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Útdráttur 

Í ljósi hækkandi lífaldurs einstaklinga með fjölþættar skerðingar og flóknar 

stuðningsþarfir, er mikilvægt að rannsóknum sé beint að þáttum sem hafa áhrif á líf þeirra 

sem fullorðins fólks. Valdeflandi viðhorf og þverfagleg þjónusta hefur verið lögð til 

grundvallar starfi með fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra. Tryggja þarf þessum sömu 

börnum sambærilega þjónustu við tímamót unglings- og fullorðinsára. Í rannsókninni var 

fjallað um starfsfólk í búsetu- og hæfingarþjónustu sem aðstoðar einstaklinga með 

fjölþættar skerðingar og flóknar þarfir. Rannsóknin var eigindleg, rannsóknargagna var 

aflað með opnum einstaklingsviðtölum og við úrvinnslu gagna var notað vinnulag 

grundaðrar kenningar. Þátttakendur voru 12 starfsmenn í búsetu- og hæfingarþjónustu sem 

störfuðu hjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi snemmsumars 2010. Reynt var 

að varpa ljósi á sýn starfsfólks á megináherslur í þjónustu og hvaða augum það leit 

möguleika sína til að styðja við heilsu, þátttöku og lífsgæði. Leitað var eftir skilningi 

starfsfólks á heilsutengdum þörfum fólks og þekkingu á aðgerðum til að fyrirbyggja frekari 

fötlun. Ennfremur var kannað mat þess á þörf fyrir fræðslu og stuðning í starfi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að áherslur í skipulagningu og útfærslu þjónustunnar séu 

ekki í takt við nýjar og ört vaxandi mannréttindaáherslur, þar með réttinn til heilsu, og 

endurspegli ekki þann félagslega skilning á fötlun sem er gengið út frá í allri 

stefnumörkun. Starfsfólk hugsaði til einstaklinganna, sem það aðstoðaði, með velvild og 

hlýju, gerði eins vel og það gat, en skorti bjargráð í starfi. Áherslur á heimilisstörf og 

líkamlega umönnun hindruðu stuðning við heilsu, tjáskipti og þátttöku. Starfsfólk lýsti 

undirmönnun og mikilli starfsmannaveltu og skorti fræðslu og stuðning við flókin störf. 

Mikilvægt er að nýta möguleika sem hafa skapast með nýlegum stjórnsýslubreytingum til 

að endurskoða áherslur í þjónustu við fólk með fjölþættar skerðingar. Nýtt 

velferðarráðuneyti og flutningur málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaga veitir tækifæri til 

breytinga, samstarfs þvert á kerfi, samþættingar og þróunar.  

Lykilhugtök: Fötlun, fjölþættar skerðingar, heilsa, heilsutengdar þarfir, þjónusta. 



 

Abstract 

The fact that a high percentage of people with complex and severe neurological disability 

and high support needs, are surviving well into adulthood calls for research into the 

environmental factors that influence their lives as adults. Empowerment, multidisciplinary 

and person centered services are already acknowledged to be important for disabled 

children and their families. We must ensure that children have access to appropriate and 

comparable services during transition into adulthood and to community living. The 

purpose of this study was to gain in-depth understanding and knowledge about the 

experiences of staff supporting people with complex and severe neurological disability 

living in community residental homes. Qualitative methods were used and data were 

collected through semistructured interviews. Participants were twelve experienced staff 

members working for The Regional Offices for the Affairs of Disabled People in the early 

summer of 2010. The first objective was to learn about what staff considered their main 

role to be, together with their views on possibilities to support health and wellbeing, 

participation and quality of life. The second objective was to ascertain staff views on the 

health needs and actions currently taken to prevent further disability of people with 

complex and severe neurological disability. In addition, the study took into account staff 

needs for training, information and support. Results of the study indicate that welfare 

services in Iceland, for people with complex and severe neurological disability, are not in 

line with human rights, which includes the right to health. Further, it does not mirror the 

social approach to disability which today is the focus of policy frameworks. Staff was 

caring and warmhearted towards their clients but lacked the skills necessary for coping 

with complex needs. The emphasis on domestic duties and basic care were barriers to 

communication, health and participation. Staff reported lack of human resources, high staff 

turnover and lack of information, training and support. Recent governmental changes, such 

as the transfer of the affairs of disabled people from the state to the municipalities and the 

establishment of a new Ministry of Welfare, may provide new possibilities for cooperation 

between different sectors as well as for the development of transdisciplinary services. 

Key words: Disability, complex and severe neurological disability, health, health needs, staff. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Knowing is not enough; we must apply. 
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Þakkir 

Hjartans þakkir til starfsfólkins sem tók þátt í rannsókninni. Án þess hefði hún ekki orðið 

að veruleika. Það gaf mér af tíma sínum og deildi með mér af einlægni, reynslu sinni og 

upplifun. Sigríði Kristjánsdóttur þakka ég samstarfið. Leiðbeinandi minn, Snæfríður Þóra 

Egilson og Guðrún Pálmadóttir ráðgjafi við verkefnið, fá bestu þakkir fyrir frábæra 

leiðsögn, hvatningu og þolinmæði. Atli Ágústsson fær þakkir fyrir yfirlestur og  

samstarfsfólkinu mínu öllu þakka ég stuðninginn. Þá vil ég þakka Maríu Þorsteinsdóttur 

dósent áhugaverð samtöl. Pauline M. Pope þakka ég að hafa kynnt fyrir mér möguleika 

stöðustjórnunar, fyrir hvatningu hennar og fyrir að hafa trú á mér.  

Orð fá ekki lýst þakklæti mínu til fjölskyldunnar minnar sem hefur sýnt mér ómælda 

þolinmæði, umburðarlyndi og stuðning. Vonandi fer minnið að skila sér og 

sjóndeildarhringurinn að víkka á ný. Knútur, takk fyrir að vera til. Stelpurnar mínar, 

Heiða, Tinna, Edda og Jana fá einnig þakkir fyrir margvíslega aðstoð á öllum stigum og 

barnabörnin fyrir öll knúsin. Edda Rún fær sérstakar þakkir fyrir ómetanlega aðstoð við 

yfirlestur, frágang og uppsetningu.
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1. Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um starfsfólk í búsetu- og hæfingarþjónustu, sem vinnur með fullorðnu 

fólki með fjölþættar skerðingar og flóknar þarfir. Gerð verður grein fyrir rannsókn sem 

hefur það markmið að fá innsýn í reynslu, þekkingu og fræðsluþörf starfsfólks og þörf þess 

fyrir stuðning í starfi. Þá verður reynt að varpa ljósi á sýn starfsfólks á megináherslur í 

þjónustu við einstaklinga með fjölþættar skerðingar og hvað gert er til að styðja við heilsu, 

þátttöku og lífsgæði þessara sömu einstaklinga.  

Bakgrunnur rannsóknar 

Lífslíkur einstaklinga með fjölþættar skerðingar hafa aukist mjög og mikilvægt er að 

rannsóknum sé beint að þáttum sem hafa áhrif á framvindu heilsu og færni (Hutton og 

Paroah, 2006; Pope, 2007; Svien, Berg og Stephenson, 2008; Tosi, Maher, Moore, 

Goldstein og Aisen, 2009). Áhersla er lögð á þverfaglega heilbrigðisþjónustu, 

skjólstæðingsmiðuð viðhorf og stuðning við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Tosi og 

félagar (2009) leggja áherslu á að gera þurfi þessum sömu börnum kleift að lifa með reisn, 

sem fullorðnir einstaklingar og að meðal annars þurfi að stuðla að heilsutengdum 

lífsgæðum þeirra. Því er vaxandi umræða um mikilvægi þess að tryggja sambærilega 

þjónustu við tímamót unglings- og fullorðinsára (Binks, Barden, Burke og Young, 2007; 

Hilberink o.fl., 2007; Snæfríður Þóra Egilson, 2007).  

Breytingar verða við flutning úr foreldrahúsum, en þá tekur við formleg þjónusta, 

sem veitt er af hálfu hins opinbera, áður ríkis, nú sveitarfélaga. Starfsfólk sveitarfélaga, 

sem sér um aðstoð við daglegt líf einstaklings, gegnir lykilhlutverki við að tryggja lífsgæði 

fólks sem býr við flóknar heilsufars- og félagslegar þarfir (Brown og Brown, 2003; 

Mansell og Beadle-Brown, 2010). Heimildir sýna að sú ábyrgð hvílir oft á höndum fólks 

sem hefur litla menntun á því sviði og skortir fræðslu og stuðning til starfsins (Giangreco, 

Edelman, Broer og Doyle, 2001; Mansell og Beadle-Brown, 2010; Snæfríður Þóra Egilson, 

2006a; Stevens-Roseman og Leung, 2004).  

Ég hef unnið með fötluðu fólki í tuttugu og fimm ár og það hafði áhrif á val 

verkefnis. Ýmsar breytingar hafa orðið í málefninum fatlaðs fólks á síðastliðnum árum og 
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áratugum. Það var þó tilfinning mín, að þjónusta við fullorðið fólk með fjölþættar 

skerðingar og þörf fyrir mikinn stuðning, styddi ekki réttinn til heilsu eða þátttöku 

einstaklingsins í samfélaginu, sem mikilvæga þætti lífsgæða. Með þessari rannsókn gafst 

tækifæri til að fræðast um reynslu starfsfólks og mat þeirra á aðstæðum og áherslum í starfi 

með þessum varnarlitla hópi í samfélaginu. Í framhaldinu gætu skapast möguleikar til að 

bæta þjónustu við einstaklinga, sem eiga allt sitt undir því að aðrir tryggi að réttindum 

þeirra sé fullnægt. 

Hugmyndafræði  

Félagslegur skilningur á fötlun, sem beinir sjónum að hindrunum í umhverfi fatlaðs fólks, 

hefur öðlast almenna viðurkenningu innan alþjóðasamfélagsins og birtist nú í stefnumótun 

helstu alþjóðastofnana. Samkvæmt læknisfræðilegum skilningi á fötlun er skerðing talin 

frávik frá því sem talið er „eðlilegt“ og álitin einstaklingsbundinn galli og persónulegur 

harmleikur. Félagsleg sjónarhorn líta ekki framhjá skerðingum, sem fatlað fólk býr við, en 

þau leggja áherslu á félagslega, menningarlega, efnahagslega og pólitíska þætti sem hafa 

mikil áhrif á líf fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004).  

Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (ICF) var þróað af 

Alþjóðaheilbrigðis-stofnuninni og gefið út árið 2001 (World Health Organization, 2001). 

Með því hefur verið sett fram líkan sem lýsir tengslum heilsufars, aðstæðna og færni og 

leitast þannig við að sameina læknisfræðileg og félagsleg sjónarhorn á fötlun. Í ICF er 

horft á umhverfi í víðum skilningi og lögð áhersla á að umhverfisþættir geti ýmist ýtt undir 

þátttöku fólks eða torveldað hana (Hemmingsson og Jonsson, 2005; World Health 

Organization, 2001). Samkvæmt líkaninu er fötlun því ekki bein afleiðing skerðingar eða 

heilsubrests heldur samspil aðstæðna og heilsufars (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún 

Pálmadóttir, 2006). 

Samhliða auknum félagslegum áherslum hefur umræða um mannréttindi fatlaðs 

fólks fengið aukið vægi. Ísland er eitt þeirra ríkja sem skrifuðu undir og skuldbundu sig þar 

með til að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). Í 

formála hans segir að fötlun verði til í samspili einstaklinga með skerðingar og umhverfis 

sem hindrar fulla og virka samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Í samningnum kemur víða 

fram að aðlögun í umhverfi og þjónustu sé mikilvæg. Ný skýrsla Alþjóðaheilbrigðis-

stofnunarinnar (World Health Organization, 2011) veitir leiðbeiningar um það á hvern hátt 
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þjóðir heims skuli standa að innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna. Hún gefur um leið 

mikilvæga og heildstæða mynd af stöðu fatlaðs fólks og þeim hindrunum sem geta komið í 

veg fyrir fulla samfélagslega þátttöku. Í skýrslunni er meðal annars lögð áhersla á réttinn til 

heilsu.  

Þjónusta við fólk með fjölþættar skerðingar og þörf fyrir 

mikinn stuðning  

Stefnur stjórnvalda, markaðar með lagasetningu eða reglugerðum, stýra og samhæfa 

stjórnsýslukerfi sem ætlað er að skipuleggja, fylgja eftir og hafa eftirlit með þjónustu innan 

mismunandi geira þjóðfélagsins. Viðhorf um einstaklings- og fjölskyldumiðaða þjónustu 

eru víða í forgrunni í stefnumörkun í velferðarþjónustu og lögð hefur verið áhersla á 

mikilvægi einstaklingsmiðaðrar þjónustu og stuðnings við einstakling, aðstandendur og 

þjónustuaðila þegar unglingsárum lýkur (Binks o.fl., 2007; Snæfríður Þóra Egilson, 2007; 

Stewart o.fl., 2012). 

 Í skýrslu mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðis-

stofnunarinnar (2008) er lögð áhersla á réttinn til heilsu og mikilvægi hennar fyrir 

samfélagslega þátttöku. Fullorðið fólk með fjölþættar skerðingar býr við verri heilsu og 

takmarkaðra aðgengi að heilbrigðisþjónustu, en annað fatlað fólk og lífsgæði og 

möguleikar til félagslegrar þátttöku eru einnig minni (Svien o.fl., 2008; Young o.fl., 2010; 

World Health Organization, 2011). Þrátt fyrir þetta er athygli sjaldan beint að þessum 

einstaklingum og rödd þeirra heyrist sjaldan. Starfsfólk sem aðstoðar fólk með fjölþættar 

skerðingar gegnir veigamiklu hlutverki til að tryggja þátttöku og virkan stuðning í daglegu 

lífi. Gæði þjónustu, heilsa, færni og lífsgæði þjónustuþega byggist að miklu leyti á 

vinnuframlagi þessa fólks (French og Swain, 2012; Stone, Dawson og Harahan, 2003).  

 Rannsóknir sýna að skortur á starfsfólki, mikil starfsmannavelta, skortur á þekkingu 

og færni ásamt viðhorfum starfsfólks hefur áhrif á möguleika til að veita þjónustu sem 

tekur mið af þörfum hvers og eins (Dowling o.fl., 2006; French og Swain, 2012; Mansell 

og Beadle-Brown, 2004). Fræðsla og þjálfun hefur áhrif á viðhorf, þekkingu og færni 

ófaglærðs starfsfólks og hefur jákvæð áhrif á samskipti og tengsl við fólk sem notar 

óhefðbundnar tjáskiptaleiðir (Braun, Cheang og Shigeta, 2005; McDonald, 1997). Því er 

talið nauðsynlegt að tryggja viðeigandi mönnun, ráðgjöf, þjálfun og stuðning (Dowling 

o.fl., 2006; Mansell og Beadle-Brown, 2010). 
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Í þessari ritgerð er gengið mestmegnis út frá heilalömun (e. cerebral palsy [CP]), í 

fræðilegri umfjöllun, þar sem um 90% af af því fólki sem viðmælendur mínir aðstoðuðu, 

höfðu það form hreyfihömlunar. Takmarkaðri athygli hefur verið beint að hinum fullorðna 

einstaklingi með heilalömun. Einstaklingar með alvarleg form heilalömunar glíma við 

ýmis stoðkerfisvandamál, sem hafa í för með sér erfiðleika við að liggja, sitja, standa og 

ganga. Þessar afleiddu skerðingar hafa áhrif á samskiptamöguleika, á næringu, svefn, geta 

valdið verkjum, brota– og sárahættu og kalla á þörf fyrir mikinn stuðning (Hägglund o.fl., 

2005; Liptak, 2008; Pope, 2007; Svien o.fl., 2008; Tosi o.fl., 2009). Stöðustjórnun (e. 

posture management), felur í sér skipulagða heildræna íhlutun, sem stuðlar að færni og 

vinnur gegn afleiddum vandamálum skerðingar. Íhlutun er ávallt einstaklingsmiðuð og 

felur meðal annars í sér sértækar set- og svefnstöðulausnir, hjálpartæki og 

einstaklingsmeðferð (Gericke, 2006). Til að hún skili tilætluðum árangri, þarf að huga að 

stöðustjórnun allan sólarhringinn (Humphreys og Poutney, 2006) og innleiða hana 

í daglegt líf einstaklingsins, heima, í skóla eða vinnu (Gericke, 2006; Gough, 2009). Í 

ritgerðinni eru hjálpartæki flokkuð sem hluti stöðustjórnunar. Ýmis léttitæki, 

umhverfisstjórnunar- og tjáskiptatæki, sem og tæki sem viðhalda lífi, flokkast ekki sem 

slík, en eru hluti af daglegu lífi einstaklingsins sem notar þau. 

Rannsóknin 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá innsýn í reynslu starfsfólks í búsetu - og 

hæfingarþjónustu fyrir einstaklinga með fjölþættar skerðingar og flóknar þarfir. Reynt að 

varpa ljósi á sýn starfsfólks á megináherslur í þjónustu við einstaklinga með fjölþættar 

skerðingar og aðstæður til að styðja við heilsu, þátttöku og lífsgæði. Leitað er eftir 

skilningi þátttakenda á skerðingu og heilsutengdum þörfum einstaklinganna sem þeir 

aðstoðuðu og mati þeirra á þörf fyrir fræðslu og stuðning í starfi. Rannsóknin er eigindleg 

viðtalsrannsókn, en í henni skoða ég upplifun og reynslu fólks. Með viðtölum við 

þátttakendur var reynt að fá fram sjónarmið, skilning, reynslu og mat þeirra á 

rannsóknarefninu (Creswell, 2007; Strauss og Corbin, 1998).  

 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1. Hverjar eru áherslur í þjónustu við fullorðna einstaklinga með fjölþættar skerðingar 

að mati starfsfólks?  
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2. Hver er skilningur starfsfólks á skerðingu og heilsutengdum þörfum fólksins sem 

það aðstoðar og hvaða fræðslu og stuðning fær það til að vinna að þessum þörfum?  

3. Hvernig metur starfsfólk möguleika sína til að stuðla að heilsu, þátttöku og 

lífsgæðum? 

Gildi. Rannsóknin varpar ljósi á reynslu starfsfólks í búsetu- og hæfingarþjónustu 

og sýn þess á áherslur í þjónustu við einstaklinga með fjölþættar skerðingar. Erlendir 

fræðimenn hafa áréttað nauðsyn þess að byggja upp þekkingargrunn á sviði þjónustu við 

ungmenni og fullorðna einstaklinga með heilalömun (Stewart, Stavness, King, Antle og 

Law, 2006). Við efnisleit fann ég enga íslenska rannsókn sem tengdist áherslum í þjónustu 

við fullorðna einstaklinga með fjölþættar skerðingar og mikla stuðningsþörf. Rannsóknin 

er því sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og sem slík er hún framlag til fötlunarrannsókna 

hér á landi. Ég vona að niðurstöður hennar nýtist við skipulag þjónustu fyrir einstaklinga 

með fjölþættar skerðingar. Ennfremur að þær auki skilning fagfólks og stjórnvalda á 

aðstæðum þessa hóps, hafi áhrif á velferðarþjónustu og stuðli að bættum lífsgæðum. 

Niðurstöðurnar geta einnig varpað ljósi á hvað hvetur og hvað letur í tengslum við 

stöðustjórnun og notkun hjálpartækja.  

Takmarkanir. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að allir þátttakendur 

störfuðu hjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi. Viðmælendur dreifðust hins 

vegar vel um starfssvæðið og úrtakið speglar úrtak rannsóknar Félagsvísindastofnunar fyrir 

Velferðarráðuneytið (Velferðarráðuneytið, 2011). Á miðju rannsóknartímabili varð 

flutningur á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga, sem getur haft áhrif á það að 

hve miklu leiti niðurstöður eiga við um þjónustuna í dag. Takmarkanir geta einnig falist hjá 

rannsakanda, sem sjálfur er rannsóknartækið og að viðhorf hans og gildismat geti litað 

rannsóknarniðurstöður. Ég var meðvituð um þetta og leitaðist við að draga úr slíkum 

áhrifum. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla að þessu meðtöldum. Annar kafli inniheldur 

heildarsamantekt og þar er greint frá fræðilegu efni og helstu rannsóknum um 

viðfangsefnið. Aðferðarfræði rannsóknarinnar er svo lýst í þriðja kafla og niðurstöður 

kynntar í þeim fjórða. Í fimmta kafla eru umræður sem byggðar eru á niðurstöðum og í 

sjötta kafla eru helstu ályktanir dregnar saman og höfundur veltir jafnframt upp 

hugmyndum að framtíðarrannsóknum á þessu sviði.  
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Skilgreiningar á meginhugtökum. Eftirfarandi hugtök eru lögð til grundvallar í 

ritgerðinni og skýrð á þennan hátt: 

Fötlun: Er hugtak yfir skerðingu, hömlun í athöfnum og takmörkun á þátttöku. 

Fötlun á sér stað þegar óhagstætt samspil er milli einstaklings og aðstæðna hans í því 

umhverfi sem hann býr í (World Health Organization, 2001). 

Fjölþættar skerðingar (e. severe, complex disability): Hér er um að ræða fleiri en 

eitt form skerðingar hjá sama einstaklingi, svo sem hreyfihömlun, þroskahömlun, skert 

skyn og erfiðleika við tjáningu. Í ritgerðinni er hugtakið notað yfir einstaklinga sem 

greindir eru með heilalömun og sem falla í flokka III, IV og V samkvæmt Gross Motor 

Function Classification System (GMFCS); flokkun á grófhreyfingum einstaklinga með 

heilalömun (Palisano, Rosenbaum, Bartlett og Livingstone, 2007). Þeir hafa þörf fyrir 

mikinn stuðning, afleidd vandamál af völdum skerðinga og sértækar hjálpar- og 

stoðtækjaþarfir. 

Heilsa: Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnuninnar er heilsa ekki 

einungis fólgin í því að vera sjúkdómalaus heldur í almennri velferð einstaklings bæði 

líkamlegri, andlegri og félagslegri. Rétturinn til heilsu telst til kjarna félagslegra réttinda og 

getur jafnvel talist nauðsynleg forsenda þess að njóta annarra mannréttinda. Hann er einnig 

tengdur hugmyndinni um mannlega reisn nánum böndum (World Health Organization, 

2011; UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2008).  

Heilsutengdar þarfir: Hér er átt við þarfir sem skapast vegna grunnskerðingar 

(heilalömunar) og fylgikvilla hennar, svo sem: þroskahömlunar, flogaveiki og skerðinga 

tengdum skyni, tjáningu og næringu. Ennfremur afleidd vandamál grunnskerðingar eins og 

hryggskekkju, mjaðmaliðhlaup, vöðvakreppur, þrýstingssár, verki og þreytu, beinþynningu 

og slitgigt. Þessar viðbótarskerðingar hafa gagnvirk áhrif hver á aðra og hægt er að hafa 

áhrif á þróun þeirra. Bæklunaraðgerðir, notkun tækni til viðhalds lífi og lyfjadælur eru hluti 

af heilsutengdum þörfum. Að auki eru heilsutengdar þarfir fullorðins fólks sem ekki 

tengjast skerðingu. Sem dæmi má nefna hjarta- og nýrnasjúkdóma, krabbamein og 

sykursýki. 

Þjónusta: Hér er átt við aðstoð og stuðning sem veittur er einstaklingum með 

fjölþættar skerðingar. Formleg þjónusta er veitt af launuðum starfsmönnum á vegum 

opinberra aðila eða félagasamtaka og um hana gilda ákveðin lög og reglugerðir. Hér er átt 

við þjónustu faglærðs og ófaglærðs starfsfólks sem starfar í búsetu- og hæfingarþjónustu á 

vegum hins opinbera og sem tóku þátt í þessari rannsókn.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum verður fjallað um efni tengt verkefninu og helstu rannsóknir sem birtar hafa 

verið á því sviði. Hugmyndafræði sem liggur rannsókninni til grundvallar verður kynnt og 

fjallað um megináherslur í þjónustu við fatlað fólk. Einnig verður gerð grein fyrir 

fjölþættum skerðingum, áhrifum aldurs og afleiddra vandamála á einstaklinga með 

fjölþættar skerðingar. Gerð verður grein fyrir stjórnsýslu, þjónustukerfum, lögum og 

reglugerðum í samhengi við þjónustu við fullorðið fólk með fjölþættar skerðingar. Að 

lokum verður efnið dregið saman. 

Hugmyndafræði  

Áherslur hafa breyst í viðhorfum til fötlunar og þjónustu við fatlað fólk á undanförnum 

árum. Félagslegur skilningur á fötlun, áherslur Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og nýjar rannsóknir beina sjónum 

að margvíslegum hindrunum í umhverfinu og mikilvægi umhverfisþátta í færni, 

lífsgæðum, heilsu og heilbrigðisþjónustu (Committee on Disability in America, 2007; 

Rannveig Traustadóttir, 2006; World Health Organization, 2001).  

Mismunandi sjónarhorn á fötlun. Líflæknisfræðileg (e. biomedical) sjónarhorn á 

fötlun hafa verið ríkjandi á Vesturlöndum mestan hluta 20. aldar, bæði meðal almennings 

og stjórnvalda og hafa mótað þjónustu heilbrigðisstétta. Þar er fötlun skilgreind sem 

líffræðileg og einstaklingsbundin og andstæða þess sem er heilbrigt og eðlilegt. 

Líflæknisfræðilega sjónarhornið leggur fötlun (e. disability) og skerðingu (e. impairment) 

nánast að jöfnu, beinir athyglinni að skerðingunni og horft er á fötlun sem galla eða 

afbrigðileika (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). Einstaklingurinn 

verður þannig viðfangsefni læknisfræðilegrar íhlutunar og áhersla lögð á meðferð, 

endurhæfingu eða umönnun (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Félagsleg sjónarhorn á fötlun komu fyrst fram á áttunda áratug 20. aldarinnar. 

Hugmyndirnar urðu til í gegnum gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið, hið ríkjandi 
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viðhorf á fötlun. Félagsleg sjónarhorn leggja áherslu á að ýmsar félagslegar hindranir, 

fordómar, erfitt aðgengi og skortur á þjónustu og hjálparbúnaði takmarki athafnir og líf 

fólks með líkamlegar og andlegar skerðingar og eigi þannig stóran þátt í að skapa fötlun 

þeirra. Breska félagslega líkanið er róttækast félagslegra sjónarhorna og jafnframt það 

umdeildasta, en þrátt fyrir ákveðna vankanta hefur það hvatt til mikillar umræðu um 

skilgreiningu á fötlun. Líkanið hafnar því að skerðing og fötlun sé það sama og staðsetur 

allar hindranir í umhverfinu. Það skilgreinir fötlun sem afleiðingu af samfélagslegu 

fyrirkomulagi sem útiloki, hindri eða torveldi fólki með skerðingu að taka virkan þátt í 

samfélaginu (Barnes, Mercer og Shakespeare, 1999; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) færir fyrir því rök, að þó ekki sé einn 

og sami skilningur á fötlun á Norðurlöndum, sé hægt að greina sameiginlegar hugmyndir, 

sem einkennist af áherslu á samspil fatlaðra einstaklinga og hins efnislega og félagslega 

umhverfis. Því sé unnt að tala um norræna tengslasjónarhornið á fötlun (e. Nordic 

relational approach to disability) en það hefur ríkt í opinberri stefnumótun og markmiðum 

norræna velferðarkerfisins frá því um miðjan áttunda áratug síðustu aldar (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004).  

Tøssebro segir að meginatriði í þessari nálgun séu þrjú: í fyrsta lagi geti misræmi 

myndast á milli færni einstaklings annars vegar og þeirra krafna sem samfélagið gerir hins 

vegar. Einstaklingurinn búi ekki yfir þeirri færni sem almennt er gert ráð fyrir að fólk búi 

yfir og að umhverfið lagi sig ekki að mismunandi einstaklingum innan þess. Einstaklingur 

sé síðan skilgreindur fatlaður, ef takmörkuð færni, veikindi eða skerðing leiða til þess að 

hann verði fyrir verulegum hindrunum í daglegu lífi. Í öðru lagi er fötlun aðstæðubundin 

og ræðst af þeim aðstæðum sem einstaklingurinn glímir við hverju sinni. Áhersla er lögð á 

mikilvægi samfélagslegra þátta, að fjarlægja samfélagslegar hindranir, aðlaga umhverfi og 

veita fötluðu fólki stuðning og þjónustu eftir þörfum. Þannig má til dæmis oft vega 

skerðingu upp með hjálpar- og stoðtækjum svo viðkomandi geti tekið þátt í athöfnum til 

jafns við aðra (Rannveig Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004; World Health Organization, 

1980). Í þriðja lagi talar Tøssebro um að fötlun geti verið afstæð. Hún sé ekki einvörðungu 

háð umhverfi heldur einnig skilgreiningum, sem notaðar eru um hverjir teljist til hóps 

fatlaðs fólks og hverjir ekki. Þannig eru til dæmis lög og reglugerðir settar og felldar úr 

gildi, slíkar skilgreiningar eru þannig mannanna verk sem hægt er að breyta að vild.  

Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um fötlun (World Health Organization, 

2011) er tekið undir þau sjónarmið, sem hér hefur verið fjallað um og lögð áhersla á að 



 

9 
 

brúa bilið milli læknisfræðilegra og félagslegra sjónarhorna. Þessi sjónarhorn eru oft sett 

fram sem andstæðir pólar, en skýrsluhöfundar telja mikilvægt að horfa heildrænt á 

aðstæður og viðurkenna vægi mismunandi þátta fötlunar.  

Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu. Árið 2001 setti 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin fram alþjóðlega flokkunarkerfið, International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF), um heilsu, færni og fötlun. Ætlast er til að 

kerfið sé notað með ICD kerfinu sem flokkar sjúkdóma og aðrar raskanir á heilsufari 

(Rosenbaum og Stewart, 2004; World Health Organization, 1980). Sem flokkunarkerfi 

hefur ICF þann tilgang að flokka og skrá heilsu- og heilsutengda þætti hvort sem er í 

einstaklings- eða samfélagslegu samhengi. Auk þess er kerfið ætlað sem verkfæri í 

stefnumótunarvinnu, við skipulag þjónustu, rannsóknir og menntun (Snæfríður Þóra 

Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006; World Health Organization, 2001).  

ICF byggir á lífsálfélagslegri (e. biopsychosocial) hugmyndafræði sem sett er fram 

myndrænt sem samspil heilsufars, færni og aðstæðna (sjá mynd 1). Þannig er leitast við að 

sameina læknisfræðileg og félagsleg sjónarhorn á fötlun. Færni er lykilhugtak ICF þótt það 

sé ekki sýnilegt í hinni myndrænu framsetningu líkansins, og birtist í þremur mismunandi 

víddum, sem líkamsstarfsemi og líkamsbygging, athafnir og svo þátttaka. Fötlun er síðan 

sambærilegt hugtak fyrir skerðingu í líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu, hömlun við 

athafnir og takmarkaða þátttöku (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006; 

World Health Organization, 2001). Þessar þrjár færnivíddir verða til í samspili við 

heilsufar og aðstæður, en aðstæður varða bæði einstaklinginn sjálfan og umhverfi hans. 

Líkaninu er ætlað að sýna jákvæða eða hlutlausa mynd af þessu samspili (Snæfríður Þóra 

Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006; World Health Organization, 2001).  

ICF leggur áherslu á hlutverk umhverfisins í því að gefa fólki með skerta heilsu 

möguleika á þátttöku í samfélaginu og því er mikilvægi umhverfisþátta í brennidepli. 

Hugtakið felur í sér nærumhverfi einstaklingsins, svo sem búsetu og stuðning frá 

fjölskyldu og/eða aðstoðarfólki, tæki og tækni, en einnig fjærumhverfi eins og þjónustu, 

félagsleg viðhorf og strauma og stefnur í þjóðfélaginu (World Health Organization, 2011; 

Østensjø, Carlberg og Völlestad, 2005). Umhverfisþættir eru aðgerðarbundnir, annað hvort 

sem hvatar eða hindranir sem geta haft víðtæk áhrif, jákvæð eða neikvæð, á frammistöðu 

einstaklings, getu hans til athafna og þátttöku eða á líkamsstarfsemi hans og 
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líkamsbyggingu (Hemmingson og Jonsson, 2005; Liptak, 2008; Snæfríður Þóra Egilson og 

Guðrún Pálmadóttir, 2006).  

Samkvæmt ICF líkaninu er þátttaka „félagsleg aðild að daglegu lífi“. Það er í 

þessum aðstæðum sem börn og fullorðnir þroska með sér færni og hæfileika, upplifa 

félagsleg samskipi og þróa frumkvæði og trú á sjálfum sér (Colver, 2006; Orlin o.fl., 

2010). Þátttökumöguleikar ákvarðast af samspili einstaklings við umhverfi hans (Colver, 

Dickinson og SPARCLE group, 2010). Samhliða umræðu um mikilvægi þátttöku beina 

fræðimenn sjónum að lífsgæðahugtakinu. Almennt er litið á lífsgæði sem huglægt mat 

einstaklingsins á aðstæðum sínum, en í lífsgæðahugtakinu felst flókið samspil líkamlegrar 

og andlegrar heilsu, persónulegra viðhorfa, félagslegra tengsla auk sambands við 

einkennandi umhverfisþætti (Carr, Gibson og Robinson, 2001; Colver o.fl., 2010; World 

Health Organization, 1997).  

Gagnrýnisraddir hafa bent á að þótt bætt lífsgæði séu eitt af meginmarkmiðum 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, sé lífsgæðahugtakið ekki sérstaklega nefnt eða skilgreint 

sem hluti ICF líkansins, þó í handbók þess séu nefndar áætlanir um slíkar tengingar í 

framtíðinni (Committee on Disability in America, 2007). McDougall, Wright og 

Rosenbaum (2010) telja mikilvægt að tengja saman lífsgæðahugtakið og ICF. Þau hafa 

kynnt hugmynd að aðlöguðu ICF líkani, sem sýnir lífsgæði einstaklingsins og möguleika 

hans til þroska sem afrakstur síbreytilegs samspils heilsu, færni og aðstæðna. Þá telja 

Colver og félagar (2010) nauðsynlegt að meta þátttöku og lífsgæði sem aðskilda, en jafn 

mikilvæga þætti, til að lýsa heilsu og vali á viðeigandi íhlutun, þar sem þátttaka er hlutlægi 

þátturinn, en lífsgæði sá huglægi. Gagnrýni hefur einnig beinst að því að athafnir og 

þátttaka séu skilgreind út frá framkvæmd einstaklingsins, en málsvarar fatlaðs fólks hafa 

bent á að þátttaka ætti að fela í sér sjálfræði og þar með stjórn á eigin lífi, þó einhver annar 

framkvæmi verkið (Hammell, 2004a; Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 

2006; Thomas, 2002). Auk þess sé ICF aðallega til þess fallið að greina áhrif heilsubrests 

og henti því vart sem eina verkfærið í skipulagningu þjónustu (Hammell, 2004a). 

Þá hefur hefur verið bent á að í ICF líkaninu sé ekki gert ráð fyrir afleiddum 

skerðingum (e. secondary conditions), en þær er mögulegt að fyrirbyggja eða seinka hjá 

einstaklingum með frumheilsuvanda eins og til dæmis heilalömun. Umhverfisþættir hafa 

áhrif á framvindu slíkra skerðinga sem geta haft áhrif á líkamlega og andlega færni, 

sjálfstæði og þátttöku. Þær geta skert lífsgæði, aukið þörf fyrir aðstoð og aðlögun í 
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umhverfi og gera kröfur um sértæka þekkingu í heilbrigðiskerfinu (Committee on 

Disability in America, 2007).  

 

 

Mynd 1. Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (World Health Organization, 2001). 

Hugmyndafræðileg tengsl grunnhugtaka 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Umræða um 

félagslegan skilning á fötlun hefur síðustu áratugi tengst baráttu fatlaðs fólks fyrir 

mannréttindum og samfélagsþátttöku (Barnes og Mercer, 2003; Rannveig Traustadóttir, 

2006). Þetta endurspeglast meðal annars í Samningi Sameinuðu þjóðanna (Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities, hér eftir nefndur: samningur SÞ), (2007) um 

réttindi fatlaðs fólk. Ísland hefur undirritað samninginn og er unnið að fullgildingu hans af 

Íslands hálfu (Velferðarráðuneytið, 2012). Mannréttindasjónarhorn á fötlun beinast fyrst og 

fremst að eðlislægri reisn manneskjunnar. Samkvæmt samningi SÞ er áhersla lögð á að 

skapa samfélag sem er öllum opið, án aðgreiningar og mismununar. Mikilvægt sé að horfa 

til samfélagslegra viðhorfa á hverjum tíma og efnahagslegra og pólitískra þátta, sem hafa 

ekki síður áhrif á líf fatlaðs fólks, en skerðingin sem það býr við. Þá þurfi að breyta 

viðhorfum og ryðja úr vegi hindrunum í umhverfinu sem takmarka eða koma í veg fyrir 

fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

Mannréttindasjónarhorn samnings SÞ og hugmyndir um eðlislæga reisn 

manneskjunnar hafa margvísleg tengsl við rannsóknarefni mitt. Í 1. grein samningsins 

kemur fram að markmiðið sé að „stuðla að því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og 

mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja slík réttindi og 

Einstaklingsbundnir 

þættir 
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frelsi, og að auka virðingu fyrir mannlegri reisn þeirra“. Í 19. grein segir „að stjórnvöldum 

beri að viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu á sjálfstæðan hátt og 

þar með rétt þeirra til að velja og hafna til jafns við aðra“. Til þess að svo geti orðið verði 

meðal annars að tryggja fötluðu fólki nauðsynlega þjónustu sem geri því kleift að lifa í 

samfélaginu án aðgreiningar og komi í veg fyrir einangrun þess og aðskilnað frá 

samfélaginu. Í 4. grein samningsins kemur fram „að aðildarríki skuldbindi sig til að auka 

þjálfun fagmanna og starfsmanna, sem vinna með fötluðu fólki til þess að unnt sé að 

betrumbæta þá aðstoð og þjónustu sem réttindi samningsins tryggja“ (Sameinuðu 

þjóðirnar, 2007).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin tekur skýr mið af samningi SÞ. Í skýrslu hennar um 

fötlun er fjallað um helstu málefni sem snerta fatlað fólk þar á meðal heilsu, stuðning og 

þjónustu, aðgengi og hindranir í umhverfinu (World Health Organization, 2011). Skýrslan 

inniheldur tillögur um framþróun í málefnum fatlaðs fólks og megintilgangur hennar er að 

veita alþjóðlegar leiðbeiningar um innleiðingu samningsins. 

Rétturinn til heilsu. Skýrsla mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna (SÞ) og 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um réttinn til heilsu, leggur áherslu á mikilvægi heilsu og 

áhrif hennar á möguleika til þátttöku (UN Office of the High Commissioner for Human 

Rights, 2008). Rétturinn til heilsu er tengdur hugmyndinni um mannlega reisn, nánum 

böndum, og getur jafnvel talist nauðsynleg forsenda þess að njóta annarra mannréttinda. 

Með alþjóðasamningi SÞ um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (UN Office of the High Commissioner 

for Human Rights, 1966) var „rétturinn til heilsu“ viðkenndur sem mannréttindi. Íslenska 

ríkið fullgilti samninginn árið 1979 (Stjórnartíðindi C- deild, nr. 10/1979). Þessi réttur er 

varinn af 1. málsgrein 76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og hafa ber í huga þá 

afstöðu stjórnarskrárgjafans að mannréttindaákvæði endurspegli siðferðileg grunngildi sem 

verða skýrð í ljósi alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga. Túlka ber mannréttindaákvæði 

rúmt en takmarkanir á mannréttindum ber að skýra þröngt (Kári Hólmar Ragnarsson, 

2009).  

Í umfjöllun um skyldur ríkja samkvæmt mannréttindaákvæðum er gjarnan fjallað 

um þrískiptingu skyldna ríkja til þess að virða, vernda og efna mannréttindi (UN Office of 

the High Commissioner for Human Rights, 2008). Skyldan til að virða felur einkum í sér 

athafnaleysisskyldur. Skyldan um að vernda mælir fyrir um að ríkjum beri að koma í veg 
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fyrir brot á réttindum frá hendi þriðja aðila. Skylduna til að efna má greina í þrennt: skyldu 

til fyrirgreiðslu (e. facilitation), skyldu til að efla (e. promote) og til að veita (e. provide). 

Fyrst og fremst uppfylla ríki skyldur sínar til að virða mannréttindi með athafnaleysi. Hér 

er því um neikvæðar skyldur að ræða, það er að ríki mega ekki skerða réttindi eða hindra 

fólk í að njóta þeirra (Kári Hólmar Ragnarsson, 2009). Réttur til heilsu felur því 

óhjákvæmilega í sér skyldur ríkisins til að skaða ekki heilsu. Auk þess felur rétturinn til 

heilsu í sér skyldur um að tryggð skuli gæði þjónustunnar og virðing við þjónustuþega (UN 

Office of the High Commissioner for Human Rights, 2008; World Health Organization, 

2011).  

Í 25. grein samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks segir að aðildarríki viðurkenni að 

fatlað fólk hafi rétt til þess að njóta góðrar heilsu að hæsta marki, sem unnt er, án 

mismununar vegna fötlunar. Þannig skuli aðildarríkin gera allar viðeigandi ráðstafanir til 

þess að sjá fötluðu fólki fyrir heilbrigðisþjónustu, sem sé söm að gæðum og aðrir 

þjóðfélagsþegnar njóti. Sú þjónusta eigi meðal annars að miða að því að draga úr fötlun 

eins og framast sé kostur og koma í veg fyrir frekari fötlun. Þá er kveðið á um að tryggja 

skuli aðgengi að hjálpartækjum og hjálpargögnum og að þekking á þeim sé til staðar 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Í Skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um fötlun eru 

þessi viðhorf áréttuð í ljósi þess að fatlað fólk býr við verri heilsu og heilbrigðisþjónustu en 

aðrir þjóðfélagsþegnar. Þessu þurfi að breyta með breyttum viðhorfum, stefnumótun og 

auknu aðgengi að fjármagni og þjónustu (World Health Organization, 2011). 

Heilalömun, heilsa og lífsferill 

Heilalömun, eða CP, er algengasta tegund hreyfihamlana meðal barna. Hún stafar af skaða 

eða áfalli í ófullþroska heila og veldur röskun í hreyfiþroska og stjórnun líkamsstöðu og 

hefur þar með áhrif á möguleika til færni og athafna (Rosenbaum, 2003; Solveig 

Sigurðardóttir, 2003). Sjaldnast er skaðinn það afmarkaður að hann leiði einungis til 

skertrar hreyfifærni. Um helmingur barna með heilalömun greinist með þroskahömlun og 

aðrir fylgikvillar geta verið flogaveiki, skynskerðing og margþættir erfiðleikar við tjáningu 

og næringu. Einstaklingar með umfangsmikla hreyfihömlun, eins og fjórlömun, greinast 

frekar með þessar viðbótarskerðingar (Field, Scheinberg og Cruickshank, 2010; 

Rosenbaum, Paneth, Leviton, Goldstein og Bax, 2007; Solveig Sigurðardóttir 2003). Tíðni 

heilalömunar meðal íslenskra barna mælist 2–2,5 tilfelli fyrir hver þúsund lifandi fædd 
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börn, sem þýðir að á hverju ári fæðast um það bil 10-12 börn með heilalömun á Íslandi. 

Talið er að á Vesturlöndum megi að auki rekja um 10-20% tilvika til áfalla á taugakerfið 

síðar í barnæsku, svo sem vegna sýkinga, alvarlegra höfuðáverka eða súrefnisskorts (Olney 

og Wright, 2006; Solveig Sigurðardóttir, 2003).  

Meðallífslíkur einstaklinga með heilalömun nálgast lífslíkur almennings og það 

leggur nýjar skyldur á herðar velferðarkerfinu. Samkvæmt ályktun frá „Cerebral Palsy 

International Research Foundation“, „American Academy for Cerebral Palsy and 

Developmental Medicine“ og „Reaching for the Stars“ er ekki nóg að nýta aukna 

heilbrigðistækni, rannsóknir og betri heilbrigðisþjónustu til að auka lífslíkur barna með 

fjölþættar skerðingar. Leggja þurfi áherslu á viðeigandi þjónustu fyrir þessi börn þegar þau 

vaxa úr grasi og verða fullorðin og meðal annars þurfi að stuðla að heilsutengdum 

lífsgæðum þeirra. Í samantekt faghópsins kemur einnig fram að meðferð fullorðinna með 

flókin stoðkerfis- og taugafræðileg vandamál er erfitt og ögrandi verkefni sem fáir eru 

tilbúnir til að sinna. Fullorðið fólk með fjölþættar skerðingar fái því sjaldnast viðeigandi 

þjónustu (Tosi o.fl., 2009).  

Einstaklingar með heilalömun glíma við skerðingu í gróf- og fínhreyfifærni. 

Grófhreyfifærni er skilgreind í kanadíska flokkunarkerfinu GMFCS og er flokkuð í fimm 

flokka sem miðast við umfang hreyfihömlunar, þörf fyrir hjálpartæki og í litlum mæli gæði 

hreyfinga. Einstaklingar með hreyfihömlun í flokki I geta yfirleitt gengið án erfiðleika, en 

geta átt í vandræðum með flóknari grófhreyfingar. Einstaklingar sem tilheyra flokkum III, 

IV og V þarfnast hins vegar umfangsmikillar aðstoðar og aðlögunar. Ekki er hægt að lækna 

heilalömun, en með markvissri íhlutun er hægt að viðhalda eða auka færni, stuðla að 

þátttöku og bæta lífsgæði (Rosenbaum, 2003; Solveig Sigurðardóttir, 2003).  

Skerðingin sjálf, en einnig margvísleg afleidd vandamál hennar, geta valdið 

erfiðleikum í grófhreyfifærni og valdið færniskerðingu á ýmsum sviðum. Þannig versnar 

göngufærni almennt með vaxandi aldri (Jahnsen, Villien, Egeland, Stanghelle og Holm, 

2004). Aðrar afleiðingar geta til dæmis verið mjaðmaliðhlaup, aflaganir á hrygg, skerðing í 

lungnastarfsemi, vandamál tengd meltingar- og þvagfærum ásamt sárahættu (Haak, Lenski, 

Hidecker, Li og Paneth, 2009; Opheim, Jahnsen, Olsson og Stanghelle, 2009; Pope, 2007). 

Þá geta áhrif skerðingar á vöðvakerfi í hálsi, höfði og bol haft neikvæð áhrif á möguleika 

til samskipta og tjáningar. Verkir eru taldir eitt vanmetnasta heilbrigðisvandamálið meðal 

ungra og fullorðinna einstaklinga með heilalömun. Greint er frá langtíma verkjum í 

stoðkerfi og alvarleiki og útbreiðsla verkja fer eftir umfangi og formi skerðingar (Haak 
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o.fl., 2009; Pope 2007; Roerbroeck, Jahnsen, Carona, Kent og Chamberlain, 2009; Svien 

o.fl., 2008). Einnig beina fræðimenn sjónum í auknum mæli að áhrifum lélegs líkamlegs 

ástand og þreytu á þátttöku og lífsgæði (Jahnsen, Villien, Stanghelle, og Holm, 2003). 

Roerbroeck og félagar (2009) tóku saman og greindu nýlegar fræðigreinar um ungmenni 

með heilaömun. Samkvæmt þeim hafði skerðing í hreyffærni afgerandi áhrif á félagslega 

þátttöku einstaklinga sem ekki voru með þroskahömlun. Fjöldi fræðigreina er til um 

heilsutengdar þarfir barna með heilaömun, en fáar sem snerta sömu þætti fyrir fullorðna 

einstaklinga. 

Megináherslur í þjónustu við fatlað fólk 

Stefna í málefnum fatlaðs fólks tekur mið af alþjóðlegum skuldbindingum sem íslensk 

stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007). 

Samkvæmt þessari stefnu er lögð áhersla á að þjónustan miði að því að fötluðu fólki sé 

tryggt jafnrétti og því sköpuð skilyrði til að lifa eðlilegu lífi og taka virkan þátt í 

samfélaginu (Þingskjal 682, 2011-2012).  

 

Einstaklingsmiðuð þjónusta. Á síðustu tveimur til þremur áratugum hafa orðið 

breytingar á afstöðu fólks til heilbrigðis- og félagsþjónustu og má það meðal annars rekja 

til breyttra hugmynda um samfélagið, lífsgæði og réttindi notenda. Viðhorf sem leggja 

áherslu á einstaklinginn sjálfan sem notanda þjónustunnar, eru nú víðast höfð til hliðsjónar 

í stefnumörkun í velferðarþjónustu. Mismunandi áherslur og mismunandi orðanotkun er 

milli faghópa. Þannig er talað um einstaklings-, skjólstæðings- eða notendamiðaða 

þjónustu eða viðhorf.  Þó að áhersla og orðanotkun sé mismunandi meðal faghópa og -

sviða fela þessi viðhorf í sér nokkuð sambærilega nálgun. Þau byggjast á því að hver 

einstaklingur er einstakur og kemur með ný viðhorf reynslu og skoðanir. Þau byggjast 

einnig á hugmyndum um sjálfræði, val, virðingu, jafnrétti, samvinnu og valdeflingu 

(Dowling o.fl., 2006; Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011, Law, Baptiste 

og Mills, 1995). Hugtakagreining Lepleg o.fl. (2007) leiddi í ljós fjögur megineinkenni 

slíkrar þjónustu: a) að líta á hvern einstakling sem einstaka mannveru og órofa heild, b) að 

beina athygli að erfiðleikum hans í daglegu lífi, c) að stuðla að valdeflingu og þátttöku 

hans í þjónustunni og d) að virða manneskjuna bak við fötlunina eða sjúkdóminn.  

Samkvæmt Buntinx og Shalock (2010) skiptir  einstaklingsbundinn stuðningur miklu svo 
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auka megi heilsu, færni og lífsgæði. Sveigjanleg og vel samhæfð þjónustutilboð eru 

ofarlega á blaði í allri umræðu um einstaklingsmiðaða þjónustu, sér í lagi þegar farið er 

milli þjónustukerfa. Þetta á meðal annars við þegar einstaklingurinn fetar sig áfram úr 

hlutverki unglingsins til fullorðinsára.  

Niðurstöður rannsókna sýna fram á mikilvægi slíkra viðhorfa og að virðing, stuðningur og 

gott upplýsingaflæði frá fagfólki eykur ánægju með þjónustuna og hún er yfirleitt álitin 

árangursríkasta nálgunin í meðferð langvinnra vandamála (Guðrún Pálmadóttir og 

Snæfríður Þóra Egilson, 2011; King, Teplicky, King og Rosenbaum, 2004; Law og 

Mills, 1998). Mansell og félagar benda þó á að til þess að markmið einstaklingsmiðrar  

þjónustu nái fram að ganga þurfi styrka stjórn og fræðslu og stuðning fyrir starfsfólk 

(Mansell og Beadle-Brown, 2004;  Mansell, Beadle-Brown, Whelton, Beckett og 

Hutchinson, 2008).  

Hér á landi er aukin áhersla á notendastýrða persónulega aðstoð í umræðu um 

fatlað fólk, en hún byggir á hugmyndum um sjálfstætt líf og felur í sér að allt fólk, óháð 

eðli og alvarleika skerðingar, hafi rétt til þess að hafa stjórn á eigin lífi, taka eigin 

ákvarðanir og velja um form þjónustu (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 

2010). Í danskri rannsókn (Jensen og Evans, 2005) kom fram að aðgengi að slíkri þjónustu 

leiði til aukins sjálfræðis, sjálfstæðis, öflugri sjálfmyndar og valdeflingar. Ýmsir hafa þó 

bent á að hún henti fólki misjafnlega vel og vara við hættunni, sem geti skapast, ef 

aðstoðarmenn hafi enga þekkingu eða þjálfun í starfi, hafi lág laun og lélegar 

vinnuaðstæður og telja að slíkt geti bitnað á fötluð fólki (Ungerson, 1997; Watson, McKie, 

Hughes, Hopkins og Gregory, 2004). Í heimildasamantekt Kröger (2009) kemur fram að 

stöðugt fleiri kvarti undan vandræðum með að ráða hæft fólk til starfa. Í staðinn veljist fólk 

sem, í besta falli, geti ekki veitt þá þjónustu sem til er ætlast og viðkomandi einstaklingur 

þarfnast.  

Lífsþarfalíkanið og þverfagleg teymisvinna. Líkanið um æviskeið og 

þjónustuþörf, eða „Lífsþarfalíkanið“ er byggt á hugmyndum fjölskyldumiðaðrar nálgunar 

og var í upphafi tengt þörfum barna og fjölskyldna þeirra (King o.fl., 2002). Líkanið lýsir 

þeirri fjölbreyttu þjónustu sem þarf að vera til staðar, svo markmið um samfélagslega 

þátttöku og lífsgæði einstaklinga með flóknar þarfir náist. Lífsþarfalíkanið gerir ráð fyrir 

að þarfir einstaklingsins séu breytilegar eftir aldri hans, heilsu og þroska. Mikilvægt sé að 

þjónustan endurspegli þessar breytingar og sé sveigjanleg og heildstæð (Snæfríður Þóra 
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Egilson, 2007; Stewart o.fl., 2012). Lífsþarfalíkanið er samfélagsmiðað (e. community 

based) og getur verið gagnlegt til að samþætta þjónustu mismunandi stofnana og kerfa. 

Inntak þess er áhersla á samvinnu allra sem að einstaklingnum koma og á miðlun 

upplýsinga, þekkingar og færni þeirra á milli (King o.fl., 2002). 

Flókin verkefni verða best leyst með samvinnu. Þverfaglegt samstarf eða 

teymisvinna býður upp á meiri sveigjanleika, árangur og sköpunarmátt og þannig fleiri 

leiðir til að nálgast og sigrast á vandamálum (Salas, Sims og Burke, 2005). Lítið er vitað 

um áhrif þverfaglegar teymisvinnu fyrir fullorðna einstaklinga með fjölþættar skerðingar. 

Rannsóknir benda til þess að mikilvægt sé að fagfólk vinni náið með og veiti fjölskyldum 

upplýsingar og stuðning og að slík nálgun hafi jákvæð áhrif á heilsu og lífsgæði fullorðins 

fatlaðs fólks sem býr með fjölskyldu sinni (Bamm og Rosenbaum, 2008; Cott, 2004).  

Á tímamótum unglings- og fullorðinsára. Á síðastliðnum tveimur áratugum hefur 

þverfagleg fjölskyldumiðuð þjónusta og læknisfræðileg aðkoma eins og lyfjameðferð, 

bæklunaraðgerðir, möguleikar á næringu um magasondu og öndunaraðstoð breytt lífi og 

lífsgæðum barna með fjölþættar skerðingar. Það kemur því ekki á óvart að í nýlegum 

heimildum er lögð áhersla á mikilvægi viðeigandi þverfaglegrar heilbrigðisþjónustu, 

stuðnings og upplýsinga til einstaklings, fjölskyldu og þjónustuaðila á tímamótum 

unglings- og fullorðinsára (Binks o.fl., 2007; Hilberink o.fl., 2007; Snæfríður Þóra Egilson, 

2007). Í heimildasamantekt Kraus de Camargo (2011) er bent á mikilvægi þessarar 

nálgunar og jafnframt lögð áhersla á samvinnu milli kerfa.  

Marian Barnes (2002) ræddi við tíu foreldra fatlaðra barna og ungmenna. Í skrifum 

hennar kemur fram að við flutning að heiman höfðu foreldrar áhyggjur af því að sú 

þekking sem væri til staðar innan fjölskyldunnar, á þörfum barnsins, myndi glatast þegar 

það tengdist nýju þjónustukerfi, ásamt vitneskjunni um það hvernig þjónusta hefði reynst 

best. Þá sýna íslenskar heimildir að foreldrar telji sig ekki fá nægjanleg tækifæri til að 

miðla upplýsingum um þörf barna sinna fyrir aðstoð og stuðning, við flutning úr 

foreldrahúsum í sambýli (Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). Í íslensku velferðarkerfi verða 

ýmsar breytingar á þessum tímamótum sem snúa að skipulagi þjónustu og aðgengi að 

hjálpartækjum (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með áorðnum breytingum; 

Reglugerð um styrki vegna hjálpartækja nr. 1138/2008). Nánar er fjallað um þessa þætti í 

kaflanum um stefnur og reglur við tímamót og ennfremur í umræðukafla. 
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Þátttaka og lífsgæði  

Þátttökuhugtakið hefur orðið mjög áberandi í umræðu um fötlun og færni undanfarin ár og 

telja margir að helsta markmiðið í þjónustu við fatlað fólk sé að efla og styðja við þátttöku 

þess í samfélaginu (Morris, 2009; Roerbroeck o.fl., 2009). Heimildir sýna að umtalsverður 

fjöldi ungmenna með heilalömun glímir við hindranir í þátttöku og sá fjöldi fer vaxandi 

með hækkandi aldri (Roerbroeck o.fl., 2009). Fáar rannsóknir hafa skoðað hvað skiptir 

mestu fyrir lífsgæði einstaklinga með fjölþættar skerðingar. Wolfensberger (1994) og 

Colver (2009) segja erfitt að nota lífsgæðahugtakið fyrir einstaklinga sem háðir séu öðrum 

um alla aðstoð. Ástæður geta einnig verið skertir möguleikar einstaklinganna til tjáningar 

og samskipta við umhverfið, vegna algengis þroskahömlunar innan hópsins og ennfremur 

skertir möguleikar til að upplifa og taka þátt í mismunandi lífsaðstæðum (McVilly og 

Rawlinson, 1998).  

Þversniðsrannsókn Young og félaga (2010) meðal 199 einstaklinga, barna og 

fullorðinna, með heilalömun sýndi tengsl milli fjölþættra skerðinga og skertra lífsgæða. 

Hún sýndi ennfremur að þrátt fyrir forspárgildi skerðingarinnar um lífsgæði, síðar á 

æviskeiðinu, þá útskýrði skerðingin ekki lítil lífsgæði að fullu. Þannig voru um 50% af 

breytunum í rannsókn þeirra, óútskýrðar af aldri, kyni og alvarleika hreyfihömlunar. Því 

ályktuðu Young og félagar að mörg tækifæri séu fyrir hendi til að bæta lífsgæði þessara 

einstaklinga. Einnig sýna rannsóknir að félagsleg tengsl meðal annars traust samband við 

fjölskyldu og vini, samskipti við annað fólk og þátttaka í félagslegum athöfnum stuðli að 

líkamlegri og andlegri heilsu og sé mikilvægur þáttur lífsgæða (Bjornson, Belza, Kartin, 

Logsdon og McLaughlin 2008; Hammell, 2004b). 

Samskipti og tengsl. Samskipti eru tengsl einstaklingsins við veröldina. Þau eru 

undirstaða sjálfsmyndar og samfélagslegrar þátttöku. Tjáning er forsenda þess að geta átt 

samskipti við aðra, stjórnað eigin lífi, tekið ákvarðanir og valið um ólíka kosti. Aðgengi að 

hjálpartækjum og tækni, viðhorf og áherslur í velferðarþjónustu hafa áhrif á  tjáningar- og 

samskiptamöguleika einstaklings með fjölþættar skerðingar (Bunning, 2009; McDonald, 

1997). Í samningi SÞ er fjallað um samskipti og í 21. og 24. grein er lögð áhersla á rétt 

einstaklingsins til að nýta sér rétt sinn til tjáningar- og skoðanafrelsis með hjálp hvers kyns 

samskiptamiðla að eigin vali (Sameinuðu þjóðirnar, 2007).  
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Bunning (2009) bendir á, að til þess að einstaklingar sem nota óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir njóti mannréttinda þurfi að tryggja þekkingu og færni hjá aðstoðarfólki 

þeirra. Tryggja þurfi  stöðugleika í starfsmannahaldi, svo ekki þurfi stöðugt að byggja upp 

þekkingu og koma á nýjum tengslum (Bunning, 2009). Anne Bray (2003) fjallar um sömu 

þætti  í yfirlitsgrein um tjáningu meðal þroskahamlaðs fólks. Tjáskiptafærni er öllum 

nauðsynleg til að geta haft áhrif á eigið líf og umhverfi, gæta réttar síns, tjá skoðanir, deila 

tilfinningum og eignast vini. Það er því mikilvægt að einstaklingur með fjölþættar 

skerðingar fái kennslu í notkun þeirrar tjáskiptaleiðar, sem fagfólk telur líklegasta til 

árangurs fyrir viðkomandi einstakling (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2010). Um leið þarf 

aðstoðarfólk að vera fært um samskipti með þeirri tjáskiptaleið og ennfremur er 

nauðsynlegt að auka vægi ýmisskonar hjálpartækja til samskipta og tjáningar bæði heima 

og heiman.  

Til að skilja, oft hin smæstu tákn, þarf aðstoðarfólk að hafa þekkingu á þörfum 

viðkomandi einstaklings og skilning á mikilvægi tjáningar og tengsla fyrir sjálfstæði og 

lífsgæði. Síðast en ekki síst þarf tími til samskipta að vera fyrir hendi (Lindsey, 2002). 

Rannsóknir sýna að einstaklingar með fjölþættar skerðingar eru mikið heima með 

aðstoðarfólki sínu, tengslanet þeirra er fátæklegt og þeir hafa takmörkuð samskipti við 

ófatlaða jafnaldra sína (Hrefna K. Óskarsdóttir, 2005; Robertson o.fl., 2001). Starfsfólk er 

því afar mikilvægur hlekkur í tengslaneti einstaklinganna (Johnson, Douglas, Bigby og 

Iacono, 2012).  

Nýsjálensk doktorsrannsókn (McDonald, 1997) er bæði yfirgripsmikil 

heimildasamantekt og vettvangsrannsókn. Fylgst var náið í fimm mánuði, með fjórum 

fullorðnum einstaklingum með mikla þroskahömlun, sem gátu ekki tjáð sig með orðum og 

McDonald átti jafnframt viðtöl við starfsfólk. Niðurstöður voru bæði eigindlegar og 

megindlegar og sýna að einstaklingarnir notuðu fjölbreyttar aðferðir til að tjá sig. Þótt þeir 

ættu oft frumkvæði að samskiptum var svörun starfsfólks afar lítil. Viðtöl McDonald við 

starfsfólk sýndu að það leit ekki á íbúana sem samskiptaaðila, heldur óvirka aðila sem 

þurftu á umönnun að halda. Lindsey (2002) áréttar mikilvægi þess að breyta slíkum 

viðhorfum til óhefðbundinna tjáskiptaleiða og McDonald (1997) sagði mikilvægt að efla 

þekkingu og skilning starfsfólks á valdeflingu, sjálfræði og lífsgæðum. Rannsókn hans 

sýndi jafnframt fram á að þjálfun starfsfólks og breytt viðhorf til óyrtrar tjáningar studdi 

bæði tjáningu og tengslamyndun. Bent hefur verið á að magn eða gæði samskipta tengjast 
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ekki endilega starfsmannafjölda, heldur skiptir þar máli þekking og hugarfar (Hile og 

Walbran, 1991; McConkey, Morris og Purcell, 1999). 

Valdefling. Hugtakið valdefling (e. empowerment) hefur tengst réttindabaráttu 

minnihlutahópa frá því á sjöunda áratug 20. aldar. Fjöldi fræðimanna hefur gert hugtakið 

að viðfangsefni sínu og skilgreiningar byggjast á mismunandi túlkunum á merkingu þess 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Grunnhugmynd valdeflingar er að stuðla að því að 

fólk hafi vald yfir aðstæðum sínum og lífi. Því tengist hugtakið lífsgæðum og 

mannréttindum og rétti fólks til að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku lífi (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling felur í sér 

grundvallarbreytingar á viðhorfum og uppbyggingu á þjónustu fyrir fatlað fólk og getur 

sprottið úr mismunandi jarðvegi. Þannig getur hún skapast í gegnum lög, 

markmiðssetningar og stefnumótun en einnig í gegnum margvíslega íhlutun og úrræði 

félagslegra stofnana.  

Valdefling getur átt sér stað á mörgum stigum og í henni felst tvennskonar frelsi. 

Annars vegar frelsi frá ónauðsynlegri þvingun og hinsvegar frelsi til að þróa og þroska 

hæfileika sína (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Það er 

valdeflandi fyrir einstakling með fjölþætta skerðingu að upplifa virðingu samfélagsins og 

finna að skerðing hans er ekki helsti áhrifavaldur í framkomu og viðhorfum fólks til hans. 

Hann upplifir hinsvegar valdleysi við að vera undir valdi formlegra þjónustustofnana og 

þjónustu sem er ekki mótuð eftir þörfum hans. En ýmsir þættir innan þjónustunnar, 

skipulag og þjálfun starfsfólks geta haft áhrif á möguleika fólks til að upplifa valdeflingu 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). Greiður aðgangur að 

upplýsingum og ráðgjöf sem auðveldar val og gerir kleift að taka ákvarðanir getur verið 

einn þáttur í valdeflingu aðstoðarfólks jafnt sem fatlaðs fólks.  

Stöðustjórnun  

Færni til daglegra athafna er að miklu leyti háð getunni til að stjórna líkamsstöðu. 

Líkamsstaða er innbyrðis afstaða líkamshluta hvers til annars og stjórnun hennar (e. 

posture control) er getan til að halda jafnvægi og stöðugleika á meðan á starfrænni 

hreyfingu stendur. Hjá þeim einstaklingum með heilalömun, sem geta lítið eða ekki hreyft 

sig af eigin rammleik, þróast gjarnan ósamhverfar líkamsstöður sem valda styttingum í 
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vefjum, aflögun í beinum og liðum og skaðlegum áhrifum á mikilvæga líkamsstarfssemi 

og hafa áhrif á möguleika til að stjórna líkamsstöðu (Farley o.fl., 2003; Hägglund o.fl. 

2005; Pountney, Mandy, Green og Gard, 2009; Pope, 2007). Flest íhlutun ætti því, beint 

eða óbeint, að fela í sér þætti sem hafa að markmiði að bæta hina ýmsu þætti hennar 

(Carlberg og Bower, 2008). Stöðustjórnun byggir meðal annars á kerfakenningu (e. 

systems theory) og aðlögun í taugakerfi (e. neuroplasticity) og stoðkerfi (Hadders-Algra, 

2008; Woollacott og Shumway-Cook, 1990).  

Stöðustjórnun er beint að því að fyrirbyggja eða seinnka viðbótarskerðingum og 

koma í veg fyrir frekari fötlun (Farley o.fl., 2003; Gericke, 2006; Pope, 2007). Hún getur 

falið í sér margskonar aðgerðir til dæmis þjálfun, spelkur, notkun standbekkja og set- og 

hvíldarstöður en einnig lyf og læknisaðgerðir. Þessi nálgun á að taka til alls sólarhringsins 

og hefjast um leið og skerðing kemur í ljós (Gericke, 2006) og Gough (2009) leggur 

áherslu á að huga að stöðustjórnun í ljósi þátttöku. Samkvæmt yfirlýsingu 

sérfræðingateymis Mac Keith Press (Gericke, 2006) ætti að hefja stöðustjórnun fyrir börn, 

sem greinast í GMFCS flokk IV-V eins fljótt og hægt er eftir fæðingu. Börn sem flokkast í 

GMFCS III þarfnast stöðustjórnunar sem leggur áherslu á líkamsstöðu og líkamlega virkni 

frá unga aldri.  

Vaxandi heimildir eru um mikilvægi góðrar hvíldar- og svefnstöðu. Samkvæmt 

afturvirkri rannsókn Porter, Michael og Kirkwood (2008) virðast sterk tengsl milli 

liggjandi stöðu og þeirra stoðkerfisaflagana, sem þróast hjá einstaklingum með alvarleg 

form heilalömunar. Ávinningur af svefnstöðustjórnun felst meðal annars í því, að ef vel 

tekst til, er hægt að viðhalda samhverfri, studdri stöðu í lengri tíma á meðan vöðvaspenna 

hefur minni áhrif á líkamann. Íhlutun að degi til er ekki eins líkleg til að skila árangri, ef 

einstaklingurinn er skilinn eftir í ósamhverfri og óstuddri stöðu í marga klukkutíma yfir 

nótt (Goldsmith, 2000; Pope, 2007; Porter, Michael og Kirkwood, 2007). Mikilvægt er að 

sátt sé um val og notkun á svefnkerfum eða öðrum hjálpartækjum, sem nota skal við 

hvíldar- og svefnstöður. Lögð hefur verið áhersla á að útfærsla stöðustjórnunar í daglegu 

lífi er teymisvinna og nauðsynlegt að veita þeim sem bera hita og þunga af slíkri nálgun, 

formlega fræðslu við þau störf. Ennfremur að fagaðili sjái um þjálfun aðstoðarfólks, 

stuðning og eftirfylgd (Gericke, 2006; Goldsmith, 2000; Humphreys og Pountney, 2006; 

Pope, 2007).  

 Hjálpartæki eru mikilvægur þáttur stöðustjórnunar og fyrirbyggjandi nálgunar 

(Pope, 2007). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin tilgreinir hjálpartæki sem lykilatriði til að efla 
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athafnir og þátttöku (World Health Organization, 2004). Samkvæmt ICF flokkunarkerfinu 

eru hjálpartæki og tækni sérhver sú afurð, áhald, tæki eða tæknibúnaður sem er aðlagaður 

eða sérhannaður til að bæta færni fatlaðs einstaklings (World Health Organization, 2001). Í 

reglugerð frá Sjúkratryggingum Íslands um styrki vegna hjálpartækja (2008), er 

skilgreiningin þrengri: „hjálpartæki er tæki sem ætlað er að draga úr fötlun, aðstoða fatlaða 

við að takast á við umhverfi sitt, auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða auðvelda 

umönnun. Hjálpartækið verður jafnframt að teljast nauðsynlegt og hentugt til að auðvelda 

athafnir dagslegs lífs“.  

Tilvist hjálpartækja eða skortur á þeim getur haft víðtæk áhrif á aðstoð við fatlaðan 

einstakling, en einnig á færni einstaklings og getu hans til ýmissa athafna. Þau geta haft 

áhrif á líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu og hvernig einstaklingurinn tekst á við og 

skynjar þátttöku í daglegu lífi. Þau geta því haft áhrif á umfang og magn aðstoðar 

(Carlberg og Bower, 2008; Østensjø, Carlberg og Vøllestad, 2005; Snæfríður Þ. Egilson og 

Guðrún Pálmadóttir, 2006). Megindleg þversniðsrannsókn Østensjø, Carlberg og Vøllestad 

(2005) sýndi að notkun hjálpartækja og aðlögun í umhverfi hafði umtalsverð áhrif á 

daglegt líf barna með heilalömun og foreldra þeirra. Notkun hjálpartækja jók möguleika 

barnanna til að bjarga sér sjálf og taka þátt í eigin umsjá. Þau juku félagslega færni, 

minnkuðu álag og auðvelduðu foreldrum að aðstoða barn sitt í daglegu lífi. Østensjø og 

félagar áréttuðu mikilvægi þess að slík tæki hentuðu einstaklingnum og væru útveguð og 

aðlöguð af kunnáttu. Ekki fundust sambærilegar rannsóknir um notkun hjálpartækja hjá 

fullorðnum einstaklingum með fjölþættar skerðingar.  

Skipulag þjónustu við fatlað fólk hér á landi 

Viðamiklar breytingar hafa orðið í opinberri stjórnsýslu á málefnum fatlaðs fólks frá 1. 

janúar 2011, en þá varð yfirfærsla á málefnum þess frá ríki til sveitarfélaga. Ráðherra ber 

ábyrgð á opinberri stefnumótun í málaflokknum, sem skal gerð í samvinnu við Samband 

íslenskra sveitarfélaga. Um formlega þjónustu gilda ákveðin lög og reglugerðir og hún er 

skipulögð, kerfisbundin og framkvæmd eftir ákveðnum reglum.  

Flutningur málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaga. Svæðisskrifstofur málefna 

fatlaðra störfuðu til áramótanna 2010/2011 í umboði félagsmálaráðuneytis (Reglugerð um 

svæðisskrifstofur málefna fatlaðra nr. 273/1993). Þau sömu áramót voru málefni fatlaðs 
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fólks flutt frá ríki til sveitarfélaga. Eitt af megin markmiðum tilfærslunnar er að bæta 

þjónustu við fatlað fólk og auka möguleika á að laga hana að þörfum notenda með hliðsjón 

af ólíkum aðstæðum (Velferðarráðuneytið, 2010).  

Velferðarráðuneyti. Þann 1. janúar 2011 tók til starfa nýtt velferðarráðuneyti í 

kjölfar sameiningar heilbrigðisráðuneytis og félags- og tryggingamálaráðuneytis. Með 

sameiningunni er stefnt að því að koma á sveigjanlegri og samþættri þjónustu um allt land, 

bæta nýtingu fjármuna, efla eftirlit með velferðarþjónustu á öllum stigum, samþætta 

velferðarúrræði og einnig að einfalda samstarf og samskipti við sveitarstjórnarstigið 

(Velferðarráðuneytið, 2010). Litið er á samþætta þjónustu sem leið til að tryggja gæði 

þjónustunnar og veita hana með hagkvæmari hætti. Til þess að svo megi verða er 

nauðsynlegt að tryggja viðeigandi stuðning inn í mismunandi ferli framkvæmdarinnar 

(Mitchell, Parker, Giles og White, 2010).  

Lög, reglugerðir og sáttmálar. Lög og mannréttindasáttmálar sem eru undirstaða 

þjónustu við fatlað fólk, eru áhrifavaldar í stefnumótun og hafa mikil áhrif á starfshætti, 

þróun þeirra og möguleika fatlaðs fólks að vera fullgildir þegnar í samfélaginu. Lög 

um málefni fatlaðs fólks (1992 með áorðnum breytingum) eru sérlög sem taka til 

velferðarþjónustu sem ekki er tryggð samkvæmt öðrum lögum. Markmið laganna er að 

tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því 

skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Samkvæmt þessum lögum á fatlað fólk rétt á allri 

almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga, en reynist þjónustuþörf meiri en svo að henni 

verði fullnægt innan almennrar þjónustu skal viðkomandi fá þjónustu samkvæmt lögum 

um málefni fatlaðs fólks.  

Í 4. grein laga um heilbrigðisþjónustu segir að allir landsmenn skuli eiga kost á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar 

andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 

Samkvæmt 2. grein reglugerðar um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu segir að 

markmið með reglugerðinni sé að fatlað fólk fái félagslega þjónustu og sérstakan stuðning 

til þess að geta búið þannig að sem best henti hverjum og einum (Reglugerð um þjónustu 

við fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010). Þar segir ennfremur í 8.grein að 

þjónustuaðilar og rekstraraðilar beri ábyrgð á því að þjálfun starfsmanna sé ávallt í 

samræmi við þarfir þeirra sem njóta stuðnings samkvæmt reglugerðinni.  Í lögunum er ekki 
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sérstaklega kveðið á um þjónustu við fullorðið fólk með fjölþættar skerðingar, né ljóst 

hvernig almenn ákvæði laganna komi til móts við flóknar þarfir. Þjónustuaðilar hafa ríkt  

sjálfræði um útfærslu þjónustu (Velferðarráðuneyti, 2009).  Ekki er kveðið á um samvinnu 

kerfa en vísað í lög og reglugerðir eftir því sem við á. 

Stefnur og reglur við tímamót. Í lögum um málefni fatlaðs fólks er ekki kveðið 

sérstaklega á um skyldur til ráðgjafar og upplýsingagjafar vegna skerðingar, við fullorðinn 

einstakling og aðstoðarfólk hans (1992 með áorðnum breytingum). Þá skerðast réttindi 

einstaklings til úthlutunar hjálpartækja við átján ára aldur. Við flutning í búsetu á vegum 

hins opinbera, verður einnig breyting á þeim réttindum (Reglugerð um styrki vegna 

hjálpartækja, 2008). Í reglugerð um styrki vegna hjálpartækja kemur fram að 

Sjúkratryggingum Íslands er heimilt að veita styrki vegna tveggja hjálpartækja af sömu 

gerð til mikið fatlaðra barna og unglinga upp að 18 ára aldri, sem vegna skólagöngu 

(leikskóla og grunnskóla) eða dvalar á þjálfunar- og dagvistunarstofnunum yrðu ella að 

vera án hjálpartækja sinna daglangt. Skal þá annað hjálpartækið vera til nota á heimili og 

hitt í skóla eða á stofnun. Ekki er kveðið á um sambærilegan rétt eftir 18 ára aldur. Þeir 

sem búa á sambýli eiga, samkvæmt reglugerð, sama rétt og aðrir til persónulegra 

hjálpartækja á heimili. Ef hins vegar er um að ræða tæki sem hugsanlega getur, samkvæmt 

mati Sjúkratrygginga Íslands, nýst fleiri einstaklingum á sambýli, svo sem standbekkur, 

lyftari og baðtæki, er aðeins veittur styrkur vegna eins slíks tækis á sambýlið (Reglugerð 

um styrki vegna hjálpartækja).  

Framkvæmd við útvegun og greiðslu hjálpartækja fyrir ungmenni og fullorðna 

einstaklinga með fjölþættar skerðingar er á hendi þriggja aðila: velferðarráðuneytis, 

menntamálaráðuneytis og sveitarfélaga. Ennfremur hafa aðilar eins og Öryrkjabandalagið 

skyldum að gegna gagnvart aðbúnaði í húsum sem þeir eiga og leigja út. Ekki var hægt að 

finna upplýsingar um það hvort eða hvernig þessir aðilar hyggjast deila ábyrgð sinni. 

Mannauður og menning. Í lok árs 2009 störfuðu alls 443 starfsmenn í 305 

stöðugildum hjá svæðisskrifstofu á Reykjanesi og voru ekki öll stöðugildi mönnuð 

(Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi, 2010). Starfsaldur var lágur, tæplega tveir 

þriðju höfðu starfað skemur en þrjú ár og starfsmannavelta mikil. Menntun starfsfólks var á 

félagsvísinda- eða uppeldis- og menntasviði og yfir helmingur hópsins hafði ekki formlega 

menntun eða starfsmenntun. Stór hluti starfsmanna vann hlutastörf.  
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Fyrir þá sem hafa þörf fyrir umfangsmikla aðstoð í daglegu lífi getur skipt máli að 

hugað sé sérstaklega að félagslegu og menningarlegu umhverfi, því vitað er að viðhorf 

fólks og gildismat hefur áhrif á störf þess (Law o.fl., 2006). Viðhorf hafa áhrif á hegðun 

einstaklinga og félagslegt mynstur á öllum stigum, allt frá einstaklings- og hóptengslum til 

stjórnmála-, efnahags- og lagalegra ramma. Þessi viðhorf geta ýtt undir jákvætt atferli og 

virðingu eða neikvætt atferli og aðgreiningu, svo sem stimplun, staðalímyndir, útilokun eða 

vanrækslu (Mencap, 2007). Stone, Dawson og Harahan (2003) benda á að gæði þjónustu, 

færni notenda og lífsgæði byggist að miklu leyti á vinnuframlagi starfsfólks og að störf 

aðstoðarfólks séu einn áhrifamesti þátturinn í að tryggja þátttöku og virkan stuðning í 

daglegu lífi meðal íbúa sem búa á vegum hins opinbera. Því eru viðhorf starfsfólks, 

gildismat, þekking og færni ákaflega mikilvæg (Felce, Jones og Lowe, 2002; Hatton, 

Emerson, Robertson, Henderson og Cooper, 1996). Rannsóknir benda til þess að 

viðeigandi fræðsla og þjálfun hafi áhrif á viðhorf, þekkingu og færni ófaglærðs starfsfólks 

og hafi jákvæð áhrif á samskipti og tengsl við fólk sem notar óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. 

Ennfremur hafi aukin þekking og færni áhrif á ánægju þeirra sem þjónustunnar njóti og 

auki lífsgæði þeirra (Braun, Cheang og Shigeta, 2005; McDonald, 1997).  

Skortur á starfsfólki, mikil starfsmannavelta og skortur á þekkingu dregur úr 

möguleikum starfsfólks til að veita þjónustu samkvæmt þörfum hvers og eins (Dowling 

o.fl., 2006; Mansell og Beadle-Brown, 2004). Felce o.fl. (2002) taka undir það og segja 

mikilvægt að halda reyndu fólki og veita því gott bakland í fræðslu og stuðningi. 

Niðurstöður stórrar starfendarannsóknar Mansell, Beadle-Brown, Whelton, Beckett og 

Hutchinson (2008) leiddi í ljós að þekking og reynsla starfsfólks ásamt viðhorfum til íbúa 

og starfs skipti mestu um hve vel því gekk að tryggja þroskahömluðum íbúum á sambýlum 

í Bretlandi einstaklingsmiðaða þjónustu og virkan stuðning í daglegu lífi. Auk þess skipti 

máli, sterk stjórnun, þjálfun og stuðningur fagaðila við starfsfólk, eftirfylgd og 

teymisvinna. Ekki virtist nægjanlegt að fjölga starfsfólki, nema jafnframt væri hugað að 

fræðslu, stuðningi og viðhorfsbreytingum. Mikil starfsmannavelta hefur í för með sér 

aukinn kostnað, meðal annars við að þjálfa starfsfólk og óstöðugleiki í mönnun hefur áhrif 

á uppbyggingu og varðveislu þekkingar. Hann hefur áhrif á möguleikann til að kynnast 

einstaklingnum, mynda og viðhalda tengslum og trausti, eiga í samskiptum og ná að skilja 

mismunandi tjáskiptaleiðir (Hana og Lucie, 2011). Webber, Bowers og McKenzie-Green 

(2010) ræddu við yfirmenn á tíu heimilum fyrir fullorðið þroskahamlað fólk. Þeir álitu að 
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með vaxandi aldri og vaxandi heilsutengdum þörfum væru viðeigandi hjálpartæki og aukin 

mönnun grundvallarskilyrði til að geta sinnt heimilisfólki. 

Íslenskar heimildir um ofangreinda þætti eru af skornum skammti, en fjallað hefur 

verið um skort á ráðgjöf og stuðningi við ófaglært starfsfólk í skólum og erfiðleika í 

mönnun í öldrunarþjónustu (Snæfríður Þóra Egilson, 2006a; Kristín Sigursveinsdóttir, 

2008). Þá kemur fram í meistararannsókn Sigrúnar Þ. Broddadóttur (2010) ábending um 

áhrif mikillar starfsmannaveltu á sambýlum og fjölda starfsfólks í hlutastörfum. Slíkt hafi 

meðal annars í för með sér að vitneskja um mál einstaklings tapist eða skili sér ekki og 

ennfremur sé hætta á að stuðningur við einstaklinginn minnki. Velferðarráðuneytið (þá 

félags- og tryggingamálaráðuneytið) lét gera úttekt á þjónustu við fatlað fólk við flutning 

þjónustunnar milli stjórnsýslustiga. Rannsóknin var á landsvísu. Niðurstöður sýna að innan 

við helmingur starfsfólks hafði einhverja starfstengda menntun. Símenntun, svo sem 

námskeið, var af skornum skammti en þó heldur meiri meðal háskólamenntaðs starfsfólks. 

Níu af hverjum tíu, töldu sig þekkja markmið með starfi sínu og töldu sig vita nákvæmlega 

til hvers var ætlast af þeim. Sami fjöldi taldi þekkingu sína og færni nýtast vel í starfi en 

fimmtungur svarenda taldi þó starfið krefjast meiri þekkingar en hann byggi yfir. Þá taldi 

tæplega þriðjungur svarenda sig þurfa að leysa verkefni án þess að hafa nauðsynleg 

bjargráð til þess. Lengri starfsaldur skilaði sér í meiri efa gagnvart eigin þekkingu og færni 

og meiri vafa um aðstæður og bjargráð. Yfir helmingur svarenda taldi aðhald og eftirlit 

með þjónustu við fatlað fólk vera gott. Eftir því sem starfsaldur var lengri og menntun 

meiri var starfsfólkið hins vegar ólíklegra til að telja að svo væri. Um þriðjungur 

starfsfólks taldi vinnuálag of mikið og um fjórðungur að starfið væri líkamlega erfitt. 

Samantekt  

Undanfarna áratugi hefur þróast félagslegur skilningur á fötlun, þar sem áhersla er á að 

skilja þátt umhverfis og menningar í að skapa og viðhalda fötlun. Með samningi SÞ og 

skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er lögð áhersla á mikilvægi umhverfisþátta í 

samhengi heilsu, færni og þátttöku. Áhrif umhverfisþátta eru einnig tilgreind í alþjóðalega 

líkaninu, ICF. Í skýrslu mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna og Alþjóða-

heilbrigðisstofnunarinnar um réttinn til heilsu er hnykkt á vægi heilsu fyrir þátttöku (UN 

Office of the High Commissioner for Human Rights, 2008).  
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Áhersla hefur verið á valdeflingu, skjólstæðingsmiðuð gildi og þverfaglega 

heilbrigðisþjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Ekki hefur verið lögð áhersla á 

sambærilega þjónustu við ungt og fullorðið fólk sem býr á sambýlum. Starfsfólk í búsetu- 

og hæfingarþjónustu sinnir mjög persónulegri þjónustu, ásamt aðstoð við flóknar 

heilbrigðisþarfir. Einstaklingar með fjölþættar skerðingar eiga á hættu að þróa með sér 

alvarlegar stoðkerfisaflaganir. Nauðsynlegt er að horfa til heilsu og innleiða aðgerðir í því 

skyni að draga úr og fyrirbyggja frekari fötlun og heilsuskerðingu. Innleiðing 

stöðustjórnunar er hluti af því ferli. Starfsfólk gegnir lykilhlutverki, þegar kemur að 

lífsgæðum fólks með fjölþættar skerðingar og flóknar þarfir og er jafnframt helsti 

samskiptaaðili þess. Heimildir benda á mikilvægi stöðugleika í starfsmannahaldi og að 

starfsmannafjöldi endurspegli þörf fyrir aðstoð við heilsu- og félagstengda þætti. 

Sömuleiðis er talið mikilvægt að byggja upp þekkingu, viðhorf og viðeigandi faglegan 

stuðning við fólk í starfi svo standa megi við áherslur á félagsleg sjónarhorn, jafnrétti og 

mannréttindi. Stöðuskýrsla Velferðarráðuneytis sýnir að stöðugleiki í starfsmannahaldi er 

lítill, menntunarstig lágt og skortur er á fræðslu (Velferðarráðuneytið, 2011). 
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3. Aðferðarfræði 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um 

markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar, þá er rannsóknaraðferð lýst og gerð 

grein fyrir gagnasöfnun og gagnagreiningu. Þátttakendur eru kynntir til sögunnar, enn 

fremur er fjallað um siðfræðileg mál er varða rannsóknina og að lokum er fjallað um þætti 

sem snerta réttmæti og áreiðanleika hennar. 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu, þekkingu og fræðsluþörf starfsfólks í 

búsetu- og hæfingarþjónustu fyrir einstaklinga með fjölþættar skerðingar og flóknar þarfir. 

Stefnt var að því að varpa ljósi á sýn starfsfólks á megináherslur í þjónustu við einstaklinga 

með fjölþættar skerðingar og hvað gert væri til að stuðla að heilsu, þátttöku og lífsgæðum. 

Leitað var eftir skilningi þátttakenda á heilsutengdum þörfum fólksins sem það aðstoðaði 

og ennfremur kannað mat starfsfólks á þörf fyrir stuðning í starfi.  

 

Til að ná ofangreindu markmiði voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

1. Hverjar eru áherslur í þjónustu við fullorðna einstaklinga með fjölþættar skerðingar 

að mati starfsfólks?  

2. Hver er skilningur starfsfólks á skerðingu og heilsutengdum þörfum fólksins sem 

það aðstoðaði og hvaða fræðslu og stuðning fær það til að vinna að þessum 

þörfum?  

3. Hvernig metur starfsfólk möguleika sína til að stuðla að heilsu, þátttöku og 

lífsgæðum? 
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Eigindlegar rannsóknir 

Rannsóknin er eigindleg og liggur fræðilegur grunnur slíkra rannsókna í heimspekilegum 

grunni fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) sem leggur áherslu á að heimurinn sé 

félagslega skapaður í gegnum samskipti fólks (Bogdan og Biklen, 2003). Crotty (1998) 

segir fræðilegar undirstöður eigindlegrar rannsóknarhefðar byggja á fjórum þáttum sem 

ekki sé alltaf gerður greinarmunur á. Þessi þættir auðveldi rannsakanda ferli 

rannsóknarinnar og auki um leið á stöðugleika og uppbyggingu hennar. Þannig þurfi 

rannsakandi að gera upp við sig val aðferðar (e. method) og hvaða aðferðafræði (e. 

methodology) liggi að baki því vali. Þekkingarfræði (e. epistomology) eru síðan fræðin 

sem liggja að mótun þekkingarinnar í því kenningarlega sjónarhorni (e. theoretical 

perspective) sem beitt er.  

Eigindlegar rannsóknir þykja henta vel til að rannsaka félagslegan veruleika og til 

að fá dýpri skilning og innsýn í þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður 

(Creswell 2007; Strauss og Corbin, 1998; Bogdan og Biklen, 2003). Hin djúpa nálgun á 

viðfangsefninu er einn helsti kostur eigindlegra rannsóknaraðferða. Þær henta síður þar 

sem rannsókn beinist að breiðu sviði, en þar henta megindlegar rannsóknaraðferðir oft 

betur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar rannsóknir byggjast á aðleiðslu (e. 

inductive reasoning), þar sem rannsakandinn þróar hugtök, innsæi og skilning frá 

mynstrum í upplýsingum sínum, frekar en að safna upplýsingum sem falla að 

fyrirframgefnu líkani, hugtökum eða kenningum. Kenningar sem verða til út frá gögnunum 

sjálfum eru mun líklegri til að veita upplýsingar um það sem raunverulega gerist, gefa 

innsýn, skapa skilning og veita mikilvægar leiðbeiningar um hvernig halda eigi áfram 

(Strauss og Corbin, 1998).  

Takmarkanir eigindlegra rannsókna geta falist í því að rannsakandinn sjálfur er 

rannsóknartækið og viðhorf hans, reynsla og gildismat, getur litað rannsóknarniðurstöður. 

Miklu máli skiptir að rannsakandi leitist við að vera eins hlutlaus og hægt er og reyni að 

nálgast viðfangsefnið án fyrirfram gefinna hugmynda um hvað líklegt sé að finna. Hann 

þarf að gera sér grein fyrir eigin bakgrunni og afstöðu, átta sig á að hvort tveggja hefur 

áhrif á samskiptin og gera ráð fyrir að öll sjónarhorn séu mikilvæg og lærdómsrík. 

Áherslan er á sjónarhorn þátttakenda (Bogdan og Biklen, 2003; Helga Jónsdóttir 2003; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Viðtöl eru algengasta gagnaöflunaraðferðin í eigindlegum 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Með viðtölum er hægt að afla fjölbreyttra 
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rannsóknargagna og því eiga þau vel við þegar reynsla fólks af afmörkuðum fyrirbærum 

eru skoðuð og meðal annars þegar rannsakaður er skilningur, viðhorf, þekking og gildismat 

(Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 1996).  

 Grunduð aðferð, eða ,,aðferð hins sífellda samanburðar“, er þekkt aðferðarfræði 

innan eigindlegra rannsókna (Creswell, 2007). Hún var í upphafi mótuð af tveimur 

fræðimönnum, Barney Glaser og Anselm Strauss (1967). Vinnulag grundaðrar aðferðar er 

kerfisbundið, markvisst og skipulegt og einkennist af sífelldum samanburði allt 

rannsóknarferlið. Samhliða gagnasöfnun er gögnunum lýst, þau greind og túlkuð. Greining 

gagna fer fram með kóðun sem er ferli til að skilgreina gögnin. Kóðun er þrennskonar, 

opin kóðun (e. open coding), öxulkóðun (e. axial coding) og afmörkuð kóðun (e. selective 

coding) (Strauss og Corbin, 1998). Opin kóðun eða upphafskóðun er fyrsta skrefið í 

greiningunni og er opin fyrir öllum möguleikum í gögnunum. Öxulkóðun er ferli sem 

tengir ólíka hluta gagnanna saman, setur þau í samhengi og þemu birtast. Afmörkuð kóðun 

er lokastig greiningar en í gegnum hana verða tengsl þemanna ljós. Hluti af 

greiningarferlinu er að uppgötva, ef það vantar hluta í gögnin, en einnig getur það leitt 

rannsakandann á óvæntar slóðir í rannsókninni (Bogdan og Biklen, 2003; Creswell, 2007). 

Með hinum stöðuga samanburði og ,,mátun“ nýrra gagna við þau sem fyrir eru, þróast 

skilningur og þekking. Líkt og í öðrum tegundum eigindlegra rannsókna geta 

rannsóknarspurningarnar breyst á leiðinni, í takt við nýja þekkingu og áherslur. Markmiðið 

er að þróa eða uppgötva kenningar, eða greiningarramma fyrir tiltekin fyrirbæri. Oftar en 

ekki setja rannsakendur þó ekki fram formlegar kenningar þótt þeir styðist við hina 

kerfisbundnu nálgun aðferðafræðinnar við gagnasöfnun og úrvinnslu (Creswell, 2007).  

Rannsóknin, þátttakendur og framkvæmd 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi var samstarfsaðili minn við rannsóknina og 

hún byggir á viðtölum við starfsmenn svæðisskrifstofunnar. Gagnaöflun fór fram 

snemmsumars árið 2010, en um áramótin 2010/2011 fluttust málefni fatlaðs fólks til 

sveitarfélaga.  

Val og kynning á þátttakendum. Úrtakið var valið markvisst með það fyrir 

augum að þátttakendur hefðu þá reynslu, sem talin var þurfa, til að geta gefið þær 

upplýsingar sem sóst var eftir. Ennfremur að úrtakið væri nægilega stórt til að auka 
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áreiðanleika rannsóknarinnar og líkur á mettun (Creswell, 2007; Guest, Bunce og Johnson, 

2006). Framkvæmdastjóri svæðisskrifstofu hafði samband við yfirmenn starfsstöðva, sem 

veittu einstaklingum með fjölþættar skerðingar þjónustu, og kynnti þeim verkefnið (sjá 

fylgiskjal a). Ég óskaði síðan eftir því við forstöðumenn að þeir könnuðu hug starfsmanna, 

sem líklegt var talið að gætu gefið þær upplýsingar sem sóst var eftir, til þátttöku og 

afhentu þeim kynningarbréf rannsakanda og samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgiskjöl b og c). 

Ég hafði svo samband við væntanlega þátttakendur símleiðis.  

Þátttakendur voru tólf talsins og höfðu minnst eins árs reynslu af störfum með 

einstaklingum með fjölþættar skerðingar. Meirihluti úrtaksins, eða tveir þriðju, hafði 

einungis grunnskólanám að baki, en tæplega helmingur þess hóps hafði auk þess 

viðbótarmenntun sem tengdist starfi, eins og stuðningsfulltrúanám eða félagsliðanám. 

Þriðjungur hópsins var með menntun á háskólastigi eða var í háskólanámi með starfi og þá 

hafði þriðjungur reynslu af stjórnunarstörfum, ýmist sem forstöðumenn eða deildarstjórar. 

Starfsaldur var frá einu ári til 22 ára og meðalstarfsaldur tæp tíu ár. Aldur þátttakenda var 

frá rétt rúmlega tvítugu til sextugs, meðalaldur um það bil 40 ár, ellefu konur og einn karl.  

Gagnaöflun. Rannsóknargagna var aflað með samtölum við starfsmenn. Í 

viðtölunum spurði ég ekki staðlaðra spurninga heldur studdist við viðtalsramma (sjá 

fylgiskjal d), en viðtölin þróuðust að öðru leyti eftir því sem þátttakendur kusu. Spurningar 

voru opnar, gáfu tækifæri á að fylgja eftir því sem skipti viðmælandann mestu máli og til 

frekari umræðna eftir því sem við átti (Kvale, 1996). Þátttakendur voru meðal annars 

spurðir um daglegt starf á vinnustað, um þekkingu þeirra á heilsu og heilsutengdum 

þörfum þess fólks sem það aðstoðaði, notkun hjálpartækja og hvort þeir teldu sig þurfa 

meiri fræðslu og stuðning í starfi. Þátttakendur gátu tjáð sig frjálst um efnið í lokin og ég 

nýtti mér tækifærið og bað um leyfi til að hafa samband síðar, ef þess þyrfti. Reynt var að 

takmarka ónæði og truflanir á meðan á viðtölum stóð, en í þeim tilfellum sem um slíkt var 

að ræða lét ég þess getið við skráningu viðtala.  

Gagnanna var aflað á tímabilinu 28. mars til 14. júní 2010. Tekin voru tólf viðtöl, 

eitt við hvern viðmælanda og fóru viðtölin fram á þeim stað sem hentaði starfsmönnum 

best og á tíma sem hentaði þeim. Flest viðtölin fóru fram á vinnustað rannsakanda, í einu 

tilfelli fór viðtal fram á heimili viðmælanda og í öðru tilfelli á vinnustað. Viðtölin voru um 

45-70 mínútur að lengd, hljóðrituð og rituð upp orðrétt með leyfi viðmælenda. Einnig var 

haldin rannsóknardagbók til að styrkja gagnaöflunina (Creswell 2007; Clayton og Thorne, 
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2000). Í rannsóknardagbók skráði ég athugasemdir tengdar viðtölum, aðdraganda þeirra og 

í kjölfar þeirra. Ennfremur hugsanir og hugleiðingar sem tengdust rannsókninni. 

Viðbótarupplýsinga var aflað símleiðis um tvö atriði sem voru óljós og þörfnuðust nánari 

skýringa. Alls söfnuðust 214 blaðsíður af rituðu máli, afrituð viðtöl og dagbókarskrif.  

Úrvinnsla ganga. Ég notaði stafrænt upptökutæki í öllum viðtölunum og 

hljóðritaði þau beint yfir á tölvu. Viðtölin voru síðan skrásett orð fyrir orð, enn fremur hik, 

þagnir og hlátur, en með því móti má auka áreiðanleika rannsóknarinnar (Kvale, 1996). Að 

loknu hverju viðtali skráði ég athugasemdir og upplifun mína af viðtalinu og ennfremur las 

ég gögnin með opnum huga og skrifaði inn á þau hugtök eða orð sem lýstu því sem var 

verið að fjalla um hverju sinni (Bogdan og Biklen, 2003). Með því að nota beinar 

tilvitnanir í orð þátttakenda er lesandanum gert auðveldara að dæma hvort það sé í raun 

sjónarmið og rödd þeirra sem reynsluna hefur, sem fram kemur (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003). Ég skráði öll viðtölin sjálf, utan þrjú. Það jók tilfinningu mína fyrir því sem 

þátttakendur mínir höfðu að segja, og auðveldaði úrvinnslu við greiningu gagna. Greining 

gagna hófst samhliða viðtölum í mars 2010 og lauk ekki fyrr en í febrúar 2012. 

Viðtölin voru marglesin, borin saman innbyrðis, leitað eftir sameiginlegum kóðum 

úr upphafsgreiningunni og skoðað hver þeirra væru mikilvægust út frá viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Helstu þemu voru dregin fram og leit var gerð að mynstrum og samhengi 

er tengdust rannsóknarspurningunum þremur (Creswell, 2007; Strauss og Corbin, 1998). 

Leitað var eftir vísbendingum í gögnunum sem gátu aukið skilning rannsakanda á 

rannsóknarefninu og reynt var að finna hvaða spurninga var mikilvægt að spyrja. 

Rannsóknarspurningarnar breyttust nokkuð á leiðinni þar eð viðtölin beindu athygli minni 

ekki síður að félagslegum áherslum þjónustunnar, en þeim heilsutengdu, en það voru þeir 

þættir sem athygli mín beindist að í upphafi. 

Siðferðileg og aðferðafræðileg sjónarmið  

Í þessari rannsókn var farið eftir lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

(nr. 77/2000) og reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (nr. 286/2008) til að 

tryggja rétt þátttakenda. Sótt var um leyfi frá Vísindasiðanefnd og rannsóknin tilkynnt til 

persónuverndar (sjá fylgiskjal e). Athugun Vísindasiðanefndar leiddi í ljós að verkefnið var 

ekki leyfisskylt hjá nefndinni (Eiríkur Baldursson, tölvupóstur 5. nóv. 2010, með tilvísun í 
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mál: VSNb2009100032). Þátttakendur fengu kynningarbréf og voru vel upplýstir um 

tilgang rannsóknar, en það var talið nauðsynlegt í ljósi þess hve fólk með fjölþættar 

skerðingar er viðkvæmur hópur. Allir þátttakendur rituðu undir samþykki um þátttöku í 

rannsókninni eftir að rannsakandi hafði farið yfir tilgang hennar. Þá var þeim gerð grein 

fyrir því að þeir myndu ekki hagnast af rannsókninni. Þeim var gert ljóst í upphafi að þeir 

gætu hætt í rannsókninni hvenær sem þeir óskuðu þess og að þar með yrði öllum gögnum 

um þátttakandann eytt. Hagsmunir þátttakenda voru hafðir í fyrirrúmi og virðing borin 

fyrir hverjum og einum enda slíkt þýðingarmikið í öllum rannsóknum.  

Leitast var við að hafa í huga sjálfræðisregluna, skaðleysisregluna, 

velgjörðarregluna og réttlætisregluna sem í vísindarannsóknum sem þessari eru þær fjórar 

meginreglur sem nauðsynlegt er að leggja til grundvallar (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Þátttakendum var strax í upphafi viðtala heitið trúnaði og ítrekað í viðtölunum þegar svo 

bar undir. Heitið var nafnleynd og eru gervinöfn notuð í ritgerðinni. Persónuauðkennum, 

starfstitlum, staðháttum og öðru því er gæti orðið til þess að borin yrðu kennsl á 

þátttakendur var eytt eða breytt til að tryggja persónuvernd, án þess þó að breyta 

mikilvægum staðreyndum. Frumgögnum, ljósritum og tölvugögnum sem fela í sér 

persónueinkenni verður eytt að rannsókn lokinni, eigi síðar en júní 2015.  

Áreiðanleiki og réttmæti. Gæði eigindlegra rannsókna felast í nákvæmum 

vinnubrögðum rannsakandans og vísindaleg þekking gerir kröfur um réttmæti og 

áreiðanleika rannsókna. Samkvæmt Morse (1995) er mettun lykilatriði hvað varðar gæði 

gagna, en þættir eins og þekking á efninu sem fjallað er um, hafa einnig áhrif á stærð 

úrtaksins (Jette, Grover og Keck, 2003). Heimildir varðandi úrtaksstærðir eru misvísandi, 

allt frá fimm viðtölum og upp í 350 (Creswell, 2007; Guest o.fl., 2006). Samkvæmt 

heimilda- og tilraunarannsókn Guest og félaga (2006) eru helstu þemu komin fram þegar 

eftir sex viðtöl og mettun náð eftir tólf. Ég reyndi af fremsta megni að gæta réttmætis og 

áreiðanleika í þessari rannsókn og setja rannsóknarniðurstöður fram á sem trúverðugastan 

hátt. Í því skyni hélt ég rannsóknardagbók til að styrkja gagnaöflunina og skráði í hana 

sthugasemdir og hugleiðingar sem tengdust rannsókninni (Creswell, 2007; Clayton og 

Thorne, 2000). Þess var gætt við val úrtaks að viðmælendur kæmu úr hópi starfsmanna 

sem hafði meira en árs starfsreynslu og talið var samkvæmt mati samstarfsaðila að hefðu 

góða þekkingu á umræðuefninu. Ég var stöðugt með spyrjandi hugarfar gagnvart öllum 
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eigin túlkunum og velti því fyrir mér hvort allt væri í raun rétt skilið og þannig rauði 

þráðurinn í því sem sagt var (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

 Afstaða rannsakanda. Val á rannsóknarverkefnum tengist oft og tíðum áhugasviði 

fólks og reynslu og rannsóknarferlið nýtt til að kanna ýmsar hliðar þess, en það fylgir því 

ákveðinn vandi að rannsaka eigin starfsvettvang. Kostir geta verið ýmsir, eins og að 

rannsakandi þekkir vel rannsóknarsviðið, en einnig getur verið erfitt að skapa nægjanlega 

mikla fjarlægð til að geta fengið góða yfirsýn (Snæfríður Þóra Egilson, 2006b). 

Rannsakendur sem hafa langa reynslu af vettvangi þurfa því að skilgreina vel stöðu sína og 

hlutverk gagnvart sjálfum sér og öðrum sem að máli koma. Viðtöl eru viðkvæm vegna 

hættu á valdamisræmi milli þátttakenda og rannsakanda og nauðsynlegt að rannsakandi sé 

meðvitaður um þau áhrif, sem hann sjálfur hefur á rannsóknarferlið, jafnt gagnaöflun sem 

gagnagreiningu. Framhjá slíkum áhrifum getur verið erfitt að komast og því nauðsynlegt 

að draga þessi áhrif fram þannig að lesendur geti tekið tillit til þeirra (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003; Snæfríður Þóra Egilson, 2006b).  

Ég hef tuttugu og fimm ára starfsreynslu með einstaklingum með fjölþættar 

skerðingar og aðstandendum þeirra. Mér reyndist erfiðast að greina milli viðhorfa sem starf 

mitt hafði mótað og síðan niðurstöðu viðtalanna. Ég er að rannsaka svið sem er mér tengt, 

en slíkt getur leitt til ýmis konar hagsmunaárekstra, ef ekki er vel að gætt. Ég hef sterka 

skoðun á mannréttindum fólks með fjölþættar skerðingar og framkvæmd og innihaldi 

þeirrar þjónustu sem það fær frá hinu opinbera. Ég hef einnig þörf fyrir að skapa skilning á 

þeim aðstæðum sem það býr við í daglegu lífi. Það var mikilvægt fyrir framvindu 

rannsóknarinnar, en reyndist oft flókið, að yfirfæra ekki starfstengda reynslu yfir á 

viðmælendur mína og aðstæður þeirra.  

 Tengsl mín við þátttakendur voru mismikil. Ég hafði tengst fjórum þeirra gegnum 

vinnu með íbúa á heimilum þar sem þeir unnu, á þann hátt að ég hafði veitt ráðgjöf og 

stuðning í starfi, bæði á heimili og á hæfingarstað auk þess að sinna þjálfun og umsjá 

hjálpartækja. Við sex þátttakendur hafði ég ekki haft persónuleg samskipti, en tveimur 

hafði ég kynnst lítillega, þar sem ég hafði tekið að mér að leysa tiltekin, stök, vandamál 

tengd einstaklingum sem þátttakendur aðstoðuðu á heimili. Viðmælendur mínir voru óragir 

við að tjá sig og á grundvelli góðra tengsla fékk ég miklar og góðar upplýsingar. Ég tel að 

margt af því sem þeir kusu að deila með mér hafi tengst því að margir vissu deili á mér og 

treystu mér. Einnig kom fram að þeim þótti gott að fá að deila reynslu sinni, tjá sig um 
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erfið verkefni við einhvern, sem þekkti og skildi, hvað þeir væru að fást við í daglegu 

starfi. Af þessum sökum reyndist umræða um einstök mál, tengd einstaklingum, 

fyrirferðarmeiri en ég hafði reiknað með. Ég var meðvituð frá upphafi, um að ég kynni að 

standa frammi fyrir siðferðilegum álitamálum og hagsmunaárekstrum, en viðmælendur 

mínir notuðu tækifærið og ræddu mál þar sem þeim fannst brotið á rétti fólks. Ég 

fullvissaði þá um að fyllsta trúnaðar yrði gætt og reyndi jafnframt, eftir fremsta megni, að 

halda umræðum innan viðtalsrammans. Reynslu viðmælenda minna er hins vegar fundinn 

farvegur í niðurstöðum rannsóknarinnar og verður vonandi til þess að gerðar verði 

breytingar á þeim þáttum sem þeir höfðu áhyggjur af. Ennfremur lagði ég mig fram um að 

horfa ekki framhjá upplýsingum sem komu fram og tengdust á einhvern hátt þeirri 

þjónustu sem ég eða mitt fyrirtæki hafði veitt og viðmælendur mínir töldu mikilvæga. 
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4. Niðurstöður 

Í kaflanum eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og þemum lýst. Fjögur 

meginþemu komu fram og fengu þau heitin: 1) aðstoð við flóknar þarfir, 2) mannauður, 3) 

hugarfar og 4) aðstaða og hjálpartæki. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þessum þemum. Í 

niðurstöðum komu fram ákveðnir sameiginlegir þættir sem mótuðu reynslu og afstöðu 

þátttakenda til starfs síns og fólksins sem það aðstoðaði í daglegu l. Tafla 1 sýnir þemu og 

undirþemu sem greind voru úr gögnunum. 

 

Tafla 1. Þemu og undirþemu 

1. Aðstoð við flóknar þarfir 2. Mannauður 3. Hugarfar 
4. Aðstaða og 

hjálpartæki 

 

• Það er bara svo margt sem er 

flókið  

• Ég veit ekki, þau geta ekki 

svarað 

• Þessir vöðvar sem eru alltaf 

að kreppast  

 

• Ég lærði þetta bara sjálfur 

• Við segjum hvert öðru til 

• Við viljum meira 

• Það þyrfti að vera maður á 

mann 

 

• Við gerum bara eins og við 

getum 

• Það fer líka eftir 

starfsfólkinu sjálfu 

•  Það er ekki í boði að gera 

það sem þau vilja  

 

• Það eru sko þrengslin  

• Við gætum ekkert gert án 

hjálpartækja 

• Þetta kemur allt úr sama 

vasanum 

 

 

Aðstoð við flóknar þarfir 

Þetta fyrsta þema lýsir því hve viðmælendur mínir þurftu að takast á við flókin verkefni í 

daglegu starfi, en þjónusta við einstakling með fjölþættar skerðingar snertir allar þarfir 

einstaklingsins, persónulegar, heilsutengdar og félagstengdar ásamt aðstoð við 

heimilisstörf. Þetta þema skiptist í fjögur undirþemu: 1) það er bara svo margt sem er 

flókið, 2) ég veit ekki, þau geta ekki svarað og 3) þessir vöðvar sem eru alltaf að kreppast. 

Það er bara svo margt sem er flókið. Störf viðmælenda fólu í sér aðstoð við allar 

athafnir daglegs lífs og sú aðstoð var bæði umfangsmikil og krefjandi. Fólkið sem það 

aðstoðaði gat lítið hreyft sig af eigin rammleik, þó að nokkrir gætu gengið stuttar 
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vegalengdir með miklum stuðningi frá aðstoðarfólki sínu. Starfsfólk sá um aðstoð við mjög 

persónulegar þarfir eins og böðun, aðstoð á salerni og við næringu. Aðstoða þurfti við 

heimilishald, verslun bæði fyrir heimili og til persónulegra þarfa og viðmælendur höfðu 

samskipti við aðstandendur og marga þjónustuaðila eins og heilbrigðisþjónustu og 

ferðaþjónustu. Fólk þarfnaðist aðstoðar vegna ýmissa heilstutengdra- og tækniháðra þarfa. 

Má þar nefna flogaveiki, vandamál tengd öndun, kyngingar- og næringarörðugleika, 

lyfjagjafir, meðferð þrýstingssára og aðstoð vegna alvarlegra stoðkerfisvandamála.  

Að mati viðmælenda glímdu margir við verki, sem ekki var tekið tillit til nema að 

litlu leiti og fólk var áhyggjufullt vegna þessa. Rætt var um óvissu með lyfjagjöf og magn 

lyfja, eða eins og einn sagði: „Hún er að taka rosa mikið af lyfjum og svo erum við að gefa 

henni önnur lyf oná það...hún er stundum alveg út úr kortinu, af hverju er það“? Úr orðum 

viðmælandans las ég einnig það bjargarleysi að hafa ekki einhvern til að ræða þessar 

áhyggjur við. Þá þurfti starfsfólk að vera til staðar í glímu við langvinna sjúkdóma eins og 

til dæmis krabbamein, hjarta- og nýrnasjúkdóma. Það var því greinilegt að verkefni dagsins 

voru oft flókin, skiptu máli fyrir lífsgæði fólks og gátu jafnvel haft áhrif á líf og dauða. 

Fólk hafði áhyggjur, bæði af færni sinni sem starfsmanns, en einnig höfðu þeir öryggi og 

velferð þessa varnarlitla hóps í huga:  

Ég var búin að biðja um að fara á skyndihjálparnámskeið...mér finnst að það eigi að vera 

skylda...þau eiga erfitt með að borða og svo bara...stóð alltaf í henni [Guðrúnu]...og 

eins...með Down´s heilkenni og hjartagalla, að kunna hjartahnoð...mér finnst það bara aukið 

öryggi að hafa þetta (Halla). 

Starfsfólk sinnti ýmis konar tækniháðri þjónustu. Misjafnt var hve fólki reyndist auðvelt að 

takast á við þessi verkefni og virtust einstaklingsbundnir þættir eins og þekking og reynsla, 

innsæi og framtakssemi hafa mikið að segja í lausn þeirra. Erfiðast virtist þetta fyrir ungt 

starfsfólk með litla starfsreynslu og á heimilum þar sem verkferlar voru óljósir. Halldóra 

lýsti atviki, þar sem samstarfsmaður lenti í vandræðum með næringarslöngu (PEG), sem 

tengd var um kviðvegg, á eftirfarandi hátt:  

 Og hún...fór alveg í panik...hún hringdi fyrst í yfirmanninn, hann svaraði ekki og svo hringdi 

hún í mig til þess að fá upplýsingar um hvað hún ætti að gera...og þá fékk hann 

[einstaklingurinn] náttúrulega risa [brunasár] í margar vikur...og það er náttúrulega ömurlegt.  
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Á tveimur heimilum voru einstaklingar í öndunarvélum og starfsfólk þurfti að aðstoða við 

notkun þeirra og ennfremur að nota sogtæki til að soga slím úr öndunarfærum þegar þess 

þurfti. Fram kom að, að minnsta kosti, á öðru heimilinu voru ekki til staðar öryggistæki, ef 

á þyrfti að halda. Aðspurð um hvort notkun þessarra tækja skapaði óöryggi meðal 

samstarfsmanna, sagði Hildur:  

Já hjá sumum, hjá sumum gerir það, það. Sérstaklega þegar fólk kemur inn nýtt, og það eru 

takkar, og bara, fólk er hrætt um að hann hætti bara að anda og eitthvað.  

Þótt fólk gæti ýmist ekki tjáð sig eða tjáðu sig með óhefðbundum tjáskiptaleiðum, virtust 

starfsfólk treysta því að þeir myndu láta vita ef það gerði vitleysur við aðstoðina, eða ef 

eitthvað væri að. Þannig yrði starfssfólk látið vita, ef spelkur væru vitlaust settar á, sæti í 

hjólastólum sneru öfugt eða ef erfiðleikar kæmu upp við notkun öndunarvéla eða sogtækja. 

Hildur sagði: „Ég hugsa bara að [Gunnar] myndi segja mér það, hann myndi örugglega 

fatta það“. 

Heilbrigðisþjónusta var þrátt fyrir flóknar þarfir ekki alltaf að koma til móts við 

einstaklingana. „Þau eru ekkert að fá þá þjónustu sem þau þurfa“ sagði Valdís og sagði 

þetta bæði eiga við um þjónustu innan heilsugæslunnar og sjúkrahúsa. Þannig þyrfti 

starfsfólk að að vera með einstaklingnum lengri eða skemmri tíma á meðan á 

sjúkrahúsdvöl stóð og oft þurfti að sjá um beina aðstoð og túlka líðan. 

Ég veit það ekki, þau geta ekki svarað. Það glímdu allir við skerta möguleika til 

tjáningar og samskipta eða eins og Veiga sagði: „Auðvitað eru margir sem ná ekkert að tjá 

sig og maður veit ekki hvað er að...enginn fattar hvað hann er að segja“. Fólk hafði 

áhyggjur af því að ná ekki að skilja óskir og líðan og geta þar af leiðandi ekki brugðist við 

með viðeigandi hætti. Orð Magneu lýstu vel vanmætti starfsmannsins við þessar aðstæður : 

„Ég veit ekki Guðný, ég veit það ekki, þau geta ekki svarað“. Þó að allir hefðu áhyggjur af 

skertum möguleikum til samskipta, nefndi enginn að reynt væri markvisst að tala við fólk. 

Ekki var um samskiptabúnað, eins og blisstöflur eða tölvur, að ræða á heimilum. Einn 

starfsmaður sagði að slíkt færi bara fram í hæfingunni, meðan annar kvartaði yfir því að 

þeim væri sagt að fólk með fjölþættar skerðingar sem byggi á sambýlum ætti ekki rétt á 

slíkum búnaði.  

Tengslahópur einstaklinganna var lítill. Starfsfólk sagðist oft vera eini fasti 

punkturinn í tilverunni og hlutverk þess því þýðingarmikið. Sumir lögðu sig eftir því að 



 

40 
 

kynnast persónulegum þörfum og óskum fólks meðan einn sagðist ekki velta slíku mikið 

fyrir sér. Það tók langan tíma að kynnast hverjum einstaklingi og læra að þekkja hvernig 

hann tjáði sig og vera þannig betur í stakk búinn til aðstoðar. Starfsfólk taldi að ef taka ætti 

tillit til skoðana og samskiptaþarfa fólks, sem notaði óhefðbundnar tjáskiptaleiðir, þyrfti 

það að hafa lengri tíma til aðstoðar við daglegar athafnir. Greinilegt var að reynsla skipti 

máli við tengslamyndun og við að skilja mismunandi óyrta tjáningu:  

Þegar maður er búinn að læra þetta í gegnum árin þá þekkir maður vanlíðunartilfinningu og 

gleðitilfinningu...en þó ég sé búin að vinna þarna í eitt ár...þá er ég kannski ekki 

komin...100% inn í allt, af því að þau eru svo mikið fötluð (Halldóra). 

Dæmi voru um að starfsfólk sinnti síður þeim, sem gátu ekki kallað eftir aðstoð og að þeir 

væru kannski látnir afskiptalausir meira en góðu hófi gegndi. Samkvæmt mati viðmælanda 

í stjórnunarstöðu var þetta alltof algengt. Nokkrir viðmælendur bentu einnig á vanmátt 

fólks  til þess að tjá sig um gæði og innihald þeirrar þjónustu sem þeir fengju: 

Og þau auðvitað segja aldrei neitt, þau hafa auðvitað ekki...það að geta bara farið til 

bæjarstjóra eða eitthvað. Þau þurfa bara að kyngja því, þau verða kannski bara leið. Þetta er 

það sem mér finnst bara ömurlegt (Halla). 

Þannig sögðust viðmælendur upplifa að fólkið sem þeir voru að aðstoða hefðu ekki sömu 

tækifæri og aðrir til virkrar hlutdeildar við mismunandi aðstæður og að skipuleggjendur 

þjónustu skákuðu í því skjóli að viðkomandi gætu ekki tjáð aðstæður sínar á viðeigandi 

vettvangi. 

Þessir vöðvar sem eru alltaf að kreppast. Margir höfðu áhyggjur af alvarlegum 

stoðkerfisvandamálum eins og verkjum, vöðvakreppum og aflögunum í liðum og beinum. 

Almennt sögðust þátttakendur halda að við þessu væri ekkert að gera og að vaxandi 

stoðkerfisvandamál væru óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að fólk með mikla hreyfihömlun 

yrði fullorðið. Talað var um að fólki liði oft líkamlega illa og að þeir væru iðulega mjög 

þreyttir. Sumir veltu því fyrir sér hvort, og þá hvað, hægt væri að gera til að hafa áhrif á 

vaxandi hryggskekkjur og kreppur: 

Að teygja á þessum vöðvum sem eru alltaf...að kreppast...hvað er hægt að gera og hvað 

getum við gert...maður er mikið að pæla í þessu (Hugrún). 
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Fólk vissi ekki hvort það sjálft gæti gert eitthvað til að fyrirbyggja afleiddar skerðingar og 

til að viðhalda færni og Hlín sagði: „Nei, þetta er ekki eitthvað sem ég hef vitað af“. Þá 

þekktu viðmælendur yfirleitt ekki hugmyndafræði stöðustjórnunar, þó starfsmenn í 

hæfingu könnuðust við hugtakið án þess að vita að fullu hvað það fæli í sér. Viðmælendur 

töldu, að fengnum einföldum upplýsingum, að hægt væri að innleiða stöðustjórnun sem 

hluta af daglegu starfi, ef þeim væri kennt hvað ætti að gera. Þó mætti stöðustjórnun helst 

ekki hafa aukna vinnu í för með sér, líkt og Eyrún sagði: „Að það sé ekki verið að bæta á 

það [starfsfólk] verkum heldur verið að gera betur, gefa fólki upplýsingar“.  

Viðmælendum í stjórnunarstöðum leist vel á hugmyndafræði stöðustjórnunar og 

töldu nálgunina áhugaverða fyrir heilsu og líðan fólks með fjölþættar skerðingar, en einnig 

til að aðstoða starfsfólkið við flókin störf. Þeir áréttuðu mikilvægi þess að upplýsa og 

fræða starfsfólk og fá það með sér og þá yrðu breyttar áherslur líka eðlilegur hluti starfs. 

Mannauður 

Þetta annað aðalþema rýnir í  áherslur í mannauðsmálum, hvernig viðmælendur mátu 

undirbúning til starfs, hvort þeir töldu sig hafa þá þekkingu og færni sem starfið krefðist og 

hvernig miðlun upplýsinga var háttað. Ennfremur hvort viðmælendur óskuðu eftir frekari 

stuðningi til að geta sinnt starfi sínu og hvort þeir teldu starfmannafjölda viðeigandi. 

Þemað skiptist í fjögur undirþemu, 1) ég lærði þetta bara sjálfur, 2) við segjum hvort öðru 

til, 3) við viljum meira og 4) það þyrfti að vera maður á mann. 

Ég lærði þetta bara sjálfur. Fræðsla við upphaf starfs virtist mismunandi, en það 

var sameiginleg reynsla viðmælenda að finnast þeir ekki hafa fengið nægjanlegar 

upplýsingar um þá einstaklinga sem þeir voru ráðnir til að aðstoða. Þekking á skerðingu 

þeirra var lítil og langfæstir vissu hvort hreyfifærni eða heilsa einstaklinganna hafði verið 

önnur, þegar þeir voru yngri. Fólk hafði fengið lágmarks verkbundna kennslu hjá 

samstarfsfólki og einhverjar upplýsingar um félagslega hugmyndafræði. Tveir höfðu farið 

á námskeið um þvingun og valdbeitingu og tveir nefndu að þeir hefðu óskað eftir 

skyndihjálparnámskeiði án þess að fá. Ekki hafði verið veitt fræðsla um áhrif heilsu á 

þátttöku og lífsgæði eða um samskipti og samskiptamöguleika. Veiga sem var yfirmaður 

með víðtæka reynslu sagði:  
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Hún er engin [þekkingin] og það er bara talað um hugmyndafræði og svona...það er ekki 

verið að tala um rétt vinnubrögð, hvernig best sé að liggja og sitja...en þetta þyrfti að koma 

strax þegar viðkomandi byrjar í vinnu.  

Og Halla sagði: „Ég veit mjög lítið um þetta sko, hvernig þetta virkar...ekkert um þeirra 

fötlun“. Þá hafði starfsfólk ekki fengið sérstaka fræðslu eða upplýsingar um notkun tækja 

og tækni: „Það var ekki farið í gegnum þetta, ég lærði þetta bara sjálfur“ (Grétar).  

Viðmælendur vissu oft ekki af hverju tiltekin verk voru unnin á þann hátt, sem gert 

var, eða hvað gera skyldi ef eitthvað bæri útaf. Nefnd var nauðsyn þess að tengja saman, 

það sem þeir væru að gera í starfi sínu og skilning á því hvaða áhrif það hefði á 

einstaklinginn sem nyti þjónustunnar. Hildur sagði:  

Að fólk hafi skilning á því hvað það er að vinna með. Og mér finnst líka þurfa að kenna 

fólki...að samsama sig...ef þetta væri ég.  

Sumir höfðu áhyggjur af því að kunna ekki á flókin tæki eða geta ekki tekist á við aðstæður 

sem vörðuðu öryggi og heilsu. Halldóra var ein þeirra sem bentu á það óöryggi sem 

starfsfólk glímdi við vegna flókinna starfa: „Það er hræðsla...sumir eru stressaðir yfir 

þessu og sérstaklega yngra fólkið“. Nokkrir álitu hinsvegar að ekki þyrfti mikla fræðslu. 

Þeir hefðu verið tilbúnir til starfa að loknum aðlögunarvöktum í fylgd samstarfsfólks. Þeir 

mátu það svo að starfið sneri fyrst og fremst að heimilisstörfum og líkamlegri umönnun og 

því þyrfti ekki mikla kennslu. Þannig sagði einn starfsmaður: „En, ég kann líka að vinna 

svona. Ég meina, skeina og...svona“. Síðar í viðtölunum kom þó fram í máli þessarra sömu 

viðmælenda að þeir óskuðu eftir meiri fræðslu og faglegum stuðningi við starf sitt.  

Við segjum hvort öðru til. Upplýsingar um einstaklinginn og þarfir hans voru 

veittar af samstarfsfólki. Þannig gekk starfstengd fræðsla og upplýsingar óformlega og 

munnlega, mann frá manni, milli starfsmanna með mismunandi reynslu, færni og viðhorf. 

Sú kennsla sem starfsfólk veitti hvert öðru beindist fyrst og fremst að verkbundnum þáttum 

og einn sagði: „Við náttúrulega lærum hvaða takka á að ýta á til að kveikja og slökkva og 

svoleiðis“ . 

Viðmælendur treystu fyrst og fremst á minni sitt og samstarfsmanna við miðlun 

upplýsinga. Einstaklingsbækur áttu að geyma nauðsynlegar upplýsingar um viðkomandi, 

en það var misjafnt hvað þær innihéldu og hvort þær voru lesnar. Einnig var misjafnt á 

milli heimila hvort eða hvað var skráð, frá degi til dags, og hvort upplýsingar bárust milli 
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vakta: „En upplýsingarnar þurfa náttúrulega að berast til allra starfsmannanna, það er 

ekki nóg að bera bara til þeirra sem koma á vaktina akkúrat á eftir“ (Ásta). Þannig vildu 

úrræði gleymast og önnur festu sig í sessi þó þau væru löngu úrelt: „Og svo líða bara 

mánuðirnir og árin...og svo er þetta bara vitlaust í dag. Auðvitað áttum við að vera fyrir 

löngu búnar að fá að vita það“ (Valdís). 

Treyst var á að starfsmenn kenndu hver öðrum, jafnvel á flókin tæki. Skriflegar 

upplýsingar um sérstakar þarfir einstaklinganna, til dæmis samskiptaleiðir eða heilsufar 

voru af skornum skammti:  

Það var nú örugglega einhvern tímann til...en svo er það týnt og við verðum bara að passa að 

segja hvert öðru frá...þá gengur það bara milli manna, þú veist (Hildur).  

Upplýsingar frá foreldrum fylgdu ekki með einstaklingnum við flutning að heiman: „Ég 

meina, það kemur ókunnugur einstaklingur inn á heimilið og...það þekkir hann enginn...og 

[hann] missir þarna foreldra og uppbyggingu...“ (Ásta). Starfsfólk hafði áhyggjur af því 

að þar með tapaðist dýrmæt þekking og tengsl, sem hefði síðan áhrif á líf einstaklings. 

Við viljum meira. Allir lögðu áherslu á samvinnu og stuðning fagaðila við 

þjónustuna og mikilvægi upplýsingaflæðis milli aðila. Þeir vildu meiri stuðning í starfi og 

aðgengi að fagaðila sem þekkti þarfir fólks með fjölþættar skerðingar og sýndi því áhuga. 

Þeim fannst mikilvægt að vita hvert ætti að leita eftir þessum stuðningi og geta verið 

óhræddir við að leita eftir honum. Þannig sagði Magnea: „Við viljum meira...mér þykir gott 

að hringja í sjúkraþjálfarana, en ég þekki þá líka“.  

Yfirmenn höfðu reynslu af því að fá fræðslu inn á heimilin, sem skilaði sér í 

breyttum vinnubrögðum. Þeir lýstu ánægju sinni með slíka fræðslu og sögðu tvímælalaust 

að rétt vinnubrögð hefðu áhrif á líðan einstaklinganna og um leið jákvæð áhrif á 

starfsfólkið sem finndi að það ætti þátt í að þeim liði betur: 

Já ekki spurning...auðvitað færðu meira og stærra hlutverk og tilgang með starfinu, ef þú 

færð að taka þátt í því að bæta líf fólksins...bara það að fá einhvern í starfið að útskýra og 

hjálpa, þá léttir það á honum [Marinó] og þá léttir það á fólkinu líka (Eyrún).  

Auk fagaðila sem hægt væri að leita til með vandamál og óöryggi í daglegu starfi, vildu 

margir fá að fylgjast með sjúkraþjálfurum vinna með því fólki sem það var að aðstoða. 

Þannig fengju þeir upplýsingar um hvað einstaklingarnir gætu, hvað ætti að leggja áherslu 
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á og hvernig. Slíkt myndi styrkja samstarf allra aðila og auðveldara væri að yfirfæra 

þekkingu yfir á heimili eða hæfingarstað:  

Ég myndi vilja að það væru fleiri námskeið...og oftar...og til dæmis að fylgjast meira með 

sjúkraþjálfun og svoleiðis. Þá myndum við sjá hvað þau gætu...þá væri hægt að fylgjast 

með hvort það sé rétt sem við erum að gera (Dísa). 

Starfsfólk taldi sig þurfa á leiðbeiningum að halda til að geta beitt sér rétt í starfi og þannig 

minnkað líkamlegt álag starfsins.  

Það þyrfti að vera maður á mann. Starfsaðstæður og áherslur í starfi höfðu áhrif á 

það hvernig viðmælendur mínir upplifðu starf sitt og þeir töldu skort á starfsfólki eina 

helstu hindrunina. Umræðan sneri bæði að mönnunaráætlunum og mikilli 

starfsmannaveltu. Starfsfólki hafði verið sagt að starf þeirra fælist meðal annars í því að 

gera fólki kleift að lifa „eðlilegu lífi“. Yfirmenn jafnt sem almennir starfsmenn voru 

sammála um, að til þess að svo mætti verða, þyrfti mönnun að vera betri og stöðugleiki í 

mönnun meiri. Þá var talað um að starfsmannafjöldi þyrfti að vera nægur til þess að hægt 

væri að skipuleggja þjónustu út frá einstaklingsmiðuðum þörfum, en ekki eingöngu þeirri 

líkamlegu umönnun og heimilisaðstoð sem viðmælendum fannst vera rammi starfsins. 

Allir ræddu álagstíma, þar sem mönnun þyrfti nauðsynlega að vera betri og sú staðreynd að 

fáir væru til aðstoðar á þessum álagstímum, hefði áhrif á þjónustu: 

En maður er einn þarna frá átta til níu...og ef einhver [íbúi] á að vera mættur klukkan níu, 

þá er hann nú ekki að fá mikla þjónustu áður en hann fer (Valdís). 

Flestir sögðu að starfinu fylgdi mikil ábyrgð og að það væri líkamlega og andlega erfitt: 

Þetta er erfiðisvinna og þetta er ábyrgðarmikil vinna. Það er gífurleg ábyrgð sett á okkur...ef 

þau veikjast og annað sko, hvaða ákvörðun maður tekur (Hugrún). 

Mönnunaráætlanir voru mismunandi eftir því hvort um var að ræða heimili eða 

hæfingarstaði. Þannig virtist mönnun í hæfingu betri en á heimilum og svör starfsfólks báru 

þetta með sér. Þar sem starfið væri líkamlega erfitt og aðstaða ekki nógu góð, skipti miklu 

að vera tveir saman við að sinna persónulegum þörfum einstaklinganna.  

Halldóra hafði reynslu af því að veita einstaklingsmiðaða þjónustu á öðrum 

vinnustað. Hún taldi brýnt að aðstoðarfólk hefði nægan tíma fyrir hvern einstakling og 
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sagði: „Hér vantar mann á mann...þá sé ég alveg breytinguna...það skiptir öllu máli að ná 

smá tengslum“. Hún sagði áhrif þess ótvíræð á færni, samskipti og tengslamyndun 

einstaklinga sem hefðu skerta getu til tjáningar. Fleiri höfðu sömu sögu að segja, þeir 

fundu strax mun, ef hverjum og einum var gefinn tími og samvera. Talað var um að ekki 

þyrfti mikið til, kannski bara að setjast inn í herbergi með fólki og vera til staðar. Jafnframt 

var talað um að slíkt væri alltof sjaldgæft vegna tímaskorts. Illa gekk að halda í starfsfólk 

og Halla sagði:  

Það eru mikil starfsmannaskipti og svona. Og það er auðvitað ástæða fyrir því, laun og fólk 

fer í eitthvað annað og ekki fáum við þroskaþjálfa til okkar því þeir fara bara í skólana eða 

eitthvað (Halla). 

Starfsfólki þótti sem samfélagsleg viðhorf til starfs þeirra hefðu áhrif á hve illa 

gengi að halda í starfsfólk. Starf þeirra væri illa launað, því fylgdi ekki mikil virðing og illa 

gengi að fá faglært fólk til starfa með fullorðnum einstaklingum með svo flóknar 

skerðingar.  

Hugarfar 

Þetta þriðja aðalþema fjallar um viðhorf viðmælenda til starfs síns og fólksins sem það 

aðstoðaði. Með hvaða hugarfari þeir sinntu störfum sínum og hvaða augum þeir litu 

aðstæður fólks. Þetta þema skiptist í þrjú undirþemu: 1) við gerum bara eins og við getum, 

2) það fer líka eftir starfsfólkinu sjálfu, 3) það er ekki í boði að gera það sem þau vilja. 

Við gerum bara eins og við getum. Viðmælendur mínir hugsuðu til fólksins sem 

það aðstoðaði með velvild og hlýju. Þeir höfðu áhyggjur af velferð þeirra og voru tilbúnir 

að gera ýmislegt til að styðja þá, en fannst þeir ekki hafa þekkingu eða aðstæður til að gera 

eins vel og þau vildu. Orðin „óréttlæti“ og „ömurlegt“ voru algeng í lýsingum á aðstæðum 

fólks og vanmætti starfsfólks. Fram kom að starfsfólk talaði iðulega um það sín á milli, 

hvort og þá hvað, væri hægt að gera. Algengt var að starfsfólk hefði það að markmiði að 

fólki liði vel án þess að þeir gætu útskýrt frekar hvað þeir meintu. Það sagðist bara gera 

eins og það gæti við núverandi aðstæður. Þegar þekkingu eða upplýsingar skorti varðandi 

einstakling eða vinnubrögð, reyndu viðmælendur að samsama óskir íbúanna eigin mati á 

því hvað þeim þætti þægilegt eða hvað veitti þeim sjálfum vellíðan og vinna samkvæmt 
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því: „Hvernig ég myndi vilja liggja. Þannig að ég svona miða þetta út frá mér, hvort mér 

myndi finnast þægilegt að liggja svona“ (Grétar). 

Viðmælendur töldu að aðstæður gerðu þeim erfitt um vik að styðja fólk félagslega 

þótt þeir gjarnan vildu: „Við reynum það eins og við getum, en...það verður útundan hjá 

okkur, bara vegna þess að það er oft mannekla“ (Hugrún). 

Stundum virtust tengsl starfsfólks við einstaklingana líkari samskiptum við nána 

ættingja frekar en formleg umönnun. Þeir lögðu sig fram um að reyna að gera heimili að 

heimili og voru ávallt tilbúnir að hlaupa til, ef þurfti. Orð Magneu gáfu til kynna hve 

samband einstaklings og starfsmanns gat orðið persónulegt:  

Það er bara við starfsfólkið sem hugsum um þau...ég er fjölskyldan þeirra. Ég veit hvað þeim 

þykir gott að borða, ég veit hvað þeim þykir gott að drekka.  

Veiga var fagmenntuð og yfirmaður. Hún sagði að fyrst og fremst væri gert ráð fyrir aðstoð 

við frumþarfir fyrir einstaklinga með fjölþættar skerðingar og flóknar þarfir og hún taldi 

nauðsynlegt að leggja meiri áherslu á einstaklingsmiðaða þjónustu:  

Í rauninni bara eftir einstaklingunum...það er svona horft svolítið á hve margar stundir þarf 

þessi í umönnun á dag...og þessir sem þurfa líkamlega umönnun eru kannski látnir vera of 

afskiptir. Þeir umbera það kannski að liggja í rúminu eða sitja í stólnum sínum tímunum 

saman. Það er látið viðgangast þegar það vantar starfsfólk og...það er ekki verið að horfa á að 

reyna að gera það betur. 

Hún taldi vandamálið margþætt og tengjast skipulagi þjónustu og mannauðsmálum, of fáu 

starfsfólki ásamt viðhorfum til starfs og fólks með fjölþættar skerðingar. 

Það fer líka eftir starfsfólkinu sjálfu. Það kom fram í máli fólks að skipulag 

dagsins væri í föstum skorðum og sveigjanleiki ekki mikill. Starfsmannafjöldi skipti miklu 

en einnig virtist innihald og áhersla þjónustu fara eftir því hvaða starfsmaður var á vakt. 

Þar höfðu viðhorf starfsmannsins til starfs og fólks með fjölþættar skerðingar áhrif, en 

einnig reynsla hans og þekking. Stundum tók starfsfólk eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni 

fólksins sem það var að aðstoða: 

Það fer eftir [starfs]fólkinu sjálfu, hvort það vill sitja í sófanum bara og lesa blöðin eða gera 

eitthvað með íbúunum (Hugrún).  
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Bæði yfirmenn og almennir starfsmenn úr hópi viðmælenda, höfðu áhyggjur af því að 

einstaklingar sem ekki gátu tjáð sig eða kallað eftir aðstoð, „gleymdust“, til dæmis inni í 

herbergjum sínum, jafnvel langtímum saman:  

Honum var bara skellt upp í rúm og hann bara gleymdist. Þetta viðhorf er kannski svona 

svolítið ríkt hvað starfsmaðurinn hugsar meira um sjálfan sig heldur en viðkomandi (Veiga). 

 Sömu sögu var að segja um aðstoð við notkun hjálpartækja og færnitengdar athafnir. Þeir 

sem höfðu möguleika á að kalla eftir aðstoð eða sækja hana fengu meiri hlutdeild í daglegu 

lífi á heimili. Eins og áður er komið fram var ekki lögð áhersla á mikilvægi samskipta. 

Persónuleg samskipti og tengsl starfsfólk við einstaklingana, ef frá var talin aðstoð við 

persónulegar þarfir, voru mismunandi. Grétar, sem vann á heimili þar sem bjuggu 

einstaklingar sem allir notuðu óhefðbundnar tjáskiptaleiðir og höfðu ýmsar skynskerðingar 

eins og sjónskerðingu, lýsti kvöldstund á heimili á þennan hátt: „Lesum blöðin, hlustum á 

útvarpið...yfirleitt læt ég þeim eftir að sitja bara og hlusta...ég lýsi ekki neitt því sem er í 

gangi“.  

Viðhorf til mikilvægis eigin vinnuframlags var mismunandi. Talað var um tíðar 

fjarvistir hjá sumu samstarfsfólki, en aðrir mættu til vinnu þrátt fyrir eigin veikindi, þar 

sem þeir vissu að annars fengi fólk ekki þá aðstoð sem nauðsynleg væri. Einnig var 

skilningur á aðstöðu einstaklinganna mismunandi. Sumir höfðu næma tilfinningu fyrir 

líðan fólks og lögðu sig fram um að gera líf hans auðveldara: 

Að vera alltaf með fullt af nýju fólki og alltaf að þurfa að vera að segja það sama...ég á ekki 

að þurfa tíu ár að læra að taka eftir að það þarf að laga þetta (Hildur). 

Þá þótti sumum, sem ekki væri nægjanlegt tillit tekið til breytinga á heilsufari frá degi til 

dags: 

Við lesum í dagbókinni: „var að kasta upp í nótt“ og hann er samt sendur í vinnu...þau eiga 

rétt á því að vera veik heima alveg eins og við...stundum held ég að þetta sé mönnunin, en 

oft held ég að þetta sé bara...næturvaktin er farin og morgunvaktin er að taka við og það er 

ekkert hugsað (Laufey). 

Starfsfólk taldi að þarna færi saman léleg mönnun, en einnig viðtekin viðhorf meðal 

starfsfólks.  
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Það er ekki í boði að gera það sem þau vilja. Sumir höfðu menntað sig 

sérstaklega til þess að geta aðstoðað við félagslega þátttöku og fannst sú menntun ekki 

nýtast sem skyldi. Starfsfólk mat það svo að áherslur í mannahaldi og aðgengi að fjármagni 

gerði því erfitt um vik að veita aðstoð í takt við áherslur um að þeir ættu að lifa eðlilegu 

lífi. Möguleikar, til að gera eitthvað utan heimilis og formlegra þjónustutilboða, voru 

takmarkaðir. Það upplifði valdleysi og fannst það ekkert geta gert til að breyta stöðunni. 

Almennt fannst starfsfólki viðhorf hins opinbera til þessa varnarlitla þjóðfélagshóps vera 

neikvæð, gengið fram hjá þörfum hans og sparnaður í starfi ganga of langt. Þeim fannst 

þetta hindra möguleika sína til að styðja félagslega þátttöku og koma niður á þeirri 

þjónustu sem einstaklingarnir ættu rétt á: 

Þau hafa það hvort sem er ekkert svo gott að það er allt í lagi að skera meira af þeim...og ég 

meina [starfs]fólkið verður hrætt og fer að leita sér að öðru bara...þá kemur...nýtt fólk inn, 

vonandi (Halla). 

Viðmælendur sögðu að ekki væri samræmi milli þess sem yfirmenn segðu markmið með 

starfi þeirra og þess sem síðan reyndist raunveruleikinn. Einn starfsmaður sagði: „Það er 

alltaf verið að segja við okkur að við eigum að aðstoða þau við að lifa eðlilegu lífi“. 

Starfsfólk lýsti ítrekað vanmætti sínum, þegar kom að því að reyna að uppfylla einfaldar 

óskir. Halla vitnaði í Jóhönnu, unga konu sem þarfnast aðstoðar við að fara ferða sinna, til 

dæmis til að heimsækja og eiga samskipti við fjölskyldu sína: „Hún segir: „Ég vil 

fara...heim til mömmu í kaffi“. Og ég þarf að segja „nei“...ég meina, þetta er fullorðið 

fólk, en það er ekki í boði...að gera það sem þau vilja“.  

Fólk var ósátt við að allar félagslegar athafnir þyrfti að skipuleggja með miklum 

fyrirvara. Því fannst eðlilegt að fólk með fjölþættar skerðingar hefðu sömu möguleika og 

aðrir þjóðfélagsþegnar og til dæmis farið í bíó þegar þá langaði til, en ekki þegar hentaði 

skipulaginu. Og oft var ekki fjármagn til að koma til móts við óskir, til dæmis um að fá að 

fara á ball eða ferðast. Einn starfsmaður sagði: „Þetta er bara eins og þau séu á 

barnaheimili...í leikskóla“. Allir voru sammála um að einstaklingsmiðuð þjónusta og betri 

mönnun myndi gera þeim kleift að koma betur til móts við þarfir einstaklinganna og stuðla 

að auknum lífsgæðum:  

Maður hefði náttúrulega meiri tíma með hverjum og einum og gera þá eitthvað með 

manneskjunni heldur en...bara vera í þessari umönnun (Ásta).  
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Starfsfólki fannst fólk með fjölþættar skerðingar missa margt þegar þeir flyttu á sambýli, 

svo sem dagleg persónuleg tengsl, þekkingu foreldranna á þörfum þeirra, aðgengi að 

hjálpartækjum og möguleika til að gera það sem þau langaði til: „Þetta fólk verður alltaf 

undir alveg sama hvort það er 2007 eða hvað“ (Halla).  

Aðstaða og hjálpartæki 

Þetta fjórða og síðasta þema fjallar um notkun hjálpartækja í daglegu starfi, um mat 

viðmælenda á aðstöðu sem þeim var sköpuð við daglega aðstoð og á húsnæði sem hafði 

verið útbúið með þjónustu við einstaklinga með fjölþættar skerðingar í huga. Þemað 

skiptist í þrjá þætti: 1) það eru sko þrengslin 2) við gætum ekkert gert án hjálpartækja og 

3) þetta kemur allt úr sama vasanum. 

Það eru sko þrengslin. Húsnæði sem var ætlað, og jafnvel hannað, fyrir fatlað fólk 

fullnægði, að mati viðmælenda ekki þörfum fólks, meðal annars vegna margra og 

umfangsmikilla hjálpartækja hvers einstaklings. Þröngur húsakostur gerði starfsfólki 

erfiðaðra um vik við notkun hjálpartækjanna og hafði áhrif á hve erfitt eða auðvelt var að 

aðstoða við daglegt líf jafnt á heimilum og í hæfingu. Þetta skapaði síðan álag á starfsfólk 

og aðstoð tók lengri tíma en þurfti. Sérstaklega var aðstaða á baðherbergjum og í 

einkarými gagnrýnd. Einn viðmælandi sagði: „Og í herbergjunum sem voru fyrir 

hreyfihamlaða, það varla komst hjólastóll þar inn sko. Bara pláss fyrir rúmið og búið. Smá 

kompur bara“.  

Baðaðstaða á heimilum var að margra mati ekki í samræmi við þarfir og 

viðmælendur töldu að huga þyrfti betur að vellíðan íbúa. Starfsfólki þótti til dæmis erfitt að 

geta ekki komið til móts við óskir um að geta farið í hefðbundið bað: 

Mér fannst alveg ömurlegt að hafa ekki baðkar...þú þarft að liggja á þessu bláa lóni í sturtu 

og það voru ekki einu sinni hitalampar eða neitt. Og þú veist, þau voru bara í einum hnút, 

þeim var svo kalt (Dísa).  

Þá hafði fólk áhyggjur af öryggisaðstæðum í nokkrum tilfellum, ef hættu bæri að höndum, 

og fáir til aðstoðar: 

Sérhannað fyrir fatlaða huhh...sjúkrarúmin, þau komast ekki einu sinni út úr herbergjunum. 

Ef það kviknaði nú í, að nóttu til... (Valdís). 
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Athugasemdir beindust ekki eingöngu að rými, skorti á aðstöðu eða starfstengdum 

erfiðleikum. Þannig þótti starfsfólki sem einstaklingunum væri ekki nægjanleg virðing 

sýnd þegar kom að úrlausnum og hönnun húsnæðis. Jafnvel þurfti að fara með fólk inn á 

sameiginlegt rými til að komast frá baðherbergi til svefnherbergis til að þurrka því og 

aðstoða við klæðnað að baði loknu, þar sem aðstöðu skorti á baðherbergjum.  

Við gætum ekkert gert án hjálpartækja. Notkun hjálpartækja var hluti af því 

tækniháða umhverfi sem þátttakendur hrærðust í. Aðspurðir um mikilvægustu hjálpartækin 

nefndu viðmælendur fyrst og fremst þau tæki sem gerðu þeim kleift að vinna vinnuna sína 

og léttu þeim krefjandi störf. Hjólastóla og persónuleg hjálpartæki sögðust margir líta á 

sem hluta af persónu einstaklingsins, frekar en hjálpartæki. Algengast var að léttitæki eins 

og lyftari og baðbekkur væru nefnd til sögunnar ásamt öðrum tækjum sem auðvelduðu 

aðstoð við einstaklinginn: „Það er náttúrulega lyftan, ekki spurning við gætum ekkert gert 

án hennar“ (Hildur).  

Yfirleitt voru viðmælendur jákvæðir gagnvart notkun hjálpartækja, þó að sumum 

fyndist notkun þeirra tímafrek, sérstaklega á álagstímum og þegar fáir voru að vinna. 

Viðmælendurnir fjórir sem voru með fagmenntun á háskólastigi, eða í háskólanámi, lögðu 

ríkari áherslu á mikilvægi hjálpartækja fyrir sjálfræði og aukið sjálfsmat einstaklinga við 

að geta gert eitthvað sjálfir, eins og að keyra rafmagnshjólastól eða ganga með aðstoð í 

göngugrind:   

Hjólastólarnir...og auðvitað æðislegt þegar þeir eru rafknúnir, fyrir einstaklinginn, því þá 

bara kemst hann sinna eigin ferða (Veiga). 

Enginn viðmælenda hafði fengið sérstaka kennslu um notkun hjálpartækja og hvernig þau 

kæmu að bestu gagni:  

Bara mætti og sá þegar einn var settur í hjólastól og þarna var lyfta til að setja í og úr 

stólnum og í bað og svona og...nei ég fékk ekkert (Ásta). 

Nokkrir höfðu fengið einhverja leiðsögn hjá samstarfsfólki en vildu formlegar 

leiðbeiningar og kennslu. Fram kom hjá yfirmönnum í hópi viðmælenda að fræðsla og 

þekking væri nauðsynleg til að tryggja að aðstoðarfólk skildi tilgang með notkun 

hjálpartækja og mikilvægt að þau væru notuð og ekki síður að þau væru notuð rétt. Algengt 

var að hjálpartæki, sem áttu að auðvelda aðstoð, eins og lyftarar og baðhjálpartæki, væru 



 

51 
 

biluð eða hentuðu jafnvel ekki einstaklingunum sem áttu að nota þau. Einnig fannst 

viðmælendum, sem hvorki væri hlustað á athugasemdir þeirra og óskir um val á tækjum, 

né að eðlilegu viðhaldi tækja væri sinnt. Því fylgdi mikið líkamlegt álag við að aðstoða 

fullorðna einstaklinga, með mikla hreyfihömlun, í daglegu lífi og fólki varð tíðrætt um 

mikilvægi léttitækja og starfstengdra hjálpartækja:  

Maður [væri] náttúrulega ónýtur í kroppnum...þá værum við trúlega að vinna einhvers staðar 

annars staðar, léttara starf, kannski hjá Bónus eða í banka eða eitthvað...þú veist, það er 

ekkert grín að lyfta fólki, 50-60 kg (Halldóra). 

Eftirlit með með tækjum á heimili og að koma þeim í viðgerð, tengdist gjarnan einum 

starfsmanni á heimili. Ef hann hætti eða var ekki í vinnu, komu gjarnan upp vandamál 

tengd viðhaldi og umsjón tækja. Reynsla starfsmanns og framtakssemi skipti því máli, en 

jafnframt að nauðsynlegt væri að vita hvert ætti að leita og við hvern ætti að tala. Fólki 

fannst þægilegt að geta hringt til fagaðila sem síðan aðstoðaði við úrlausn mála.  

Þetta kemur allt úr sama vasanum. Viðmælendum mínum fannst réttur brotinn á 

fólki með fjölþættar skerðingar, vegna reglna um úthlutun hjálpartækja eftir 18 ára aldur og 

við flutning úr foreldrahúsum yfir á sambýli. Þar sem ekkert hefði breyst varðandi 

skerðingu einstaklingsins væri ósanngjarnt að þeir hefðu ekki áfram rétt til allra þeirra 

hjálpartækja sem þeir þyrftu og hefðu haft sem börn og unglingar. Þeim þótti sem 

þjónustuveitendur hirtu ekki um að tryggja nauðsynlegan og viðeigandi tækjabúnað og 

aðstöðu í ljósi þessara breytinga: 

Og þau hafa ekki rétt á að hafa standbekki og hjálpartæki til nota í hæfingunni, ef þau eiga 

þau heima...ég er margbúin að spyrja að þessu, þetta kemur náttúrulega allt úr sama vasanum 

(Laufey) .  

Enginn virtist vita hver ætti að að sjá um tækjakaup og hver ætti að greiða fyrir slík kaup. 

Þau sögðu að hver vísaði á annan. Þær athugasemdir áttu jafnt við um persónuleg 

hjálpartæki og léttitæki. Þessi skortur á aðgengi að viðeigandi hjálpartækjum skapaði 

vandamál í daglegu starfi, jók á erfiðleika við aðstoð og starfsfólki fannst þetta bitna á 

velferð, heilsu og færni. 
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Samantekt niðurstaðna 

Áherslur í starfi voru á heimilishald og líkamlega umönnun. Starfsfólk hafði mismunandi 

viðhorf til starfsins og innihalds þess, en hugsaði til fólksins sem það aðstoðaði með 

velvild og hlýju. Það sagðist reyna að gera eins og það gæti, en aðstæður væru, hvorki 

þeim né einstaklingunum, hliðhollar. Reynsla viðmælenda gaf til kynna undirmönnun og 

mikla starfsmannaveltu sem hafði áhrif á samskipti og tengsl ásamt möguleika til að styðja 

við félagslega þátttöku. Starfstengd þekking barst fyrst og fremst munnlega milli 

samstarfsfólks og yfirfærslu upplýsinga var áfátt. Starfsfólk taldi að auka þyrfti mönnun og 

tryggja fjármagn til þjónustunnar og það óskaði eindregið eftir meiri fræðslu og stuðningi 

við flókin störf. Starfsfólk upplifði valdleysi og skorti bjargráð í starfi og margir töldu störf 

sín lítils metin og illa launuð. Niðurstöður sýna að starfsfólk skorti upplýsingar til að geta 

sinnt starfi sínu og þrátt fyrir vægi heilsutengdra þarfa var hvorki lögð áhersla á fræðslu 

um heilsu né aðgerðir til að draga úr og fyrirbyggja frekari fötlun og heilsuskerðingu.  

Samskipti voru sjaldnast notuð markvisst til að rjúfa félagslega einangrun, styrkja 

sjálfræði, auka vellíðan og lífsgæði og starfsfólk hafði ekki fengið fræðslu um 

óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. Þá fannst starfsfólki að einstaklingarnir misstu réttindi og 

stuðning á fullorðinsárum og að þeir yrðu alltaf undir í þjóðfélaginu. Þeim fannst vanta 

baráttumenn sem væru tilbúnir að styðja þá í baráttu við „kerfið“ þegar foreldra nyti ekki 

lengur við á sama hátt. Athugasemdir komu fram um að húsnæði hentaði illa þörfum og 

gerði starfsfólki erfitt um vik að sinna starfi sínu. Skortur var á viðeigandi hjálpartækjum, 

bæði persónulegum tækjum og léttitækjum. Þá kvartaði starfsfólk yfir því að viðhaldi og 

endurnýjun tækja væri áfátt. Ekki var nægilega vel hugað að virðingu við íbúa og öryggi 

þeirra við hönnun húsnæðis að mati starfsfólks.  
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5. Umræður 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og tengdar við fyrri 

rannsóknarniðurstöður um efnið eftir því sem tök eru á. Fjallað er um inntak þjónustunnar 

eins og hún birtist í niðurstöðum, skilning starfsfólks og möguleika til styðja við heilsu og 

færni fólks ásamt því að fylgja eftir áherslum félagslegrar hugmyndafræði. Ég mun ræða 

um niðurstöðurnar með því að samþætta aðalþemun fjögur eftir því sem við á. 

Stuðningur við starfsfólk er forsenda þjónustu 

Starfsfólk sambýla taldi að það væri fyrst og fremst ráðið til að sinna líkamlegri umönnun 

og almennum heimilisstörfum og er það í takti við niðurstöður rannsóknar 

Félagsvísindastofnunar um flutning þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga 

(Velferðarráðuneytið, 2011). Að því sögðu var starf þess fólgið í aðstoð við fólk sem 

notaði óhefðbundnar tjáskiptaleiðir og glímdi við skerðingar sem höfðu áhrif á heilsu og 

færni og möguleika til þátttöku og lífsgæða. Starfsfólk þurfti að takast á við margvíslegar 

og oft flóknar heilsutengdar og tækniháðar þarfir og ennfremur styðja fólk með fjölþættar 

skerðingar til félagslegrar þátttöku.  

Samkvæmt niðurstöðum mínum fær starfsfólk ekki þann stuðning sem það þarf til 

að takast á við þessi verkefni. Það fékk ekki fræðslu um óhefðbundnar tjáskiptaleiðir, 

heilsu eða aðgerðir til að fyrirbyggja frekari fötlun. Engin sérstök fræðsla eða kennsla var 

heldur um notkun tækja og tækni. Markmið með samningi SÞ eru að stuðla að 

mannréttindum, þar með talið réttinum til heilsu og auka virðingu fyrir mannlegri reisn. 

Starfsfólki er hins vegar ekki gert kleift að styðja einstaklingana eins og þessi markmið 

segja til um. Það hefur ekki þau verkfæri sem til þess þarf. Þeirra leið var að læra af 

reynslunni, leiðbeina hvert öðru og bjarga sér eins og best það gat. Með þessu móti er 

starfsfólki ekki færð sú þekking og þau viðhorf sem það þarf til að koma til móts við 

flóknar þarfir. Einnig má velta má fyrir sér heilsufarslegu öryggi fólks við þessar aðstæður, 

en í eigindlegri rannsókn Brooks, Gibson og DeMatteo (2008) kemur fram mikilvægi 
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formlegrar fræðslu og símenntunar fyrir starfsfólk sem sinnti aðstoð við tækni sem 

viðheldur lífi. Í Skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um fötlun (2011) kemur fram að 

 lítil gæði velferðarþjónustu við fatlað fólk megi meðal annars rekja til þeirra aðstæðna sem 

starfsfólki eru skapaðar, eins og óviðunandi fræðslu, lítils stuðnings og lélegra launa. 

Góður hugur og velvilji starfsfólks dugar ekki ef „vopnin í vopnabúrið“ skortir. 

Sterk ósk kom fram um samstarf við fagaðila og margvíslegan stuðning í starfi en 

foreldrum fatlaðra barna þykir einmitt mikilvægt að vera vel upplýstir og fá stuðning frá 

fagaðilum til að geta sem best aðstoðað börn sín (King o.fl., 2002; Sara Stefánsdóttir, 

2010). Beresford og Croft (2004) leggja einmitt áherslu á að um leið og vald færist til 

notenda þjónustunnunar um útfærslu aðstoðar þurfi að efla starfsfólk í velferðarþjónustu. 

Þannig verður valdefling gagnkvæmt ferli. 

Rannsóknin leiðir í ljós að aðstoðarfólk einstaklinga með fjölþættar skerðingar 

sinnir mun flóknari þjónustu, en það reiknar með þegar það ræður sig í vinnu. Sá hópur 

fólks, sem hefur flóknar heilsutengdar þarfir og þarf á margvíslegri tækniháðri þjónustu að 

halda, fer stöðugt vaxandi. Því er ákaflega mikilvægt að tryggja starfsfólki viðeigandi 

fræðslu og stuðning. 

Áhrif mönnunar  

Reynsla starfsfólksins endurspeglar skilgreiningar Tøssebro (2004) á „aðstæðubundinni 

fötlun“. Í 19. grein samnings SÞ segir að veita skuli fötluðu fólki aðgang að nauðsynlegri 

þjónustu til að geta lifað í samfélaginu án aðgreiningar og til að koma í veg fyrir einangrun 

þess og aðskilnað frá samfélaginu. Áherslur í þjónustu virðast hins vegar ganga þvert á 

yfirlýsta stefnu í málefnum fatlaðs fólks. Of fátt starfsfólk, tímaskortur og álag í starfi, 

hafði áhrif á innihald þeirrar þjónustu sem var veitt og möguleika starfsfólks til að styðja 

félagslega þátttöku. Fjöldi fólks í hlutastarfi, stöðug endurnýjun starfsfólks og um leið 

stöðugt tap þekkingar og færni. Þessar aðstæður geta einnig leitt til ofálags á yfirmann, sem 

oft er eini faglærði starfsmaðurinn. Þetta hefur áhrif á faglegt starf og á þjálfun og stuðning 

við ófaglært starfsfólk.  

Samkvæmt niðurstöðum úr heimildasamantekt Dowling og félaga (2006) er 

stöðugleiki í starfsmannahaldi, viðeigandi mönnun og hæft starfsfólk forsenda þess að 

hægt sé að veita fötluðu fólki viðeigandi þjónustu. Í sama streng taka French og Swain 

(2012) og segja skort á hæfu aðstoðarfólki meginástæðu þess að fatlað fólk hafi ekki val, 
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að ekki sé hlustað á það, að það njóti ekki virðingar og skorti sjálfræði. Mikil 

starfsmannavelta hefur ennfremur í för með sér aukinn kostnað við þjálfun starfsfólks og 

hefur áhrif á uppbyggingu og varðveislu þekkingar (Hana og Lucie, 2011). 

Léleg mönnun á heimilum, lítill sveigjanleiki í þjónustu og skortur á aðgengi að 

fjármagni hafði áhrif á möguleika starfsfólks til að aðstoða við félagslega þátttöku eins og 

fólk taldi nauðsynlegt. Fram kom samlíking um heimilin sem dvöl á leikskóla þar sem fólk 

hafði ekkert val og heldur enga rödd til að tjá skoðun sína. Starfsfólk taldi aðstæður erfiðar 

og nauðsynlegt að einhver tæki að sér að berjast fyrir fólk með fjölþættar skerðingar. Í 

skrifum Jenny Morris (2001) er að finna samhljóm með þessum niðurstöðum en Morris 

telur nauðsynlegt að leggja sérstaka áherslu á að rjúfa félagslega einangrun fólks með 

miklar stuðningsþarfir. 

Starfsfólkið í þessari rannsókn áleit að lítil virðing starfs ásamt lágum launum væru 

ein helsta ástæða mikillar starfsmannaveltu en rannsóknir sýna einnig að það skiptir miklu 

máli fyrir líðan starfsmanna og starfsánægju að þeim finnist virðing vera borin fyrir 

störfum þeirra (Laschinger, 2004). Sveitarfélög hafa mikið sjálfræði um það hvernig þau 

haga þjónustunni. Það er mikilvægt að skipuleggjendur þjónustu standi við stóru orðin um 

betri þjónustu við fatlað fólk í kjölfar flutningsins. Að þeir tryggi fræðslu og stuðning og 

fjölgi starfsfólki, faglærðu sem ófaglærðu.  

Samskipti eða einangrun? 

Samskipti og tjáning eru lykillinn að sjálfræði og lífsgæðum og tjáskiptafærni er öllum 

nauðsynleg til að geta haft áhrif á eigið líf. Einstaklingarnir glímdu við margvíslega 

erfiðleika tengda möguleikum til tjáskipta. Langfæstir gátu tjáð sig með orðum og margir 

glímdu við skynskerðingar eins og sjónskerðingu. Þrátt fyrir þetta, endurspegluðu áherslur 

í starfi ekki þessa staðreynd. Það var ekki tími til að hlusta og skapa tengsl og starfsfólk átti 

oft í erfiðleikum með að skilja óyrta tjáningu. Það hafði ekki fengið fræðslu um 

óhefðbundnar tjáskiptaleiðir og fæstir stöldruðu nógu lengi við til að læra á þarfir hvers og 

eins. Bent hefur verið á það að skortur á persónulegum samskiptum og athygli af hálfu 

aðstoðarfólks á sambýlum valdi því að fatlað fólk upplifi höfnun, finnist það hlutgert og að 

vellíðan og lífsgæði þess séu skert (French og Swain, 2012). Í 1. grein samnings SÞ (2007) 

segir: „markmiðið með samningi þessum er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra 
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mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra“. Að hafa rödd og eiga innihaldsrík 

samskipti við annað fólk er hluti af þessum réttindum.  

Það er brýnt að setja samskipti í forgang og leggja áherslu á þau sem sjálfsagðan 

þátt í skipulagi dagsins. Mikilvægt er að fjarlæga hindranir í nærumhverfi með því að 

tryggja stuðning og fræðslu til starfsfólks, en jafnframt þarf að gera ráð fyrir nauðsynlegum 

tíma til samskipta og tengsla. Þetta verður ekki gert nema með breyttum áherslum í 

fræðslu, stuðningi og starfsmannahaldi. Þannig má styðja við lífsgæði, jafnræði og 

sjálfstæði einstaklinga sem eiga undir högg að sækja.  

Umönnun eða valdefling? 

Störf viðmælenda fólust í líkamlegri umönnun og „að láta fólki líða vel“. Sænski 

rithöfundurinn Jonas Helgesson (2010), sem sjálfur hefur heilalömun, segir að hann kjósi 

frekar virðingu samferðarfólks, en velvild þess. Fötlunarfræðin hafa bent á að inntak enska 

orðins „care“ hafi breyst á síðustu áratugum. Það tákni ekki lengur að láta sér annt um 

velferð einhvers, heldur að annast hann og vera ábyrgur fyrir honum. Þannig færi 

umönnunarhugtakið valdið til „umönnunaraðilans“ og ýti undir þá skoðun að þeir sem sagt 

er að þarfnist umönnunar séu ekki sjálfstæðir einstaklingar, hafi ekki stjórn á lífi sínu og 

ekki val (Morris, 1997). Jenny Morris (1997) segir nauðsynlegt að leggja 

umönnunarhugtakið á hilluna enda feli það í sér form kúgunar og fordóma. Þess í stað þurfi 

að leggja áherslu á hugmyndir um sjálfstætt líf og persónulega aðstoð. Brýnt sé að beina 

sjónum sérstaklega að einstaklingum með mikla stuðningsþörf, því sá hópur hafi orðið 

útundan í baráttu fatlaðs fólks. Þar með er ekki dregið undan þörf fólks með fjölþættar 

skerðingar til umfangsmikillar aðstoðar í daglegu lífi, heldur bent á mikilvægi þess undir 

hvaða viðhorfi sú aðstoð er veitt. Skortur á starfsfólki, mikil starfsmannavelta, skortur á 

fræðslu og stuðningi við starfsfólk og skertir möguleikar á félagslegri aðild að daglegu lífi. 

Allt takmarkar þetta möguleika fólks með fjölþættar skerðingar, sem flytur á sambýli, til að 

viðhalda eða þroska frekar þá færni og getu sem það öðlast í foreldrahúsum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna valdleysi fólks með fjölþættar skerðingar en 

einnig valdleysi starfsfólks. Meðan umönnunarhugtakið er svo ríkjandi í samhengi við 

þjónustu við fatlað fólk, bæði í hugum almennings og þeirra sem móta stefnur, verður erfitt 

að framfylgja hugmyndafræði jafnréttis og jafnræðis. Frá sjónarhorni heilsu, lífsgæða og 

þátttöku er mikilvægt að horfið sé frá umönnunarhugtakinu og horft til valdeflandi þátta.  
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Rétturinn til heilsu 

Í skýrslu mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

er heilsa talin mikilvæg forsenda þess að njóta ýmissa mannréttinda (UN Office of the 

High Commissioner for Human Rights, 2008). Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

um fötlun kemur hins vegar fram að fatlað fólk býr við verri heilsu og lélegra aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu en aðrir (World Health Organization, 2011). Heilsuáætlunum sem snúa 

að hinum almenna borgara er beint að því að efla leiðir sem stuðla að heilbrigðu lífi og 

draga úr ójöfnuði, stuðla að fleiri góðum æviárum og heilbrigðri öldrun og efla og bæta 

líkamlegt og andlegt heilbrigði (Lýðheilsustöð, 2011). Það er mikilvægt að jafnræði ríki 

með fötluðu og ófötluðu fólki. 

  Fólkið sem viðmælendur mínir aðstoðuðu hafði flóknar heilsuþarfir og glímdu við 

alvarleg stoðkerfisvandamál sem höfðu áhrif á möguleika til að standa, sitja og liggja 

ásamt því að hafa áhrif á starfsemi innri líffæra, svo sem hjarta, lungna og meltingakerfis. 

Þá þurfti fólk  á aðstoð að halda vegna hefðbundinna lífstíls- og öldrunarsjúkdóma eins og 

hjarta- og gigtarsjúkdóma, sykursýki og krabbameins. Starfsfólk var ekki upplýst um að 

verkir eru eitt stærsta heilbrigðisvandamál einstaklinga með mikla hreyfihömlun og 

krónískir verkir hrjá einstaklinga með heilalömun í 30-82% tilfella, eftir alvarleika 

skerðingar (Jahnsen, Villien, Aamodt, Stanghelle og Holm, 2004; Tosi o.fl., 2009; Turk, 

2009). Það er mikilvægt að þeir sem aðstoða fólk sem á erfitt með að tjá sig hafi þekkingu 

á  því hvaða afleiðingar skerðingin hefur og færni til að greina og túlka verki og vanlíðan. 

Ennfremur mega áherslur í þjónustu ekki verða til þess að horft sé fram hjá slíkum 

einkennum vegna tímaskorts eða viðhorfa.  

 Stöðustjórnun er í eðli sínu valdeflandi íhlutun með áherslu á sjálfstjórn, þótt 

einstaklingurinn þurfi aðstoð til að útfæra hana. Hún getur skipt sköpum fyrir einstaklinga 

sem ekki geta hreyft sig nema takmarkað af eigin rammleik. Starfsfólk þekkti ekki þessa 

íhlutun og hafði ekki verið upplýst um tengsl líkamstöðu við færni og heilsu. Það þekkti 

ekki áhrif hreyfingarleysis, góðra set- og hvíldarstaða og vaxandi aldurs á mikið 

hreyfihamlaða einstaklinga. Það taldi að versnandi líkamlegt ástand væri eðlilegt ferli, þrátt 

fyrir ungan aldur einstaklinganna, og að við því væri ekkert að gera. Þessar niðurstöður eru 

samhljóma niðurstöðum Eve Hutton (2008) sem kannaði þekkingu kennara og 

aðstoðarfólks, í fimm breskum skólum, á stöðustjórnun sem íhlutun til að fyrirbyggja 

versnandi skerðingar og frekari fötlun. Bent hefur verið á að við innleiðingu 
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stöðustjórnunar á heimili, í skóla eða á vinnustað, sé nauðsynlegt að veita bæði faglega og 

verklega kennslu sem og skriflegar leiðbeiningar, bæði almennar og fyrir hvern og einn  

(Hutton, 2008; Humphreys og Pountney, 2006).  

Ekki er hægt að fjalla um réttinn til heilsu án þess að minnast á mikilvægi hans fyrir 

starfsfólk. Starfsfólk óskaði eindregið eftir fræðslu og kennslu í því hvernig best væri að 

beita sér og haga vinnubrögðum sínum til að létta sér líkamlega þungt starf og lágmarka 

tog og álag á einstaklingana. Vellíðan á vinnustað skiptir miklu máli fyrir fólk sem þarf að 

styðja aðra í daglegu lífi. Ennfremur að skynja að starf þess sé metið og að framlag þess 

skipti máli. 

Hjálpartæki og aðstaða  

Gott aðgengi og algild hönnun (e. universal design) er lykilatriði fyrir virka 

samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og auðveldar því að lifa sjálfstæðu lífi (Sameinuðu 

þjóðirnar, 2007). Húsnæði og ýmis aðstaða, bæði á heimilum og í hæfingu, var ekki í fullu 

samræmi við þarfir. Víða var erfitt að athafna sig með hjálpartæki, val á léttitækjum var 

ekki alltaf við hæfi, viðhaldi tækja illa sinnt og nauðsynleg tæki ekki alltaf til staðar. Ekki 

var alltaf hægt að sinna aðstoð, þegar þess þurfti og val á baðhjálpartækjum miðaðist 

gjarnan við það sem hentugast var fyrir hóp fólks og því ekki endilega lögð áhersla á 

einstaklingsþarfir eða vellíðan einstaklinganna.  

Starfsfólk taldi hvorki sig né fólkið sem það aðstoðaði hafa aðgengi að 

nauðsynlegum hjálpartækjum. Telja verður að reglugerð um úthlutun hjálpartækja (2008) 

til fullorðins fólks, sem býr á sambýlum, feli í sér mismunun á grundvelli aldurs og búsetu. 

Reglugerðin verður jafnframt að teljast í andstöðu við samning SÞ (2007) en þar er kveðið 

á um jafnan rétt og mikilvægi þess að fatlað fólk hafi þau hjálpartæki sem það þarf. Reglur 

um skyldur ríkis og sveitarfélaga til útvegunar tækja eru óljósar. Hvergi var hægt að finna 

upplýsingar um það hver sé ábyrgur fyrir útvegun tækja, ef þau falla ekki undir reglugerð, 

eða hver sé réttur einstaklingsins. Ekki fundust heldur upplýsingar um hvað liggur til 

grundvallar vali á tækjum á heimilum eða í hæfingu, hvaða tæki ættu að vera til staðar eða 

hver skuli greiða.Í úrskurði Úrskurðarnefndar almannatrygginga, árið 2002, má hins vegar 

sjá að nefndin telji það ekki á málefnalegum rökum reist að takmarka styrkveitingar til 

fatlaðs fólks á dagvistarstofnunum við ákveðinn aldur. Ef þörfin sé til staðar og skilyrði 

almannatryggingalaga um nauðsyn eru uppfyllt, þá verði samkvæmt jafnræðisreglu, sömu 
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reglur að gilda um alla sem eins er ástatt um (Úrskurðarnefnd almannatrygginga, nr. 

166/2002). 

Hjálpartæki eru tengill milli skerðingar og færni. Þau eru dýr og oft flókin, greidd 

af skattpeningum almennings. Það er því mikilvægt að þau séu notuð og notuð rétt. Þrátt 

fyrir mikilvægi hjálpartækja í samhengi athafna daglegs lífs, sjálfræðis og lífsgæða hafði 

starfsfólk ekki fengið formlega kennslu á hjálpartækin. Sums staðar voru tækin ekki notuð 

vegna vanþekkingar. Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um fötlun (2011) kemur 

fram að aðgengi að stoð- og hjálpartækjum auki sjálfstæði og þátttöku, geti dregið úr þörf á 

aðstoð og lækki kostnað þegar upp er staðið. Ennfremur er bent á nauðsyn þess að tæki 

henti bæði einstaklingi og aðstoðarfólki og nauðsynlegt sé að fylgja eftir réttri notkun með 

upplýsingagjöf og stuðningi. Fræðsla um tilgang tækja, kennsla á notkun og 

notkunarmöguleika ásamt umgengni, hefur mikla þýðingu, bæði fyrir fólk með fjölþættar 

skerðingar og þá sem aðstoða við notkun tækjanna eða nota þau til að létta eigið starf. 
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6. Ályktanir og lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið fjallað um reynslu starfsfólks í velferðarþjónustu og sýn þess 

á áherslur í þjónustu við fullorðna einstaklinga með fjölþættar skerðingar. Niðurstöður 

benda til þess að þótt margt sé vel gert, sé þjónustan brotakennd og tilviljunum háð. 

Áherslur á líkamlega umönnun og heimilisstörf á kostnað sjálfræðis, heilsu, færni, þátttöku 

og lífsgæða minna óhjákvæmilega á regluveldi og menningu stofnana (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). Skapa þarf forsendur til að áherslur félagslegrar hugmyndafræði nái 

fram að ganga, svo sem með því að huga betur að innra skipulagi og faglegum áherslum en 

nú virðist raunin. Mikilvæg umræða hefur orðið á síðustu árum um stöðu fatlaðs fólks í 

samfélaginu. Í 10. gr. samings SÞ er áréttað að sérhver mannvera eigi áskapaðan rétt til lífs 

og gera skuli allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja að fatlað fólk fái notið þess 

lífs á virkan hátt til jafns við aðra (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Brýnt er að tryggja 

nauðsynlegt fjármagn, þekkingu og viðhorf til þess að svo megi verða.  

Hagnýtt gildi rannsóknar og tillögur að framtíðarrannsóknum 

Í ljósi hækkandi lífaldurs fólks með fjölþættar skerðingar og þörf fyrir umfangsmikla 

aðstoð er brýnt að endurskoða þjónustu við fullorðið fólk. Rannsóknin varpar ljósi á stöðu 

þessa fólks og á mikilvægi þess að tryggja starfsfólki viðeigandi fræðslu og stuðning við 

flókin störf. Rannsóknin vekur athygli á þáttum sem mikilvægt er að endurskoða í 

samhengi við þær breytingar sem orðið hafa á skipulagi málefna fatlaðs fólk og 

velferðarþjónustu á Íslandi á síðastliðnu einu og hálfu ári. Áhersla var lögð á að þær yrðu 

fötluðu fólki til hagsbóta og ykju möguleika á samstarfi milli kerfa.  

Þessi rannsókn er innlegg í umræður um málefni fatlaðs fólks á þessum tímamótum 

og vekur athygli á mikilvægi starfsfólks í samhengi heilsu, lífsgæða og þátttöku. Þá er hún 

innlegg í skipulag þjónustu við fötluð ungmenni við tímamót unglings- og fullorðinsára og 

við flutning úr foreldrahúsum. Ég vænti þess að hún opni augu fólks fyrir þeirri þversögn 

sem ríkir í málefnum fólks með fjölþættar skerðingar og mikilvægi þess að fötluð börn 
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njóti áfram viðeigandi þjónustu og stuðnings frá velferðarkerfinu eftir að fullorðinsaldri er 

náð.  

Stöðustjórnun festir sig stöðugt meir í sessi um allan heim og það er mikilvægt að 

slík nálgun verði formlega innleidd á Íslandi, jafnt fyrir fullorðna sem börn og ungmenni. 

Af samtölum mínum við starfsfólk sýnist mér að innleiða megi fyrstu skref stöðustjórnunar 

á heimili og hæfingarstaði með breyttum viðhorfum og nýtingu hvíldar- og svefntíma. 

Einnig beinir rannsóknin athygli að því hve brýnt er að huga sérstaklega að lífsgæðum og 

þátttöku.  

Rannsóknin er sú eina sinna tegundar á Íslandi, hún er framlag til heilbrigðis- og 

fötlunarrannsókna hér á landi og dýpkar upplýsingar sem þegar liggja fyrir í megindlegri 

rannsókn Félagsvísindastofnunar (Velferðarráðuneytið, 2011). Rannsóknin getur haft áhrif 

á viðhorf fagaðila, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og þroskaþjálfa sem og annarra sem að 

þjónustu við þennan hóp koma, ýtt við okkur, vakið spurningar og breytt áherslum.  

Síðast en ekki síst treysti ég því að rannsóknin veki athygli velferðarkerfis og 

sveitarfélaga á mikilvægi þess að endurskoða áætlanir um mönnun á heimilum og innleiða 

viðeigandi fræðslu, kennslu og stuðning til starfsfólks. Að innleidd verði gildi 

einstaklingsmiðaðrar, þverfaglegar þjónustu, þvert á kerfi, og stuðlað verði að því að 

sjónarmið um jafnrétti, manngildi og valdeflingu ráði för í framtíðinni 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

• Rannsaka með eigindlegri aðferð viðhorf yfirmanna og fagaðila til þjónustuþarfar 

og áherslna í þjónustu. 

• Starfendarannsókn þar sem könnuð yrðu áhrif innleiðingar fræðslu og stuðnings á 

reynslu og viðhorf starfsfólks til notenda þjónustunnar og til starfs.  

• Starfendarannsókn þar sem rannsökuð yrðu áhrif innleiðingar stöðustjórnunar á 

eina eða fleiri starfseiningar. 

• Sambærileg rannsókn og hér hefur verið gerð en á öðru svæði eða bæjarfélagi í 

kjölfar flutnings málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaga. 

• Rannsaka með blönduðu rannsóknarsniði, heilsu, skerðingar og athafnir 

einstaklinga með fjölþættar skerðingar, og ennfremur hvað hindrar eða auðveldar 

þátttöku. Niðurstöður á heilsutengdum þáttum mætti bera saman við niðurstöður 

norrænna gagnasafna eins og CPUP (s. cerebral pares uppföljingsprogram) . 
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Samantekt  

Áherslur stefnumörkunar í velferðarþjónustu eru á einstaklings- og notendamiðaða 

þjónustu og valdeflingu. Niðurstöður þessarar rannsóknar bera hins vegar með sér 

valdleysi, bæði starfsfólks og fólksins sem það aðstoðaði. Skortur er á hæfu starfsfólki, 

starfmannavelta er mikil, þekkingu er áfátt og stuðning skortir í starfi. Þverfagleg þjónusta 

og valdeflandi og skjólstæðingsmiðuð gildi hafa verið lögð til grundvallar starfi með 

fötluðum börnum. Slík þjónusta leggur áherslu á heilsu, færni og þátttöku með 

margvíslegum stuðningi við barn og aðstandendur. Við tímamót unglings- og fullorðinsára 

og síðar við flutning úr foreldrahúsum hafa þessi sömu börn ekki eingöngu misst stuðning 

velferðarkerfisins heldur einnig þekkingu og stuðning foreldra og fjölskyldu ásamt ýmsum 

réttindum. Við tekur óviss þjónusta á vegum hins opinbera. Í raun stuðlar núverandi 

skipulag að fötlun, færniskerðingu og félagslegri einangrun. 

Starfsfólk verður gjarnan mikilvægasti hlekkurinn í lífi einstaklinga með fjölþættar 

skerðingar og oft lykill þess að samskiptum, lífsgæðum og þátttöku. Það er í höndum 

stefnumótenda, skipuleggjenda og veitenda þjónustunnar að tryggja þær forsendur sem 

þarf til þess að starfsfólk geti sinnt mikilvægu starfi. Brýn þörf er á að innleiða fræðslu og 

stuðning við starfsfólk, taka upp einstaklingsmiðaða nálgun og skapa stöðuleika og ný 

viðhorf í mannauðsstjórnun. Viðeigandi starfsmannafjöldi og markviss uppbygging 

þekkingar og færni meðal starfsfólks stuðlar að betri nýtingu fjármuna og eykur sjálfræði, 

jafnrétti og lífsgæði. Huga þarf að mikilvægi heilsu, færni og forvarna í markmiðum um 

sjálfstætt líf og samfélagslega þátttöku. 

 Niðurstöður sýna að mikilvægt er að nýta þá möguleika sem hafa skapast með 

nýlegum stjórnsýslubreytingum. Nýtt velferðarráðuneyti og flutningur málefna fatlaðs 

fólks til sveitarfélaga veitir tækifæri til samþættingar og þróunar. Þjónusta í nærumhverfi 

ætti að auðvelda stuðning við starfsfólk sveitarfélags og fólk með sjölþættar skerðingar. Í 

ábendingum Ríkisendurskoðunar (2010), í aðdraganda flutnings málefna fatlaðs fólks til 

sveitarfélaga, segir að fjárveitingar til þjónustu þurfi að byggja á mati á þjónustuþörf. 

Mikilvægt er að í slíku mati sé tekið tillit til heilsu og færni, aðgerða til að fyrirbyggja 

frekari fötlun og þátta sem styðja lífsgæði og þátttöku. Brýn þörf er fyrir heildstætt mat og 

víðan sjóndeildarhring og brýn þörf er fyrir skipulag þjónustu þvert á stofnanir og kerfi.  
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Fylgiskjal A: Samstarfsyfirlýsing Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi (SMFR) 

 
 
 

Hafnarfirði, 31. október 2009 
 
 
 

 
Samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 

 
 
 

Ég samþykki þátttöku í rannsókn um: Þekkingu og fræðsluþörf starfsfólks, í búsetu- og 

hæfingarþjónustu fyrir einstaklinga með fjölþætta fötlun og flóknar umönnunarþarfir, eins 

og hún var kynnt fyrir mér þ. 20. október 2009 og eins og henni er lýst í kynningarbréfi frá 

ábyrgðarmanni og rannsakanda þ. 27. október. Ég mun kanna hug starfsmanna, sem vinna 

með einstaklingum með fjölþætta fötlun og flóknar umönnunarþarfir, til þátttöku og 

afhenda þeim kynningarbréf rannsakanda og samþykkisyfirlýsingu. Ég mun einnig safna 

samþykkisyfirlýsingum saman viku síðar og afhenda rannsakanda.  

 

 

Með vinsemd og virðingu, 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Sigríður Kristjánsdóttir 



 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni 
getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551 7100, fax: 551 1444. 
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Fylgiskjal B: Kynningarbréf til þátttakenda 

 
Kópavogi 18. mars 2010 

 

 

Vegna rannsóknarinnar: 

Þekking og fræðsluþörf starfsfólks í búsetu- og hæfingarþjónustu fyrir einstaklinga með 

fjölþætta fötlun og flóknar umönnunarþarfir. 

Kynningarbréf 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: dr. Snæfríður Þóra Egilson, iðjuþjálfi og dósent við 
Háskólann á Akureyri, sími: 460 8453 og 862 2725, netfang: sne@unak.is. 

Kæri starfsmaður 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni: Þekking og fræðsluþörf 

starfsfólks í búsetu- og hæfingarþjónustu fyrir einstaklinga með fjölþætta fötlun og flóknar 

umönnunarþarfir. Rannsóknin er liður í lokaverkefni Guðnýjar Jónsdóttur sjúkraþjálfara í 

meistaranámi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er dr. Snæfríður Þóra Egilson dósent við Háskólann á Akureyri. 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga sem stutt gætu við uppbyggingu þekkingar 

og þjónustu. Mikilvægt er að fá sýn starfsfólks sem vinnur í búsetu- og hæfingarþjónustu á 

því hvað hvetji og hvað letji í notkun hjálpartækja og innleiðingu fyrirbyggjandi meðferðar 

í daglegt líf. Einnig verða könnuð viðhorf og óskir starfsfólks til fræðslu. Rannsóknin getur 

aukið skilning fagfólks og stjórnvalda á aðstæðum einstaklinga með fjölþætta fötlun og 

leitt til aukinna heilsutengdra og félagstengdra lífsgæða þeirra. 

Upplýsingum verður safnað með viðtölum. Ekki stendur til að afla á nokkurn hátt 

upplýsinga um heimilisfólk eða starfsmenn á vinnustað. Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra 

á Reykjanesi er samstarfsaðili í rannsókninni og þér er boðin þátttaka vegna tengsla við 

stofnunina.  

Til að fá svör við rannsóknarspurningum er leitað til þín um þátttöku með ósk um að 

Guðný megi eiga við þig viðtal. Áætlað er að viðtalið taki um það bil eina klukkustund. 

Viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað til frekari greiningar, ef þú samþykkir. 



 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni 
getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551 7100, fax: 551 1444. 
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Ef þú vilt ekki taka þátt, getur þú haft samband við Sigríði Kristjánsdóttir 

framkvæmdastjóra SMFR í síma 525 0900. Séð verður til þess að ekki verði haft frekara 

samband vegna þessarar rannsóknar. Ef þú hefur ekki samband, mun verða haft við þig 

samband innan skamms. 

Enginn beinn ágóði er af þátttöku í rannsókninni, en þátttaka þín er framlag til þróunar 

þekkingar og getur nýst við skipulag og framkvæmd þjónustu við fötluð börn og fullorðna. 

Í rannsókninni verður leitast við að varpa ljósi á það hvernig megi styðja og efla starfsfólk 

og þar með bæta gæði þjónustu. Framlag þitt og reynsla er því mikils virði. Rannsóknin 

hefur hlotið leyfi Vísindasiðanefndar og tilkynning hefur verið send til Persónuverndar. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og viðmælendur verndaðir með því að 

gera gögnin ópersónugreinanleg, svo sem með því að nota gervinöfn fyrir fólk og staði.  

Rannsóknargögn verða í vörslu rannsakenda og ábyrgðarmanns og varðveitt í læstum 

hirslum á skrifstofu ábyrgðarmanns meðan á rannsókn stendur. Hljóðskrám verður eytt að 

afritun lokinni. Skriflegum gögnum verður formlega eytt að fimm árum liðnum í votta 

viðurvist. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar við meistaravörn rannsakanda við Háskólann á 

Akureyri vor 2012 og í framhaldinu verður hægt að nálgast verkefnið á bókasafni skólans. 

Í framhaldinu er einnig stefnt að því að kynna niðurstöður fyrir starfsfólki Svæðisskrifstofa 

og með ritun greina, bæði í innlend og erlend fagtímarit. 

Með bestu kveðjum og kæru þakklæti, 
 

 

_______________________________ 
 

Guðný Jónsdóttir 
ha080484@unak.is, s: 696 7600        
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Fylgiskjal C: Upplýst samþykki þátttakenda 

  
Kópavogi 18. mars 2010 

 

 

Vegna rannsóknarinnar: 

Þekking og fræðsluþörf starfsfólks í búsetu- og hæfingarþjónustu fyrir einstaklinga með 

fjölþætta fötlun og flóknar umönnunarþarfir 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í viðtalsrannsókn vegna 

rannsóknarinnar: Þekking og fræðsluþörf starfsfólks í búsetu- og hæfingarþjónustu fyrir 

einstaklinga með fjölþætta fötlun og flóknar umönnunarþarfir 

Rannsóknin er lokaverkefni Guðnýjar Jónsdóttur til meistaragráðu í heilbrigðisvísindum 

við Háskólann á Akureyri (HA). Leiðbeinandi í rannsókninni er dr. Snæfríður Þóra Egilson 

dósent við HA. Þátttaka felur í sér að taka þátt í u.þ.b. klukkustundar löngu viðtali um 

þekkingu, reynslu og fræðsluþörf starfsfólks, sem vinnur með einstaklingum með fjölþætta 

fötlun.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og leitast verður við að vernda 

viðmælendur með því að gera gögnin ópersónugreinanleg, svo sem með því að nota 

gervinöfn fyrir fólk og staði. 

 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Mér er frjálst 

að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er. 

 
_____________________________   ____________________________ 
Undirskrift þátttakanda     staður og dagsetning 
 

Undirskrift rannsakanda til staðfestingar að upplýsts samþykkis hafi verið aflað: 

_____________________________ 
Undirskrift rannsakanda 
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Fylgiskjal D: Viðtalsrammi 
VIÐTALSRAMMI MEÐ UMSÓKN  
 

1. Getur þú sagt mér af hverju þú ákvaðst að vinna með fötluðu fólki? 
 
2. Hvað hefur þú starfað lengi með einstaklingum með fjölþættar skerðingar? 

 
3. Hvaða menntun hefur þú? 

 
4. Dagleg störf 

a. Hver eru aðalmarkmið starfsins samkvæmt skilgreiningum? 

b. Hvert er þitt aðalhlutverk í starfi? 

c. Hefur þú nægan tíma til að sinna skjólstæðingum þínum? 

d. Hve mikill tími fer í athafnir daglegs lífs, s.s. aðstoð við klæðnað (þar með talið 
spelkur), aðstoð við böðun eða á matmálstímum? 

5. Líkamsstöðustjórnun 

a. Hefurðu heyrt um stöðustjórnum (Posture Managment)? 

b. Hefur þú heyrt um fylgikvilla skerðingar eða afleidd vandamál skerðingar? 

c. Hvað heldur þú að sé hægt að gera til að koma í veg fyrir kreppta liði og 
hryggskekkju?  

d. Ef þú þekkir stöðustjórnun... 

i. Vinnur þú samkvæmt þeirri hugmyndafræði og markmiðum? 

ii. Geturðu sagt mér um kosti og galla á slíkri vinnu? 

iii. Heldurðu að það sé hægt að samþætta stöðustjórnun daglegu lífi – og þá 
hvernig? 

iv. Notar þú sérstakar legustöður fyrir skjólstæðinga þína þegar hann hvílist 
eða sefur? 

6. Hjálpartæki 

a. Veistu af hverju hjálpartæki eru notuð, hvaða tilgangi þau þjóna? 
 

b. Veistu hvernig á að setja fóta/ handa /bolspelku á einstaklinginn sem þú ert að 
aðstoða?  

 
c. Hvernig geturðu metið hvort þú ert að gera rétt eða rangt? 

 
d. Hvaða hjálpartæki finnst þér mikilvægast /ust og af hverju? 

 
e. Hvað dregur helst úr hjálpartækjanotkun að þínu mati, ef eitthvað. Er það flókið 

eða tímafrekt? 
 

f. Heldurðu að skjólstæðingur þinn mundi tapa einhverju ef hann hætti að nota 
hjálpartæki? 

 
7. Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 
 
8. Má ég hafa samband við þig aftur ef mér finnst eitthvað óljóst eða þarfnast nánari 

upplýsinga?



FYLGISKJAL E TILKYNNING TIL PERSÓNUVERNDAR 
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Fylgiskjal E: Tilkynning til persónuverndar 

 
 
 

 


