (Páll Magnússon, 1997). Eftir þessa uppgötvun hófst mikil umræða og rannsóknarstarf 

meðal fræðimanna þar sem unnið var að því að finna út hvort þessi hópur, sem Kanner hafði 

skilgreint sem einhverfa, ætti nægilega mikið sameiginlegt hvað varðar orsök, einkenni og 

framvindu röskunarinnar að hægt væri að skilgreina þenna hóp sem sérstakan 

greiningarflokk. Þekkingunni miðaði vel áfram og um miðjan níunda áratuginn tókst 

fræðimönnunum að skilgreina fleiri greiningarflokka til viðbótar við einhverfuna og var 

þessum flokkum gefið yfirheitið gagntækar þroskaraskanir sem fékk svo seinna yfirheitið 

gagntækar þroskaraskanir á einhverfurófi. Með aukinni þekkingu gerðu menn sér grein fyrir 

því að þessir flokkar röðuðust á róf eða vídd eftir alvarleika og umfangi einkenna. Þeir flokkar 

sem falla undir gagntækar þroskaraskanir á einhverfurófi eru einhverfa, ódæmigerð 

einhverfa, Aspergerheilkenni, Rettsheilkenni og upplausnarþroskaröskun. Einhverfan er 

líkust þeirri röskun sem Kanner lýsti upphaflega en hinir flokkarnir skilgreinast af því hve 
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einkenni þeirra og framvinda eru lík eða ólík einhverfunni. Þó svo að þekking á 

einhverfurófinu hafi aukist til muna á síðustu áratugum eru enn svæði sem þarf að kanna 

betur og er þá aðallega átt við vægari enda einhverfurófsins (Evald Sæmundsen, 2008a; Páll 

Magnússon, 1997). Mannleg samskipti, tjáskipti og hversu sérviturt fólk leyfir sér að vera 

getur verið mjög misjafnt. Sumir eiga erfitt með að tjá hugsanir sínar, geta verið klaufalegir í 

samskiptum og haft sérstök áhugamál án þess að það valdi þeim erfiðleikum við athafnir 

daglegs lífs. Bilið á milli þessara erfiðleika og að falla undir skilgreiningar gagntækra 

þroskaraskana á einhverfurófinu er talsvert stórt og lítið vitað um það. Þetta bil sem talað er 

um hefur verið kallað „grátt svæði“ sem verður fjallað um hér á eftir (Páll Magnússon, 1997).  

1.2 Einhverfa og einkenni hennar 

Einhverfa (e. Autism) er taugaþroskaröskun og koma einkenni einhverfu venjulega snemma 

fram hjá börnum, jafnvel fyrir 36 mánaða aldur (Adams o.fl., 2008; Evald Sæmundsen, 

2008b). Þessi röskun veldur ákveðnum hegðunareinkennum eins og einhæfri, einkennilegri 

og áráttukenndri hegðun, slökum og afbrigðilegum félagslegum samskiptum og tjáskiptum 

(Evald Sæmundsen, 2008a) og óeðlilegum viðbrögðum við skynáreiti eins og Kanner lýsti 

(Jarþrúður Þórhallsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010). Greining einhverfu hér á 

landi byggist á viðurkenndri skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO), ICD-10 og 

byggir sú skilgreining á tíðni og umfangi einkenna á þessum þremur einkennasviðum. Svo 

hægt sé að greina einstakling með einhverfu þarf hann að uppfylla að lágmarki sex einkenni 

af þessum einkennasviðum (Evald sæmundsen, 2008a; Páll Magnússon, 1997; WHO, 

1992/2005). Í greiningarviðmiðum fyrir einhverfu er hvergi minnst á óeðlileg viðbrögð við 

skynáreiti heldur byggir greiningin eingöngu á hegðunareinkennunum þrem sem voru nefnd 

hér að framan (Jarþrúður Þórhallsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010). 

Flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar ICD-10 og flokkunarkerfi Bandarísku 

geðlæknasamtakanna DSM-IV-TR sem stuðst er við í Bandaríkjunum skilgreina einhverfu á 

sama hátt (APA, 2000; WHO, 1992/2005). 

Um 70-80% einstaklinga með einhverfu greinast einnig með þroskahömlun og geta 

þessir einstaklingar verið að greinast á mjög breiðu svæði hvað greind varðar. Um það bil 10-

15% einstaklinga með einhverfu eru með meðalgreind og einstaklingar sem hafa 

afburðagreind eru einnig í þessum hópi. Þeir sem teljast vera greindarskertir eða til vægrar 
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greindarskerðingar eru um 25-35% einstaklinga og þau 50% sem eftir eru falla í hóp miðlungs 

skertrar eða verulega skertrar greindar (Evald Sæmundsen, 2008b; Mesibov og Shea, 2000). 

Einkenni í félagslegum samskiptum hjá einstaklingum með einhverfu lýsa sér þannig að 

erfitt er að ná augnsambandi við viðkomandi, þeir sýna sjaldan svipbrigði og líkamsstaða 

þeirra eða hreyfingar eru ekki notuð á venjulegan hátt. Samskipti við jafnaldra þróast ekki 

eðlilega og er skortur á hæfileikum til að mynda tengsl. Þeir eiga erfitt með að deila 

áhugamálum eða eigin afrekum með öðrum og tilfinningum sínum eins og gleði eða sorg. 

Einnig eiga þeir erfitt með að setja sig í spor annarra og sýna samúð ef einhverjum líður illa 

(Evald Sæmundsen, 2008b; Páll Magnússon, 1997).  

Yfirleitt er seinkun í málþroska hjá einstaklingum með einhverfu og stundum er um að 

ræða talleysi. Þeir sýna litla sem enga viðleitni til að auka getu sína á þessu sviði með því að 

tjá sig með bendingum eða svipbrigðum. Einnig vantar mikið upp á hreyfingar sem eru 

notaðar í tjáskiptum eins og að veifa í kveðjuskyni eða kinka kolli til að játa. Gagnkvæm 

samskipti eru einhverfum erfið, þá vantar hæfileikann til að hefja samræður og halda þeim 

gangandi (Páll Magnússon, 1997). Einnig eiga þeir það til að nota mikið af endurtekningum 

og stagli, fornafnarugli, frasakennda máltjáningu eða nýyrði (Evald Sæmundsen, 2008b; Páll 

Magnússon, 1997). 

Sérkennileg og áráttukennd hegðun ásamt einhæfum óvenjulegum áhugamálum og 

hugðarefni eru algeng hjá einhverfum einstaklingum. Hinn einhverfi getur fengið ákafan 

áhuga á þröngu og sérkennilegu áhugasviði sem er óvenjulegt hugðarefni miðað við þroska 

og aldur. Áhuginn getur einnig leitað til áhugasviða sem eru ekki eins óvenjuleg í eðli sínu en 

getur þá orðið svo yfirþyrmandi að það kemst fátt annað að í hugarheimi hins einhverfa. 

Þegar talað er um sérkennilega og áráttukennda hegðun þá er átt við að hinn einhverfi getur 

haft mikla þörf fyrir að hafa athafnir í ákveðnu föstu kerfi. Þetta þjónar ekki neinum 

sérstökum tilgangi en skiptir miklu máli fyrir hinn einhverfa. Ef ekki er hægt að framkvæma 

þessar athafnir í réttri röð getur það valdið miklu uppnámi. Stelgdar hreyfingar eru einnig 

algengar eins og síbylgjuhreyfingar með höndum eða fingrum eða flóknari hreyfingar með 

öllum líkamanum. Það er algengt að einhverfir fái óvenjulegan áhuga á ákveðnum 

eiginleikum hluta. Þarna hefur hinn einhverfi ekki áhuga á að leika sér að leikfangi eins og 

venja er heldur er hann upptekinn af eiginleikum leikfangsins eins og hljóði, áferð, lykt eða af 

því að raða leikföngunum upp í raðir (Evald Sæmundsen, 2008b; Páll Magnússon, 1997).  
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Einkennin sem fjallað hefur verið um hér að ofan framkallast oft á tíðum vegna 

truflunar sem er á skynjun eins og sjón, heyrn, lykt, bragði og tilfinningum. Við notum þessar 

skynjanir til að hjálpa okkur að vinna úr áreiti frá umhverfinu en hjá einhverfum eru þessar 

skynjanir truflaðar af ofurnæmni og vannæmni (Jarþrúður Þórhallsdóttir og Hanna Björg 

Þórhallsdóttir, 2010).  

Truflun á sjónskynjun virkar þannig að hinn einhverfi sér oft smáatriði mjög skýrt en 

ekki heildina. Til að mynda getur hann horft í átt að stórum bíl og verið starsýnt á hvernig 

sólin endurspeglast af hjólkoppi bílsins en sér ekki bílinn í heild sinni. Einnig er breytt 

sjónsvið, sjónræn upplifun og sterk sjón út til hliðanna algeng hjá einhverfum. Skynjun á 

stærð, lögun og hreyfingu hluta er oft brengluð og getur haft truflandi áhrif og valdið 

óviðeigandi hegðun. Einnig verður skynjun á dýpt fyrir truflun sem veldur því að erfitt getur 

verið að ganga niður stiga. Rúmskynjun hjá einhverfum verður einnig fyrir truflun og upplifa 

þeir herbergi mun stærra en það er í raun og veru, jafnvel eins og heila íbúð (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010; Van Dalen, 2000).  

Truflun á heyrnskynjun er oft á tíðum mikil hjá einhverfum og getur valdið hræðslu, 

kvíða, sársauka og jafnvel svefnleysi. Sum hljóð geta valdið skerandi sársauka eins og 

sírenuvæl, símhringing, bílflaut og barnsgrátur. Ýmis hljóð í umhverfinu hafa truflandi áhrif á 

hinn einhverfa og veldur honum óþægindum sem kemur oft fram í óviðeigandi hegðun. 

Einhverfir eru oft lengur en aðrir að vinna úr áreiti frá umhverfinu og geta viðbrögð þeirra við 

óþægilegum hljóðum komið seinna og erfitt fyrir fólk að átta sig á samhenginu þar á milli 

(Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2010). 

Margir einhverfir þola illa snertingu og upplifa sársauka, brunatilfinningu, kláða og 

hræðslu en oft skánar það með aldrinum. Ef hinn einhverfi fær að ráða ferðinni sjálfur, þekkir 

viðkomandi og veit fyrirfram hvað er í vændum mun hann þola það betur. Ýmis fatnaður 

getur einnig valdið miklum óþægindum sérstaklega víð föt sem nuddast til og frá og þau föt 

sem eru úr grófu efni. Skyndileg snerting getur haft mjög truflandi áhrif á einhverfa, ef hinn 

einhverfi er til dæmis að tala getur snertingin haft það truflandi áhrif að hann hættir að tala 

og beinir allri athyglinni að snertingunni (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2010).  

Einhverfir hafa oft öflugt lyktarskyn og truflun á þessari skynjun getur komið fram í 

höfuðverk, magaverk, ógleði og kvíða. Sumir einhverfir geta jafnvel þekkt fólk af lyktinni og 

einnig er algengt að þeir geti áttað sig betur á hlutum í kringum sig með því að lykta af þeim. 
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Stundum verða einhverfir spenntir fyrir einhverri ákveðinni lykt og komast í hálfgert 

vímuástand þegar þeir finna lyktina (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2001). 

Ekki er talið að truflun á bragðskyni sé stórt vandamál hjá einhverfum en það er mjög 

algengt að þeir vilji mikið kryddaðan eða sterkan mat. Einnig er mjög algengt að einhverfir 

vilji bara ákveðinn mat og ekki er talið að bragðskyn sé ástæða þess. Talið er að ástæðurnar 

fyrir því sé til dæmis hávaðinn í salatinu, vilja bara mjúka fæðu, lykt og áferð (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2001).    

1.3 Ódæmigerð einhverfa 

Þegar um er að ræða einhverfu sem er ódæmigerð (e. Atypical Autism) þá uppfyllir 

einstaklingurinn ekki öll þau skilyrði sem gilda um greiningu einhverfu eins og er lýst hér að 

framan. Einkennin eru umtalsverð en að öllu jafna vægari og færri en hjá einhverfum. 

Einkennin fullnægja ekki heildarfjölda einkenna eða lágmarksfjölda á þessum þremur 

einkennasviðum sem eru skilyrði einhverfu greiningar og fellur því einstaklingurinn í þennan 

greiningarflokk sem er ódæmigerð einhverfa. Einnig koma einkenni ódæmigerðrar einhverfu 

seinna fram hjá börnum, um eða eftir 36 mánaða aldur (Evald Sæmundsen, 2008a; Páll 

Magnússon, 1997; WHO, 1992/2005).  

1.4 Asperger heilkenni 

Einkenni Aspergerheilkennis (e. Aserger Syndrome) eru mun vægari en einkenni einhverfu. 

Til að falla í þennan greiningarflokk þarf viðkomandi að fullnægja greiningarskilyrðum fyrir 

einhverfu á tveimur einkennasviðum af þremur. Einkennin þurfa að fullnægja tilskilinn 

lágmarksfjölda einkenna í félagslegum samskiptum og sérkennilegri og áráttukenndri hegðun 

(Evald Sæmundsen, 2008a; Páll Magnússon, 1997; WHO, 1992/2005). Þessir hegðunarþættir 

þurfa að mælast í ríkum mæli hjá viðkomandi og valda honum miklum erfiðleikum á 

félagslegum sviðum og í athöfnum daglegs lífs til að standast greiningarviðmið. Viðkomandi 

má ekki mælast með marktæka skerðingu í mál- og vitsmunaþroska og ætlast er til þess að 

sjálfshjálparfærni, aðlögun og áhugi fyrir umhverfi hafi þróast eðlilega fyrstu þrjú æviárin 

(Evald Sæmundsen, 2008b; Páll Magnússon, 1997).  

1.5 Gráa svæðið 

Fræðimenn sem stunda rannsóknir á einhverfu og þeir sem fást við rannsóknir á 

námserfiðleikum og frávikum í taugaþroska hafa undanfarin ár reynt að einbeita sér að því 



  

10 

að auka þekkingu og ná fram skilgreiningu á þennan hluta rófsins. Til þess að hægt sé að 

staðsetja þessa röskun á rófinu þarf að skilgreina flokka tilvika sem eiga nægilega mikið 

sameiginlegt til að geta fallið undir sama hatt. Fræðimenn sem unnið hafa við rannsóknir á 

einhverfu hafa unnið að umfangsmiklum rannsóknum á tvíburasystkinum einhverfra og 

nánustu ættingjum. Ástæðan er sú að erfðaþættir eru sterk orsök einhverfu og er því líklegt 

að finna tilvik vægari einhverfueinkenna hjá nánustu ættingjum einhverfra. Afrakstur þessara 

rannsókna er drög að nýjum flokki innan einhverfurófsins sem kallaður er víðari svipgerð 

einhverfu (e. broader phenotype of autism). Skilgreining þessa flokks liggur á tveimur 

sviðum, annars vegar á sviði vitsmuna- og tjáskiptahæfni og hinsvegar á sviði félagslegra 

samskipta. Einkenni á sviði vitsmuna- og tjáskiptahæfni eru seinkaður málþroski, seinkað 

læsi, talgallar og stafsetningarerfiðleikar. Á síðarnefnda sviðinu eru einkennin klaufaleg 

samskipti og skortur á hæfni til að hefja og halda samræðum gangandi, skortur á næmni fyrir 

félagslegum vísbendingum og fyrir því hvað sé viðeigandi í samskiptum hverju sinni. Einnig er 

skortur á hæfni við tengslamyndun og að bindast vináttuböndum við jafnaldra. Fræðimenn á 

sviði námserfiðleika hafa lagt upp með tilraun á félagtilfinningalegum námserfiðleikum til að 

afmarka tilvik sameiginlegra einkenna á þessu sviði. Einkennin lýsa sér þannig að 

einstaklingar hafa sérstakt mynstur frávika í vitsmunaþroska sem eingöngu reyna á verklega 

eða óyrta þætti greindar. Einnig eiga þessir einstaklingar erfitt með að setja þig í spor 

annarra og einkenni á félagslega sviðinu svipa mjög til einkenna flokksins sem fjallað var um 

hér að framan sem heitir víðari svipgerð einhverfu. Oft á tíðum greinast börn með einkenni 

sem líkjast einhverfu, skerta félagshæfni og erfiðleika í tjáskiptum en samt sem áður ekki í 

það miklu mæli að þau geti fallið undir greiningarflokka einhverfurófsins og falla því  inn á 

skilgreiningu þessa „gráa svæðis“. Ofvirkni og ýmiskonar þroskafrávik eru einnig algengir 

fylgikvillar innan þessa hóps (Páll Magnússon, 1997).  

1.6 Orsök einhverfu 

Aðalorsakaþættir einhverfu eru enn ekki að fullu kunnir en erfðafræðilegir þættir leika þar 

stórt hlutverk. Talið er að flest tilvik einhverfu, þegar horft er til erfðafræðilegra þátta, verði 

vegna margra samverkandi gena sem verða fyrir áhrifum umhverfisþátta eins og 

þungamálmum, rauðum hundum á meðgöngu, blýs í blóði og sónarmyndatöku. Einnig halda 

því margir fram að það séu tengsl á milli bólusetninga barna og einhverfu en rannsóknir hafa 

ekki stutt þá tilgátu (Rutter, 2005). Aftur á móti benda rannsóknir til þess að um sé að ræða 
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fjölgena erfðir hjá einstaklingum með einhverfu þar sem fleiri en eitt gen ráði því hvort 

einstaklingur er með einhverfu eða ekki (Chakrabarti og Fombonne, 2005). Læknis- og 

erfðafræðilegar orsakir einhverfu eins og brotgjarnt-X-heilkenni (e. Fragile-X-syndrome) eru 

einnig áhættuþættir einhverfu (Elvald Sæmundsen, 2008a; Ingólfur Einarsson og Tryggvi 

Sigurðsson, 2006) og hafa nýlegar rannsóknir leitt í ljós að 15-20% drengja með þetta 

heilkenni greinast með einhverfu (Ingólfur Einarsson og Tryggvi Sigurðsson, 2006). Einnig er 

ýmislegt vitað um líffræðilega þætti sem hafa áhrif á einhverfukennd atferli eins og truflun á 

jafnvægi ýmissa hormóna, næring, ónæmi, truflun á starfsemi heilans svo eitthvað sé nefnt 

(Ólafur H. Sigurjónsson, 1997). Á fimmta áratug 20. aldar kom upp sú hugmynd að einhverfa 

ætti sér orsakir í uppeldi barnanna. Talið var að rekja mætti orsakirnar til foreldra sem væru 

kaldlynd og sýndu börnum sínum ekki þá ást ,umhyggju og örvun sem þau þyrftu á að halda 

til að þroskast á eðlilegan hátt. Kanner var einn af þeim sem hélt þessu fram en sagði það 

ekki beinum orðum í fyrstu grein sinni. Hann vakti samt sem áður athygli á því að foreldrar 

barnanna sem tóku þátt í rannsókn hans sýndu mörg sameiginleg persónueinkenni. Þeir voru 

afburðagreindir, menntaðir, vísindalega þenkjandi og uppteknir af starfi sínu sem og 

áhugamálum. Mikil þráhyggjueinkenni virtist einkenna þessar fjölskyldur. Einnig benti hann á 

að það var mjög áberandi að fæstir foreldranna sýndu tilfinningalega hlýju í samskiptum 

(Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2010; Kanner, 1943). Hann taldi að foreldrarnir ættu mikinn þátt í 

því að börnin mynduðu ekki eðlileg tengsl við annað fólk. Þessi hugmynd um að orsakir væru 

að finna í atferli foreldra og uppeldi hafði mikil áhrif og var lengi vel álitið að megin vandi 

einhverfunnar var að finna í umhverfinu en ekki líffræðilegum þáttum. Geðlæknir að nafni 

Bruno Bettelheim þróaði hugmynd Kanner um kaldlynda foreldra áfram og kom fram með 

hugtakið „ísskápamóðirin“ því hann taldi að mæður væru ábyrgar fyrir einhverfu barna sinna 

(Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2010). Rannsóknir studdu ekki þessar hugmyndir um foreldrana en 

sýndu hins vegar fram á að orsakanna væri að leita í erfðaþáttum og miðtaugakerfinu. Einnig 

kom fram að foreldrar einhverfra barna eru ekki frábrugðin öðrum foreldrum nema að því 

leiti að þau eru ráðvilltir uppalendur barna með alvarleg frávik í þroska og hegðun (Mash og 

Wolfe, 2010). 

1.7 Algengi einhverfu 

Einhverfa var talin sjaldgæf fötlun á seinni hluta áttunda áratugar 20. aldar. Niðurstöður 

fyrstu rannsóknanna sem gerðar voru á árunum 1966-1986 um algengi einhverfu sýndu að 
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0,7 til 5,6 börn af hverjum 10.000 voru með einhverfu á þeim tíma. Einhverfa er algengari á 

meðal drengja þar sem þrír til fjórir drengir greinast með einhverfu á móti einni stúlku. 

Rannsóknir á Íslandi hafa leitt í ljós aukna tíðni og þá sérstaklega í yngstu aldurshópunum 

(Evald Sæmundsen, 2008a). Guðmundur T. Magnússon var fyrstur til að rannsaka algengi 

einhverfu á Íslandi. Hann byggði rannsókn sína á skráningu og tók fyrir marga árganga eða 

tímabilið 1964-1973. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 3,5 börn af 10.000 voru með 

einhverfu og sýndi þessi rannsókn svipaða niðurstöðu og erlendar rannsóknir á þessum tíma 

(Guðmundur T. Magnússon, 1977; Stefán J. Hreiðarsson o.fl., 2009). Í dag er þetta talið vera 

tíðni alvarlegasta forms einhverfu „Kanners Heilkenni“ eins og það er oft kallað (Stefán J. 

Hreiðarsson o.fl., 2009). Páll Magnússon og Evald Sæmundsen gerðu rannsókn árið 2001, 

Prevalence of autism in Iceland, sem var gerð í þeim tilgangi að kanna hvort tíðni 

einhverfurófsraskana hefði aukist hér á landi. Þeir beittu sömu aðferð og Guðmundur T. 

Magnússon, báru saman tvo aldurshópa, annars vegar börn sem voru fædd á árunum 1974-

1983 og hins vegar börn sem voru fædd á árunum 1984-1993. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiddu í ljós að tíðnin hafði aukist úr 4,2 börnum af 10.000 í 13,2 börn af 10.000 

(Páll Magnússon og Evald Sæmundsson, 2001). Einnig var gerð rannsókn þar sem skoðuð var 

tíðni allra raskana á einhverfurófinu í stað þess að takmarka sig við alvarlegasta hluta þess. 

Farið var eftir skilgreiningu ICD-10 á einhverfu og einhverfurófsröskunum og gengið útfrá 

eftirfarandi flokkum: F84.0 Einhverfa, F84.1 Ódæmigerð einhverfa, F84.5 Aspergerheilkenni, 

F84.8 Aðrar gangtækar raskanir og loks F84.9 Gagntæk þroskaröskun, ótilgreind. Í þessari 

rannsókn voru tekin fyrir börn sem fædd eru á tímabilinu 1994-1998 og leiddu niðurstöður 

rannsóknarinnar í ljós að 58,5 börn af 10.000 úr þessum árgöngum greinast á 

einhverfurófinu (Stefán J. Hreiðarsson o.fl., 2009). Skiptar skoðanir eru um hvort aukin tíðni 

sé raunveruleg, það er að segja að fjöldi þeirra sem fæðast með einhverfu hafi aukist 

umfram eðlilega fólksfjölgun. Flestir fræðimenn sem unnið hafa að rannsóknum þessa efnis 

telja aukninguna vera vegna annarra þátta. Talið er að áhrif nýrra skilgreininga og fleiri flokka 

á einhverfu hafi mikið að segja, ásamt því að greiningaraðferðir eru betri og aukin þekking 

meðal foreldra og fagmanna á einhverfu og skyldum röskunum (Páll Magnússon og Evald 

Sæmundsen, 2001; Posserud o.fl., 2009). 

 

 

 



  

13 

  

2 Greining 

2.1 Greining einhverfu 

Ekki eru til nein líffræðileg próf sem greina einhverfu heldur felst greiningin í því að leita eftir 

ákveðnum einkennum, samsetningu þeirra og styrkleikum. Mikilvægt er að útiloka þætti sem 

skýrt geta einkennin eins og heyrnarskerðingu, tauga- og efnaskiptasjúkdóma, litningagalla 

svo eitthvað sé nefnt. Eins og áður hefur komið fram þá byggist greining einhverfu á 

skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar WHO, ICD-10 (Evald Sæmundsen, 2008a; 

WHO, 1992/2005). Sérfræðingar skoða hegðun barnsins á kerfisbundinn hátt með tilliti til 

einkenna einhverfu og ítarlegar upplýsingar eru fengnar frá foreldrum í svokölluðu 

greiningarviðtali um hegðun barnsins og þroska. Það fer allt eftir atvikum hversu 

umfangsmiklar þroskamælingar eru gerðar og er algengt að stuðst sé við myndbönd og 

skriflegar upplýsingar um barnið. Einnig eru hagir fjölskyldunnar kannaðir því taka þarf tillit 

til allra þátta og heildarumhverfis barnsins (Evald Sæmundsen, 2008a). Greiningartækin sem 

notuð eru til að greina einhverfu eru viðamikil og nákvæm mælitæki. Greiningarferlið krefst 

tíma og fyrirhafnar fagaðila sem og foreldra og skjólstæðinga (Jóhanna Ella Jónsdóttir, e.d.). 

Eitt mest notaða greiningarviðtalið í rannsóknum á einhverfu hjá börnum og fullorðnum er 

ADI-R greiningarviðtal (e. Autism Diagnostic Interview-Revised) þar sem foreldrar eða 

umsjónaraðilar eru heimildarmenn. Viðtalið er staðlað, kerfisbundið greiningarviðtal og tekur 

um eina og hálfa til þrjár klukkustundir í framkvæmd. Þar er verið er að safna ítarlegum 

upplýsingum frá foreldrum eða öðrum umsjónaraðilum um þroska og hegðun barnsins svo 

hægt sé að framkvæma greiningu út frá fyrrgreindum skilyrðum ICD-10 (Rutter o.fl, 2003). 

Einnig er notast við mælitæki eins og áhorfsgreiningarmat fyrir einhverfu eða ADOS (e. 

Autism Diagnostic Observation Schedule) sem felur í sér beina mælingu á félagslegri hegðun, 

samskiptum og einhverfurófseinkennum (Lord o.fl., 1999). Ekki er lagt fyrir heildstætt 

greiningarmat nema staðfestur grunur leiki á einhverfu með svo til gerðri skimun á 

hegðunareinkennum einhverfu. Skimunartæki sem notuð eru hér á landi til að skima eftir 

einkennum einhverfu er annars vegar spurningalisti um félagslega svörunarhæfni SRS (e. 

Social responsiveness scale). Spurningalistinn er hannaður fyrir börn og unglinga á aldrinum 

4-18 ára og fylltur út af foreldri og/eða kennara. Einnig er til skimunarlisti fyrir fullorðna en 

þá þurfa þeir sem fylla út listann að þekkja viðkomandi skjólstæðing mjög vel (Constantino 
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og Gruber, 2005). Hins vegar er spurningalisti um félagslega tjáskipti SCQ (e. Social 

Communication Questionnaire) og er fylltur út af foreldri eða öðrum umsjónaraðila. Þessi 

spurningalisti hjálpar til við mat á félagslegri virkni og hæfni í samskiptum hjá börnum (Bailey 

o.fl., 2003). Þessi skimunartæki eru ekki greiningartæki en hins vegar er hægt að koma auga 

á einhverfurófseinkenni og skildar raskanir hjá börnum og fullorðnum með notkun þeirra og 

er þeim einstaklingum vísað í ítarlegri greiningu hjá viðeigandi fagaðila (Constantino og 

Gruber, 2005; Rutter o.fl., 2003).  

2.2 Greiningarferlið 

Frumgreining eða skimun á vanda barnsins þarf að liggja fyrir áður en ákveðið hvert eigi að 

vísa barninu áfram til frekari greiningar. Það fer allt eftir alvarleika fötlunarinnar á hvaða 

þjónustustigi barnið lendir. Börn sem talin eru vera með væga fötlun er vísað til greiningar 

hjá annars stigs þjónustuaðila (Stefán J. Hreiðarsson o.fl., 2009) en börn með alvarlegri 

fatlanir er vísað á þriðja stigs þjónustuaðila eins og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

(Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006).  

Þegar tilvísun um frekari greiningu barns er komin  inn á borð Greiningarstöðvarinnar 

fer ákveðið ferli af stað. Starfið þar byggir á þverfaglegri teymisvinnu þar sem sérfræðingar 

úr flestum fagstéttum koma að greiningu, ráðgjöf og fræðslu. Skoða þarf eðli tilvísunar og 

hvaða athuganir hafa þegar farið fram svo hægt sé að ákveða hvaða fagstéttir þurfi að 

tengjast bæði barni og fjölskyldu þess. Því næst er ákveðið hvernig athugunin fer fram, 

skipulag hennar og framkvæmd. Þegar athugun er lokið komast fagaðilar að sameiginlegri 

niðurstöðu um greiningu barnsins og gera áætlun um áframhaldandi afskipti og hlutverk 

þjónustuaðila. Niðurstöður athugunarinnar eru kynntar fyrir foreldrum og gengið frá 

skýrslum, vottorðum og niðurstöðum svo hægt sé að koma þeim til þeirra aðila sem málið 

varðar. Loks er haldinn fundur með foreldrum og þjónustuaðilum þar sem farið er yfir 

niðurstöðu greiningarinnar og hvaða þjónustu barnið þarf á að halda (Guðrún Þorsteinsdóttir 

o.fl., 2006).  
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3 Þjónusta við fatlaða 

3.1 Velferðarráðuneytið  

Heilbrigðisráðuneytið og félags- og tryggingamálaráðuneytið voru sameinuð í eitt ráðuneyti, 

velferðarráðuneytið sem tók formlega til starfa árið 2011. Helstu verkefni þess ráðuneytis 

eru velferðar- og fjölskyldumál, heilbrigðisþjónusta, húsnæðismál, vinnumarkaðsmál og 

jafnréttismál sem áður voru í höndum hinna tveggja ráðuneytanna (Velferðarráðuneytið, 

e.d.c).  

Áður en að velferðarráðuneytið tók til starfa var stefnumótun aðgreind innan tveggja 

ráðuneyta og skipting ábyrgðar oft óljós vegna skörunar. Skilin á milli starfsemi og verkefna 

stofnananna innan heilbrigðisþjónustunnar og þeirra verkefna og starfsemi sem fellur undir 

félagsmálalöggjöfina voru mjög óljós eins og lög um málefni fatlaðra og lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Einnig sköruðust verkefni í heilbrigðisþjónustu og verkefni í 

félagsþjónustunni og lög um félagsþjónustu hafa skýra snertifleti við aðra heilbrigðis- og 

félagmálalöggjöf eins og barnaverndarlög, lög um málefni fatlaðs fólks og lög um málefni 

aldraðra. Þegar skilin á milli ráðuneytanna voru óljós og ábyrgðarskipting að sama skapi 

vegna skörunar gat verið mikil hætta á því að viðfangsefni sem og einstaklingar lentu á 

vergangi milli heilbrigðis- og félasþjónustu. Þetta gat leitt til þess að notandi fengi lakari 

þjónustu fyrir vikið og hefur þetta mestu áhrifin á mál sem hafa margþætt og flókin 

úrlausnarefni, bæði einstaklinga og fjölskyldna (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Markmiðið með sameiningu ráðuneytanna tveggja og tilkomu velferðarráðuneytisins 

er að gera þjónustu hins opinbera við almenning og atvinnulíf eins góða og mögulegt er. 

Talið er að sameining ráðuneytanna muni skila bættri þjónustu til almennings og notenda 

velferðarþjónustu og að það verði auðveldara að mæta þörfum hvers og eins 

(Ríkisendurskoðun, 2011). Sem dæmi má nefna þá þurfa fjölskyldur barna sem eiga við 

langvarandi og alvarlegan geð og hegðunarvanda að stríða yfirleitt á mikilli og viðunandi 

þjónustu að halda. Fjöldi aðila koma að þjónustu við börnin og fjölskyldur þeirra eins og 

skólar og félagsmálayfirvöld í sveitarfélaginu, Barna- og unglingageðdeildin (BUGL), 

Barnaverndarstofa og stofnanir á hennar vegum og jafnvel fleiri. Þar sem öll þessi þjónusta 

er nú komin undir eitt ráðuneyti hefur skapast tækifæri til samþættingar þjónustunnar með 

heildarsýn að leiðarljósi. Þjónustan gagnast börnunum mun betur því hún er bæði samfelld 

og byggð á heildarþörf barnanna og fjölskyldum þeirra (Lára Björnsdóttir, 2006). 
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3.2 Tryggingastofnun ríkisins 

Tryggingastofnun ríkisins er ein stærsta þjónustustofnun landsins og starfar samkvæmt 

lögum um almannatryggingar nr. 100/2007, lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 og 

reglugerðum frá velferðarráðuneytinu. Tryggingastofnun heyrir undir velferðarráðuneytið og 

setur Alþingi lögin sem hún starfar eftir. Hlutverk stofnunarinnar er að framfylgja þeim 

lögum sem hún starfar eftir og lögum um málefni langveikra barna. Einnig sinnir stofnunin 

öðrum verkefnum sem henni er falin hverju sinni (Tryggingastofnun, e.d.b).  

Tryggingastofnun veitir foreldrum langveikra barna sértæka aðstoð eins og 

umönnunargreiðslur, umönnunarkort og foreldragreiðslur (Tryggingastofnun, e.d.a).  

Umönnunargreiðslur er fjárhagsleg aðstoð sem veitt er þeim foreldrum sem eiga 

langveik börn. Þessar greiðslur flokkast undir félagslega aðstoð samkvæmt 4. gr. laga um 

félagslega aðstoð nr. 99/2007 og eru veittar til að létta undir með foreldrum því umönnun 

barna er krefjandi og kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu, meðferðar og þjálfunar er 

umtalsverður. Foreldrar geta fengið umönnunargreiðslum ef þess er þörf fram til 18 ára 

aldurs barns. Einnig er hægt að sækja um umönnunarkort hjá Tryggingastofnun og veitir það 

foreldrum afslátt af læknisþjónustu fyrir börn (Dóra S. Bjarnason, 2010; Tryggingastofnun, 

e.d.c). 

Þeir foreldrar sem þurfa að leggja niður störf eða geta ekki stundað nám vegna 

veikinda barna sinna eða fötlunar eiga rétt á foreldragreiðslum. Foreldrar geta sótt um þrjár 

tegundir greiðslna, greiðslur til foreldra á vinnumarkaði, greiðslur til foreldra í námi og 

almenn fjárhagsaðstoð eða grunngreiðslur (Tryggingastofnun, e.d.d).  

Foreldrar sem eru á vinnumarkaði og eiga barn sem greindust eftir 1. október 2007 

geta átt rétt á launatengdum greiðslum. Til að eiga rétt á slíkum greiðslum þarf að sýna fram 

á að foreldri þurfi að leggja niður störf sín vegna veikinda eða fötlunar barns síns. Að sama 

skapi með greiðslur til foreldra sem þurfa að hætta eða gera hlé á námi vegna veikinda eða 

fötlunar barns síns (Tryggingastofnun, e.d.c).  

Almenn fjárhagsaðstoð eða grunngreiðslur er veitt þeim foreldrum eru hvorki á 

vinnumarkaði eða í námi þegar barn greinist. Einnig geta foreldrar sótt um grunngreiðslur í 

framhaldi af launatengdum greiðslum eða greiðslum til forelra í námi (Tryggingastofnun, 

e.d.c).  
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3.3 Félagsleg þjónusta við fatlað fólk 

Þjónusta við fatlað fólk, börn og fullorðna, hefur verið á ábyrgð sveitarfélaganna frá árinu 

2011 en áður var hún í höndum ríkisins. Ástæða tilfærslu þjónustunnar til sveitarfélaganna 

var að bæta þjónustu við fatlað fólk og laga hana að þörfum hvers og eins. Einnig að stuðla 

að samþættingu þjónustunnar, við það verður þjónustan aðgengilegri, það skapast skýrari 

línur um félagslega stöðu og réttarstöðu allra notenda þjónustunnar (Velferðarráðuneytið, 

2009b).  

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, sem hafa verið í gildi 

síðastliðin 20 ár sem sagt löngu áður en að tilfærsla ábyrgðar var flutt frá ríki yfir til 

sveitarfélaga, kemur fram að félagsmálanefnd ber að veita fötluðum þjónustu sem tryggir 

þeim sambærileg lífskjör og jafnrétti á við aðra þegna þjóðfélagsins. Auk þess ber 

félagsmálanefnd að skapa fötluðum þau skilyrði sem gerir þeim kleift að lifa sem eðlilegustu 

lífi miðað við getu hvers og eins. Einnig kemur fram í lögunum að fatlaðir eiga rétt á almennri 

þjónustu og aðstoð samkvæmt þessum lögum. Reynist þörf hins fatlaða á þjónustu meiri en 

almenn þjónusta geti veitt honum skal hann fá þjónustu samkvæmt lögum um málefni 

fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum 152/2010.  

Foreldrar fatlaðra barna geta því leitað eftir aðstoð til félagsþjónustunnar í sínu 

sveitarfélagi. Þar er boðið uppá félagslega ráðgjöf eins og kveðið er á um í lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga í 16.gr., 17.gr. og 18.gr. Yfirleitt eru það félagsráðgjafar sem 

annast félagslega ráðgjöf eða starfsmenn sem eru með viðhlítandi menntun. Ráðgjöf miðar 

að því að koma til móts við þarfir einstaklingsins, veita upplýsingar og leiðbeina um félagsleg 

réttindamál og veita stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda. Markmið 

ráðgjafarinnar er að aðstoða fólk til sjálfshjálpar svo að einstaklingurinn geti notið sín sem 

best í samfélaginu. 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks eiga fjölskyldur fatlaðra barna rétt á 

þjónustu stuðningsfjölskyldna eftir því sem þörf krefur. Einnig eiga foreldrar kost á 

skammtímavistun fyrir börn sín sem er tímabundin dvöl og er ætluð fötluðum börnum til 

hvíldar eða vegna erfiðra heimilisaðstæðna svo sem veikinda eða annars álags. Kveðið er á 

um að sumardvöl skal vera í boði fyrir fötluð börn þegar þörf er á. Sumardvöl er ætlað að 

gefa fötluðum kost á að skipta um umhverfi og dveljast utan heimilis síns sér til ánægju og 

tilbreytingar. 
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Ferðaþjónusta fatlaðra er í hönum félagsþjónustunnar og er sú þjónusta ætluð til 

afnota fyrir þá sem eru í hjólastól, blindir og geta ekki notað önnur farartæki og þá sem eru 

ófærir um að nota almenningsvagna vegna annarrar langvarandi fötlunar og hafa ekki 

aðgang að eigin farartæki. Umsókn um ferðaþjónustu fatlaðra þarf að senda til 

þjónustumiðstöðvar í því hverfi sem viðkomandi býr í. Umsóknin er svo metin á grundvelli 

möguleika þess fatlaða til að nýta sér þá almennu þjónustu sem í boði er eins og 

almenningsvagna (Reykjavíkurborg, 2011). Ferðaþjónusta er mikilvæg fyrir þá sem ekki geta 

nýtt sér almenningsvagna eða aðra ferðamöguleika vegan fötlunar sinnar. Það gerir þeim 

kleift að stunda atvinnu, nám og njóta tómstunda eins og aðrir þegnar þjóðfélagsins 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum eiga 

fatlaðir rétt á félagslegri þjónustu á heimilum sínum sem felst í því að treysta möguleika 

þeirra til sjálfstæðs heimilishalds. Sem dæmi um slíka þjónustu er liðveisla sem er 

persónulegur stuðningur og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun 

eins og aðstoð til að njóta menningar og félagslífs. Í sérstökum tilfellum skal veita fötluðum 

frekari liðveislu sem felur í sér aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs. Þessi þjónusta er veitt 

með það í huga að hún sé nauðsynleg og komi í veg fyrir dvöl á stofnun. 

Samkvæmt 43.gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga kemur fram að félagsmálanefnd 

ber að tryggja fötluðum hentugt íbúðarhúsnæði og í lögum um málefni fatlaðs fólks er fjallað 

frekar um þau ákvæði. Þar kemur fram að sveitarfélögum ber að tryggja fötluðu fólki 

húsnæðisúrræði og félagslega þjónustu á eigin heimili sem gerir þeim kleift að búa á eigin 

heimili í samræmi við þarfir þess og óskir. Einnig er kveðið á um að búseta fatlaðra skuli vera 

í íbúðabyggð auk þess þarf búseta að vera staðsett nærri almennri og opinberri þjónustu eins 

og kostur er. 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks er kveðið á um að fatlað fólk eiga rétt á að 

njóta félagslegrar hæfingar og endurhæfingar til að draga úr áhrifum fötlunar og auka hæfni 

sína til starfa og þátttöku í daglegu lífi. Það þarf að starfrækja sérstakar hæfingar- og 

endurhæfingarstöðvar, dagvistun fyrir fatlaða sem gætu veitt þroskaþjálfun, iðjuþjálfun 

og/eða starfsþjálfun. Heimilt er að veita fötluðum styrki sem hjálpar til við að virkja þau í 

þátttöku daglegs lífs. 

Atvinnumál eru nokkuð vel varin samkvæmt lögum um málefnum fatlaðs fólks og eiga 

fatlaðir rétt á að fá aðstoð við atvinnuleit, starfsráðgjöf, aðstoð á almennum vinnumarkaði til 
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að geta sinnt sínum starfi ef þess er þörf, fræðslu og leiðbeiningar svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig á fötluðu fólki að standa til boða vernduð vinna á almennum vinnumarkaði sem er 

skipulögð með tilliti til fötlunar.  

3.4 Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Miklar breytingar hafa orðið á þjónustu við fólk með skerta færni undanfarna áratugi. 

Viðhorf og stefna hafa breyst með tímanum og hefur verið litið til þess að notendur 

þjónustunnar ráði meiru um inntak hennar og þarfir einstaklingsins eru hafðar í fyrirrúmi. 

Þessi þjónusta snýst um að einstaklingar sem þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs stjórna því 

sjálfir hvers konar þjónustu þeir fá, hvar og hvernig hún er veitt og af hverjum. Þjónusta af 

þessu tagi kallast Notendastýrð persónuleg aðstoð (Velferðarráðuneytið, e.d.b). Þjónustan er 

samt sem áður háð tilteknum fjárhags- og tímaramma sem veltur á mati um þjónustuþörf 

einstaklingsins. Markmiðið með notendastýrðri persónulegri aðstoð er að gera fötluðu fólki 

kleift að geta notið sjálfstæðis í lífi sínu eins og aðrir þegnar þjófélagsins (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.). Fyrsta tilraun um slíka þjónustu hér á landi má rekja til ársins 1994 og 

hefur þetta þjónustuform verið að einhverju leyti síðan þá með ýmsum hætti en ekki í 

stórum stíl (Velferðarráðuneytið, e.d.a). Drög sem gerð hafa verið að umfangsmikilli 

stefnumótun af félags- og tryggingamálaráðuneytinu um þjónustu við fötluð börn og 

fullorðna 2007-2016 kemur fram að unnið verði að því að þróa þjónusta af þessu tagi fyrir 

notendur (Félagsmálaráðuneytið, 2006; Velferðarráðuneytið, e.d.a). Samkvæmt 19.gr. í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Ísland varð aðili að árið 2007 

koma þessi markmið skýrt fram. 

19. gr. Að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu. 

Ríkin, sem eru aðilar að samningi þessum, viðurkenna jafnan rétt allra fatlaðra til 

að lifa í samfélaginu og rétt til að velja og hafna til jafns við aðra og skulu gera 

árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlaðir megi njóta þessa réttar 

til fulls og stuðla að fullri þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar, meðal annars 

með því að tryggja:  

a) fötluðum tækifæri til þess að velja sér búsetustað og hvar og með hverjum 

þeir búa, til jafns við aðra, og að þeim sé ekki gert að eiga heima þar sem 

tiltekið búsetuform ríkir,  
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b) fötluðum aðgang að margs konar samfélagsaðstoð, á borð við 

heimaþjónustu, vist á dvalarheimili og annars konar aðstoð, m.a. 

nauðsynlegri þjónustu til að geta lifað í samfélaginu án aðgreiningar og til að 

koma í veg fyrir einangrun þeirra og aðskilnað frá samfélaginu,  

c) að samfélagsþjónusta og aðstaða fyrir almenning standi fötluðum til boða til 

jafns við aðra og svari þörfum þeirra (Velferðarráðuneytið, 2009a, bls. 12).  

Samningurinn Sameinuðu þjóðanna hefur enn ekki verið fullgiltur á Íslandi því það þarf 

að endurskoða lög um málefni fatlaðs fólks og gera breytingar á ýmsum öðrum lögum og 

reglugerðum til að uppfylla þær kröfur sem samningurinn felur í sér (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2010; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). Nefnd félags- og 

tryggingamálaráðherra sem var skipuð árið 2008, til að fjalla um fullgildingu samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, leggur til að notendastýrð persónuleg aðstoð 

verði lögfest hér á landi til að uppfylla ákvæði 19. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna. Einnig 

leggur nefndin til að félags- og tryggingamálaráðuneytið miði að því að fatlaðir hafi val um 

sjálfstæða búsetu og gefist kostur á viðeigandi þjónustu í síðasta lagi árin 2015-2020 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 

3.5 Geðheilbrigðisþjónusta 

Það var í fyrsta skiptið árið 1960 sem íslenskum börnum og unglingum upp að 15 ára aldri var 

veitt geðheilbrigðisþjónusta opinberlega. Það var þá sem Geðverndardeild barna á 

Heilsuverndarstöðinni hóf starfsemi sína og var hún starfrækt á vegum Reykjavíkurborgar. 

Þar gátu foreldrar sótt þjónustu fyrir börn sín, vandi þeirra var greindur og þeim veitt 

viðeigandi meðferð (Evald Sæmundsen, 2008a).  

Árið 1970 hóf Barnageðdeild Barnaspítala Hringsins starfsemi sína og leysti af hólmi 

starfsemi Geðverndardeild barna, sem nú heitir Barna- og unglingageðdeild Landspítalans 

eða BUGL eins og hún er yfirleitt kölluð í daglegu tali (Evald Sæmundsen, 2008a). Þar voru 

starfræktar tvær innlagningardeildir og dvöldu þar nær eingöngu börn með einhverfu. Fá eða 

engin önnur úrræði utan spítalans stóðu fjölskyldum einhverfra barna til boða úti í 

þjóðfélaginu þrátt fyrir brýna þörf á þjónustu. Starfsfólk Barnageðdeildarinnar reyndi hvað 

það gat að vinna að stofnun meðferðarheimilis fyrir börn með einhverfu í samstarfi við 

spítalann, svo að fjölskyldur þessara barna hefðu einhver önnur úrræði, en án árangurs 
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(Sólveig Guðlaugsdóttir, 1997). Árið 1977 stofnuðu foreldrar einhverfra barna og fagaðilar 

Barnageðdeildarinnar Umsjónarfélag einhverfra barna sem nú heitir Umsjónarfélag 

einhverfra, meðal annars í þeim tilgangi að koma upp meðferðarheimili fyrir einhverf börn, 

(Sólveig Guðlaugsdóttir, 1997). 

Talið er að fyrsta einhverfutilfellið hér á landi, tíu ára gömul stúlka, hafi verið greint á 

BUGL stuttu eftir að deildin hóf starfsemi sína. Þangað var flestum börnum vísað sem höfðu 

alvarleg frávik í hegðun, líðan og þroska. Ekki er vitað til þess að einhver tilfelli hefðu greinst 

fyrir þann tíma því ekki er að finna neinar upplýsingar um það í gögnum Geðverndardeildar 

barna (Evald Sæmundsen, 2008a). Ársskýrslur Barnageðdeildar Barnaspítala Hringsins (BUGL) 

innihéldu hins vegar ekki upplýsingar um einhverfutilfelli fyrr en árið 1977. Í þeirri skýrslu 

kom fram að á tímabilinu 1973-1976 hefðu tíu börn verið greind með einhverfu. Árið 1991 

voru einhverfutilfelli á skrá orðin 42 talsins og eru það einstaklingar sem eru fæddir á 

árunum 1959-1985 (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2010).  

Velferðarþjónustu samfélagsins er skipt upp í þrjú þjónustustig, grunnþjónusta sem er 

fyrsta stigs þjónusta og flokkast undir heilsugæslu, skóla og félagsþjónustu. Því næst er það 

ítarþjónusta sem er annars stigs þjónusta og flokkast undir sérfræðinga á stofu, sérhæfð 

meðferðarteymi og þroska og hegðunarstöð. Loks er það sérþjónusta sem er þriðja stigs 

þjónusta og flokkast undir til dæmis BUGL og Greiningar- og ráðgjafarþjónustu ríkisins 

(Landspítali, 2010).  

Í dag er veitt fjölbreytileg og sérhæfð geðheilbrigðisþjónusta á BUGL fyrir börn og 

unglinga. Deildin sérhæfir sig í greiningu og veitir viðeigandi meðferð og stuðlar að betri 

lífsgæðum fyrir börnin og fjölskyldu þeirra. Starfsemin er byggð á þverfaglegri teymisvinnu 

fagfólks úr ýmsum fagstéttum eins og læknar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, 

félagsráðgjafar, iðjuþjálfar, listmeðferðarfræðingar og sjúkraliðar. Starfandi eru ýmis 

greiningar- og meðferðarteymi innan stofnunarinnar eins og almennt teymi, 

átröskunarteymi, fjölskylduteymi, taugateymi og vettvangsteymi (Landspítali, 2010)  

BUGL tekur á móti tilvísunum frá öllu landinu, fær einna helst tilvísanir frá greiningar- 

og meðferðarteymum, sérfræðilæknum, heilsugæslulæknum, sálfræðingum og öðrum 

sérfræðingum sem starfa við leikskóla- og grunnskólaþjónustu, félagsþjónustu eða 

Barnavernd. Starfseminni á BUGL er skipt í göngudeild, barnadeild og unglingadeild sem eru 

innlagnardeildir. Á Göngudeildinni geta börn og unglingar komið til meðferðar og er byrjað á 

því að skilgreina vandann. Því næst er unnin ítarleg greiningarvinna og loks boðið upp á 
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viðeigandi meðferð. Samvinna við fjölskyldu barnsins um viðeigandi stuðning er mikilvægur í 

þessu starfi og við alla þá aðila sem tengjast nærumhverfi barnsins eins og tilvísanda, skóla, 

félags- og sálfræðiþjónustu eða Barnavernd þegar við á Göngudeildin býður upp á margs 

konar meðferð bæði fyrir barnið og fjölskyldu þess, til að mynda stuðnings- og 

meðferðarviðtöl, námskeið, hópmeðferð, listmeðferð, lyfjameðferð og fleira (Landspítali, 

2010).  

Þegar þörf er fyrir sérhæfð úrræði sem ekki er hægt að veita á göngudeildinni eru 

innlagnadeildirnar nýttar. Barnadeildin er ætluð börnum upp að 13 ára aldri og geta allt að 

átta börn dvalið þar fimm daga vikunnar. Þetta er dagdeild og ef til þess kemur að barn þurfi 

sólarhringsvistun gistir það á unglingadeildinni ásamt öðru foreldri sínum. Unglingadeildin er 

ætluð unglingum upp að 18 ára aldri og geta allt að níu unglingar dvalið þar daglangt eða 

allan sólarhringinn ef þess er þörf (Landspítali, 2010)  

Á þessum deildum er lögð áhersla á sérhæfða greiningu á líðan og hegðun viðkomandi 

ásamt þeirri umhverfismeðferð sem eingöngu er hægt að veita á lokaðri deild. Einnig er lögð 

áhersla á virka þátttöku foreldra. Öll börn sem þarna dvelja fá einstaklingsmiðaða 

meðferðaráætlun sem er endurskoðuð reglulega. Börn á skólaskyldualdri sækja annað hvort 

sinn heimaskóla eða stunda nám við Brúarskóla á meðan innlögn stendur (Landspítali, 2010).  

3.6 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins var stofnuð árið 1986 á vegum Félagsmálaráðuneytisins 

og starfar samkvæmt lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003. 

Greiningarstöðin veitir börnum og unglingum með fötlun á aldrinum 0-18 ára þjónustu hvar 

sem er á landinu (Stefán J. Hreiðarsson o.fl., 2009). Greiningarstöðin byrjaði að taka virkan 

þátt í greiningum og mati á börnum með einhverfu árið 1990 í samstarfi við 

Barnageðdeildina. Börn sem greind voru með einhverfu eða aðrar skyldar raskanir á 

Greiningarstöðinni á þeim tíma var vísað til Barnageðdeildarinnar til frekari greiningar eða 

eftirfylgni fram til ársins 1997. Það ár var tekin sú ákvörðun að flytja ætti alla þjónustu við 

einhverf börn og fjölskyldu þeirra á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (Evald Sæmundsen, 

2008a; Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl, 2006).  

Í dag er starfsemi Greiningarstöðvar skipt í þrjú fagsvið, fagsvið einhverfu, fagsvið 

hreyfi og skynhamlana og svo fagsvið þroskahamlana. Greiningarstöðin byggir á þverfaglegri 

teymisvinnu eins og áður hefur komið fram. Með þessu fyrirkomulagi er verið að sníða 
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þjónustuna að þörfum barnsins og fjölskyldu þess. Samvinna við foreldra og fagaðila er mjög 

mikilvæg og leggur Greiningarstöðin ríka áherslu á það til að þjónustan skili sér sem best 

(Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006; Stefán J. Hreiðarsson o.fl., 2009).  

 Eftir að Greiningarstöðin tók alfarið við greiningum og þjónustu við einhverf börn árið 

1997 (Evald Sæmundsen, 2008a) fjölgaði tilvísunum á Greiningarstöðina umtalsvert. Talið er 

að aukin þekking á þroskafrávikum barna, þekking á gagnsemi snemmgreiningar og 

íhlutunar, lögbundinn réttur barna og skyldur ríkis og sveitarfélaga til íhlutunar sé ástæða 

aukinnar eftirspurnar. Vegna þessarar fjölgunar urðu heilmiklar breytingar á vinnuferlum, 

ráðgjöf og íhlutun ásamt því að auka þurfti við fræðslustarfsemi stofnunarinnar í formi 

námskeiða og vinnusmiðju. Einnig kölluðu þessar breytingar á aukinn fjölda starfsmanna en 

þrátt fyrir fleiri starfsmenn hefur ekki verið hægt að sinna aukinni eftirspurn eftir þjónustu. 

Biðtími eftir greiningu og ráðgjöf er talinn í árum en ekki mánuðum og er það óásættanlegt 

miðað við það að Ísland telst til velferðarsamfélags (Stefán J Hreiðarson o.fl., 2009). 

Til þess að geta annað eftirspurninni hefur Greiningarstöðin sett niður skýra 

skilgreiningu á þeirri þjónustu sem stofnunin veitir og hvaða þjónustu skuli veita á öðrum 

þjónustustigum. Það má vel búast við því að 15-20% barna þurfi einhverja aðstoð á 

uppvaxtarárunum vegna heilsufarsvanda, þroskafrávika og/eða námsvanda og er jafnvel 

hægt að mæta þörfum þessara barna án þess að vísa þeim til Greiningarstöðvarinnar. Talið 

er að um 3,5% hvers árgangs, eða um 160 börn miðað við 4500 börn í árgangi, komi á 

Greiningarstöðina. Til að skilgreina þjónustuna hefur Greiningarstöðin sett nokkurs konar 

ramma og verða börnin að uppfylla þær kröfur til að fá þjónustu Greiningarstöðvarinnar. 

Börn sem eru með þroskahömlun, einhverfu eða einhverfurófsraskanir og svo börn með 

alvarlegar hreyfihamlanir, blindu eða sjónskerðing er vísað til Greiningarstöðvarinnar. Einnig 

þau börn sem eru með blandaðar og flóknar hamlanir og/eða alvarlegar fylgiraskanir. Börn 

sem eru með vægari raskanir er vísað á greiningar- og þjónustuaðila á annars stigs 

þjónustustigi og er mikilvægt er að þróa skipulagt og markvisst samstarf við þá aðila. 

Greiningarstöðin tekur þátt í athugunum og veitir ráðgjöf vegna þeirra barna og unglinga 

sem haldin eru alvarlegum, sjaldgæfum og flóknum fötlunum. Til að tryggja þessum börnum 

og unglingum sem haldin eru vægari röskun sem besta þjónustu er lögð áhersla á að 

sérfræðingar sem sinna annars stigs þjónustu fái ráðgjöf og handleiðslu frá sérfræðingum 

Greiningarstöðvarinnar. Börn sem eru ekki komin inn á leikskóla sökum ungs aldurs eru aftur 
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á móti að fá þjónustu frá Greiningarstöðinni í formi ráðgjafar, sértækrar þjálfunar og 

snemmtækrar íhlutunar (Stefán J. Hreiðarsson o.fl., 2009).  

3.7 Þroska og hegðunarstöð 

Þroska- og hegðunarstöðin er annars stigs þjónustuaðili og tilheyrir Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins, hét áður Miðstöð heilsuverndar barna. Hlutverk hennar er að draga 

úr frávikum í þroska og hegðun og efla lífsgæði og framtíðarhorfum barna 12 ára og yngri 

(Heilsugæslan, e.d.a). Eins og áður hefur komið fram þá sinnir annars stigs þjónustuaðilar 

börnum með vægari raskanir (Stefán J. Hreiðarsson o.fl., 2009) og eru því sum þeirra ekki 

flokkuð sem fötluð, þau mundu frekar falla undir skilgreiningu gráa svæðisins sem fjallað var 

um hér að framan (Páll Magnússon, 1997). Þroska- og hegðunarstöðin sinnir greiningu á 

þroska og hegðun ásamt ráðgjöf, meðferð og fræðslu vegna frávika eða annarra erfiðleika í 

þroska og hegðun hjá börnum. Starfsemin er byggð á þverfaglegri teymisvinnu sem vinnur 

eftir markvissu skipulagi. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða nálgun og notalegt viðmót. 

Þroska og hegðunarstöðin er í reglulegu faglegu samstarfi við mennta-, félags- og 

heilbrigðisþjónustu víðsvegar um landið þar sem ekki er kostur á sambærilegri þjónustu 

(Heilsugæslan, e.d.b).   

Þroska- og hegðunarstöðin leggur mikla áherslu á námskeið og fræðslu fyrir fagfólk og 

fjölskyldur. Foreldrum er boðið uppá ýmiss konar þjónustu þegar greining er orðin ljós eftir 

því sem þurfa þykir. Foreldrar geta fengið fræðslu og ráðgjöf um leiðir sem geta hjálpað 

barninu eins og þroskaörvun, færniþjálfun og hegðunarmótun ásamt fræðsluefni og hagnýt 

ráð hvað varðar ýmis frávik og úrræði. Ef talið er að barnið þurfi frekari greiningu eru 

tilvísanir gerðar í viðeigandi greiningu og/eða önnur meðferðarúrræði (Heilsugæslan, e.d.a).  

3.8 Umsjónarfélag Einhverfra 

Eins og áður hefur komið fram var Umsjónarfélag einhverfra barna stofnað árið 1977 af 

fagaðilum og foreldrum einhverfra barna, sem heitir í dag Umsjónarfélag einhverfra. 

Fljótlega eftir stofnun félagsins fóru stjórnendur þess að beita sér fyrir því að finna viðeigandi 

úrræði fyrir börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra. Sett var á stofn skammtímavistun fyrir 

þau börn sem enn gátu verið heima en til að byrja með var sú ráðstöfun einnig notuð sem 

neyðarráðstöfun fyrir börn sem bjuggu við óviðunandi aðstæður heima fyrir. Einnig hafa 

foreldrar barist fyrir því að boðið sé upp á sumarúrræði fyrir einhverf börn sín og var lítið um 

að hugað var að þeim úrræðum. Nú í dag eru starfrækt þrjú sambýli fyrir einhverfa, 
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Trönuhólar sem áður var meðferðarheimili fyrir einhverf börn, Sæbraut og Hólaberg. 

Umsjónarfélag einhverfra barna sá um rekstur þessara sambýla til að byrja með en nú hefur 

Félagsmálaráðuneytið tekið að sér rekstur heimilanna (Sólveig Guðlaugsdóttir, 1997).  

Megin markmið félagsins er að bæta þjónustu við einstaklinga með einhverfu og 

skyldar raskanir, vera vettvangur fyrir aðstandendur einhverfra og veita þeim gagnkvæman 

stuðning. Lögð hefur verið mikil áhersla á virka þátttöku í að móta þjónustu fyrir þennan hóp 

og er mikilvægt að foreldrar og aðrir aðstandendur láti til sín taka og standi vörð um rétt 

barna sinna. Félagið hefur einnig lagt ríka áherslu á fræðslu- og kynningarstarfsemi til að 

auka þekkingu á þessari fötlun út í þjóðfélaginu (Umsjónarfélag einhverfra, 2012).  

Þeir sem koma að stjórn Umsjónarfélags einhverfra í dag eru foreldrar, aðstandendur, 

fagfólk og allir þeir sem bera hag þeirra sem eru með einhverfu og aðrar skyldar raskanir fyrir 

brjósti (Umsjónarfélag einhverfra, 2012). Minnst einn úr röðum foreldra þarf að vera í stjórn 

og er kveðið á um það í lögum félagsins. Einnig hefur fagfólk alltaf verið í stjórn félagsins. Í 

gegnum árin hefur félagið verið í góðu samstarfi við fagfólk á þessu sviði. Einnig hefur félagið 

stutt við bakið á fagfólki sem hefur áhuga fyrir því að fara erlendis til frekari menntunar eða 

til að auka þekkingu sína á einhverfu og þeirri þjónustu sem er í boði fyrir þennan hóp 

(Sólveig Guðlaugsdóttir, 1997).  

3.9 Sjónarhóll 

Foreldrar og fjölskyldur barna með sérþarfir eyða miklum tíma og orku í leit að þjónustu og 

ráðgjöf. Erfitt er að rata um völundarhús velferðarkerfisins og oftar en ekki sem fólki er vísað 

á milli ráðuneyta og stofnana, sérfræðinga og ráðgjafa. Margir hverjir villast af leið eða 

hreinlega gefast upp á leit sinni. Forsvarsmenn ADHD samtakanna, Landssamtakanna 

Þroskahjálpar, Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og Umhyggju, félag til stuðnings 

langveikum börnum ræddu sín á milli og voru þeir sammála að brýn þörf væri fyrir einhvern 

einn vettvang þar sem fólk gæti nálgast upplýsingar, leiðbeiningar og ráðgjöf á vegferð sinni 

um kerfið. Ákveðið var að stofna sameiginlega ráðgjafarmiðstöð sem gæti leiðbeint 

foreldrum barna með sérþarfir sem fékk nafnið Sjónarhóll. Farið var af stað með landssöfnun 

„Fyrir sérstök börn til betra lífs“ sem náði hápunkti í nóvember 2003 með 

sjónvarpsútsendingu á ríkissjónvarpinu. Söfnunin gekk vonum framar og lögðu fjölmörg 

fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar söfnuninni lið með vinnuframlagi, fjárframlagi, láni á 

húsnæði og öðrum búnaði. Fimm stórfyrirtæki og stofnanir gerðust fjárhagslegir bakhjarlar 
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Sjónarhóls fyrstu þrjú árin sem tryggðu Sjónarhóli stóra fjárhæð til reksturs þann tíma. 

Ráðgjafarmiðstöðin Sjónarhóll tók til starfa árið 2004 (Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð ses, 

2005). Þangað geta fjölskyldur leitað eftir aðstoð endurgjaldslaust með börn sín með 

margvísleg vandamál eins og samskipti við skóla, skort á stuðningsúrræðum, félagslega 

erfiðleika. Einnig geta foreldrar óskað eftir því að ráðgjafar fylgi þeim til fundar við lækna, 

kennara, félagsráðgjafa eða annarra sem veita þeim þjónustu (Sjónarhóll, e.d.). Samnýting 

þeirrar þekkingar sem félögin búa yfir hvert á sínu sviði leiðir til aukinnar skilvirkni og 

auðveldar foreldrum að átta sig á því hvar þau geta leitað aðstoðar í kerfinu og við hvern þau 

eiga að tala (Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð ses, 2005).  

Markmið stofnunarinnar er að tryggja fjölskyldum barna með sérþarfir jafnrétti og 

sambærileg lífskjör og aðrar fjölskyldur. Einnig að fjölskyldur þessara barna fái tækifæri til 

þess að búa við lífsskilyrði sem gera þeim kleift að lifa eðlilegu lífi. Ráðgjafar Sjónarhóls gæta 

hagsmuna fjölskyldna barna með sérþarfir og leggja áherslu á að upplýsa þau um réttindi sín 

til þjónustu samfélagsins og aðstoða við að finna úræði sem hentar hverjum og einum og fá 

þá þjónustu. Þeir hafa þekkingu og reynslu á hve fjölþætt þörf þessara fjölskyldna og 

aðstæðum. Einnig hafa þeir heildarsýn yfir málefni á þessu sviði og veita stuðning og 

eftirfylgd í málum ef þess er óskað. Ráðgjafarnir eru ekki háðir ákveðnum stofnunum en lögð 

er áhersla á að vinna með þeim stofnunum og félagasamtökum sem koma að málefnum 

fjölskyldna og stuðla að þróun úrræða í samstarfi við þær. Fræðsla er einnig hluti af 

markmiðum Sjónarhóls og er lögð áhersla á að auka þekkingu í samfélaginu á ýmsum 

sjúkdómum og fötlun (Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð ses, 2009). 

3.10 Leikskólar 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum er tiltekið 

fram að fötluð börn eigi rétt á leikskóladvöl á vegum sveitarfélaganna. Hana á að veita á 

almennum leikskólum með nauðsynlegri stuðningsþjónustu samanber lög um leikskóla nr. 

90/2008.  

Leikskólar starfa nú samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008. Yfirstjórn þeirra mála 

sem lögin taka til er í höndum Menntamálaráðuneytisins en sveitarfélögin sjá um rekstur 

þeirra. Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er ætlað börnum sem ekki hafa náð 

skólaskyldualdri og annast uppeldi, umönnun og menntun barna að ósk foreldra. Samkvæmt 

ákvæðum innan laganna setur ráðherra leikskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð 
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reglulega en í henni koma fram helstu markmið leikskólastarfs ásamt uppeldis og 

menntunarhlutverki skólans. Samkvæmt þessu er leikskólinn skilgreindur sem bæði uppeldis 

og menntastofnun. 

Í aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á gildi leiksins, mikilvægi lýðræðis og jafnréttis. 

Starfsfólki ber að grípa til viðeigandi ráðstafana svo að öll börn fái að njóta sín sem best 

miðað við þroska og þarfir hvers og eins. Einnig er komið fram við börnin af virðingu og 

umhyggju og lögð áhersla á hvatningu og viðfangsefni við hæfi. Börnin eru fullgildir 

þátttakendur í samfélagi leikskólans. Aðalnámskráin er sáttmáli í þágu barna með hagsmuni 

þeirra og velferð að leiðarljósi. Þar geta foreldrar aflað sér upplýsinga um þau viðmið og 

kröfur sem gerðar eru í menntun og uppeldi barna (Menntamálaráðuneytið, 2011b).  

3.11 Grunnskólakerfið 

Í fræðslulögunum frá árinu 1936 kom fram að þeir sem ekki voru með líkamlega eða andlega 

heilsu eða siðgæði til að stunda skólanám mundu ekki fá inngöngu í barnaskóla. Nemendur 

urðu að mæta inntökuskilyrðum sem skólarnir hefðu sett fram. Með tímanum eða árið 1946 

varð breyting á fræðslulögum og skólanum var gert að taka tillit til nemenda sinna og 

skipuleggja starf sitt að eðli þeirra og þörfum. Þegar þessar breytingar verða á fræðslulögum 

var fötluðum börnum veittur aðgangur að almennum skólum landsins þó svo að skólakerfið 

var ekki að ráða við það á þeim tíma. Árið 1974 var það svo markað í lögum að öll börn á 

aldrinum 7-15 ára áttu rétt á námi, eftir að sú stefna kom til hafa jafnréttissjónarmið aukist 

til muna. Í dag eiga öll börn á tilteknum aldri óskorðaðan rétt til inngöngu í sinn hverfisskóla 

án tillit til aðstæðna fjölskyldu, áhugasviðs, tungumáls, trúar eða námshæfni. Skólinn á sem 

sagt að taka við öllum þeim börnum sem eiga rétt á inngöngu og veita þeim þá þjónustu sem 

þau eiga rétt á. Lengi vel voru ekki gerðar miklar kröfur um góðan námsárangur nemenda 

almennt heldur var lögð áhersla á að laða nemendur til náms og hjálpað þeim að líða vel í 

skólanum. Mikið hefur breyst frá þeim tíma og í dag eru gerðar miklar kröfur um að öll börn 

fái góða kennslu og stuðlað sé að góðum námsárangri án tillits til hæfni þeirra, áhugamála 

eða fötlunar (Gretar L. Marinósson, 2003).  

Árið 1996 þegar sveitarfélögin tóku alfarið við rekstri leik- og grunnskóla í landinu urðu 

veigamiklar breytingar á skipulagi til náms. Grunnskólar fengu meira svigrúm til að þróast í 

ólíkar áttir, meðal annar hvað varðar hugmyndafræði og kennslufræði. Upp úr aldamótunum 

2000 fækkar sérskólum og í stað þeirra verða smám saman til sérdeildir innan almennu 



  

28 

grunnskólanna. Ný lög um grunnskóla tóku gildi árið 2008 og var það í fyrsta skipti sem 

stefnan um skóla án aðgreiningar var skjalfest í opinberum gögnum. Miðað við þær 

kerfisbreytingar sem orðið hafa síðustu þrjátíu ár hefur þróunin verið í átt að skóla án 

aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).  

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og aðalnámskrá grunnskóla 2011 er lögð 

áhersla á jafnrétti til náms og kennslu við hæfi, óháð kyni, uppruna, litarhætti, trú, fötlun eða 

hvers konar sérkennum. Nemendur eiga rétt á að tekið sé tillit til námsþarfa þeirra í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar. Þeir nemendur sem eiga erfitt með nám vegna 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar eiga rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við mat hvers og eins. Ef það kemur upp sú staða að 

ekki sé talið mögulegt að veita barni kennslu við sitt hæfi innan almenns grunnskóla getur 

foreldri sótt um skólavist fyrir barnið í sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2011a).  

Sérdeildir innan grunnskóla Reykjavíkur eru fimm talsins og eru með sérhæft hlutverk. 

Þessar deildir þjóna börnum úr öllum hverfum borgarinnar. Fjórar sérdeildir eru fyrir 

nemendur með einhverfu og ein deild er fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta nemendur 

(Reykjavíkurborg, e.d.).  

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 kemur fram að 

sérstakur stuðningur geti falið í sér breytingu á námsmarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla. 

Það þýðir að barnið fær jafnvel annað námsefni en jafnaldrar sínir eða við sitt hæfi og getu. 

Einnig getur námsaðstæðum og kennsluaðferðum verið breytt í þágu barnsins. Gera þarf 

rökstudda einstaklingsnámskrá fyrir hvern og einn nemenda sem er byggð á upplýsingum um 

athugun og mat á stöðu nemandans í námi og þroska og hverjar heildaraðstæður hans eru. 

Það þarf að endurskoða námsskrána reglulega í samstarfi við foreldra og nemendur. 

Í reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 kemur fram að öllum skólum ber að skipa í 

stjórn nemendaverndarráðs. Í stjórninni hverju sinni eru allir þeir aðilar sem koma hvað mest 

að málefnum barna innan skóla eins og skólastjóri, umsjónaraðili kennslu nemenda með 

sérþarfir, fulltrúi skólaheilsugæslu, fulltrúi sérfræðiþjónustu sveitarfélaga og náms- og 

starfsráðgjafi. Einnig kemur fyrir að fulltrúar frá félagsþjónustu sveitarfélaga og 

barnaverndaryfirvöldum taki þátt í starfi nemendaverndarráðs ef tilefni er til. Hlutverk 

nemendaverndarráðs er að huga að skipulagi og framkvæmd við nemendur hvað varðar 



  

29 

heilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu. Einnig er nefndin til staðar til að 

aðstoða skólastjóra við framkvæmd áætala um sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið 

innan nefndarinnar getur bæði verið vegna einstakra nemenda eða forvarnarstarf.  

3.12 Starf og hlutverk félagsráðgjafa  

Þó svo að félagsráðgjafar séu ekki eina stéttin sem vinnur í félagsþjónustunni má segja að 

þeir hafi sett mark sitt á þá þjónustu í ríkari mæli en nokkur önnur stétt. Félagsráðgjafar 

nálgast viðfangsefni sín út frá heildarsýn sem þýðir að hver og einn einstaklingur er 

margbreytilegur og sérstakur. Skoða þarf aðstæður hvers og eins frá öllum hliðum og í 

samhengi við umhverfið og samfélagið í heild sinni. Þar af leiðandi þurfa félagsráðgjafar að 

vera jafnvígir á margt þó að það sé brýn þörf fyrir aukna sérhæfingu og þekkingu á ákveðnum 

sviðum eins og í fötlunarmálum, öldrunar og/eða barnaverndarmálum. Mikilvægt er að 

félagsráðgjafar þekki vel til samfélagsins og hvaða úrræði þar er að finna, skilja og geta greint 

hvernig fólk og umhverfi hefur áhrif hvort á annað auk þess að þekkja kenningar um 

mannlega hegðun (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Starf og hlutverk félagsráðgjafans er talið vera mjög mikilvægt innan þverfaglegrar 

teymisvinnu. Það er um margt ólíkt hverju sinni og fer það eftir fötlun barnsins, aðstæðum 

og þörfum fjölskyldunnar hvert hlutverk hans er. Þegar barn greinist með fötlun upplifa 

margir foreldrar áfall sem líkja má við sorgarferli eins og þegar einhver nákominn fellur frá. 

Jafnvægi innan fjölskyldunnar raskast og foreldrar standa frammi fyrir óþekktum aðstæðum 

og hlutverki sem þeir hafa lítið svigrúm til að búa sig undir. Foreldrar vilja afla sér þekkingar 

um fötlun barnsins ásamt upplýsingum um þjónustuúrræði og réttindi sem stendur barninu 

og fjölskyldunni til boða. Flókið getur verið að nálgast þau úrræði sem eru í boði og þurfa 

foreldrar að vera í samstarfi við marga fagaðila. Því er talin brýn þörf á að félagsráðgjafi 

tengist fjölskyldum þessara barna. Félagsráðgjafinn vinnur í nánu samstarfi við fjölskylduna í 

heild sinni og á það við um barnið, foreldra þess, systkini og aðra aðstandendur. Nauðsynlegt 

er að tryggja foreldrum þann stuðning sem þeir þurfa á að halda í þessu ferli, svara 

spurningum þeirra, leyfa þeim að tjá sig um líðan og aðstæður ásamt því að veita þeim 

ráðgjöf og upplýsingar um þjónustu og úrræði. Verkfæri félagsráðgjafans eru viðtöl hans við 

foreldra og beitir hann viðtalstækni á markvissan hátt, hlustar á foreldrana og reynir að vinna 

traust þeirra og fá heildræna mynd af aðstæðum fjölskyldunnar. Heildarsýn 

félagsráðgjafarinnar er þar höfð að leiðarljósi. Leitast er eftir upplýsingum um fjölskylduhagi, 
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hvernig tengslum innan fjölskyldunnar sé háttað, búsetu, hjúskapar- og atvinnustöðu 

foreldra ásamt því að fá upplýsingar um þann stuðning sem fjölskyldan býr við svo eitthvað 

sé nefnt. Félasráðgjafinn leggur svo mat á stöðu fjölskyldunnar og þörf hennar fyrir þjónustu 

í samráði við foreldra og kemur þeim upplýsingum áfram til annarra meðlima teymisins. 

Hlutverk félagsráðgjafans innan teymisins er að vera talsmaður fjölskyldunnar, veita þeim 

stuðning og huga að líðan þeirra og aðstæðum. Einnig þarf hann að miðla til fjölskyldunnar 

og annarra fagaðila innan teymisins þekkingu sinni á þjónustuúrræðum, almennum og 

sérhæfðum, sem snerta þjónustu barnsins og fjölskyldu þess (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 

2006). 
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4 Viðhorf til þjónustu við fatlaðs fólks 

4.1 Viðhorf foreldra fatlaðra barna 

Dóra S. Bjarnason (2010) gerði rannsókn á viðhorfi foreldra til þjónustu við fötluð börn sín og 

fjölskyldu. Rannsóknin var framkvæmd á árunum 2005-2008 þegar Ísland var að ganga í 

gegnum tilkomumiklar félags- og efnahagslegar breytingar. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru 75 fjölskyldur fatlaðra barna, mæður voru í meirihluta eða 75 talsins og feður 51.  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar má sjá að foreldrar eru ekki að 

upplifa þjónustuna á jákvæðan hátt en þar sem þetta eru eingöngu 75 fjölskyldur er erfitt að 

yfirfæra þær yfir á allar fjölskyldur fatlaðra barna en þetta gefur okkur góða hugmynd um 

hvað betur mætti fara hvað varðar þjónustu við þessar fjölskyldur.  

Tryggingastofnun ríkisins er ein af þeim stofnunum sem foreldrar fatlaðra barna þurfa 

að hafa mikil samskipti við frá fæðingu barns síns. Foreldrarnir hafa misjafnar sögur að segja 

af reynslu sinni af samskiptum við almannatryggingakerfið. Þeir hafa orð á því að 

Tryggingastofnun sé stór og flókin stofnun og oft gangi ekki greiðlega að fá svör við 

spurningum sem þeir leggja fram. Þeim finnst þjónustan einkennast af skilningsleysi og 

áhugaleysi á málum fjölskyldunnar sem verður til þess að foreldrar fresta því að leita þangað 

með mál sín. Foreldrarnir eiga oft erfitt með að skilja verklag stofnunarinnar eins og það að 

þurfa að skila reglulega inn læknisvottorði um að barnið sé enn fatlað. Einnig hafa þeir orð á 

því að öll pappírsvinnan sem fylgir því að vera í samskiptum við Tryggingastofnun sé alltof 

flókin og í mörgum tilfellum gefast þeir hreinlega upp á að fylla þá út. Margir foreldranna 

leita því frekar eftir þjónustunni á öðrum stöðum þó svo að hún sé ekki niðurgreidd af ríki 

eða sveitarfélögum. Oft er litið svo á að foreldrar fatlaðra barna þurfi að vera sérfræðingar á 

öllum sviðum til að tryggja að barnið fá þá þjónustu sem það á rétt á. Staðreyndin er hins 

vegar sú að það er óraunhæf krafa að foreldrar séu inn í öllum málaflokkum. Foreldrar verða 

að geta treyst á starfsfólk stofnanna um upplýsingar og leiðsögn. Stofnun eins og 

Tryggingastofnun ríkisins er þjónustustofnun og öryggisakkeri fyrir þá sem þurfa á aðstoð að 

halda (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

Flestir foreldranna eru ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá á Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins og sérstaklega þann stuðning og leiðbeiningar sem félagsráðgjafar 

innan stofnunarinnar veita. Reyndar er biðtíminn eftir að komast með barn í greiningu mjög 
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langur. Viðmót starfsfólks er mjög gott og allir að vilja gerðir til að aðstoða eins og best er á 

kosið. Reyndar eru þeir foreldrar sem fóru með barn sitt í greiningu á einhverfusvið 

Greiningarstöðvarinnar ekki eins ánægðir með þjónustuna. Þeim finnst einhverfan sem slík 

of flókin til að skilja, engin fáanleg svör um af hverju barnið er með einhverfu og ekki neinar 

ákveðnar lausnir eða úrræði. Foreldrar eru því oft á tíðum hálf ráðvilltir og hræddir með litla 

hugmynd um hvert framhaldið er. Einnig eiga foreldrar erfitt með að skila af hverju 

frumgreining er ekki nógu góð greining og af hverju þurfi að fara með barnið í aðra greiningu 

á Greiningarstöðina ef vitað hvað er að hrjá barnið (Dóra S.Bjarnason, 2010). 

Þegar kemur að skólakerfinu eiga foreldrar fatlaðra barna fárra kosta völ um það hvar 

barnið þeirra eigi að ganga í skóla, ef þeir vilja setja barnið í sérskóla þá er ekki boðið uppá 

sérskóla nema fyrir sérstök tilfelli fötlunar. Skóli án aðgreiningar tekur við öllum börnum 

sama hvernig aðstæður eru og eiga að mæta þörfum hvers og eins. Samt sem áður vantar oft 

mikið upp á þjónustuna sem fötluð börn eiga að njóta og þurfa foreldrar að berjast fyrir 

þeirri þjónustu. Sem dæmi að þá er algengt að foreldrar þurfi að berjast fyrir því að fá 

stuðningsfulltrúa sem sinnir daglegum þörfum barnsins á skólatíma og að gerðar séu 

viðeigandi breytingar á húsnæði og lóð skólans svo barnið geti tekið þátt og verið hluti af 

skólasamfélaginu. Foreldrarnir eru yfirleitt sammála um það að leikskólarnir hafi staðið sig 

vel á flest öllum sviðum hvað þetta varðar og í almennri þjónustu við barnið. Þeir eru oft á 

tíðum minntir á hve skólinn þurfi mikið fjármagn til að verða við þjónustu barns með fötlun 

og hve mikið fjármagn barnið fær með sér inn í skólann. Mikil óvissa ríkir á meðal 

foreldranna um það hvort kennsluaðferðir skólans séu viðeigandi eða hvort gerðar séu of 

miklar kröfur til barnanna. Foreldrarnir tala einnig um að börn þeirra einangrist með 

aldrinum og þegar komið er inn á unglingsárin eru þau mikið ein og hafa fjarlægst 

bekkjarfélaga sína og aðra vini. Ástæðan er talin vera vegna þess að bil hefur myndast í 

þroska milli fatlaðra og ófatlaðra barna (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

Flestir foreldranna sem tóku þátt í rannsókninni eru sammála því að ef boðið væri upp 

á sérskóla væru börn þeirra nemendur í þeim skóla. Þeir treysta ekki almennum skólum 

nægilega vel og upplifa að barnið séu í raun ekki velkomið þar inn þrátt fyrir stefnu um skóla 

án aðgreiningar. Foreldrar telja einnig að almennir skólar hafi ekki þá sérþekkingu eða hæfni 

til að takast á við sérþarfir fatlaðra barna. Foreldrarnir hafa áhyggjur af því að börn þeirra 

muni ekki eignast vini í almennum skólum því fötluð börn eru oft á tíðum á eftir jafnöldrum 

sínum í þroska og missa þar af leiðandi af lestinni. Foreldrar álíta að börn þeirra eigi meiri 
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möguleika á að eignast vini í sérskólum þar sem þau eru umkringd jafningjum (Dóra S. 

Bjarnason, 2010).  

 Önnur rannsókn var gerð af velferðarráðuneytinu þar sem viðamikil úttekt var tekin á 

stöðu fatlaðs fólks og þjónustu þeirra í lok árs 2010 eða rétt áður en að þjónustan var flutt 

yfir til sveitarfélaganna. Eitt af meginmarkmiðum með tilfærslunni á þjónustu við fatlað fólk 

frá ríkinu yfir til sveitarfélaganna er að bæta þjónustuna og auka möguleika á að laga hana að 

þörfum notenda með tilliti til ólíkra aðstæðna. Tilgangurinn með þessari úttekt var að sjá 

hver staðan var þá svo hægt sé að meta hvort settum markmiðum verði náð að þremur árum 

liðnum eða árið 2014. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 1307 talsins og þar af 522 börn 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011).  

 Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar má sjá að foreldrar fatlaðra 

barna eru yfirleitt ánægðir hvað varðar þjónustuna sem þeir fá. Flest fötluðu börnin í 

rannsókninni búa hjá foreldrum sínum eða um 99% þeirra. Flestir foreldranna sem þurfa á 

sérstakri aðstoð eða aðlögun inni á heimilinu að halda eru ánægðir með þá aðstoð sem 

boðið er uppá fyrir börnin þeirra. Tæplega helmingur foreldranna töldu að þeir þyrftu samt 

sem áður meiri aðstoð en þeir fá núna hvað varðar skipulag daglegs lífs. Um tveir þriðju hluti 

barnanna eru greind á einhverfurófinu, meira en helmingur þeirra eru greind með 

þroskahömlun, 30% þeirra með hreyfihömlun, 29% með sjónskerðingu, 23% með 

athyglisbrest, ofvirkni eða mótþróaþrjóskuröskun, 16% með heyrnarskerðingu, 11% með 

flogaveiki og svo 10% með geðröskun. Tæplega 80% barnanna eru með tvær raskanir eða 

fleiri og meiri hlutinn eru drengir eða um 70%. Rétt rúm 20% barnanna fara í 

skammtímavistun og eru foreldrar mjög ánægðir með þá þjónustu. Nítján börn bíða eftir að 

komast að í skammtímavistun en biðlistinn er langur, fjögur þeirra hafa verið í fjögur ár á 

biðlista eftir plássi. Tíu af þeim sem þegar eru í skammtímavistun eru að bíða eftir því að fá 

lengri vistun. Ekki nema einn þriðji hluti fötluðu barnanna fer reglulega til stuðningsfjölskyldu 

og er almennt meiri áægja meðal foreldra með stuðningsfjölskyldurnar en 

skammtímavistanir en samt sem áður langur biðlisti eins og í skammtímavistunina 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011).  

 Foreldrar fatlaðra barna eru ekki alltaf ánægðir með þjónustuna sem börn þeirra fá í 

skólakerfinu en þegar foreldrar eru spurðir hvaða aðilar í þjónustukefinu hafi veitt 

fjölskyldunni bestan stuðning í því verkefni að ala upp og annast fatlað barn er það oftast 

skólinn sem er nefndur. Aðeins 31% foreldra fatlaðra barna sem ganga í almennan skóla án 
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stuðnings telur barnið sitt vera mjög ánægt í skólanum og um tæp 40% telja börn sín vera 

frekar ánægð. Hvað varðar sérdeild í almennum skóla að þá eru 38% foreldra sem telja 

barnið sitt vera mjög ánægt og 45% telja barnið sitt frekar ánægt. Tæplega helmingur 

foreldrar fatlaðra barna í sérskóla telja barnið sitt vera mjög ánægt og 31% frekar ánægt. 

Þegar kemur að almennum skóla með stuðningi þá telja flestir foreldrar barnið sitt vera mjög 

ánægt eða 51% og 37% frekar ánægt (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011).  

Félagslegar aðstæður og samskipti verða erfiðari með aldrinum hjá fötluðum börnum, 

áreiti, stríðni og einelti eykst verulega þegar þau hafa náð grunnskólaaldri. Tæplega 

helmingur foreldrar sjö til tíu ára barna telja þau verða fyrir áreiti, stríðni eða einelti en ekki 

nema 21% yngri barna. Áreitni, stríðni eða einelti minnkar verulega eftir því sem ofar dregur í 

grunnskóla og eftir að honum lýkur en á sama tíma eykst félagsleg einangrun verulega og 

telja 70% foreldra 14-18 ára þau oft eða stundum vera einmana. Einnig telja foreldrar 

algengustu ástæðuna sem hindrar börnin í þátttöku í félagslífi og tómstundum sé vegna 

skorts á félagsskap eða 47% þeirra, 36% þeirra telja það vera vegna þess að það vanti 

liðveislu og svo 25% telja það vera vegna fjárhagsaðstæðna (Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2011).  

Foreldrar fatlaðra barna virðast hafa mikinn áhuga á notendastýrðri persónulegri 

aðstoð eða 79% segjast hafa áhuga á að fá slíka aðstoð eða fá hana í meira mæli en nú. Um 

11% fá einhvert form af notendastýrðri aðstoð og hefur þriðjungur foreldra leitað aðstoðar 

hjá einkaaðilum án þess að sú aðstoð væri niðurgreidd frá ríki eða sveitarfélagi 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011). 

4.2 Viðhorf kennara til stefnunnar skóli án aðgreiningar 

Niðurstöður rannsóknarinnar, kennarinn og skóli án aðgreiningar, sem Hermína 

Gunnþórsdóttir gerði árið 2010 bendir til þess að kennarar í íslenskum grunnskólum séu ekki 

sáttir við stöðuna sem ríkir í dag. Þeir eru ekki vissir um að þeir ráði við þann fjölbreytileika 

og misleitni sem einkennir grunnskólanemendur. Kennarar telja sig ekki hafa fengið þann 

stuðning sem þeir þyrftu á að halda til þess að framkvæma það sem ætlast er til af þeim 

samkvæmt lögum og aðalnámskrám grunnskóla sem kveða á um menntun án aðgreiningar. 

Kennararnir eru mjög meðvitaðir um rétt nemenda til náms jafnt við aðra og telja margir 

þeirra að aðgreinandi úrræði eins og sérskólar séu jafnvel brot á mannréttindum. Reynsla 

kennara af hvers kyns margbreytileika er ekki tengdur kennaranámi þeirra. Ekki er lögð 
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áhersla á þessa nálgun í því námi þó svo að stefnan hafi verið að þróast í þá átt síðast liðin 

þrjátíu ár. Reynsla þeirra er sprottin af alls konar athöfnum úr daglegu lífi, frístundum, 

samskiptum sínum við fjölskyldur þar sem er einstaklingur með fötlun, í gegnum uppeldi 

þeirra og vegna áhrifa samstarfsfólks. Málefni hvað varðar hugmyndafræðilegan grunn skóla 

án aðgreiningar eru sjaldan til umræðu innan skólanna og eru kennarar ekki nægilega 

kunnugir þessari stefnu. Þeir sem eitthvað þekkja til á þessu sviði hafa fengið þekkingu sína 

frá samstarfsfólki sem hafa lagt stund á frekara nám eða heyrt um þetta á námskeiðum eða 

fyrirlestrum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 
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5 Lög um málefni fatlaðra 

5.1 Þróun löggjafar á Íslandi 

Á Íslandi voru ekki í gildi nein sérlöggjöf um málefni fatlaðs fólks allt til ársins 1936. Fram að 

þeim tíma voru málefni fatlaðra tengd almennri löggjöf um fátækrarframfærslu. Ekki var 

heldur nein fastmótuð stefna hvað fatlaða varðar, engin greining í boði eða aðstaða fyrir 

hjúkrun eða meðferð fyrr en árið 1930 þegar Sesselja Sigmundsdóttir steig fyrsta skrefið í þá 

átt. Hún stofnaði barnaheimilið Sólheimar sem var ætlað fötluðum og munaðarlausum 

börnum og unglingum. Tilgangur barnaheimilisins var að veita þessum börnum gott uppeldi, 

líkamlega og andlega ásamt því að veita þeim öryggi og hlýju (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Fyrstu skref Sesselju Sigmundsdóttur eru talin hafa leitt til þess að Guðrún Lárusdóttir 

alþingismaður lagði fram frumvarp til laga árið 1935 um fávitahæli. Ári seinna eða 1936 var 

frumvarpið samþykkt sem lög um fávitahæli nr. 18/1936. Hafa ber í huga hvaða viðhorf gilti í 

þjóðfélaginu á þeim tíma þegar þau eru skoðuð. Þessi lög snérust að mestu leiti um 

vinnuhæli og að ríkið átti að veita þessum einstaklingum þá þjónustu sem þeir þurftu á að 

halda. Lögin tóku einungis til afmarkaðs hóps fatlaðra og afmarkaðra þátta en voru samt sem 

áður fyrstu lög sem sett voru um málefni fatlaðra. Einnig voru sett lög um alþýðutryggingar 

nr. 74/1936 og lög um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla nr. 78/1936 og voru þetta 

lög sem snertu málefni fatlaðra á þessum tíma. Svo seint sem árið 1967 var samþykkt á 

Alþingi ný löggjöf um fávitastofnanir nr. 53/1967 sem fólu að mestu í sér ákvæði um vistun á 

stofnunum. Með tilkomu þessarar löggjafar féllu lög um fávitahæli úr gildi ásamt lögum um 

ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Árið 1976 voru Landssamtökin Þroskahjálp stofnuð og voru samtökin mjög áhrifaríkur 

aðili í umræðu um málefni þroskaheftra. Tilgangur samtakanna var að berjast fyrir þjónustu, 

réttindum, samfélagsþátttöku og möguleika á eðlilegu lífi fyrir þroskahefta. Landssamtökin 

Þroskahjálp þrýstu á stjórnvöld um að sett yrðu heildarlöggjöf um málefni þroskaheftra. Það 

var svo árið 1979 sem lög um aðstoð við þroskahefta var samþykkt á Alþingi. Eins og nafnið 

gefur til kynna þá náðu þessi lög ekki yfir alla fatlaða einstaklinga. Meginástæða þess er talin 

vera að helstu hvatamenn að setningu laganna voru aðilar innan Landssamtaka 

Þroskahjálpar. Aðilar samtakanna voru að meginhluta fólk sem vann að málefnum 

þroskaheftra, bæði foreldrar og fagfólk og því nota lögin hugtakið þroskaheftur. Samt sem 
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áður marka þessi lög tímamót því með tilkomu þeirra birtist ný sýn og breytt stefna sem varð 

grundvöllur þeirrar löggjafar sem fatlaðir búa við í dag (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Það var ekki fyrr en árið 1983 að lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983 voru samþykkt á 

Alþingi. Þetta voru fyrstu heildarlögin hér á landi um málefni fatlaðra og áttu við um allt 

fatlað fólk (Rannveig Traustadóttir, 2003). Í þessum lögum var hugtakið fatlaður skilgreint í 

fyrsta skipti í íslenskri löggjöf (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Árið 1989 var ákveðið að skoða 

þyrfti hvernig gildandi lög um málefni fatlaðra hefðu reynst. Nefnd var skipuð sem aflaði 

upplýsinga um stöðu mála og komst að þeirri niðurstöðu að tímabært væri að endurskoðuð 

lögin. Nefndin taldi að breyta þyrfti ýmsum ákvæðum í gildandi lögum um málefni fatlaðra 

og aðlaga þau að breyttum viðhorfum og nýjum kröfum. Samt sem áður var nefndin 

sammála því að lögin hefðu reynst vel og stuðlað að miklum framförum hvað varðar 

uppbyggingu á þjónustu og réttindum við fatlaða. Nefndin taldi vera skort á ákvæðum um 

réttindi fatlaðra til almennrar þjónustu þá einna helst félagslegrar þjónustu. Aðallega var um 

að ræða sértæk úrræði og þyrftu ákvæði um rétt þeirra til almennrar þjónustu eins og á sviði 

menntamála, félagsmála og heilbrigðisþjónustu að vera mun skýrari. Bent var á að ákvæði 

um málefni fatlaðra innan laga um félagsþjónustu sveitarfélaga sem tóku gildi árið 1991 

tryggðu ekki fötluðu fólki rétt til sértækrar þjónustu nægilega vel. Það var almenn skoðun 

innan nefndarinnar að sveitarfélögin þyrftu að taka meiri þátt í þjónustu við fatlaða og að 

það þyrfti að kveða á um skyldur þeirra og ábyrgð innan laganna. Einnig þyrfti skilgreining 

fötlunar að vera skýrari svo að allir fatlaðir hefðu sama rétt (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Það var svo árið 1992 sem lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 tóku gildi. Markmið þeirra var 

líkt og í fyrri lögunum, að tryggja fötluðum sama rétt og allir aðrir í samfélaginu og skapa 

tækifæri til að lifa eðlilegu lífi og fullrar þátttöku í samfélaginu. Skilgreint var hverjir ættu rétt 

á þjónustu og gilti það um allar fatlanir. Fatlaðir áttu enn rétt á allri almennri þjónustu ríkis 

og sveitarfélaga á sviði menntunar og heilbrigðis- og félagsþjónustu (Margrét Margeirsdóttir, 

2001; Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Samkvæmt núgildandi lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari 

breytingum er skilgreiningin á fötlun sú að sá einstaklingur sem þarf á sérstakri þjónustu eða 

stuðningi að halda. Þá er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og 

heyrnarskerðingu, langvarandi veikindum sem og slysum. Skilgreining hugtaksins er mikilvæg 

því það er á henni sem sérréttindi fatlaðra er byggð á. Skilgreiningin á hugtakinu fatlaður er 

samt sem áður í stöðugri þróun.  
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Lögð hefur verið fyrir Alþingi tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Réttarstaða fatlaðra er tryggð í stjórnarskrá, 

almennum lögum, alþjóðasamningum og yfirlýsingum sem Ísland er aðili að. Það hefur í 

auknum mæli verið lögð áhersla á að fatlaðir njóti sömu réttindi og þátttöku og aðrir í 

samfélaginu. Fatlað fólk hefur að auki sérstök réttindi vegna fötlunar þess. Þeir eru 

minnihlutahópur sem yfirleitt er háður opinberri þjónustu og er því réttaröryggi sérstaklega 

mikilvægt fyrir þennan hóp einstaklinga. Framkvæmdaáætlunin nær til þriggja ára 2012-2014 

og að þeim tíma loknum á að vera búið að endurskoða lög um málefni fatlaðs fólks með 

hliðsjón að endurskoðun laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Þá á einnig að hafa farið fram 

endurmat á stöðu málaflokksins eftir yfirfærslu ábyrgðar frá ríkis til sveitarfélaga. 

Velferðarráðuneytið hefur heildarumsjón með framkvæmd og tilteknum aðgerðum 

áætlunarinnar. Önnur ráðuneyti, þjónustusvæði, sveitarfélög og aðrir aðilar bera ábyrgð á 

öðrum aðgerðum eftir atvikum og leggja mat á þær. Framkvæmdaáætlunin skiptist í átta 

málsvið sem á að taka fyrir og það eru aðgengi, atvinna, félagsleg vernd, heilbrigði, ímynd og 

fræðsla, jafnrétti, menntun og þátttaka (Þingskjal 682, 2011-2012). 
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6 Niðurstöður 

Raskanir á einhverfurófinu er fötlun sem kemur fram í mis alvarlegum 

hegðunareinkennum hjá einstaklingum og hefur tíðni þessara raskana verið að aukast á 

undanförnum áratugum og sérstaklega eftir að Greiningarstöðin fór að taka virkan þátt í 

greiningu á einhverfu. Talið er að ástæða þessarar aukningar sé vegna nýrra og betri 

skilgreininga og greiningaraðferða á einhverfu auk þess að fleiri flokkar á einhverfu hafa 

komið fram. Einnig hefur það áhrif að þekking á einkennum einhverfu hefur aukist út í 

samfélaginu sem leiðir til þess að foreldrar eru með vakandi auga fyrir hvers kyns 

hegðunareinkennum hjá börnum sínum. Ef upp kemur grunur um raskanir á einhverfurófinu 

er barni vísað á einhverfusvið innan Greiningarstöðvarinnar. Sérfræðingar meta stöðu 

barnsins með alls konar prófunum svo hægt sé að átta sig á hvort barnið sé með einhverjar 

raskanir eða ekki. Ef barnið svo greinist með einhverfurófsraskanir fer að stað ákveðið ferli 

þar sem ákveðið er hvert framhaldið verður. Barnið þarf ef til vill á einhvers konar þjónustu 

að halda og fá foreldrar og þeir aðilar sem koma að lífi barnsins leiðbeiningar um þá þjónustu 

sem barnið þarf á að halda og leiðir að úrræðum. 

 Þjónusta við fjölskyldur barna með sérþarfir hefur breyst til batnaðar hér á landi hvað 

varðar greiningar á frávikum og öðrum röskunum frá því sem áður var. Þjónustan sem veitt 

er á Greiningarstöðinni er í flestum tilfellum góð en samt sem áður er biðtími eftir greiningu 

alltof langur. Snemmtæk íhlutun barna með fatlanir skiptir miklu máli og getur haft áhrif á 

þroskaframvindu barnanna og þarf því að finna lausn á löngum biðlistum. Borið hefur á því 

að foreldrar sem hafa farið með barnið sitt í gegnum greiningarferlið á einhverfusviði 

Greiningarstöðvarinnar eru ekki eins ánægðir með þjónustuna og þeir sem hafa farið í 

greiningar á hinum sviðunum innan stöðvarinnar. Oft á tíðum þegar lítið er þekkt til orsaka 

fötlunar eins og einhverfu verða foreldrar ráðvilltir og hræddir því framhaldið er óljóst. Því er 

nauðsynlegt að finna úrræði sem gætu hjálpað þessum börnum og fjölskyldum þeirra því það 

eitt getur gert gæfu muninn. Félagsráðgjafar innan Greiningarstöðvarinnar eru samt sem 

áður að standa sig vel í sínu starfi og eru foreldrar yfirleitt ánægðir með þann stuðning og 

leiðbeiningar sem þeir veita.  

 Þjónusta velferðarkerfisins við börn með sérþarfir og fjölskyldur þeirra hefur batnað 

til muna á undanförnum áratugum. Samt sem áður er margt sem þarf að laga og breyta til að 

gera gott samfélag enn betra. Eftir að velferðarráðuneytið tók til starfa ætti stefnumótun og 



  

40 

skipulagning þjónustu við almenning að vera skilmerkilegri og auðveldara fyrir notendur að 

nálgast hana. Núna er velferðarþjónusta skipulögð undir stjórn eins ráðuneytis sem ætti að 

bæta þjónustuna, ekki síst fyrir þá sem þurfa á margbreyttri og samfelldri þjónustu að halda 

eins og fatlaðir einstaklingar. Stefnumótun heilbrigðis- og félagsmála þurfa að haldast í 

hendur og endurspeglast í skipulagi þjónustunnar og allri framkvæmd.  

 Tryggingastofnun ríkisins virðist vera notendum erfið viðureignar. Foreldrar fatlaðra 

barna þurfa að hafa mikil samskipti við þessa stofnun og þurfa því að geta treyst á að þeir fái 

þá þjónustu sem þeir eða börn þeirra eiga rétt á án nokkurra vandakvæða. Framkoma og 

hlýlegt viðmót starfsfólks skiptir miklu máli og þarf starfsfólk á reglulegri fræðslu eða 

handleiðslu að halda til að geta leyst vandamál viðskiptavina sinna og gefið nákvæmari 

upplýsingar. Einnig skiptir nærgætni miklu máli í samskiptum. Hvert einasta orð hefur 

siðferðislega þýðingu. Þessi samskipti eru viðkvæm og getur sálarlíf foreldra verið bágborið 

þess vegna þurfa þeir öryggi og hlýju. Verklag stofnunarinnar þyrfti að skoða betur og gera 

þjónustuna aðgengilegri auk þess að einfalda skipulag og feril mála.  

Þar sem að félagaþjónustan var færð frá ríkinu yfir til sveitarfélaganna ætti þjónustan 

við fatlaða að vera aðgengilegri og samþætting þjónustunnar en betri. Réttarstaða notenda 

og félagsleg staða þeirra er skýrari og er því auðveldara fyrir notendurna að nálgast þá 

þjónustu sem þeir þurfa á að halda. Félagsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki innan 

félagsþjónustunnar og koma að flestum málum innan félagsþjónustunnar. Innleiða þyrfti 

notendastýrða persónulega aðstoð inn í þjónustu hér á landi til að gera fötluðum það kleift 

að lifa sjálfstæðara lífi.  

  Stofnun Umsjónarfélags einhverfra barna hafði mikla þýðingu fyrir foreldra og 

aðstandendur á þeim tíma og enn þann dag í dag. Einn helsti hvatamaður að stofnun 

félagsins var Lára Björnsdóttir félagsráðgjafi. Mikil og góð þróun hefur verið í málefnum 

einhverfra og úrræðum fjölgað fyrir þennan hóp eftir tilkomu félagsins. Stjórnendur 

félagsins, sem eru foreldrar einhverfra barna og fagaðilar innan sviðs einhverfu, þekkja vel og 

hafa reynslu af fjölbreyttum þörfum og aðstæðum þessara barna og vita hvaða þjónustu þarf 

að veita.  

 Sjónarhóll ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra barna með sérþarfir er stofnun sem þjónar 

mikilvægum tilgangi í lífi fólks sem þarf á þjónustu velferðarkerfisins að halda. Eins og 

íslenska kerfið getur verið flókið þá er þjónustan sem veitt er á Sjónarhóli sú besta sem 

verður á kosið. Það að eiga kost á því að fá stuðning ráðgjafa á fundi í málum sem eru erfið 
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og flókin viðureignar getur skipt sköpum fyrir foreldra. Einhvern sem talar máli foreldranna 

og þekkir inn á kerfið og veit hvaða úrræði samfélagið hefur upp á að bjóða.  

 Leikskólar virðast betur í stakk búnir til að takast á við börn með fatlanir en 

grunnskólarnir. Kennarar eru yfirleitt ekki sáttir við stöðuna í grunnskólum í dag og telja sig 

ekki ráða við þennan fjölbreytileika. Kennarar þekkja lítið  inn á sérþarfir fatlaðra og hvaða 

úrræði hentar hverjum og einum. Þeir hafa ekki þá menntun eða sérþekkingu sem þarf til að 

sinna þessum börnum og hafa ekki fengið neina leiðbeiningu í þeim málefnum. Stefnan, skóli 

án aðgreiningar er í lögum og aðalnámskrá skólanna og ætti því að vera námskeið eða 

fræðsla til að undirbúa kennara og veita þeim leiðsögn.  

Þar sem það eru engir sérskólar fyrir börn með sérþarfir hafa foreldrar lítið val nema að 

setja börn sín í almennan skóla. Það kemur fyrir að aðgengi fyrir fatlaða í almennum skólum 

sé ekki gott og þurfa foreldrar oft að berjast fyrir breytingum þó svo að það sé gert ráð fyrir 

fjölbreytileika innan skólanna. Stefnan, skóli án aðgreiningar, ætti ein og sér að ýta undir þær 

breytingar sem þyrfti að gera á húsnæði og skólalóð svo allir nemendur njóti sömu gæða.  

 Sumir foreldrar fatlaðra barna vilja hafa val um að geta skráð barn sitt í sérskóla og 

átt kost á því að fá betri þjónustu fyrir barn sitt. Þeir treysta ekki almennum skólum til að 

veita börnunum þá þjónustu sem þau þurfa á að halda. Þessi börn eiga það til að einangrast 

og eru foreldrar einnig ósáttir við það að börn þeirra hafi ekki kost á því að eignast vini í 

almennum skólum því þar eru þau ekki í hópi jafningja. Skóli án aðgreiningar virðist ekki vera 

val allra foreldrar fatlaðra barna. Sumir foreldrar telja að börnunum muni líða betur í 

sérskóla á meðal jafningja. Skóli án aðgreiningar er með stór markmið sem stundum er erfitt 

að mæta og þarf samvinna foreldra og kennara að vera góð. Margir kennarar telja sig eiga 

erfitt með að ná settum markmiðum og álíta að of fjölmennir bekkir sé stór þáttur í því 

vandamáli. Kennara skortir sérþekkingu og hæfni til að geta tekist á við sérþarfir fatlaðra 

barna og úrræði þeirra.  

 Skóli án aðgreiningar er stefna sem hefur verið að koma hægt og bítandi  inn í 

skólakerfið okkar hér á landi en var ekki skjalfest opinberlega fyrr en árið 2008. Í þessu ferli 

má segja sem svo að kennarar hafi gleymdist því ekki var hugað að því að veita þeim fræðslu 

í kjölfar þessarar breytingar um þjónustuna sem á að veita til að standast markmið þessarar 

stefnu. Kennarar reyna hvað þeir geta til að veita þessum börnum þá þjónustu sem þau eiga 

rétt á en þegar þekkinguna vantar er erfitt að verða við óskunum. Einnig er spurning, þar 

sem skóli án aðgreiningar er kominn til að vera eins og staðan er í dag, hvort það þurfi ekki 
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að gera fötlunarfræði að skyldunámskeiði í kennaranáminu. Fötlunarfræði er valgrein innan 

þessa náms í dag. Námskeið um skóla án aðgreiningar er líka nauðsynlegt eða alla vega 

einhver konar fræðsla fyrir starfsfólk skólans. 

 Börn sem fá greiningu vægari raskana, sem eru ekki nógu alvarlegar að hægt er að 

staðsetja hana innan einhverfurófsins, lenda innan skilgreiningar „gráa svæðisins“ og eru því 

ekki skilgreind sem fötluð. Þessi börn eiga rétt á þjónustu upp að vissu marki en ekki þeirri 

þjónustu sem skilgreind eru innan sérlaga um fatlað fólk. Það mætti því segja að þessi börn 

lendi á milli skips og bryggju því ekki eru þau heldur talin heilbrigð. Þessi börn þurfa oft á 

mikill þjónustu að halda eins og skilgreining „gráa svæðisins“ segir til um en erfitt er að koma 

til móts við þær þarfir því þessi börn falla undir almenn lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

og að sjálfsögðu barnalögin. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga hefur með málefni fatlaðra 

að gera að vissu leiti en samt sem áður er það ekki nægilega mikil þjónusta fyrir þessi börn. 

Til að mynda eiga þessu börn ekki rétt á ferðaþjónustu því það er eingöngu ætlað fötluðum. 

Þessi börn eiga oft í svipuðum erfiðleikum og fötluð börn og geta ekki notað 

almenningsvagna vegna raskana sinna. Einnig fá þau ekki þjónustu á við dagvistun sem gæti 

hjálpað þeim að brjóta upp daginn því þessi börn eru oft á tíðum illa stödd félagslega eins og 

börn með einhverfu. 

 

 

 

____________________________ 

Súsanna Reinholdt Sæbergsdóttir 

050276-3339 
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