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Útdráttur 

Í þessari fræðiritgerð er fjallað um endurhæfingu fólks sem hlotið hefur mænuskaða og hún 

sérstaklega skoðuð með áherslu á heildarsýnina. Leitast er við að svara tveim 

rannsóknarspurningum, annars vegar hvernig og hvaða sálfélagslegu þjónustu fær fólk með 

mænuskaða í endurhæfingu á Grensásdeild og hins vegar hvernig bæta megi sálfélagslega 

aðlögun fólks með mænuskaða að nýju lífi? Rannsóknir hafa sýnt að aðlögun fólks með 

mænuskaða er misgóð. Meiri hætta er að fólk með mænuskaða upplifi þunglyndi, misnoti 

áfengi og lyf, beiti sig sjálfsvanrækslu og fremji sjálfsvíg heldur en almennt getur talist. 

Skilnaðartíðni meðal þeirra er einnig hærri en almennt er. Til að bæta aðlögun einstaklinga 

með mænuskaða er horft til skjólstæðings- og sálfélagslegrar nálgunar í endurhæfingu þeirra 

með áherslu á eftirfylgd. Einnig kom fram mikilvægi þess að fjölskyldan taki virkan þátt í 

endurhæfingunni og að horft sé heildrænt á fjölskylduna en ekki eingöngu þann slasaða. 

Aðkoma félagsráðgjafans í endurhæfingarferlinu er skoðuð ásamt nýju flokkunarkerfi sem 

þeir eru að nýta sér í endurhæfingu fyrir fólk með mænuskaða til að reyna veita skilvirkari og 

betri þjónustu. Endurhæfing á Grensásdeild styðst ekki við ICF-flokkunarkerfið í 

endurhæfingu en það kerfi leitast við að horfa heildrænna á einstaklinginn heldur en hefur 

verið gert í endurhæfingu á Íslandi.    
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Formáli 

 

Sumarið 2007 lenti bróðir minn í mótorhjólaslysi og er mænuskaðaður eftir það slys. Hans 

skaði er á C3 hálsliði og telst sá skaði fjórlömun. Hann er með öðrum orðum lamaður frá hálsi 

með lítilsháttar færni í hægri hendi. Sú reynsla að ganga í gegnum endurhæfinguna sem hans 

nánasti aðstandandi var í senn erfið og ánægjuleg. Ánægjan fólst í að upplifa hvernig hægt 

var að styrkja hann líkamlega og auka færni hans til að gera hlutina á sinn hátt. Það erfiða var 

að upplifa vanmáttinn í endurhæfingunni þegar kom að því að sinna bæði andlegu og 

félagslegu hliðinni. Vöntun var á viðeigandi fagfólki og stuðningsúrræðum við að sinna þeirri 

hlið.  

Sú reynsla er kveikjan af þessari fræðiritgerð.  

 

Mig langar að þakka Steinunni Hrafnsdóttur, umsjónarmanni fyrir góðar ábendingar og 

leiðsögn og Maríu Játvarðardóttur leiðbeinanda fyrir hjálpsemina. Sérstakar þakkir fær Sif 

Þorsteinsdóttir fyrir yfirlestur og fjölskylda og vinir fyrir þeirra hjálp. Eiginmaður minn, 

Halldór Þorkelsson og dætur mínar, Kara Líf og Elma Sól þakka ég óendanlega fyrir skilning, 

þolinmæði og ást.  

 

Ég vil tileinka ritgerðina bróðir mínum, Frosta Þórðarsyni sem með ótrúlegri seiglu hefur náð 

að aðlagast nýju lífi.  
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1 Inngangur  

 
Í þessari fræðiritgerð er tilgangurinn sá að skoða hvernig endurhæfingu fólk fær sem hlotið 

hefur mænuskaða og þá sérstaklega með sálfélagslega nálgun í huga. Eins og fram kemur í 

erlendum rannsóknum um endurhæfingu fólks með mænuskaða er aðlögunin að nýju lífi 

þeim oft erfið. Sá hópur þarf oftar að glíma við þunglyndi og aðrar geðraskanir en aðrir 

Misnotkun áfengis og annara vímuefna er stór áhættuþáttur auk sjálfsvanrækslu og 

sjálfsvígs. Samkvæmt rannsóknum þá skiptir miklu máli að taka alla fjölskylduna með í 

endurhæfinguna því skilnaðartíðni hjá fólki sem hlotið hefur mænuskaða er hærri en 

almennt tíðkast og þá sérstaklega fyrstu þrjú til fimm árin. Heildarsýn yfir hvað 

einstaklingurinn þarf í endurhæfingu sinni og valdefla hann virðist skila bestum árangri 

samkvæmt erlendum rannsóknum. Starf félagsráðgjafa í endurhæfingu fólks með 

mænuskaða virðist vera mikilvægt þegar kemur að hvernig fólki gengur að laga sig að nýju 

lífi.   

Þar sem lítið hefur verið fjallað um endurhæfingu á fólki með mænuskaða á Íslandi og þá 

sérstaklega með tilliti til sálfélagslegrar nálgunar er markmið ritgerðarinnar að undirstrika 

þörfina fyrir slíkt úrræði í endurhæfingu á Íslandi.  

Rannsóknarspurningarnar eru settar fram til að kanna hvort að slík sé raunin í 

endurhæfingunni hér á landi og að skoða erlendar rannsóknir til að sjá hvernig bæta má slíkt.  

Tvær rannsóknarspurningar eru settar fram:.  

 
a) Hvernig og hvaða sálfélagslega þjónustu fær fólk með mænuskaða í endurhæfingu á 

Grensásdeild? 
 

b) Hvernig má bæta sálfélagslega aðlögun fólks með mænuskaða að nýju lífi? 
 

Stuðst er við rannsóknir, fyrirliggjandi gögn og vitnað í munnlegar heimildir fagaðila sem 

starfa á Grensásdeild. Annars vegar er það Guðrún Karlsdóttir endurhæfingarlæknir og hins 

vegar Þorgerður Valdimarsdóttir félagsráðgjafi. Einnig vitna ég í blogg konu sem er 

mænusköðuð en hún tjáir sig meðal annars um endurhæfingu og hvað megi bæta. Ég fann 

ekkert ritað um reynslu mænuskaðaðra af endurhæfingu á Íslandi og kýs að nota þessi 

bloggskrif til að varpa ljósi á það sem skortir á endurhæfingu fólks með mænuskaða hér á 

landi. 
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Byrjað er að skoða hvað mænuskaði er og afleiðingar hans á einstaklinginn og fjölskyldu. 

Hversu mikla þýðingu góð aðlögun hefur fyrir fólk með mænuskaða og þær afleiðingar sem 

neikvæð aðlögun getur haft á líf einstaklingsins. Fjallað er um hugmyndafræði 

endurhæfingar og  hvernig endurhæfingu er háttað hér á landi. Aðkoma félagsráðgjafa í 

endurhæfingu fólks með mænuskaða er skoðuð ásamt umfjöllun um nauðsyn þess að hafa 

alla fjölskylduna með í ferlinu. Að lokum eru niðurstöður teknar saman og ræddar. 
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2 Skilgreiningar á hugtökum 

2.1.1 Mænuskaði (Spinal Cord Injury) 

Hvers konar áverki á mænu, ýmist vegna þess að hún verður fyrir  

þrýstingi, merst eða skerst. Um getur verið að ræða tímabundinn skaða (transient  

impairment), hlutskaða (incomplete impairment) eða alskaða (complete impairment) 

(Pulaski, 2003).   

2.1.2 Áfallastreituröskun, ÁSR (Posttraumatic stress disorder) 

Skilgreining DSM-IV-TR á áfallastreituröskun er þegar viðkomandi hefur orðið fyrir áfalli, með 

því að upplifa slíkt sjálfur eða verða vitni að atburði/áfalli sem ógnar lífi eða velferð 

viðkomandi eða annarra og viðbrögð fólu í sér skelfingu, hrylling eða hjálparleysi (Sadock og 

Sadock, 2003).   

2.1.3 Endurhæfing (Rehabilitation) 

Alþjóðlega heilbrigðismálastofnunin (World Helth Organization, WHO) skilgreinir 

endurhæfingu á þá leið að viðkomandi einstaklingur nái aftur eins góðri líkamlegri, andlegri 

og félagslegri færni og unnt er. Í því felst að öll úrræði sem notuð eru miða að því að draga úr 

áhrifum skerðingar og þeim hindrunum sem skerðingin veldur (World Helth Organization, 

e.d.a.). 

2.1.4 Sálfélagsleg nálgun (Psychosocial Theory) 

Skilgreining á sálfélagslegri nálgun er heildarsýnin á einstaklinginn. Það felur í sér að sjá 

einstaklinginn í sínu félagslega umhverfi sem nær til líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta 

(Lára Björnsdóttir, 2006). 

2.1.5 Skjólstæðingsmiðuð nálgun (Client Centred Approach) 

Skilgreining á skjólstæðingsmiðaðri nálgun felst í því að einstaklingurinn tekur virkan þátt í 

batanum og að ábyrgðinni er deilt á milli viðkomandi og fagfólks (Chan, 2002). Nálgunin 

byggir á hugtakinu valdeflingu (e.empoverment) sem felur það í sér að einstaklingurinn þarf 

að hafa aðgang að upplýsingum og úrræðum til að geta tekið upplýsta ákvörðun um það sem 
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viðkemur honum sjálfum. Auk þess sem valdefling felur það í sér að efla einstaklinginn til 

ábyrgðar á eigin lífi (Chamberlin, 1997). 

2.1.6 Þverfagleg teymisvinna (Multidisiplinary Rehabilitation) 

Skilgreining á þverfaglegri teymisvinnu felur meðal annars í sér nána samvinnu mismunandi 

fagstétta sem koma að viðkomandi einstaklingi og fjölskyldu hans. Þekking og reynsla hvers 

og eins í teyminu er nýtt einstaklingnum til hagsbóta (Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn 

Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006). 
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3 Að lenda í slysi og skaddast á mænu 

Að lenda skyndilega í slysi sem breytir lífi manns á örskotstundu er þungbær og erfið 

lífsreynsla. Það að þurfa horfast í augu við það að fá aldrei aftur sitt fyrra líf og þurfa að 

takast á við nýtt líf í nýjum líkama er eitthvað sem enginn getur hugsað sér að upplifa.  Í 

þessum kafla leitast ég við að draga upp þá mynd sem fólk sem hlotið hefur mænuskaða þarf 

að upplifa. Umfjöllunin byrjar á hverjir það eru sem helst slasast og við hvaða aðstæður. Því 

næst er útskýrt hvað mænuskaði er og að lokum er rætt um  þá aðlögun sem fólk þarf að 

ganga í gegnum í endurhæfingunni en hún getur bæði verið jákvæð og neikvæð. 

3.1.1 Að slasast 

Vegna mikillar framfara i læknavísindum hafa lífslíkur þeirra sem lenda i slysum aukist 

verulega. Afleiðingarnar eru mikil fjölgun á mænusköðuðum sem þurfa að takast á við nýtt 

líf. Flestir sem verða fyrir mænuskaða eru ungir karlmenn eða fjórir karlar á móti hverri konu. 

Ungt fólk slasast mun oftar en það eldra en meðalaldur slasaðra er um 31,8 ár. Um 

helmingur þeirra er á aldrinum 16 til 30 ára. Algengustu ástæður mænuskaða eru 

umferðarslys, föll, ofbeldi og frístundaslys (Atkins, 2002; Pulaski, 2003).  

Þegar einstaklingur lendir í slysi og mænuskaðast dvelur hann oft fyrst á gjörgæslu eða á 

heila- og taugadeild Landspítalans háskólasjúkrahúss (hér eftir skrifað LSH) í Fossvogi. Um 

leið og líðan viðkomandi er orðin stöðug er hann fluttur á endurhæfingardeildina á Grensási. 

Tíminn frá því að slys verður þar til viðkomandi er kominn í endurhæfingu á Grensási getur 

verið allt frá einni viku upp í margar vikur, allt eftir alvarleika áverka og hugsanlegum 

fylgikvillum sem upp geta komið (Aðalheiður Sigríður Þorkelsdóttir, heilbrigðisritari á 

Grensásdeild, munnleg heimild, 2. febrúar 2012). 

3.1.2 Hvað er mænuskaði? 

Mænuskaði orsakast af áverka á mænu, meðal annars vegna þrýstings, mars eða hún fer í 

sundur. Afleiðingarnar geta verið tímabundinn skaði (transient impairment), hlutaskaði 

(incomplete impairment) eða alskaði (complete impairment). Við alskaða verður algjört tap á 

hreyfifærni og skynjun fyrir neðan áverkann en við hlutaskaða er takmörkuð hreyfifærni eða 

skynjun til staðar. Við tímabundinn skaða sem orsakast oftast af þrýstingi á mænu gengur 
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skaðinn til baka ef þrýstingnum léttir. Mænuskaði er einnig flokkaður eftir færni 

einstaklingsins. Þegar skaði verður á hálssvæði kallast það fjórlömun (tetraplegia).  Þá er 

lömunin eða skerðingin í handleggjum, bol, fótleggjum og grindarholslíffærum. Hryggjarliðir í 

hálsi eru sjö og er hálsmænuskaði skilgreindur sem C1 til C7.  Hins vegar kallast það tvílömun 

(paraplegia) þegar skaði verður á brjóst-, lendar- eða spjaldhrygg. Sá skaði er skilgreindur 

sem T og L skaði en T1 tekur við fyrir neðan C7 og L1 fyrir neðan T12. Hver skerðing 

líkamsstarfseminnar verður, felst aðallega í staðsetningu og alvarleika skaðans. Oftast er 

skaðinn varanlegur en hann getur gengið til baka að hluta eða að mestu. Ef slíkt gerist, þá 

verður það mjög fljótt eftir áverkann (ASIA, 2011; Atkins, 2002; Pulaski, 2003).  

Dæmi um afleiðingar miðað við hvar skaðinn er: 

 C1-C3 skaði: veldur oft dauða vegna þess að öndun dettur út 

 C4 skaði: Getur andað en með erfiðleikum. Getur lítið sem ekkert hreyft hendur 

 C5 skaði: Getur hreyft handleggi mjög takmarkað, aðallega fyrir ofan olnboga, 

getur ekki rétt úr höndum gegn þyngdarafli 

 C6 skaði: Getur hreyft handleggi og úlnliði en ekki fingur 

 C7 skaði: Getur hreyft fingur en oft takmarkað 

 T1-T5 skaði: Er að mestu með afl í höndum og hreyfigeta í brjóstvöðvum að koma 

inn 

 T6 og niður, skaði: Er með fullt handafl og afl í búk færist jafnt og þétt niður með 

lækkandi skaða (ASIA, 2011). Sjá mynd 1 til skýringar 
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Mynd 1 sýnir hvaða svæði likamans er lamað eftir þvi hvar áverkinn er á mænunni 

3.1.3 Aðlögun að mænuskaða 

Að verða fyrir því áfalli að hljóta mænuskaða er talið vera ein sú erfiðasta lífsreynsla sem 

einstaklingur getur upplifað í lífinu. Það kemur að öllum hliðum tilverunnar, líkamleg færni 

skerðist verulega, tilfinningalegt uppnám og óvissa með framtíðina (Atkins, 2002; UAB 

MEDICAL RRTC, 2004). Í kjölfar þess upplifa margir mikla sorg. Sorgarferlinu hefur verið líkt 

við að missa einhvern nákominn. Sorgin felst í að syrgja það að geta ekki gengið og/eða 

notað hendurnar aftur. Andleg líðan eftir slíkan missi getur sveiflast frá því að vera frekar 

mild í það að vera yfirþyrmandi. Ekki er til nein ákveðin leið í sorgarferlinu en ákveðnar 

tilfinningar eru vel þekktar meðal fólks með mænuskaða. 

 Afneitun: Viðkomandi neitar að horfast í augu við að vera lamaður, finnst frekar 

að hann sé með sjúkdóm sem komi síðan til með að batna. 

 Reiði: Sumir einstaklingar takast á við skaðann með mikilli óánægju og geta orðið 

ofbeldisfullir við aðra. Viðkomandi getur orðið reiður út í sjálfan sig ef hann sjálfur 

hefur átt þátt í að valda skaðanum, reiður Guði eða einhverjum öðrum fyrir að 

hafa valdið honum. Oftast beinist reiðin að nánustu aðstandendum. 
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 Samkomulag: Þegar lengra er liðið frá slysinu fer viðkomandi smám saman að 

viðurkenna það fyrir sjálfum sér að vera með mænuskaða. Samt sem áður telur 

einstaklingurinn sér trú um það að skaðinn sé ekki varanlegur. Viðkomandi lætur 

út á við eins og hann sé búinn að sætta sig við orðinn hlut en hefur gert 

samkomulag við sjálfan sig um að hann skuli komast á fætur aftur hvernig sem 

hann fer að því. 

 Dapurleiki: Eðlilega verður einstaklingur dapur eftir að hafa lent í slysi og hlotið 

áverka sem koma til með að fylgja viðkomandi út lífið. Mikilvægt er samt sem áður 

að rugla ekki dapurleika saman við þunglyndi. Þunglyndi aftur á móti er sjúklegt 

ástand sem meðhöndla þarf af sérfræðingi. 

 Sátt: Sorgarferlið endar yfirleitt á því að viðkomandi sættist við að mænuskaðinn 

sé raunverulegur og varanlegur. Við það getur viðkomandi fundið tilgang með lífi 

sínu að nýju, hugsað framtíð sína sem manneskja með mænuskaða og tekið 

ákvarðanir í samræmi við það (Hammell, 1992; Ross, 1967/1997).  

 

Eðlilega tekur það alltaf tíma að takast á við nýtt og breytt líf með mænuskaða. Sorgarferlið 

er mislangt eftir einstaklingum en það má búast við að minnsta kosti einu ári í að sættast við 

skaðann. Gera má ráð fyrir áframhaldandi aðlögun út lífið hjá fólki með mænuskaða í 

tilteknum aðstæðum. Sá sem nær að sættast við mænuskaðann nær að lifa heilbrigðari, 

virkari og hamingjusamara lífi heldur en sá einstaklingur sem ekki nær að sætta sig við áfallið. 

Því má skipta aðlögunni í tvo hluta, Neikvæð aðlögun annars vegar og jákvæð aðlögun hins 

vegar (Chen og Boore, 2008; UAB MEDICAL RRTC, 2004).  

3.1.4 Neikvæð aðlögun 

Neikvæðar hugsanir hjá fólki með mænuskaða eru algengar eftir slys og allt upp í rúmu ári 

eftir skaða. Slíkar hugsanir hrinda af stað tilfinningum á borð við reiði, hræðslu og/eða 

öðrum tilfinningalegum viðbrögðum. Ef einstaklingurinn heldur áfram með neikvæðar 

hugsanir þegar meira en ár er liðið frá skaða, geta tilfinningarnar hafa breyst í viðvarandi 

depurð, einmanaleika, vonleysi og að lokum í að finnast hann vera einskis virði. Slíkir 

erfiðleikar í aðlögunni hafa gífurleg áhrif á líkamlegt heilbrigði og hamingju einstaklingsins. 
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Sem dæmi má nefna að einstaklingur sem finnst hann ekki vera neins virði hugsar hvorki vel 

um líkamlega- né sálfélagslegaþætti í lífi sínu. Viðkomandi einangrar sig frá öðrum, forðast 

samskipti við fjölskylduna og sækir ekki atburði sem veittu honum áður ánægju. Hann hugsar 

illa um þvagblöðruna og húðina sem eykur líkur á hættulegum aukaverkunum. Ef viðkomandi 

einstaklingur sem svo er ástatt fyrir á sögu um áfengis- og/eða lyfja misnotkun aukast líkur á 

að viðkomandi taki aftur upp slíka hegðun. Eða jafnvel að viðkomandi byrji að misnota áfengi 

eða lyf. Áætlað er að einstaklingar með mænuskaða séu tvöfalt líklegri til að misnota áfengi 

en þeir sem ekki eru með slíkan skaða. Ef viðkomandi vanrækir líkamlega umhirðu stefnir 

hann heilsu sinni í mikla hættu til dæmis með öndunarfæra- og þvagfærasýkingu, legu- og 

brunasár. Slík vandamál geta dregið mikið úr möguleikum viðkomandi til þátttöku í daglegu 

lífi og í verstu tilfellum dregið viðkomandi til dauða. Aðalatriði í slíkri sjálfsvanrækslu er að 

viðkomandi stefnir heilsu sinni í enn meiri hættu, þar sem aukaverkanir af slíkri misnotkun 

getur hrundið að stað nýjum sjúkdómum, ásamt félagslegum afleiðingum eins og að hrekja 

maka frá sér. Tafla 1 sýnir skref fyrir skerf hvernig neikvæðar tilfinningar í endurhæfingunni 

hefur áhrif á það sem á eftir kemur (Chen og Boore, 2008; UAB MEDICAL RRTC, 2004).  

 

Mynd 2. Hér sést hvernig hvert skref hefur neikvæð áhrif á það sem á  

eftir kemur. 

3.1.5 Jákvæð aðlögun 

Eitt af lykilatriðum þess að einstaklingur aðlagist að nýju lífi eftir að hafa hlotið mænuskaða 

er að fá hvatningu. Einstaklingur sem nýlega hefur orðið fyrir mænuskaða er oftast 

móttækilegur fyrir að sækja sérfræðiaðstoð til að öðlast á ný styrk og tilgang (UAB MEDICAL 

RRTC, 2004). 

Neikvæð afleiðing 

Neikvæð hegðun 

Neikvæðar tilfinningar 

Neikvæð viðhorf 

Slys - mænuskaði 
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Jákvæð aðlögun eftir mænuskaða felur það í sér að halda áfram með líf sitt. Viðkomandi 

þarf ekki að hætta að halda í vonina um að einn daginn finnist lækning við mænuskaða. Hins 

vegar er mikilvægt að bíða ekki eftir lækningu heldur halda áfram og takast á við nýtt líf með 

mænuskaða. Þeir sem hafa náð að aðlaga sig að nýju lífi eru yfirleitt hvattir til að setja sér 

persónuleg markmið. Markmiðin geta verið misjöfn eftir einstaklingum og breytast oft á 

leiðinni. Rannsóknir sýna að fólk með mænuskaða sem setur sér markmið eru mun ólíklegri 

til að verða þunglyndir og mun líklegri til að ná að sættast við skerðinguna en þeir sem ekki 

setja sér markmið. Þegar einstaklingur með mænuskaða hefur náð að komast yfir aðlögunina 

að nýju lífi með heilbrigðari hugsunum vaknar von um framtíðina í stað vonleysis. Þegar 

viðkomandi er farinn að hugsa meira raunsætt og upplifa breytingar á tilfinningum sínum fer 

hann að haga sér öðruvisi. Ef hann hefur sett sér markmið þá mun hann gera áætlun til að ná 

markmiðum sínum. Viðkomandi kemur þá til með að hugsa betur um líkamlegar þarfir sínar 

og þar með að lifa heilbrigðara lífi. Þegar einstaklingur tekur ábyrgð á heilsu sinni gefur hann 

sér miklu meiri möguleika á að taka þátt í þjóðfélaginu og vera virkari félagslega. Með slíkri 

aðlögun kemur einstaklingurinn til með að lifa heilbrigðara, hamingjusamara og 

innihaldsríkara lífi heldur en sá sem á í erfiðleikum með að aðlagast nýju lífi með 

mænuskaða. Tafla 2 sýnir hvernig hvert skref hefur jákvæð áhrif á það sem á eftir kemur 

(Chen og Boore, 2008; Scivoletto, Petrelli, Lucente og Castellano, 1997; UAB MEDICAL RRTC, 

2004). 

 

Mynd 3. Hér sést hvernig hvert skref hefur jákvæð áhrif á það sem  

á eftir kemur. 

 

Jákvæð afleiðing 

Jákvæð hegðun 

Jákvæðar tilfinningar 

Skipta út því óraunhæfa fyrir hið rökrétta 

Hvatning og rökræða um hið óraunhæfa 

Óraunhæfar hugmyndir 

Slys - mænuskaði 
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Ungur karlmaður sem stundar áhættusamar íþróttir er í meiri hættu að hljóta mænuskaða en 

aðrir. Einnig er algengt að fólk hljóti mænuskaða í umferðaslysum. Mænuskaði hefur 

gríðarlega mikil áhrif á líf einstaklingsins. Ekki bara líkamlega heldur ekki síður andlega og 

félagslega. Hvernig einstaklingurinn nær að aðlagast nýju lífi með mænuskaða strax í byrjun, 

skiptir miklu máli fyrir framtíð einstaklingsins. Hér á eftir verður fjallað um þær helstu 

geðraskanir sem sumir með mænuskaða hafa þurft að glíma við í kjölfar áfallsins. 
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4 Geðraskanir 

Skyndilegt og áhrifamikið áfalli eins og að hljóta mænuskaða breytir lífi einstaklingsins og 

fjölskyldu hans á svipstundu. Ekkert verður eins aftur...  

Að lenda í slysi og verða skyndilega sviptur öllu því sem viðkomandi þekkti sem líf sitt er 

mikið áfall og því ekki að undra að í kjölfar þess geti fólk upplifað áfallastreitu. Hér á eftir 

verður fjallað um áfallastreitu, þunglyndi og kvíða en það eru þær geðraskanir sem fólk lýsir 

einna helst sem afleiðingar þess að hafa hlotið mænuskaða. Að síðustu er rætt um sjálfsvíg 

og sjálfsvanrækslu en sú umræða er verulega þörf.  

 

4.1.1 Áfallastreituröskun (Post traumatic stress disorder) 

Fólk sem lendir í alvarlegum slysum og upplifir áfall á eigin skinni er líklegra til að þróa með 

sér einkenni áfallastreituröskunar (hér eftir skrifað ÁSR) heldur en þeir sem verða vitni að 

slíku. Til að draga úr líkum þess að einstaklingar þrói með sér ÁSR er mikilvægt að finna og 

greina þá sem eru í mestri hættu sem fyrst eftir áfallið og veita þeim sálræna aðstoð. Þeir 

sem eru einhleypir, fráskildir, hafa misst maka sinn og eru félagsfælnir eru í sérstakri áhættu. 

Sérstaklega ber að skoða sögu einstaklingsins en þeir sem eiga sögu um þunglyndi eru í enn 

meiri áhættu (Elliott og Frank, 1996 ; Sadock og Sadock, 2003).  

Einkenni áfallastreituröskunar má skipta í þrennt, síendurteknar minningar, ofurárverkni 

ásamt hliðrun og tilfinningadofa. Undir hverjum flokk eru síðan nánari skilgreiningar. Þessi 

einkenni þurfa að hafa verið til staðar í að minsta kosti fjórar vikur (Sadock og Sadock, 2003; 

Yeager og Roberts, 2003). 

4.1.2 Birtingamyndir áfallastreitu 

Bráð áfallastreituröskun (acute stress disorder) 

Einkenni bráðra áfallastreitu eru að mörgu leyti lík einkennum ÁSR, það sem er algengara, 

eru einkenni um aðgreiningu frá veruleikanum (e. Dissociation). Með aðgreiningu er meðal 

annars átt við tilfinningalegan dofa, upplifa sig utan líkama og óraunveruleikatilfinning. 

Bráðaáfallastreita flokkast sem sérstök geðröskun í DSM-IV-TR. Einkenni bráðra áfallastreitu 

vara frá minnst tveimur dögum upp í að hámarki fjórar vikur en þá eiga einkennin að vera að 
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fullu farin. Auknar líkur er á því að þeir sem greinast með bráða áfallastreitu upplifi einkenni 

áfallastreitu áfram  (Sadock og Sadock, 2003; Yeager og Roberts, 2003).  

Seinkuð áfallastreituröskun (e. Delayed onset) 

Ef einkennin ÁSR koma ekki fram strax, en þó innan sex mánaða frá áfallinu er talað um 

seinkun (Sadock og Sadock, 2003). 

Langvarandi áfallastreituröskun (e. Chronic) 

Ef einkennin standa yfir lengur en þrjá mánuði er talað um langvarandi ÁSR  

(Sadock og Sadock, 2003). 

Reiði, ásakanir og sektarkennd eru algengar tilfinningar hjá þolendum áfalla. Hætta er á að 

slíkar tilfinningar viðhaldi ÁSR. Sumir þolendur upplifa andlega uppgjöf, hún einkennist af 

tilfinningunni að vera sama hvort þú ert lifandi eða dáin. Fólk í þessu ástandi er algjörlega 

niðurbrotið. Slík einkenni eru algengari hjá þeim sem þjást af langtíma ÁSR (Sadock og 

Sadock, 2003; Yeager og Roberts, 2003).  

Sumir þolendur áfalla nota svokallaða aðgreiningu frá veruleikanum (e. Dissociation) sem 

hjálpartæki við áfallinu. Einkennin geta verið tilfinningalegur dofi, upplifa sig fyrir utan 

líkamann og óraunveruleikatilfinning. Því alvarlegri sem áfallið er því meiri líkur eru á því að 

fólk noti slíka hjálp (Sadock og Sadock, 2003).  

4.1.3 Meðferð við áfallastreitu    

Talið er að um 30% þeirra sem greinast með ÁSR nái fullum bata án meðferðar og um 10% 

upplifi óbreytt ástand eða hafa versnað. Að ári liðnu er um helmingur búinn að ná sér að 

fullu. Félagslegur stuðningur getur einnig haft áhrif á þróun, alvarleika og tímalengd ÁSR. Þeir 

einstaklingar sem hafa gott félagslegt net í kringum sig eru ólíklegri til að fá ÁSR og að upplifa 

hana alvarlega og eru einnig líklegri til að ná sér fyrr ef þeir fá ÁSR (Sadock og Sadock, 2003).  

Hugræn atferlismeðferð (HAM) (e. Cognitive behavioral) er algengasta meðferðarformið 

sem notað er við einkennum ÁSR. Hún felst í því að meðferðaraðilinn aðstoðar viðkomandi 

við að skoða og þekkja þær hugsanaskekkjur sem tengjast áfallinu. Mikilvægur þáttur í 

meðferðinni er að fræða einstaklinginn um ÁSR svo hann læri að þekkja einkennin og 

afleiðingar þeirra (Grohol, 2010; Lombardo og Gray, 2005; Sadock og Sadock, 2003).  

Tilfinningaleg úrvinnsla (e. psychological debriefing) er meðferð sem beitt er fljótt eftir 

áfall. Hún felst í einstaklings- eða hópumræðu um áfallið þar sem þolendurnir tjá sig um 

tilfinningalegar upplifanir sínar af áfallinu. Fagaðili stýrir umræðunum og veitir þolendum 
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stuðning. Slík aðferð hefur verið dregin í efa og benda rannsóknir frekar til skaðlegra áhrifa til 

lengri tíma litið (Feldner, Monson og Friedman, 2007; Sadock og Sadock, 2003).  

Meðferð sem byggir á því að ræða atburðinn (event) og upplýsa um margar ólíkar leiðir 

eins og til dæmis slökun eða dáleiðslu í bland við notkun róandi lyfja og svefnlyfja hefur gefið 

góða raun. Slík nálgun er jafnvel talin skila betri árangri en aðrar meðferðir við ÁSR, bæði að 

mati notenda og fagaðila. Til viðbótar ber að nefna hópa- eða fjölskyldumeðferð, en slíkar 

meðferðir byggja á að deila upplifun sinni með öðrum og fá stuðning frá þeim. 

Fjölskyldumeðferð hentar vel til að hjálpa fólki i gegnum erfiðleika tímabil (Hamblen, 2010; 

Sadock og Sadock, 2003).  

4.1.4 Þunglyndi (Depression) 

Hér áður fyrr var talið að allir þeir sem mænusköðuðust myndu upplifa þunglyndi. Hinsvegar 

þegar farið var að rannsaka andlega líðan mænuskaðaðra kom í ljós að alls ekki allir upplifðu 

þunglyndi eftir slys (Hammell, 1992; Scivoletto o.fl., 1997). Þegar farið var að nota 

eigindlegar rannsóknaraðferðir til að skoða reynslu fólks kom í ljós að það er ekki 

óhjákvæmileg afleiðing af mænuskaða að verða þunglyndur (North, 1999). Hins vegar hafa 

nýlegar rannsóknir sýnt fram á að mænuskaðaðir eru í meiri hættu en aðrir að greinast með 

sálrænar raskanir og því má ekki sofna á verðinum við að greina þá sem eru í hættu (Craig, 

Tran, Lovas og Middleton, 2008; Scivoletto o.fl., 1997).  

Erfitt er að segja hvað veldur þunglyndi, en fræðimenn telja að líklegast sé um samspil 

margra þátta að ræða eins og erfða, sálfræði-, umhverfis- og félagslegra þátta sem geta haft 

áhrif á hvort þunglyndi þróist hjá einstaklingi (Grohol, 2010). 

Þunglyndi er vel þekkt hjá fólki sem hlotið hefur mænuskaða. Talið er að einn af hverjum 

fimm sem hljóta mænuskaða upplifi þunglyndi í kjölfar þess, er það áætlað um 11 - 37% fólks 

með mænuskaða. Þó ekki sé vitað með vissu hvað veldur þunglyndi er þó vitað að streita og 

líffræðileg veikindi kunna að hafa áhrif á efnahvörf í heilanum sem veldur ójafnvægi á skapi, 

ánægju, svefni, orku, matarlyst og einbeitingu (Spitzer, o.fl, 2005). Mikilvægt er því að huga 

ekki bara að einum þætti heldur samspili á milli líffræði- og sálfræðilegra þátta (Grohol, 

2010).  
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4.1.5 Birtingarmyndir þunglyndis 

Þunglyndi er algeng andleg röskun sem einkennist af depurð, áhuga- og ánægjuleysi, 

sektarkennd, pirringi, reiði, lágu sjálfsmati, svefn- og matartruflunum og orku- og 

einbeitingarleysi. Þessi vandamál geta orðið langvinn eða margendurtekin og skerða getu 

einstaklingsins verulega til að takast á við daglegt líf. Sjálfseyðingarhvöt og sjálfsvígshugsanir 

sem síðan geta leitt til sjálfsvígs eru alvarlegustu birtingamyndir þunglyndis. Samkvæmt 

greiningarviðmiðum er talað um þunglyndi ef einstaklingur hefur verið þjakaður af depurð í 

að minnsta kosti tvær vikur samfleytt. Flestar tegundir þunglyndis er hægt að meðhöndla 

með lyfjum og sálfræðimeðferð. Rannsóknir benda til að þegar notuð er blönduð meðferð, 

lyf og hugræn atferlismeðferð þá skili það bestum árangri (WHO, e.d.b.).  

Öll þessi einkenni eru svipuð og mænuskaðaðir upplifa fljótt eftir skaðann, sem gerir það 

að verkum að erfiðara reynist að greina í sundur hvað sé hvað. Því hafa margar 

endurhæfingarstofnanir farið að nota kvarða sem gefur vísbendingu um þunglyndi. 

Viðkomandi einstaklingur svarar sjálfur ákveðnum spurningum sem hægt er svo að lesa úr 

um andlega líðan viðkomandi (Elliott og Frank, 1996). Ef viðkomandi einstaklingur greinist 

með þunglyndi verður öll endurhæfingin erfiðari og eykst hættan á ofneyslu áfengis og 

annarra vímuefna. Hætta á ofneyslu svefn-, verkja- og róandi lyfja eykst einnig (Chen og 

Boore, 2008). 

4.1.6 Meðferð við þunglyndi 

Þó flestar rannsóknir og meðferðaraðilar telji að árangursríkast sé að að blanda saman 

sálfræði- og lyfjameðferð þá hafa sumar rannsóknir sýnt fram á að eingöngu lyfja- eða 

eingöngu sálfræði meðferð skili góðum árangri, að minnsta kosti í mildari gerð af þunglyndi. 

Þrjár gerðir af meðferðum við þunglyndi hafa verið rannsakaðar sérstaklega í meðferð á 

alvarlegu þunglyndi. Þetta eru hugræn atferlismeðferð, samtalsmeðferð og atferlismeðferð 

þó eru fleiri meðferðir notaðar (Sadock og Sadock, 2003). 

Fólk sem þjáist af þunglyndi á það sameginlegt að rangtúlka og misskilja aðstæður og sjá 

oft hlutina svart/hvítt, annað hvort er allt gott eða allt vont. Hugræn atferlismeðferð felst í 

því að meðferðaraðilinn hjálpar viðkomandi að skoða og þekkja hugsanaskekkjur sínar. Lögð 

er áhersla á að ræða hugsanirnar og hegðunina í tengslum við þunglyndið og að hjálpa 

einstaklingnum til að sjá hvað hann getur gert til að hafa áhrif á þær (Grohol, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt að hugræn atferlismeðferð er árangusrík í meðferð á þunglyndi. Í 
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samtalsmeðferð beinist athyglin fyrst að því sem virðist vera rót vandans og síðar að því sem 

hrindir af stað eða viðheldur þunglyndinu. Hefðbundnar athuganir á virkni meðferða hafa 

skilað góðri raun á samtalsmeðferð og hafa rannsóknir sýnt að sú meðferð skili bestum 

árangri ein og sér. Atferlismeðferð hefur ekki verið mikið notað í meðferð við þunglyndi en 

hún byggir á að leiðrétta hegðun fólks með klassískri- og virkri skilyrðingu (Sadock og Sadock, 

2003).  

4.1.7 Kvíði (Anxiety) 

Lífseigasta kenningin um kvíða er að hún sé ofþroskað viðbragð (e. fight or flight) sem hélt 

lífinu í okkur hér áður fyrr þegar við upplifðum ógn af ytri aðstæðum. Kvíðinn leysist því úr 

læðingi þegar viðkomandi upplifir líkamleg viðbrögð sem hættu (Martin, 2006). Öll höfum við 

sennilega upplifað kvíða einhvern tímann á lífsleiðinni. Eðlilegur kvíði er góður því hann 

hjálpar okkur við einbeitingu, dómgreind og að ná árangri. Þegar kvíðinn magnast upp þá 

verður hann aftur á móti hamlandi og gerir okkur óleik (Buckman og Charlish, 2000; Sadock 

og Sadock, 2003). 

Algengt er að kvíðaraskanir séu einnig til staðar hjá þeim sem eru með þunglyndi. 

Kvíðaeinkennin koma þá fram samhliða þunglyndiseinkennum og því nauðsynlegt að 

meðhöndla kvíða jafnhliða þunglyndinu (Sadock og Sadock, 2003). 

4.1.8 Birtingarmyndir kvíða 

Algengustu birtingarmyndir kvíða samkvæmt greiningarviðmiðum eru meðal annars, 

ofsakvíði, víðáttufælni og félagsfælni en skráð eru um tíu afbrigði. Einkennin geta verið hita- 

eða kuldatilfinning, vöðvaspenna og verkir, sviti í lófum, ör og grunnur andardráttur, svimi, 

eirðarleysi og sálræn spenna og erfiðleikar með kyngingu svo eitthvað sé nefnt. Einkenni frá 

ósjálfráða taugakerfinu eru til að mynda hjartsláttarköst, sviti, skjálfta, munnþurkur og tíð 

þvaglát. Líkamleg og sálræn einkenni eru einnig sterk og fylgja oft alvarlegri kvíða. Þegar fólk 

fær kvíðakast finnur það skyndilega til ofsakvíða. Hann hellist oft yfir án augljósrar ástæðu. Í 

slíku kasti eru líkamleg einkenni sterk, oföndun, svimi, ör hjartsláttur og þrýstingur fyrir 

brjósti. Slíkur kvíði er skilgreindur á hæsta stigi. Sálræn einkenni byrja snögglega og án 

skýringar. Þau eru afmörkuð ofsahræðslutilfinning sem geta líst sér í örum hugsunum og 

atferli, óraunveruleikatilfinningu, svimi, ótti við að missa vitið og ótti við að deyja. Meðferð 
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við kvíða skilar almennt góðum árangri og er meðhöndlaður með svipuðum aðferðum og 

notaðar eru við þunglyndi (Sadock og Sadock, 2003). 

4.1.9 Sjálfsvíg 

Alþjóðleg rannsókn sem gerð var á tíðni sjálfsvíga meðal fólks með mænuskaða gaf til kynna 

að þeir eru í mun meiri hættu að fremja sjálfsvíg en almennt gerist (Giannini o.fl., 2010). 

Margar rannsóknir sýna að sjálfsvíg í þessum hópi er mun algengari en almennt gerist og 

hafa jafnvel aukist (Geisler, Jousse, Wynne og Breithaupt, 1983). Í danskri rannsókn sem 

innihélt um 888 einstaklinga sem hlotið höfðu mænuskaða á árunum 1953 til 1990 sýndi að 

tíðni sjálfsvíga var næstum fimm sinnum hærri hjá fólki með mænuskaða en á meðal þess 

sem almennt er. Þegar skoðað var hlutfall sjálfsvíga eftir tímabilum, kom í ljós að á tímabilinu 

1972 til 1990 hafði tíðni sjálfsvíga tvöfaldast frá fyrra tímabilinu sem var 1953 til 1971. Það 

sem kom rannsakendum mest á óvart var að sjálfsvígs tíðni þeirra sem voru með minni 

skaða var tvöfalt hærri en þeirra sem voru með háskaða (Hartkopp, Brønnum-Hansen, 

Seidenschnur og Biering-Sørensen, 1998). Að sömu niðurstöðu komust Geisler og félagar 

þegar þeir báru saman niðurstöður úr tveimur rannsóknum, annarri frá 1973 og hinni frá 

1980. Þar fór tíðnin úr 4,2% upp í 10,8% á milli rannsókna. Niðurstaða þeirra var því að tíðni 

sjálfsvíga á meðal fólks með mænuskaða færi vaxandi (Geisler o.fl., 1983). 

Ákveðnir áhættuþættir hafa verið greindir meðal þeirra sem hafa framið sjálfsvíg. Það er 

meðal annars þeir sem eiga sögu um geðsjúkdóma, og þá ber sérstaklega að hafa í huga þá 

sem þjást af þunglyndi og misnota áfengi, þeir eru í mikilli áhættu að fremja sjálfsvíg (Gunnell 

og Frankel, 1994; Giannini o.fl., 2010).  

Lýðfræðilegir áhættuþættir eru að vera ungur, hvítur karlmaður sem er 

mótmælendatrúar, ógiftur eða fráskilinn, býr í þéttbýli og er atvinnulaus (Hartkopp o.fl., 

1998). Charlifue og Gerhart (1991) skoðuðu sjúkraskár um 5200 einstaklinga með 

mænuskaða til að reyna að greina áhættuþætti í tengslum við sjálfsvíg. Þeir bentu á að 

áhættuþættir tengdir sjálfsvígi og mænuskaða væru blanda af lýðfræðilegum, sálfræðilegum 

og sálfélagslegum þáttum. Þunglyndi, vonleysi, misnotkun áfengis, sektarkennd og fyrri 

tilraunir til sjálfsvíga sem og lýðfræðilegu breyturnar eins og aldur, kyn og trú, auk 

fjölskyldustöðu. Hærri aldur er einnig áhættuþáttur þegar viðkomandi skaðast á mænu.  

Charlifue og Gerhart (1991) komust að því að 50% af þeim sem frömdu sjálfsvíg gerðu það 

á fyrstu þrem árunum eftir skaða og 76% innan fjögurra ára. Að svipaðri niðurstöðu komust 
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Hartkopp og félagar (1998). Stuðningur fjölskyldu- og heilbrigðisstarfsfólks skiptir hér miklu 

máli. Þau þurfa að vera meðvituð um hættuna á slíkum hugsunum, tala við viðkomandi og 

hvetja fólk til að deila tilfinningum sínum. Stuðningur frá öðrum mænusköðuðum 

einstaklingum er einnig mikilvægur í baráttunni að sigrast á sjálfsvígshugsunum. Það að hitta 

aðra persónu í sömu sporum og sjá að viðkomandi hefur tekist að aðlaga sig að nýju lífi með 

mænuskaða er góð leið til að sigrast á hugmyndinni að dauðinn sé betri kostur en líf með 

mænuskaða (Chen og Boore, 2008). 

Almennt má áætla að tölur um sjálfsvíg séu hærri en þær eru í raun. Sum dauðsföll sem 

eru skilgreind sem slys eru kannski sjálfsvíg. Margar rannsóknir hafa einnig fundið það út að 

sjálfsvígstíðnin væri í raun hærri ef sjálfsvanræksla væri skráð sem slík (Hartkopp o.fl., 1998).  

Í ljósi þess hversu há tíðni er á sjálfsvígum á meðal fólks með mænuskaða er full þörf á að 

huga að andlegri líðan þeirra sem er í endurhæfingu og eftirfylgni. Þá ber sérstaklega að hafa 

áhættuþættina í huga (Hartkopp o.fl., 1998; Giannini o.fl., 2010).  

4.1.10 Sjálfsvanræksla 

Sjálfsvanræksla er vel þekkt hjá fólki með mænuskaða sem hefur ekki náð að aðlagast nýju 

lífi. Judd, Burrows og Brown (1986) töldu hugsanlegt að sjálfsvanræksla hjá fólki með 

mænuskaða væri ef til vill vegna vangreinds og ómeðhöndlaðs þunglyndis. Sár sem myndast 

á líkama þeirra eru oft kölluð þrýstingssár eða legusár. Þau byrja oftast sem roði en geta 

fljótt breyst í erfið sár ef þau eru ekki meðhöndluð strax. Meðhöndlunin felst í að létta á 

þrýstingnum og koma þannig í veg fyrir frekari roða. Þrýstingssár eru algengasti fylgikvilli 

fólks með mænuskaða fyrsta árið eftir útskrift af sjúkrahúsi. Talið er að um 80% fólks með 

mænuskaða komi til með að fá slík sár meðan þeir lifa og 30% af þeim munu fá fleiri en eitt 

(UAB Medical RRTC, 2007). Trieschmann (1988) komst að þeirri niðurstöðu að forsenda þess 

að minnka líkur á þrýstingssárum var að einstaklingurinn bæri sjálfur ábyrgð á þeim 

breytingum sem verða á húð hans. Hún komst að því að sálfélagslegir þættir skiptu miklu 

máli í spá á tíðni þrýstisára á fyrstu árum eftir skaða. Enn fremur að mikilvægar vísbendingar 

voru, félagsleg einangrun, skortur á virkni og að setja sér markmið. Nýlegri rannsóknir hafa 

staðfest þessa sömu þætti (Krause, 1998).  
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Andleg vanlíðan í kjölfar þess að hljóta mænuskaða er vel þekkt en alls ekki allir þróa með sér 

þunglyndi eins og áður var talið. Þó er mikilvægt að finna þá einstaklinga sem eru í þeirri 

hættu svo hægt sé að bregðast strax við og minnka þannig líkur á sjálfsvígum og 

sjálfsvanrækslu eftir að endurhæfingu er lokið. Talið er að mesta áhættan á slíku sé fyrstu 

þrjú árin eftir slys.  
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5 Endurhæfing   

Endurhæfing fólks sem hlotið hefur mænuskaða byrjar nánast um leið og fólk er komið úr 

allri hættu eftir slys. Með aukinni læknisfræðilegri þekkingu lifir fólk af sem hlotið hefur 

háskaða á mænu ásamt því að fólk með mænuskaða lifir lengur en hér áður fyrr. Markmið og 

hlutverk endurhæfingar er að hámarka líkamlega virkni fólks, aðlaga það sem best að 

samfélaginu ásamt forvörnum og að lágmarka hugsanlega fylgikvilla. Í þessum kafla verður 

farið yfir hugmyndafræði endurhæfingar, nýtt flokkunarkerfi, ICF er kynnt, farið er yfir 

hvernig uppbygging á endurhæfingu er á Grensásdeild, þverfaglega teymisvinnu og að lokum 

er fjallað um mikilvægi eftirfylgdar. 

  

5.1.1 Hugmyndafræði endurhæfingar 

Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á endurhæfingarþjónustu á Vesturlöndum. 

Hugmyndafræðin á bak við endurhæfingu er byggð á heildrænni sýn á heilbrigði. Hún felst í 

að aðlögun manns og umhverfis sé gagnkvæm og nái til allra þeirra aðgerða sem taki mið af 

því að auka, öðlast eða viðhalda færni til að taka þátt i samfélaginu. Áhersla er á góð 

samfélagsleg tengsl og að allar starfstéttir endurhæfingar hafi sameiginlega sýn að 

markmiðinu. Þegar talað er um heildarsýn á þörfum einstaklingsins er átt við líkamlegt, 

andlegt og félagslegt ástand (Björk Pálsdóttir o.fl, 1999; Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2001).  

Heildarsýn félagsráðgjafans er sú sýn að hver og einn einstaklingur er sérstakur og 

umhverfi hans margbreytilegt. Skoða þarf líf viðkomandi frá öllum hliðum og í samhengi við 

umhverfi hans, eins og fjölskyldu, vini, nám og starf ásamt samfélaginu í heild sinni. Því er 

nauðsynlegt að þekkja hvernig samspil manns og umhverfis hefur áhrif á hvort annað (Lára 

Björnsdóttir, 2006). 

5.1.2 ICF-flokkunarkerfi 

Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin markaði ákveðin tímamót í endurhæfingu þegar hún lagði 

fram ICF flokkunarkerfið um heilsutengda færni. Hugmyndafræðin á bak við kerfið er 

rétturinn til að lifa innihaldsríku lífi og taka þátt í samfélaginu þótt viðkomandi búi við fötlun 
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eða skerta færni. Umhverfi einstaklingsins spilar stórt hlutverk í hversu virkur þátttakandi 

einstaklingurinn getur verið (World Health Organization, 2001). Endurhæfing innan 

heilbrigðiskerfisins er talin muni styrkjast með notkun á ICF–líkaninu. Líkanið byggir á 

kerfiskenningum og er meira í takt við einstaklingsmiðaða nálgun. Stór galli á 

flokkunarkerfinu felst í því að gögnum er eingöngu safnað á hlutlægan hátt en ekki tekið mið 

af huglægum upplýsingum. Það er að segja, horft er á hvað einstaklingurinn getur gert en 

ekki hlustað á upplifun einstaklingsins sem er svo mikilvæg til að geta þróað 

einstaklingsmiðaða þjónustu (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadottir, 2006).  

Innan heilbrigðisgeirans og fötlunarfræðinnar er talsverð gagnrýni á ICF-flokkunarkerfið. 

Sú gagnrýni beinist aðallega að sjálfu flokkunarkerfinu frekar en hugmyndafræðinni sem 

slíkri. Mikilvægt er að taka tillit til einstaklingsþátta og tímatengdra þátta í lífi einstaklingsins 

eins og fortíð hans og framtíð en ekki bara stöðu hans í núinu (Snæfríður Þóra Egilson og 

Guðrún Pálmadottir, 2006).  

5.1.3 Endurhæfingin á Grensási 

Þeir sem hljóta mænuskaða mega búast við því að endurhæfing þeirra geti tekið allt upp í 

fjögur ár, þar af tvo til sex mánuði á endurhæfingardeild (Donnelly o.fl., 2004).  Allir þeir sem 

hlotið hafa mænuskaða eftir slys á Íslandi fá sína endurhæfingarþjónustu frá Landspítala 

Grensási (LSH, e.d.). Almennt eru það um einn til tveir á ári sem hljóta mænuskaða upp í 

hámark fimm, fyrir utan eitt ár þar sem komu alls tíu mænuskaðaðir einstaklingar á Grensás 

(Guðrún Karlsdóttir munnleg heimild, 26. mars 2012 ). Árið 2009 var gerð breyting á skipulagi 

deildarinnar á Grensási. Í stað tveggja legudeilda  var fækkað í eina og dagdeildarþjónusta 

efld. Grensásdeild er því skipt í sólarhringsdeild fyrir 26 rúm og 30 rúma dagdeild auk 

göngudeildar (Þorgerður Valdimarsdóttir munnleg heimild, 2. febrúar 2012). Á Grensásdeild 

er unnið með frumendurhæfingu sem er fyrsta endurhæfing einstaklings eftir slys sem valdið 

hefur tímabundinni eða varanlegri skerðingu. Frumendurhæfing nær einnig yfir 

bráðaendurhæfingu sem er endurhæfing mjög veikra einstaklinga til varnar fylgikvillum (LSH, 

e.d.-a). Endurhæfing á Grensásdeild er skilgreind sem þverfagleg teymisvinna með aðkomu 

lækna, hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, sálfræðinga, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, 

taugasálfræðinga, talmeinafræðinga og fleiri ef með þarf (Guðrún Karlsdóttir og Þorgerður 

Valdimarsdóttir munnleg heimild, 26. mars og 2. febrúar 2012). Unnið er eftir svo kallaðri 

verkefnamiðaðri endurhæfingu sem felst í því að þjálfa fólk til að framkvæma sjálfa 



  

26 

athöfnina í stað þess að vera í almennri líkamsþjálfun. Vinnan er skjólstæðingsmiðuð þar sem 

notast er við markmiðafundi með einstaklingnum til að gera endurhæfinguna skilvirkari og 

þann mænuskaðaða ábyrgan fyrir endurhæfingunni. Haldnir eru fjölskyldufundir á fjögurra til 

sex vikna fresti með þeim mænuskaðaða, fjölskyldu hans og teyminu sem vinnur með 

honum. Þessir fundir felast í upplýsingagjöf á stöðu sjúklings en að öðru leyti kemur 

fjölskylda hins mænuskaðaða ekki að endurhæfingunni. Guðrún sagði enn fremur  að 

sálfélagsleg endurhæfing mætti vera meiri, en hún væri betri í dag en hún hefði verið. Í dag 

er starfandi sálfræðingur við deildina í fullu starfi en ekki eru mörg ár síðan enginn starfandi 

sálfræðingur var þar . Öllum sjúklingum er boðið upp á viðtal hjá sálfræðingnum sem leggur 

mat á andlega líðan sjúklings. Þegar Guðrún var spurð hvort einhver vinna væri unnin með 

hjónum eða fjölskylduna sérstaklega í endurhæfingunni kvað hún svo ekki vera.  

Starfsfólk Grensásdeildar hefur tekið saman upplýsingamöppu fyrir þá sem eru 

mænuskaðaðir. Hún inniheldur margvíslegar upplýsingar allt frá félagslegum réttindum til 

lífeðlisfræðilegra upplýsinga. Í möppunni er komið inn á alla helstu þætti eins og búsetu, 

hjálpartæki, upplýsingar um greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands og upplýsingar um styrk 

til kaups á bíl. Greinargóðar upplýsingar eru um kynlíf karla og kvenna eftir mænuskaða, 

ráðgjöf frá næringarráðgjafa um mikilvægi næringar til að koma í veg fyrir fylgikvilla auk 

afleiðingar offitu. Upplýsingagjöf um spasma (e.ósjálfráð hreyfing), þvagblöðruna, þarma og 

breytingar á öndunargetu mænuskaðaðra. Komið er inn á félagsleg réttindi og sálræn 

viðbrögð við mænuskaða. Afar greinargott og metnaðarfullt rit um húðina og hvernig hægt 

sé að fyrirbyggja og meðhöndla þrýstingssár fylgir með ásamt upplýsingum um eftirfylgd 

(Mænuskaðateymið LSH Grensási, e.d.). 

Tveir félagsráðgjafar starfa við endurhæfingardeild Grensás í 160% starfshlutfalli. Annar 

sérhæfir sig meira með heilablóðsfallsteyminu en hinn er í mænuskaðaðateyminu. Þær sjá 

um réttindamál einstaklinga og hafa umsjón með stuðningshópum ásamt sálfræðingi og 

hjúkrunarfræðingi (Þorgerður Valdimarsdóttir munnleg heimild, 2. febrúar 2012). 

 

5.1.4 Þverfagleg teymisvinna 

Upphaf þverfaglegra teyma má rekja til ákveðinnar hugarfarsbreytinga innan 

læknisfræðinnar á fimmta og stjötta áratug síðustu aldar, sem fólst í hugmyndinni um 

heildrænni læknisfræði. Þverfagleg teymi eru talin skilvirkasta leiðin til að aðstoða 
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sjúklinginn félagslega, læknisfræðilega, andlega og umhverfislega í endurhæfingunni. Slíkt 

teymi eru talin skilvirkari á allan hátt, meðal annars með betri áætlunargerð, árangursríkari 

þjónustu og meiri endurgjöf sem skilar sér í ánægju starfsfólksins sem vinnur saman í 

teyminu (Atwal og Smith, 2009). 

Eitt af markmiðum endurhæfingar er að taka heildrænt á vandamálum einstaklingsins. 

Teymisvinna hefur reynst vel til að ná fram góðri samvinnu á milli ólíkra faghópa. Markmið 

teymisins verður að taka mið af getu og aðstæðum einstaklingsins sem unnið er með og setja 

bæði skammtíma- og langtímamarkmið. Gagnkvæm virðing verður að vera fyrir þekkingu og 

kunnáttu annarra meðlima teymisins og taka verður mið af því að einhver skörun á milli 

stétta getur komið til (Atwal og Smith, 2009; Björk Pálsdóttir o.fl, 1999; Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2001). Að mati Guðrúnar Karlsdóttur (munnleg heimild 26. mars 

2012) læknis á Grensásdeild finnst henni góð teymisvinna felast í skörun á milli fagstétta 

frekar en að hver og ein fagstétt sjái um sitt fag. Að hennar mati gengur þverfaglega 

teymisvinnan mjög vel en þó ekki í öllum tilfellum.  

Félagsráðgjafar á Landspítalanum starfa í þverfaglegum teymum með öðrum 

heilbrigðisstéttum. Með slíkri vinnu fæst heildsteyptari sýn á aðstæður einstaklingsins og þá 

möguleika sem hann býr yfir. Margir ólíkir fagaðilar koma að endurhæfingu mænuskaðaðra 

einstaklinga sem hafa ólíka nálgun en þurfa samt sem áður að vera vel inn í öllu því sem 

viðkemur einstaklingnum. Félagsráðgjafi í slíku teymi sér um réttindamál einstaklingsins, 

gegnir miklivægu hlutverki í undirbúningi einstaklingsins fyrir útskrift, ásamt því að veita 

sálfélagslegan stuðning og skoða fjölskyldu aðstæður einstaklingsins svo hægt sé að 

kortleggja stuðningsnet hans (Dorsett, 2001; LSH, e.d.-a).   

5.1.5 Eftirfylgd 

Á vef Landspítalans segir að á árunum 1996 til 1997 hafi verið gerðar þrjár rannsóknir á fólki 

með mænuskaða eftir slys á Íslandi. Þar segir að rannsóknirnar hafi sýnt fram á þörfina á 

eftirfylgd fyrir fólk með mænuskaða. Kerfisbundin eftirfylgd hófst á Grensásdeild 1999. Þegar 

einstaklingur mænuskaðast fær hann ævilanga eftirfylgd, árlega fyrst eftir slys síðan á tveggja 

til fimm ára fresti eftir eðli skaðans. Fyrir þá sem hafa lægri skaða er eftirfylgd fyrst á eftir á 

fimm ára fresti. Sú eftirfylgd felst í ítarlegri skoðun á tveggja ára fresti sem tekur um tvo 

daga. Einstaklingurinn fer í þvagfærarannsókn og blóðrannsókn. Hittir þvagfæra- og 

endurhæfingarlækna, hjúkrunarfræðing, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og félagsráðgjafa. 
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Meðferðateymið og einstaklingurinn fara síðan yfir stöðuna og meta þörf á frekari úrræðum 

(LSH, e.d.-b).  

Eitt af markmiðum breytinganna á Grensásdeild var að auka eftirfylgd. Þegar Guðrún 

Karlsdóttir (munnleg heimild, 26. mars 2012) var spurð út í eftirfylgdina, hvort hún hefði 

batnað, sagði hún að eftirfylgd sjúklinga sem hefðu fengið heilablóðfall hefði aukist og væri 

góð en það sama væri ekki að segja um eftirfylgd með þeim sem hlotið höfðu mænuskaða 

fyrir utan kerfisbundnu eftirfylgdina.  

Þuríður Harpa Sigurðardóttir heldur úti opinberu bloggi á sínum mænuskaða og segir 

hispurslaust sínar skoðanir á hlutunum. Ein bloggfærslan hennar heitir „Góð skoðun á 

Grensás”. Þar er hún að lýsa tveggja daga eftirfylgdarskoðun sem hún fær frá Grensás. Hún 

er ánægð með þá líkamlegu skoðun sem hún fær en bætir við að hún myndi vilja sjá 

breytingu á því þegar einstaklingur útskrifast frá Grensásdeild að þá fái hann upplýsingar um 

hvernig hægt sé að bæta líf sitt og auka lífsgæðin. Viðkomandi fengi með sér heim 

sérstaklega hannað þjálfunarprógramm þar sem kæmi fram hvað þyrfti að passa sérstaklega 

upp á varðandi lamaða líkamshlutann. Sálfélagslega upplýsingar; hvaða tilfinningar 

fjölskyldan má vænta að hún þurfi að glíma við. Hvernig eigi að bregðast við erfiðum 

stundum, depurð, sorg og vanmætti. Hún segir ennfremur að gott væri að fá með sér heim 

nöfn á sálfræðingum eða félagsráðgjöfum sem hefðu reynslu í að meðhöndla fólk og 

fjölskyldur þar sem einstaklingur hefur orðið fyrir mænuskaða eða skertri hreyfigetu. Allra 

best, segir hún, ef starfsfólkið á Grensás hefði samband af fyrra bragði við einstaklinginn eftir 

útskrift til að kanna líðan hans og fleira því tengt. „Ég hefði allavega þegið það eftir að ég 

kom heim” segir hún að lokum (Óskasteinn, 2010). 

Hugmyndafræði endurhæfingar kristallast í hugmyndafræði um félagsráðgjöf um 

heildarsýnina. Nýja flokkunarkerfið ICF hefur sína kosti og galla en það er þó skref í áttina að 

heildarsýn á einstaklinginn. Eins og kemur fram í kaflanum um uppbygginguna á 

endurhæfingunni á Grensásdeild hefur sálfélagslega nálgunin aðeins batnað í seinni tíð en 

mætti vera enn betri í ljósi þeirra rannsókna sem sýna okkur fram á misgóða aðlögun 

einstaklinga sem hlotið hafa mænuskaða. Þverfagleg teymisvinna virðist almennt vera notuð 

í endurhæfingu fólks með mænuskaða enda vandamálin margvísleg og flókin. Eftirfylgd er 

eitthvað sem betur má fara. Þó markmiðið hafi verið að efla eftirfylgd eftir sameiningu deilda 

á Grensási hefur það því miður ekki orðið raunin. 
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6 Aðkoma félagsráðgjafa í endurhæfingu 

Líf einstaklings sem hlotið hefur mænuskaða hefur snúist á hvolf í einni svipan. Aðstoð 

félagsráðgjafa í endurhæfingu er ómetanleg. Hún snýr ekki bara að réttindamálum heldur er 

það ekki síður sá stuðningur sem félagsráðgjafinn getur veitt einstaklingnum og fjölskyldu 

hans sem er mikilvægur. Hér á eftir kem ég inn á hugmyndafræði og þær kenningar sem 

félagsráðgjafi á heilbrigðissviði vinnur eftir. Því næst er rætt um mikilvægi skjólstæðings- og 

sálfélagslegrar nálgunar. Kafli um vinnu félagsráðgjafans í endurhæfingu með fólki sem hefur 

mænuskaðast og þar á eftir eru kaflar um mikilvægi þess að hafa fjölskylduna með í 

endurhæfingunni, fjölskylduráðgjöf og börn fólks með mænuskaða. Að síðustu er rætt um 

stuðningshópa og nýtt úrræði sem Sjálfsbjörg er að hrinda í framkvæmd nú í sumar. 

6.1.1 Hugmyndafræði og kenningar félagsráðgjafa 

Félagsráðgjöf er ung fræðigrein sem deilir þekkingu sinni með ólíkum stéttum eins og 

félagsfræði, heimspeki, læknisfræði, sálarfræði, siðfræði og lögfræði (Ása Fanney 

Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, 2008). Félagsráðgjafinn þarf að 

þekkja vel til bjarga samfélagsins, kenningar um mannlega hegðun og skilja hvernig 

einstaklingur og umhverfi hans hefur áhrif á hvort annað. Allt frá upphafi fræðinnar hefur 

starf félagsráðgjafa byggst á heildarsýn. Með heildarsýn er átt við að hver einstaklingur er 

sérstakur og breytilegur á einhvern hátt, aðstæður hans, umhverfi og fjölskylda hefur áhrif á 

hann og því nauðsynlegt að skoða aðstæður einstaklingsins í samhengi við það (Farley, Smith 

og Boyle, 2006; Lára Björnsdóttir, 2006). 

Hugmyndafræði félagsráðgjafa á heilbrigðissviði byggir á heildarsýn og kerfishugsun þar 

sem áhersla er á lífsálfélags- og vistfræðilega nálgun. Þar er sérstök áhersla lögð á 

samskiptaþáttinn og tengslin milli ólíkra kerfa. Sérfræðiþekking félagsráðgjafans inn á 

spítalanum felst annars vegar í grunnþekkingu á manninum sem þroska- og tilfinningaveru 

og hins vegar á kerfum samfélagsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Kerfiskenningar byggja á því 

að einstaklingurinn er ekki bara líffræðilegt kerfi heldur líka hluti að stærra kerfi eins og 

samfélagi, menningu og fjölskyldum. Til að skilja að fullu hegðun einstaklings er mikilvægt að 

horfa á það kerfi sem hann tilheyrir. Þegar við tölum um heildarsýn á kerfi þá horfum við ekki 
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bara á einstaklinginn sem slíkan heldur allt það kerfi sem hann er hluti af (Beckett og Taylor, 

2010).  

Samskipta- og kerfiskenningar eru afar mikilvægur þekkingagrunnur í vinnulagi 

félagsráðgjafa á heilbrigðissviði, auk kreppukenninga. Alvarleg veikindi verða þess oft 

valdandi að verulegar breytingar verða á lífi fjölskyldunnar þar sem hlutverkaskipan riðlast 

sem þarfnast síðan endurskipulagningar (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Þegar talað er um kreppur 

er átt við það að einstaklingur sem upplifir áfall nær ekki að takast á við kringumstæður sínar 

með sinni fyrri lífsreynslu. Til að mynda getur maki einstaklings sem hlotið hefur mænuskaða 

upplifað kreppu vegna slyssins og afleiðingar þess. Oft þarf makinn að ýta sínum tilfinningum 

og vanlíðan frá á meðan sá slasaði þarfnast allan hans stuðnings (Margrét Sigurðardóttir, 

2006).    

6.1.2 Skjólstæðingsmiðuð nálgun 

Einstaklingar með mænuskaða hafa lýst vilja til að taka meiri ábyrgð á meðferð sinni og 

verða þannig sérfræðingar í sinni eigin umönnun. Ef skjólstæðingsmiðuð nálgun er notuð í 

endurhæfingu ræður einstaklingurinn frekar við þau verkefni sem bíða hans eftir útskrift 

(Donnelly o.fl., 2004). Cott (2004) framkvæmdi eigindlega rannsókn með sex rýnihópum sem 

áttu það sameiginlegt að eiga við líkamlega fötlun að stríða. Hann vildi fá fram hjá hópunum 

hvað þeim fannst jákvætt í endurhæfingunni og hvað neikvætt. Það sem stóð upp úr hjá 

hópunum var að þeim fannst skjólstæðingsmiðuð endurhæfingarþjónusta snúast um að 

fagfólk gerði sér grein fyrir hverjar þeirra tilfinningalegu þarfir væru, óskir og ákvarðanir 

virtar og komið væri fram af virðingu. Þeim fannst einnig að þau sjálf ættu að vera virkari í að 

skilgreina þarfir sínar, markmið og forgangsröðun í samvinnu við fagfólk endurhæfingarinnar. 

Rannsóknarhópur Donnelly og félaga (2004) fundu það einnig út hvað markmiðasetning og 

ákvarðanataka einstaklinganna sjálfra skipti miklu máli í endurhæfingunni og ekki síður eftir 

útskrift. Niðurstaða Hammell (2004) á rannsókn sem hann framkvæmdi á háskaða 

mænusköðuðu fólki gaf til kynna að endurhæfingarteymið ætti að leggja meiri áherslu á að 

láta viðkomandi með mænuskaða finna þörfina fyrir því að fara á fætur á morgnana. Finna 

tilganginn með lífinu og það sem skiptir máli. Leggja áherslu á að viðkomandi nái stjórn á lífi 

sínu og finna viðeigandi úrræði og tækifæri og hvetja aðstendendur til að taka þátt í 

endurhæfingarferlinu. Gera hverjum og einum einstaklingi kleift að finna sinn tilgang með 

lífinu.  
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6.1.3 Sálfélagsleg nálgun 

Rætur sálfélagslegrar nálgunar liggur í sálfræðinni og félagsfræðinni. Sálfélagsleg kenning 

hefur þróast út frá viðtalsmeðferð, minni trú á stofnanir og aukinni þátttöku notenda sjálfra 

og fjölskyldna þeirra í meðferðinni. Með því móti er lögð áhersla á hjálp til sjálfshjálpar. 

Hugmyndin á bak við kenninguna er að þjálfa einstaklinginn í að ná markmiðum sínum ásamt 

því að auka stuðning samfélagsins. Áhersla er lögð á heildarsýn í endurhæfingunni þar sem 

unnið er með bæði innri og ytri þætti í lífi einstaklingsins (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur 

Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006). 

Í sálfélagslegri endurhæfingu felst, að vinna með alla þá þætti sem snerta líf 

einstaklingsins, andlega, líkamlega, félagslega og umhverfi einstaklingsins (Lára Björnsdóttir, 

2006). 

Þegar horft er til sálfélagslegrar meðferðavinnu er nálgun félagsráðgjafans að mörgu leyti 

önnur en annarra heilbrigðisstétta. Heildarsýn félagsráðgjafans er til að mynda ein tegund 

sýnar, á sálfélagslegri nálgun auk ákveðins vinnulags. Það felur það í sér að sjá einstaklinginn 

í sínu félagslega umhverfi sem nær til líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). 

Á Landspítalanum starfa félagsráðgjafar út frá sálfélagslegri nálgun í greiningu, meðferð 

og endurhæfingu. Á sjúkrahúsum vinna félagsráðgjafar klínískt. Í því felst að efla persónulega 

styrkleika einstaklingsins með aðstoð eða fræðslu og sérhæfðri meðferðavinnu ef með þarf. 

Hún getur verið einstaklings-, fjölskyldu- eða hópmeðferð (LSH, e.d.-a). 

6.1.4 Félagsráðgjöf í endurhæfingu mænuskaðaðra 

Það sem til er skrifað um hlutverk og árangur af vinnu félagsráðgjafa með mænusköðuðum 

er frekar rýrt enn sem komið er (Hammond o.fl., 2011). Samkvæmt ástralska 

heilbrigðisráðuneytinu felst starf félagsráðgjafa með mænusköðuðum í að virkja fólk sem 

hlotið hefur mænuskaða og fjölskyldur þeirra til að takast á við þau sálrænu og félagslegu 

áhrif sem mænuskaði getur haft á líf þeirra. Félagsráðgjafar veita einnig ráðgjöf, upplýsingar 

og fræðslu auk þess að aðstoða fólk með réttindamál og að sækja þá þjónustu sem þau þurfa 

á að halda. Í ráðgjöfinni felst að hjálpa fólki að aðlagast fötluninni, takast á við áfallið og áhrif 

þess á sambandið við maka, foreldra vandamál, sorg og missi svo eitthvað sé nefnt. 

Endurhæfing fólks með mænuskaða getur verið mjög erfið og krefjandi, ekki eingöngu fyrir 

einstaklinginn sjálfan heldur ekki síður fjölskylduna alla. Fjölskyldumeðlimir og hinn slasaði 



  

32 

fara oft í gegnum svipað aðlögunarferli en þó ekki endilega á sama tíma sem getur myndað 

ákveðna togstreitu í fjölskyldunni (Queensland Government, 2008).  

Sérhver einstaklingur er einstakur og því mikilvægt að skoða fyrri reynslu viðkomandi og 

hvernig hann hafi unnið úr fyrri áföllum. Sumir einstaklingar sem slasast og hljóta 

mænuskaða eiga sögu um andleg veikindi og þurfa þá oft á lengri stuðningi að halda og ef til 

vill geðlæknis aðstoð jafnvel í nokkur ár. Nauðsynlegt er því að hjálpa hverjum og einum að 

finna sína eigin styrkleika og efla viðkomandi í að setja sér markmið í endurhæfingunni. Sumt 

fólk sem hlotið hefur mænuskaða upplifir þunglyndi í kjölfar þess og þarf þá á aðstoð 

geðlæknis að halda. Sama á við um þá sem hafa hlotið höfuðáverka og eiga erfitt með minni 

og jafnvel árásargirni, þá er mikilvægt að taugasálfræðingur komi inn í meðferðina. 

Félagsráðgjafar í endurhæfingu koma að meðferð sjúklings strax frá byrjun meðal annars í að 

skilgreina þarfir einstaklingsins og fjölskyldu hans og sjá til þess að þeim þörfum sé fylgt eftir 

út endurhæfingartímabilið. Lokamarkmið er síðan að undirbúa viðkomandi og fjölskylduna 

fyrir örugga og árangursríka úskrift með því að fræða þau um hvernig best sé að takast á við 

líkamlegar- efnahagslegar- og tilfinniningalegar hindranir í samfélaginu. Félagsráðgjafinn er 

einnig tengiliður á milli sjúklings, fjölskyldu og endurhæfingarteymisins (Queensland 

Government, 2008).  

Nokkrar rannsóknaraðir hafa verið gerðar á flokkunarkerfi fyrir íhlutun félagsráðgjafa og 

mögulegum ávinningi þess fyrir endurhæfingu á fólki með mænuskaða. Verkefnið er á fimm 

ára áætlun og er tilgangurinn að rannsaka hvort ávinningur sé af þess konar flokkun 

(Hammond o.fl.,2011). 

 Abeyta o.fl. (2009) skoðuðu og greindu flokkunarkerfið sem hlotið hefur nafnið 

SCIRehab verkefnið. Niðurstaða þeirra leiddi í ljós átta aðal flokka sem hver og einn hefur 

síðan nánari skilgreiningar. Þessir átta flokkar eru:  

1. Fjárhagsáætlun    

2. Útskriftaráætlun 

3. Útskriftarþjónusta 

4. Viðtalsráðgjöf 

5. Stuðningshópar 
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6. Fræðsla 

7. Félagsþjónusta 

8. Ráðgjöf eða valdefling þverfaglegs teymis 

Undir hverjum flokki eru síðan nánari útskýringar á hvað atriði gætu fallið undir hvern 

flokk fyrir sig. Tafla 1 og 2 sýna hvað atriði tilheyra hverjum flokk. 

 

Fjárhagsáætlun Útskriftaráætlun Útskriftarþjónusta Viðtalsráðgjöf 

Veikindalaun frá atvr. Félagsþjónusta NPA-þjónusta Líkamlegt/andlegt 
ofbeldi 

Dagpeningar Heimahjúkrun Dagdeildar 
þjónusta 

Áfengismisnotkun 

Fjármögnun á  
breytingar á húsnæði 

Hindranir?  Áfengismeðferð Menningarmunur 

Skaðabætur Hjúkrunarheimili eða 
aðrir kostir 

Endurkoma Aðlögun 

Aðrar tryggingar  Hjálpartæki Þekking á skaðanum 

Örorka   Fylgikvillar 

Tafla 1. sýnir hvaða atriði tilheyra hverjum flokk. 

 

 

Jafningja-

/hópastuðningur 

Fræðsla Samfélagsþjónusta Ráðgjöf / valdefling 

teymis 

Félagasamtök á vegum 

ríkisins 

Bæklingur um 

mænuskaða 

Ferðaþjónusta Fjölskyldufundur 

Stuðningshópar Leiðbeina Atvinna/nám  

Frjáls félagasamtök Samfélagsleg 

virkni 

Heimilisaðstoð  

  Neyðarhnappur  

Tafla 2. sýnir hvaða atriði tilheyra hverjum flokk. 
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Hammond o.fl. (2011) skoðuðu hvernig fólk með mænuskaða nýtti tíma sinn með 

félagsráðgjafanum í endurhæfingunni og hvernig fólk með mismunandi mænuskaða sem fá 

sérstaka þjónustu lýsi henni. Þær söfnuðu saman gögnum um 600 sjúklinga sem dvalið höfðu 

á sex mismunandi endurhæfingardeildum og skrásettu tímasetningu, hlutfall sjúklinga sem 

fékk sérstaka þjónustu og hvaða þjónustu fólk var að fá. Notast var við ákveðna 

flokkunarfræði sem búin var til fyrir félagsráðgjöf í endurhæfingu, sem flokkar tegundir 

íhlutunar í bráða endurhæfingu. Gögnin innihalda upplýsingar um helstu aðgerðir sem 

félagsráðgjafar nota í endurhæfingu fólks með mænuskaða og tímaskráning á þeim tíma sem 

sjúklingur er hjá félagsráðgjafa. Helstu niðurstöður sýndu að sjúklingar eyddu að meðaltali 

tíu tímum með félagsráðgjafa á endurhæfingartímabilinu sem er rúmlega 70 mínútur á viku. 

Flestir eða 96% af sjúklingunum fengu liðsinni félagsráðgjafans í þverfaglegu teymi. Hægt er 

að skipta íhutun félagsráðgjafa í fimm flokka, útskriftaráætlun, fjárhagsáætlun, 

félagsþjónusta, styðjandi ráðgjöf og frummat. Í mynd 4 má sjá hlutfallsskiptingu (Hammond 

o.fl., 2011). 

Mynd 4 sýnir flokkun á íhlutun félagsráðgjafa samkvæmt rannsókn Hammond o.fl.  

 

 

Ekki kom á óvart að samkvæmt rannsókninni voru það þeir sem hlotið höfðu skaða á C1 til 

C4, og skilgreindir með fjórlömun samkvæmt viðmiðum ASIA sem nýttu mestan tíma hjá 
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Það hefur sýnt sig að þeir sem fá minni stuðning frá félagsráðgjafa í endurhæfingu sinni 

koma verr út fjárhags-, líkam-, tilfinninga- og félagslega heldur en þeir sem fá meiri stuðning 

félagsráðgjafa (Abeyta, 2009; Hammond o.fl., 2011). 

6.1.5 Fjölskyldan og endurhæfing  

Niðurstöður rannsókna á hvað megi betur fara í endurhæfingu fólks með mænuskaða benda 

á mikilvægi þess að fjölskyldan sé höfð með í endurhæfingarferlinu (Cott, 2004; Chan, 2002). 

Samskonar niðurstaða fékkst úr íslenskri rannsókn sem iðjuþjálfar framkvæmdu á 

endurhæfingu- og eftirfylgdarþjónustu á taugasviði Reykjalundar (Anna Dís Guðbergsdóttir 

og Rakel Björk Gunnarsdóttir, 2006).  Þau þrjú atriði sem talin eru mikilvægust fyrir lífsgæði 

fólks með mænuskaða þegar til framtíðar er litið, er velferð fjölskyldunnar ásamt góðri 

líkamlegri- og andlegri líðan (Hammell, 2004). Meiri áhersla ætti að vera á þarfir 

fjölskyldunnar og ætti hún að vera hluti af endurhæfingaferlinu.  

Skjólstæðingsmiðuð nálgun gerir ráð fyrir að sérhver einstaklingur sé sérfræðingur í sínum 

málum og að sérhver fjölskylda hefur sínar þarfir og væntingar og ætti það að vera leiðarvísir 

í endurhæfingarferlinu. Fjölskyldan þarf stuðning og fræðslu, bæði meðan á 

endurhæfingarferlinu stendur og ekki síður eftir að heim er komið (Cott, 2004).  

Spurningalistakönnun sem gerð var á 333 hjónaböndum þar sem eiginmaðurinn hafði 

orðið fyrir mænuskaða sýndi fram á að 26,7% af þessum hjónaböndum endaði með skilnaði. 

76% af þeim fráskildu töldu að mænuskaðinn hefði spilað stórt hlutverk í skilnaði þeirra. 

Samt sem áður er skilnaðartíðni upp á 26,7% ekkert meiri en almennt gerist á meðal 

almennings í Bandaríkjunum. Vísbendingar gáfu til kynna að mestu líkur á hjónaskilnað voru 

fyrstu fimm árin eftir skaða (El Ghatit og Hanson, 1975). Þeir félagar fundu ekkert samband á 

milli alvarleika skaða og tíðni hjónaskilnaðar. Hinsvegar fundu þeir út tvo aðra þætti sem eru 

áhugaverðir, annar er hærri tíðni hjónaskilnaða ef hjónin áttu börn og hinn er lægri tíðni 

hjónaskilnaða ef eiginmaðurinn var í vinnu eftir skaða. Með áframhaldandi rannsóknum 

sínum á hjónaböndum og skilnaðartíðni eftir mænuskaða komust þeir El Ghatit og Hanson 

(1975) að því 24,6% af þeim sem höfðu gengið í hjónaband eftir að þeir mænusköðuðust 

voru fráskildir þegar rannsóknin var gerð. 41% af þeim töldu mænuskaðann ástæðu 

skilnaðarins. Það er sambærilegt við fyrri rannsóknir þeirra á hjónaskilnuðum hjá hjónum 

sem voru gift fyrir skaðann.  Brown og Giesy (1986) báru saman hjúskaparstöðu einstaklinga 

með mænuskaða við hjúskapastöðu almennings. Tilgáta þeirra var að samsetning af 
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líkamlegum, sálfræðilegum og efnahagslegum afleiðingum sem mænuskaði getur valdið 

myndu gera það að verkum að þeir ættu erfiðara með að fara í samband, giftast eða viðhalda 

því sambandi sem þeir voru þegar í þegar skaðinn átti sér stað. Úrtak fólks með mænuskaða 

voru 251 einstaklingar, þar af 182 karlar og 69 konur. Niðurstöðurnar sýndu marktækan mun 

þegar borið var saman við almenning. Það voru 26,6% færri mænuskaðaðir einstaklingar 

giftir, 13% hærri skilnaðartíðni og fólk með mænuskaða voru 13,5% líklegri til að vera 

einhleypir heldur en mætti gera ráð fyrir, byggt á opinberum tölum í Bandaríkjunum.  

Árið 1996 birtu DeVivo og Richards rannsókn sem byggð var á tölfræðiupplýsingum um 

hjónabönd fólks með mænuskaða í Bandaríkjunum frá árunum 1973 til 1992. 6.853 manns 

voru í úrtakinu. Þeir vildu skoða hvernig gengi í hjónabandinu frekar en að einblína á 

skilnaðartíðni. Þeir komust að því að 781 einstaklingur hafði gengið í hjónaband á meðan 

búast mátti við að þeir hefðu átt að vera 1884 ef byggt er á tölfræði með tilliti til aldurs, kyns 

og hjúskaparstöðu. Með öðrum orðum, fólk með mænuskaða sem gengu í hjónaband voru 

59% færri en búast má við þegar borið er saman við það sem almennt gerist í 

Bandaríkjunum. Í þessu sama úrtaki voru 87% einstaklinganna enn einhleypir fimm árum 

eftir skaða en 72% þeirra höfðu gert ráð fyrir slíku. Athyglisvert er að þrátt fyrir betri 

læknisþjónustu og bætt lífsgæði eru ekki sjáanleg merki um fjölgun hjónabanda fólks með 

mænuskaða frá rannsóknum 1973.  

DeVivo og Richards (1996) reyndu að þróa líkan sem myndi spá fyrir um líkur þess að fólk 

með mænuskaða myndu ganga í hjónaband. Þeir fundu ekki marktækan mun á tíðni 

hjónabanda eftir kyni eða kynþætti, hinsvegar voru marktækt færri sem gengu í hjónaband 

ef þeir voru einhleypir eða fráskildir þegar þeir mænusköðuðust. Hærra menntunarstig hélst 

í hendur við hærri tíðni giftinga. Hæsta giftingartíðnin var meðal þeirra sem voru með 

tvílömun (e.paraplegia),  hlutaskaða (incomplete impairment) og þeirra sem eru vel virkir og 

sjálfstæðir. Þessi hópur hafði einnig lægstu tíðni hjónaskilnaðar sem bendir til þess að 

líkamskerðing spili stórt hlutverk í hæfni fólks með mænuskaða með að stofna til og viðhalda 

samböndum. Þeir teljað það séu nokkrir þættir sem eiga þátt í að draga úr tíðni hjónabanda 

hjá þessum hópi fólks. Auk líkamlegrar skerðingar, eru það álag á persónulega umhirðu, 

neikvætt viðhorf til hugsanlegs maka vegna lélegrar aðlögunar, óaðgengilegt húsnæði, 

erfiðleikar með að komast um í samfélaginu, vöntun á félaglegri færni og hugsanlega 

undirliggjandi persónuleikavandamál. Þörf er á frekari rannsóknum sem mögulega gætu 

gefið vísbendingar um hver sé orsök skilnaðar eftir að fólk mænuskaðast svo að hægt sé að 
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aðstoða hjón í endurhæfingarferlinu til að draga úr tíðni skilnaðar (Kreuter, 2000). Fleiri 

rannsóknir sem gerðar voru á tímabilinu 1980 til 1990 sýna það sama og  hér hefur verið sýnt 

fram á. Skilnaðartíðni fólks með mænuskaða er hærri fyrstu árin eftir skaða og þau eru 

ólíklegri til að ganga í hjónaband eftir mænuskaða en almennt er talið meðal almennings 

(Brown og Giesy, 1986; DeVivo, Hawkins, Richards og Go, 1995).  

6.1.6 Fjölskylduráðgjöf 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að mænuskaði hefur mjög mikil áhrif á alla fjölskylduna. 

Þó fjölskyldan hafi ekki misst mátt í höndum né getuna til þess að ganga þá getur hún 

upplifað missi á því lífi sem hún þekkti með þeim sem mænuskaðaðist. Þær breytingar sem 

verða á lífi fjölskyldunnar við slíkan skaða getur valdið streitu og kvíða. Fjölskyldan gengur 

einnig í gegnum ákveðið sorgarferli eins og sá sem hlotið hefur mænuskaða. Hún verður oft 

mjög upptekin af að spyrja spurninga og reyna að skilja að fullu hvað felst í skaðanum sem 

hjálp til að komast yfir tilfinningar eins og sorg og hræðslu. Til að fjölskyldan komist yfir 

aðlögunina að nýju lífi gengur hún í gegnum svipuð stig aðlögunar og sá sem hlotið hefur 

mænuskaðann (Chen og Boore, 2008; UAB MEDICAL RRTC, 2004).  

Í 23. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir að réttur sjúklings sé að njóta 

stuðnings fjölskyldu sinnar, ættmenna og vina meðan á meðferð og sjúkrahúsvist stendur. 

Hugmyndafræði félagsráðgjafa er að vinna með einstaklingnum í þeim aðstæðum sem hann 

er staddur og í samspili við umhverfi hans. Í fjölskylduviðtölum og á fjölskyldufundum getur 

því komið fram ákveðinn skilningur sem hefði ef til vill ekki komið fram ef einungis hefði 

verið unnið með sjúklinginn (Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

Ein tegund fjölskyldumeðferðar byggir á kerfiskenningu sem lýtur sömu 

grundvallarlögmálum og heildarsýn félagsráðgjafans. Hugmynd kerfiskenningar er að 

fjölskyldan sé kerfi og meðvitund um líðan einstaklingsins og breytingar í hans lífi hafi áhrif á 

fjölskyldutengslin. Hver og einn einstaklingur innan sömu fjölskyldu eða tengslanets verður 

því fyrir áhrifum af því sem gerist í lífi annarra fjölskyldumeðlima (Nichols og Schwartz, 

2004).  
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6.1.7 Börn fólks með mænuskaða  

Undanfarna áratugi hefur orðið hæg en stígandi vitundarvakning um þá þörf að hafa börn 

með í ráðum um málefni sem tengjast þeirra daglega lífi (Warren, 2007; Graham og 

Fitzgerald, 2010a). 

Börn tjá sig á annan hátt en fullorðnir. Sum börn segja frá líðan sinni á meðan önnur tjá 

sig með hegðun (Warren, 2007). Börnum finnst mikilvægt að á þau sé hlustað, tekið sé mark 

á skoðunum þeirra og að þau séu hluti af heildinni. Við það eykst sjálfstraust barnsins og það 

finnur að það er mikilvægt og hefur þar með meiri stjórn á aðstæðum sínum. Mikilvægt er að 

þeir sem fullorðnir eru reyni að setja sig í spor barnsins og leitist við að skilja hvað barnið vill 

segja (Graham og Fitzgerald, 2010a; Warren, 2007). 

Fyrir barn getur það verið mikið áfall ef foreldri slasast, lendir inn á spítala og hlýtur 

mænuskaða. Við tekur löng endurhæfing sem getur valdið sundrungu í lífi barnsins og mikilli 

sorg innan fjölskyldunnar. Slík áföll geta leitt til tilfinningalegra viðbragða hjá barninu eins og 

depurð, kvíða, reiði, gremju, óöryggi, sektarkennd og sjálfsásökun (Graham og Fitzgerald, 

2010b). Börn eru viðkvæm tilfinningalega og eiga oft erfitt með að stjórna tilfinningum 

sínum. Það reynist því börnum oft vandasamt að skilja og tengja tilfinningar sínar og í 

framhaldinu að beina þeim í réttan farveg (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Börn eru að 

upplagi forvitin og spyrja spurninga til að reyna að skilja sínar eigin hugmyndir um hvaða 

afleiðingar skaðinn muni hafa á líf þeirra. Það að hlusta á barnið, segja þeim rétt og satt frá 

miðað við aldur þeirra og þroska, fræða þau um hvernig líf fjölskyldunnar verður í 

framtíðinni, hjálpar barninu við að búa sér til raunhæfari mynd. Því er mikilvægt að leyfa 

börnunum að takan virkan þátt í þeim ákvörðunum sem snerta fjölskylduna alla (Graham og 

Fitzgerald, 2010b; UAB Medical RRTC, 2004).  

Nýr forvarnarstuðningur, Fjölskyldubrúin sem setur áherslur á þarfir barnanna, hefur verið 

að festa sig í sessi á Íslandi undanfarin ár. Er hann ætlaður fyrir foreldra þar sem annað eða 

báðir eiga við geðrænan vanda. Tilgangurinn er að hjálpa foreldrunum að ræða við börn sín 

um geðrænu erfiðleikana og hjálpa börnunum að aðskilja sig frá sjúkdómi foreldris. Við það 

eykst sjálfsskilningur barnsins og sektarkennd og sjálfsásökun minnkar. Stuðningurinn byggir 

á gagnreyndum aðferðum ásamt breiðum grunni rannsókna (Eydís K. Sveinbjarnardóttir, 

Sigurður Rafn A. Levy og Vilborg G. Guðnadóttir, 2008).  
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Viðhorf samfélagsins hefur einkennst af því að ræða ekki geðræn vandamál við börnin. Í 

góðri trú þá vilja foreldrarnir hlífa börnum og reyna að halda þeim fyrir utan erfiðleikana. 

Börn skynja vel slíkt ástand á heimilinu og draga þá sínar ályktanir og reyna að finna 

skýringar sem oft eru sjálflægar, það er að segja þau tengja það sem þau upplifa beint við sig. 

Rannsóknir sýna mikilvægi þess að fjölskyldan ræði saman um geðrænu erfiðleikana og að 

börnin fái að spyrja foreldrana og fá þá viðeigandi útskýringar á því sem þau hafa séð, heyrt 

eða skynjað (Eydís K. Sveinbjarnardóttir o.fl., 2008). 

Fjölskyldubrúin hefur verið notuð með góðum árangri á geðsviði LSH. Til að byrja með var 

um tilraunarverkefni að ræða frá árinu 2006 til 2008 (Eydís K. Sveinbjarnardóttir o.fl., 2008) 

en hefur í dag fest sig í sessi og stendur hún fjölskyldum á geðsviði LSH til boða og Barna- og 

unglingageðdeild. Nú nýlega hafa félagagsráðgjafar á krabbameinsdeild LSH nýtt sér aðferðir 

Fjölskyldubrúarinnar í sinni vinnu. Meistaranemi í félagsráðgjöf gerði rannsókn á stuðningi 

Fjölskyldubrúarinnar á geðsviði LSH en það er í fyrsta skiptið sem slík rannsókn fer fram hér á 

landi. Notaði hún fyrirliggjandi gögn geðsviðs LSH á gæðamatslistum. Markmiðið var að 

skoða upplifun þátttakenda og mat þeirra á stuðningnum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að í heild hafi upplifun notenda verið góð og markmiðum verið náð sem er í samræmi 

við erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið. Að lokum má geta þess að samkvæmt 

erlendum rannsóknum er stuðningurinn ekki skaðlegur og fannst foreldrum íslensku 

rannsóknarinnar hann ekki íþyngjandi fyrir fjölskylduna (Ragnheiður Ósk Guðmundsdóttir, 

2012). 

6.1.8 Stuðningshópar 

Eins og getið hefur verið hér að framan er það gríðarlegt álag fyrir einstakling og fjölskyldu 

hans að hljóta mænuskaða. Það er talið eðlilegt að álagi fylgi geðræn einkenni. Þá er það 

þekkt að jafningjafræðsla og annar sálfélagslegur stuðningur frá þeim sem hafa upplifað 

svipaða lífsreynslu hefur almennt góð áhrif á bæði einstaklinginn sjálfan og ekki síður 

aðstandendur hans (Snorri Ingimarsson, 2008). Í endurhæfingu fólks með mænuskaða getur 

aðlögunin verið einstaklingum erfið. Erfitt er að sætta sig við að vera orðinn fatlaður, 

sjálfsmyndin sem slík er léleg svo og almennt andlegt ástand auk kvíða um hvað taki við 

(Chen og Boore, 2007; Scivoletto o.fl., 1997). Fyrir einstakling með mænuskaða er mikilvægt 

að geta speglað sig í öðrum sem eru að upplifa það sama, fá stuðning og miðla til annarra 

(Chen og Boore, 2007; Weitzner o.fl., 2011).  
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Við skipulagsbreytinguna á Grensásdeild árið 2009 varð til ný þjónusta á dagdeildinni, 

stuðningshópar. Þau fagteymi sem standa að baki hópunum eru félagsráðgjafar, 

hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar og iðjuþjálfar. Frá því í lok árs 2009 hafa verið starfræktir 

fimm slíkir hópar, en þó bara einn í einu. Deildin velur einstaklingana inn í hópa eftir mati á 

hvort viðkomandi komi til með að geta nýtt sér úrræðið, því næst er viðkomandi boðin 

þátttaka. Í hverjum hópi eru á bilinu fjórir til sex einstaklingar sem hittast í fimm til sex skipti. 

Þeir hópar sem hafa verið starfræktir eru blandaðir af báðum kynjum, á mismunandi aldri og 

með mismunandi skerðingar. Eitt af skilyrðum fyrir veru fólks í hópnum er að það verður að 

vera með til enda. Meðlimir hópsins velja sjálfir þau umræðuefni sem þau vilja ræða. Það 

sem meðal annars hefur verið rætt er: vinahópurinn; þegar vinir hverfa í kjölfar veikinda, 

verkir, breytt hlutverk, fordómar og skilningsleysi í umhverfinu, kvíði fyrir útskrift; hvað taki 

við þegar heim er komið, að sættast, fjármál og fjölskyldan (Þorgerður Valdimarsdóttir 

munnleg heimild, 29. mars 2012). 

Árangur af stuðningshópunum hefur ekki verið metinn kerfisbundið og því erfitt að segja 

til um raunverulegan árangur en okkar tilfinning er að fólk sé almennt jákvætt, finni stuðning 

í jafningahópnum og finnist gott að geta miðlað sinni reynslu, segir Þorgerður (munnleg 

heimild, 29. mars 2012) og bætir við að markmiðið sé að meta árangur kerfisbundið með 

spurningalista þar sem fólk myndi vera beðið að meta líðan sína áður en það tekur þátt í 

stuðningshópnum og síðan aftur eftir þátttöku. Ýmsar hugleiðingar eru uppi hjá teyminu um 

hvernig best sé að velja í svona hópa. Skiptir kyn og aldur máli? Á að velja saman í hóp þá 

sem eiga svipaða heilsufarssögu og skiptir máli að velja saman þá sem eru augljóslega „meira 

veikir” og svo þá sem eru „minna veikir”? Rannsóknir benda til þess að betri árangur sé af 

slíkum stuðningi ef einstaklingarnir í hópnum séu á svipuðum aldri, á líkum stað í aðlöguninni 

og með álíka skaða (Chen og Boore, 2007).  

 

Félagsráðgjöf með fólki sem hlotið hefur mænuskaða hefur ekki verið skoðuð mikið í gegnum 

tíðina en gagnlegt verður að sjá endanlegar niðurstöður hvort hægt sé að bæta og/eða gera 

vinnu félagsráðgjafans í endurhæfingu fólks með mænuskaða skilvirkari með rannsókn á 

flokkunarkerfinu sem verið er að kanna um þessar mundir. Rannsóknir sýna að skilnaðartíðni 

er hærri hjá fólki með mænuskaða en almennt gerist og má leiða líkur að því að einn liður til 

að bæta það er að hafa fjölskylduna með í endurhæfingarferlinu og huga sérstaklega að 

makanum. Lítið hefur verið rannsakað hvernig börnum fólks með mænuskaða líður í 
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endurhæfingarferlinu en vísbendingar eru um nauðsyn þess að huga að þeirra sálfélagslegu 

þörfum í ríkari mæli en gert hefur verið. Stuðningshópar og þá sérstaklega 

jafningjastuðningur virðist henta fólki vel sem er að ganga í gegnum svipaða reynslu og því 

mætti leggja meiri áherslu á að mynda slíka hópa. Í kaflanum hér á eftir er sagt frá nýrri 

þjónustu fyrir hreyfihamlað fólk.  

7 Ný þjónusta 

7.1.1 Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar 

Sjálfsbjörg landsamband fatlaðra eru regnhlífarsamtök allra hagsmunasamtaka 

hreyfihamlaðs fólks á Íslandi. Þau fengu ásamt Sjálfsbjargarheimilinu, Hrefnu K. Óskarsdóttur 

iðjuþjálfa og MA í fötlunarfræði til að vinna að úttekt fyrir sig hvort þörf sé á þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð fyrir hreyfihamlað fólk frá 18 ára aldri. Var það samdóma álit allra 

þátttakenda í matinu að þörf væri á óháðri ráðgjafar- og stuðningsþjónustu og því verðugt 

verkefni fyrir Sjálfsbjörg að ráðast í uppbyggingu á þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir 

hreyfihamlaða. Hugmyndarfæðin byggir meðal annars á félagslegu sjónarhorni á fötlun, sem 

felst í hindrun samfélagsins hvort heldur sem lélegt aðgengi, neikvætt viðhorf eða fordómar. 

Undir það sjónarhorn falla tengslalíkanið sem felur í sér hugmyndina um sjálfstætt líf (e. 

independent living) og hugmyndarfæði um valdeflingu (e. Empowerment). Það að veita 

fötluðum ráðgjöf og þjónustu er byggt á ákvæðum laga um málefni fatlaðra og lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Í framhaldinu var skipaður undirbúningshópur sem skilaði 

skýrslu í apríl 2011 sem byggði á viðskipta- og rekstraráætlun að þekkingarmiðstöð 

Sjálfsbjargar (Hrefna K. Óskarsdóttir, 2009). 

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar er orðin að veruleika og stendur til að opna hana í nú í 

sumar 2012. Á meðal markmiða er að veita hreyfihömluðu fólki og aðstandendum þeirra 

þær upplýsingar og stuðning sem þau telja sig þurfa. Standa fyrir námskeiðum og 

jafningjafræðslu, vinna að hugarfarsbreytingu um málefni hreyfihamlaðs fólks auk þess sem 

öllum kostanði við þjónustuna verður haldið í lágmarki fyrir notendur hennar (Sjálfsbjörg, 

e.d.).  

 



  

42 

 

8 Niðurstöður og umræða 

Það er óumdeilanlegt meðal fræðimanna að það að hljóta mænuskaða sé með alvarlegustu 

atburðum sem nokkur manneskja getur upplifað. Áfallið er mikið vegna þeirra gríðalegu 

breytinga sem verða á lífi viðkomandi. Viðkomandi missir ekki bara getuna til að ganga eða 

nota hendur, heldur hefur lömunin áhrif á þarma, þvagblöðru, öndunarfæri og kynlíf. Líffærin 

lamast mismikið eftir eðli skaðans. Verkir einkenna líf fólks með mænuskaða ásamt spasma 

og hættunni á þrýstingssárum. Afleiðingarnar snerta ekki bara líkama einstaklingsins heldur 

hefur áhrif á alla þá þætti sem snerta líf einnar manneskju. Sá sem hlotið hefur mænuskaða 

þarf að takast á við nýtt líf í nýjum líkama. Það er mikið áfall að tapa því lífi sem maður þekkti 

og byrja takast á við nýtt. Það skal engan undra að það kallar á andlegt álag ásamt 

sálfélagslegum afleiðingum. Fjölskyldan, vinnan, vinirnir, húsnæði og tekjur eru allt þættir 

sem reynast fólki með mænuskaða erfiðir. Aðlögun að öllum þessum breytingum krefst 

mikillar vinnu, þrotlausrar baráttu og sterks vilja. Þessir þættir eru ekki sjálfgefnir þegar 

viðkomandi þarf á sama tíma að kljást við sorg, depurð og jafnvel þunglyndi.  

Eins og sjá má þá hefur mænuskaði gríðarleg áhrif á allt líf viðkomandi og fjölskyldu hans. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar víða um heim á þunglyndi og kvíða einstaklinga með 

mænuskaða auk þess sem farið er að skoða í auknum mæli áfallastreituröskun í kjölfar slíks 

skaða. Lífsgæði fólks með mænuskaða hafa verið rannsökuð, aðlögun þeirra ásamt tíðni 

hjónaskilnaða í kjölfar slíks skaða. Allar þessar rannsóknir sýna okkur að fólk með 

mænuskaða aðlagast ekki nægilega vel, þar vantar helst upp á meiri/betri eftirfylgd eftir 

endurhæfingu og að aðlaga samfélagið betur að fötluðu fólki. Rannsóknir sýna að fólk með 

mænuskaða er í mun meiri hættu á að fá þunglyndi og kvíða og taka sitt eigið líf. Meiri hætta 

er á sjálfsvanrækslu og misnotkun á áfengi, lyfjum og slíkum deyfandi efnum samanborið við 

aðra hópa sem getur leitt til alvarlegra afleiðinga fyrir viðkomandi. Fólk með mænuskaða er í 

töluvert meiri hættu að skilja við maka sinn en sambærilegur hópur í samfélaginu. Mesta 

hættan virðist vera fyrstu þrjú árin eftir skaða. Hugsanlega má tengja það streitu, álagi og 

lélegri aðlögun. Höfundur fann engar nýlegar rannsóknir á skilnaðartíðni fólks sem hlotið 

hefur mænuskaða og eru því þær rannsóknir sem vitnað er í meira en tíu ára gamlar. Fólki 

með mænuskaða verður oft tíðrætt um það í rannsóknum að það verði að hafa fjölskylduna 
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með í endurhæfingarferlinu. Lítið er skrifað um börn sem eiga foreldra á spítala og ekkert er 

til um börn mænuskaðaðra nema þegar mænuskaðaðir eignast börn eftir skaða.  

Niðurstöður allra rannsókna benda til þess að nauðsyn sé að horfa heildrænt á líf 

einstaklingsins, það sé það sem beri árangur. Huga þarf að andlegu hliðinni ekki síður en 

hinni líkamlegu, jafningjastuðningur og mikilvægi þess að geta speglað sig í öðrum sem hafa 

„lifað af” mænuskaða skiptir miklu máli til að sjá tilganginn með baráttunni og sjá að það er 

líf eftir mænuskaða. Mikilvægt er að viðkomandi setji sér markmið, skilgreini sjálfur þarfir 

sínar og væntingar í samvinnu við fagaðila, með því verður einstaklingurinn ábyrgari fyrir 

endurhæfingunni.  

Rannsóknarspurningar mínar voru tvær. Annars vegar spyr ég hvernig og hvaða 

sálfélagslega þjónustu fær fólk með mænuskaða í endurhæfingu á Grensásdeild? Og hins 

vegar hvernig má bæta sálfélagslega aðlögun fólks með mænuskaða að nýju lífi? 

Sú sálfélagslega þjónusta sem fólk með mænuskaða fær á Grensási felst fyrst og fremst í 

hagnýtri aðstoð um félagslega þjónustu og hugsanlega þátttaka í hópastarfi. Félagsráðgjafinn 

tekur jafnframt þátt í þverfaglegu teymi ásamt öðrum fagaðilum, sjúklingi og aðstandendum. 

Ekki er unnið með fjölskylduna sem heild heldur eru aðstandendur þátttakendur í 

meðferðateyminu þar sem fram fer upplýsingagjöf og fræðsla. Eftirfylgdin hefur lítið breyst, 

þó stefnan hafi verið að auka hana. upplýsingamappa sem fólk með mænuskaða fær 

inniheldur mismiklar upplýsingar um hvert og eitt mál sem þar er fjallað um. Sumt er ansi 

rýrt á meðan annað er mjög metnaðarfullt. Á Grensási er leitast við að hafa endurhæfinguna 

skjólstæðingsmiðaða og er ætlast til að viðkomandi taki ábyrgð og fullan þátt í meðferðinni.  

Ég tel að bæta megi sálfélagslega aðlögun fólks með mænuskaða að nýju lífi með því að 

horfa heildrænt á einstaklinginn. Hann er ekki bara stakur, heldur standa að honum 

fjölskylda, vinir, vinna og áhugamál svo eitthvað sé nefnt auk þess sem viðkomandi átti sitt 

fyrra líf sem taka verður með í heildarmyndina. Það þarf að huga að andlegri líðan fólks og 

skima eftir hættu á geðröskunum. Fjölskyldan þarf að verða virkari í endurhæfingarferlinu 

ásamt því að huga þarf sérstaklega að parasambandinu. Stuðningshópar og góð eftirfylgd eru 

einnig mikilvægir þættir. Nauðsynlegt er fyrir þann sem hlotið hefur mænuskaða að geta 

speglað sig í aðstæðum einhvers sem svipað er statt um og hefur náð góðri aðlögun. Góð 

aðlögun er undirstaða þess að fólk með mænuskaða nái að lifa innihaldsríku lífi eftir að hafa 

hlotið slíkan skaða.  
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Samkvæmt niðurstöðum mínum mætti bæta verulega þjónustuna á endurhæfingu 

mænuskaðaðra hér á landi, til dæmis með því að fjölga félagsráðgjöfum á Grensásdeild. Eins 

og fram kom hér að framan hefur það sýnt sig að fólk með mænuskaða kemur verr út 

fjárhags-, líkam-, tilfinninga- og félagslega heldur en þeir sem fá meiri stuðning 

félagsráðgjafa. Mat mitt er að það væri hagur allra að bæta þjónustuna, fyrir einstaklinginn, 

fjölskylduna hans, heilbrigðiskerfið og samfélagið allt. 

Helstu takmarkanir þessara samantektar felst í að viðmælendur skulu eingöngu vera tveir  

starfsmenn af Grensásdeild ásamt gögnum, til að fá fram hvernig og hvaða sálfélagslega 

þjónustu fólk fær þar. Ekkert er til skrifað um sálfélagslega nálgun í endurhæfingu á Íslandi 

og því byggja öll gögn á erlendum rannsóknum. Einnig má nefna að sumar heimildir eru 

gamlar en ekki fannst alltaf það nýjasta eða það er einfaldlega ekkert nýtt til um ákveðnar 

rannsóknir. Nýjustu rannsóknir á tíðni hjónaskilnaða eftir að fólk mænuskaðast eru tvær, 

önnur frá árinu 1996 en sú nýjasta frá árinu 2000, þar sem meðal annars er samantekt af 

þeim rannsóknum sem höfundur fjallaði um í kaflanum.  

Þörf er á frekari rannsóknum á Íslandi um aðlögun einstaklinga með mænuskaða og 

fjölskyldum þeirra og þá sérstaklega líðan barna þeirra þar sem þau koma lítið við sögu þegar 

fjallað er um endurhæfingu fólks með mænuskaða. Von mín með þessari fræðilegu úttekt er 

sú að hægt sé að byggja frekari rannsókn á henni þar sem við leyfum fólki með mænuskaða 

að hafa orðið.  
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