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Útdráttur 

 

Eftirfarandi ritgerð fjallar um hvort og þá hvernig ólík búsetuform hafa áhrif á lífsgæði  

fatlaðs fólks. Ritgerðinni er einnig ætlað að varpa ljósi á upplifun fatlaðs fólks af þeirri 

þjónustu sem það fær inná heimili sín. Fyrri hluti ritgerðarinnar er fræðilegur en seinni 

hlutinn byggir á niðurstöðum könnunar sem var framkvæmd í formi viðtala við fatlað 

fólk, en um var að ræða tvo einstaklinga sem hafa reynslu af því að búa í ólíku 

búsetuformi og búa nú í sjálfstæðri búsetu. Markmiðið með ritgerðinni er að skoða 

upplifun fatlaðs fólks af ólíku búsetuformi, sérstaklega með tilliti til lífsgæða og einnig 

að skoða hvernig það upplifir þá þjónustu sem boðið er uppá inn á heimilum þeirra í 

formi frekari liðveislu. Könnunin var unnin útfrá aðferðum eigindlegra rannsókna. 

Gagna var aflað með því að taka viðtöl við tvo fatlaða einstaklinga, mann og konu. Þau 

hafa reynslu af ólíku búsetuformi. Þar sem bæði hafa búið á sambýli, en eru nú komin út 

í samfélagið. Þau stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði og búa útaf fyrir sig í 

leiguíbúðum og fá þjónustu heim til sín í formi frekari liðveislu.  

     Niðurstöðurnar benda til þess að fatlað fólk öðlist betri lífsgæði ef það býr í íbúð 

frekar heldur en ef það býr á sambýli þar sem einkalíf er takmarkað og minna svigrúm 

er til eigin ákvarðanatöku. Sem dæmi má nefna að þau ráða lífi sínu sjálf, taka 

ákvarðanir um alla litlu hlutina sem þau gátu oft ekki á sambýlinu, hafa sitt einkarými 

og einkalíf sem var takmarkað á sambýlinu og eru bæði komin í atvinnu á almennum 

markaði, en það var ekki í boði þegar þau bjuggu á sambýlinu. Þátttakendur voru 

ánægðir með þá aðstoð sem þau fá í formi frekari liðveislu. Konan er að nýta sér þessa 

þjónustu til þess að fá ráðgjöf og aðstoð við að halda utan um líf sitt. Hún tekur sínar 

ákvarðanir sjálf og er meðvituð um sinn rétt til ákvarðanatöku. Karlmaðurinn er enn að 

biðja um leyfi hjá liðveitanda varðandi notkun eigin fjármuna og er eins og honum 

finnist það vera eðlilegt. Heilt á litið leiddi könnunin í ljós að þeim líður vel og gengur 

vel í því sem þau eru að taka sér fyrir hendur í lífinu í dag.  
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Inngangur 

 

Almennt séð þykir fólki sjálfsagt að haga lífi sínu eins og það sjálft kýs. Það að taka 

ákvarðanir og fylgja þeim eftir er eðlilegur hluti af daglegu lífi hverrar manneskju. 

Snemma að morgni dags þegar við förum á fætur, er nýr dagur framundan þar sem við 

tökum margar ákvarðanir, til dæmis um hvaða föt við förum í, hvað við borðum í 

morgunverð og hvernig við ætlum að haga deginum okkar. Við höfum þetta val þar sem 

við stjórnum ákvörðunum okkar allajafna sjálf.  Ákvarðanataka og val í lífi fólks er 

samt ekki allra. Fatlað fólk hefur í gegnum tíðina þurft að sætta sig við stýrt val, 

ákvarðanatöku annarra og verið háð þjónustu frá til dæmis starfsfólki, fyrst inná 

stofnunum og síðan á sambýlum. Nú síðustu ár hefur það færst í vöxt að fatlað fólk búi 

útí samfélaginu í íbúð, ýmist í íbúðakjörnum með öðru fötluðu fólki eða eitt og sér í 

íbúðum sem eru oftast í eigu sveitarfélaga eða félagasamtaka. Margt fatlað fólk kýs að 

þiggja stuðning og aðstoð frá sínu sveitarfélagi sem er meðal annars í formi frekari 

liðveislu og hefur því þjónustan breyst og farið langan veg frá því sem var þegar fatlað 

fólk bjó á stofnunum og réði ekki hvað var í matinn eða hvenær það fór að sofa á 

kvöldin. Nú til dags býr fjöldi fatlaðs fólks í íbúðum úti í samfélaginu og fær það 

þjónustuna heim til sín í formi frekari liðveislu. Aukin áhersla hefur verið lögð á það 

undanfarin ár að þjónustunotendur hafi meira um líf sitt að segja og að þeir séu studdir 

til sjálfshjálpar, eigin ákvarðanatöku og að þeir hafi vald yfir eigin lífi. 

 

Markmið ritgerðarinnar og rannsóknarspurningar 

 

Markmið ritgerðarinnar er annarsvegar að skoða hvernig og hvort ólík búsetuform hafa 

haft áhrif á lífsgæði fatlaðs fólks. Skoðað verður hver munurinn er á því að búa á 

sambýli eða í íbúð og hver upplifun fatlaðs fólks er af því að flytja út í samfélagið. 

Hinsvegar verður skoðað hvort og þá hvernig sú þjónusta reynist sem fatlað fólk fær 

inná heimili sín í dag, í formi frekari liðveislu. Leitað verður svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 
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Hvernig hefur ólíkt búsetuform haft áhrif á lífsgæði fatlaðs fólks? 

Hvernig upplifir fatlað fólk þá þjónustu sem það fær inná heimili sín? 

Vonast er til þess að niðurstöður ritgerðarinnar gefi mynd af því hvort það hefur áhrif á 

lífsgæði fatlaðs fólks við hvaða aðstæður það býr og hvort það er mikill munur á því að 

búa í íbúð eða á sambýli. 

 

Bakgrunnur ritgerðarinnar 

 

Ég hef lengi haft áhuga á málefnum fatlaðs fólks og síðasta sumar hagaði því þannig til 

að ég fór að starfa fyrir fatlað fólk sem býr í sjálfstæðri búsetu. Starfið fólst í því að 

aðstoða fatlað fólk við hvaðeina sem það þurfti aðstoð við, matargerð, innkaup 

skipulagningu hverskonar eins og heimilisþrif og félagslega samveru. Ég var nokkuð 

fljót að komast inní verkefnin en þar sem ég var ráðin til sumarafleysinga og fastráðið 

starfsfólk var í sumarfríi þurfti ég stundum að treysta á brjóstvitið. Það er skemmst frá 

því að segja að mér líkaði þetta starf vel og fannst mér áhugavert að fylgjast með lífi 

þeirra sem ég var að aðstoða og var þetta því skemmtilegt sumar. Eftir sat sú tilfinning 

að hausti að ég vildi vita meira um fatlað fólk, líf þess og aðstæður. Ég vildi vita hvort 

það hefði áhrif á líf og aðstæður fatlaðs fólks hvernig það býr, hvort það er mikill munur 

á því að búa á sambýli eða í íbúð. 

     Til að öðlast betri innsýn í líf og aðstæður á heimilum fatlaðs fólks ákvað ég að gera 

litla könnun. Ég tók því viðtöl við tvo einstaklinga með fötlun. Ég ræddi við 

forstöðuþroskaþjálfa sem meðal annarra starfa, hefur yfirumsjón með sjálfstæðri búsetu 

og benti hún mér á tvo einstaklinga sem hafa  reynslu af því að búa inná sambýli og/eða 

sólarhringsstofnun og svo útí samfélaginu í leiguíbúð á vegum síns sveitarfélags. 

 

Uppbygging ritgerðar 

 

Fræðilegur grunnur ritgerðarinnar er byggður upp á þeirri hugmyndafræði sem ég hef nú 

þegar lært um í námi mínu og í fyrsta kafla ritgerðarinnar er fjallað um þá 

hugmyndafræði. Þar er um að ræða ólík sjónarhorn á fötlun, þar ber fyrst að nefna 
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læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun, síðan er fjallað um eðlilegt líf og aukna 

samfélagsþátttöku fatlaðs fólks. Þar næst eru skilgreind og rædd tvö félagsleg 

sjónarhorn á fötlun, breska félagslega líkanið og norræni tengslaskilningurinn. Einnig 

verða hugtökin valdefling, sjálfsákvörðunarréttur og lífsgæði skilgreind. 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf er kynnt til sögunnar og rætt um hana útfrá samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem tekin var til undirritunar árið 2007. 

Einnig er sagt frá upphafi hugmyndafræðinnar hér á Íslandi. Fyrsti kafli endar á því að 

fyrri þekking er skoðuð, vísað verður til rannsókna sem þegar hafa verið gerðar um 

sambærilegt efni og/eða tengjast búsetumálum fatlaðs fólks. 

     Í öðrum kafla ritgerðarinnar er þróun í búsetumálum fatlaðs fólks hér á landi rakin í 

stórum dráttum. Sagan er sögð frá því að fatlað fólk var fjarlægt úr samfélaginu og sett 

inná stofnanir til þess tíma er fatlað fólk fer út í samfélagið, fyrst á sambýli og síðan í 

sjálfstæða búsetu. Til að útskýra hvernig líf fatlaðs fólks var inni á stofnunum og svo 

seinna á sambýlum er tveimur lífssögum fléttað inní kaflann um þróun búsetu fatlaðs 

fólks hér á landi. Þessar sögur lýsa lífi fatlaðs fólks vel og eru þær hluti af 

doktorsrannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur og varpar rannsókn hennar ljósi á það 

hvernig líf fólks var inná sólarhringsstofnunum, sem eitt sinn voru eina úrræðið í 

búsetumálum fatlaðs fólks á Íslandi. Þar næst er kafli um lög og reglugerðir sem eru 

grunnurinn að þeirri þjónustu sem fatlað fólk á rétt á.  

     Í þriðja kafla ritgerðarinnar er aðferðinni við gerð könnunarinnar lýst svo og öflun 

gagna, úrvinnslu og greiningu. Stuttlega er sagt frá þátttakendum og aðstæðum þeirra 

lýst. Í fjórða kafla birtast niðurstöður rannsóknarinnar og skiptist hann í undirkafla út frá 

þeim þemum sem komu fram við greiningu gagna. Fimmti og síðasta kaflinn er 

samantekt og niðurlag þar sem niðurstöður könnunarinnar eru dregnar saman og þær 

ræddar út frá fræðilega hluta verksins. Leitast verður við að setja niðurstöður fram á 

skýran hátt og rannsóknarspurningunum svarað. Í lok kaflans verður skoðað hvaða 

lærdóma má draga af þessu verkefni og horft er til framtíðar. Að síðustu eru lokaorð þar 

sem höfundur ritgerðarinnar kemur fram með eigin hugleiðingar. 
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1 Fræðilegt sjónarhorn 

 

Í gegnum tíðina hefur fatlað fólk verið háð aðstoð annarra, fjölskyldna sinna og 

samfélagsins í heild. Lengi vel var hið læknisfræðilega sjónarhorn á fötlun ráðandi, en 

það lagði áherslu á að hinn fatlaði væri sjúklingur sem þyrfti nauðsynlega á meðferð og 

lækningu að halda með endurhæfingu í huga. Litið var á fötlunina sem persónulegan 

harmleik (Rannveig Traustadóttir, 2003). Hér í þessum kafla verður byrjað á því að 

fjalla um læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun og í kjölfarið verða kynnt til sögunnar 

önnur sjónarhorn á fötlun sem komu fram á seinni hluta tuttugustu aldar. Fyrst 

hugmyndafræðin um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku og seinna félagsleg sjónarhorn. 

     Þau félagslegu sjónarhorn sem hér verður fjallað um eru breska félagslega 

sjónarhornið á fötlun sem leggur áherslu á að fötlun fólks búi í samfélaginu og ryðja 

þurfi þeim hindrunum á brott (French og Swain, 2008) og svo hinn norræni 

tengslaskilningur á fötlun en þar er lögð áhersla á tengsl fatlaðs fólks við umhverfi sitt 

(Shakespeare, 2006). Sú staðreynd að fatlað fólki hefur sameinast sem hópur sem berst 

fyrir réttindum sínum, hefur orðið til þess að nýr skilningur á fötlun hefur orðið til.  

 

1.1 Læknisfræðilega sjónarhornið 

 

Læknisfræðilega sjónarhornið á rætur sínar að rekja til þess tíma þar sem litið var á 

fatlað fólk sem sjúklinga og því var lögð áhersla á læknisfræðilega greiningu svo hægt 

væri að lækna fólk. Sú aðferð gerir það að verkum að það myndast hlutdrægt og 

heftandi mat á hinn fatlaða einstakling. Til að skilja fötlun sem lífsreynslu þarf mikið 

meira en hina læknisfræðilegu greiningu, en greining er samt nauðsynlegt til þess að 

ákvarða lyfjagjöf. Vandinn skapast þegar ákveðin eru meðferðarúrræði, ef meðferð er 

talin nauðsynleg, en í leiðinni er ákveðið það lífsform sem talið er hæfa hinni fötluðu 

manneskju (Brienden, 1986). Tilhneiging er til að líta á einstaklinga sem ólánsöm 

fórnarlömb sem eru háð umönnun, lækningu, meðferð eða þjálfun sem þeim er veitt af 

fagmönnum. Þegar manneskja hefur fengið læknisfræðilega greiningu er litið svo á að 

hún þarfnist sérfræðiaðstoðar og algengt var að fólk með fötlun væri aðgreint frá öðru 

fólki og sett á stofnanir. Þetta sjónarhorn hefur lengi litað viðhorf og nálgun almennings 

og fagmanna og gerir reyndar enn (Rannveig Traustadóttir, 2003;2006).    
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Fötlunin er álitin vera harmleikur í lífi viðkomandi einstaklings og skerðingin talin vera 

ástæða allra erfiðleika einstaklingsins. Þetta viðhorf horfir lítið sem ekkert til ytri 

aðstæðna eða tekur tillit til áhrifa umhverfisins (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

     Þrátt fyrir að hinn læknisfræðilega skilningur á fötlun hafi verið ríkjandi á 20. 

öldinni, átti sér stað ákveðin viðhorfsbreyting gagnvart fötluðu fólki þegar að ný 

hugmyndafræði um eðlilegt líf  fatlaðs fólks og samfélagsþátttöku leit dagsins ljós. 

Þessar hugmyndir komu fyrst fram í Danmörku en nánar verður fjallað um þær hér á 

eftir. 

1.2 Eðlilegt líf og samfélagsleg þátttaka fatlaðs folks 

 

Eftir seinni heimsstyrjöldina og sérstaklega þegar komið var fram á 6.áratug 20. aldar 

hófst nýtt tímabil í málefnum fatlaðs fólks. Ný stefna leit dagsins ljós og komu fram 

hugmyndir um normaliseringu og fulla þátttöku í samfélaginu. Hér í þessu verkefni 

verður notuð þýðingin „eðlilegt líf“ yfir þetta hugtak. Þessi hugmyndafræði hefur verið 

ríkjandi í samfélaginu síðustu áratugi, talið var að hún myndi hafa í för með sér jákvæða 

þróun fyrir fólk með fötlun og allt samfélagið í heild sinni (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Hugtökin um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku komu fyrst fram á 

Norðurlöndunum og má segja að upphafsmenn þessarar hugmyndafræði hafi verið 

Daninn Bank-Mikkelsen og Svíinn Bengt Nirje. Árið 1959 voru Danir fyrstir til að 

samþykkja lög um þjónustu við fólk með þroskahömlun og voru hugtökin um eðlilegt 

líf (normalisering) og blöndun (integrering) notuð í þeirri lagasetningu. Í þeirri 

lagasetningu vísaði hugtakið eðlilegt líf fyrst og fremst til þess að fólk með 

þroskahömlun fengi tækifæri til að lifa eins eðlilegu lífi og mögulegt væri inn á 

stofnunum. Að lifa eðlilegu lífi felur í sér að borin sé almennt virðing fyrir fólki og að 

sjálfsákvörðunarréttur sé virtur. (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Margrét Margeirsdóttir, 

2001;Nirje, 1980).  

    Félagsfræðingurinn Bengt Nirje þróaði áfram hugmyndir Bank-Mikkelsen um 

eðlilegt líf. Nirje leit svo á að fólk með þroskahömlun ætti að hafa sömu möguleika og 

aðrir á að lifa eðlilegu lífi út í samfélaginu. Nirje (1980) taldi það eðlilegt líf að búa á 

einum stað, fara til vinnu á öðrum eða stunda skóla og síðan sækja tómstundir á enn 

öðrum stað. Nirje lagði áherslu á að fólk með fötlun upplifði eðlilegan dagshrynjanda 

eins og að fara á fætur á morgnana, klæða sig og taka þátt í daglegum störfum. Annar 

fræðimaður Wolfensberger (1980) lagði áherslu á það í kenningum sínum að þjónusta 
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við fatlað fólk væri staðsett á velmetnum stöðum og að fatlað fólk fengi fulla þátttöku í 

samfélaginu. Hann lagði áherslu á að alltaf væri horft útfrá einstaklingnum þegar verið 

er að skipuleggja þjónustu, ekki horfa útfrá hópnum heldur að leitast við að hafa 

þjónustuna sem einstaklingsmiðaða. Wolfensberger leitaði leiða sem gætu komið í veg 

fyrir að vanmetnir hópar í samfélaginu verði fyrir óréttlæti og misrétti. Hann setti fram 

kenningar um eðlilegt líf og þátttöku og gekk út frá því að nota þyrfti aðferðir og leiðir 

sem eru hátt metnar í viðkomandi menningu til að gera fólki kleyft að öðlast vel metin 

félagsleg hlutverk (Wolfensberger, 1980). Þegar líða tók fram á 20. öldina komu fram 

hópar fatlaðs fólks erlendis, sem hófu að berjast gegn innilokun og aðgreiningu fatlaðs 

fólks og í kjölfar þess urðu til svokölluð félagsleg sjónarhorn á fötlun. Hér á eftir  

verður fjallað um tvö þeirra, fyrst hið breska félagslega líkan og síðan verður fjallað um 

Norræna tengslaskilninginn. 

 

1.3 Félagsleg sjónarhorn 

 

Félagsleg sjónarhorn á fötlun eiga sér upphaf í gagnrýni á hina hefðbundnu 

læknisfræðilegu sýn á fötlun, að lagt sé út frá hinni læknisfræðilegu greiningu á fötlun 

og þannig myndast hlutlægt og heftandi mat á hinn fatlaða einstakling og er þessi sýn 

ráðandi meðal almennings, bæði innan fræðanna en ekki síst innan þess þjónustukerfis 

sem beinist að fötluðu fólki (Rannveig Traustadóttir, 2003). Félagsleg sjónarhorn leggja 

áherslu á að þær hindranir sem finnast í umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa fötlun 

einstaklingsins og að fötlunin sé í raun afleiðing af þeim hindrunum sem þeir ófötluðu 

setja (Oliver, 1996; Rannveig Traustadóttir, 2003).  

     Til eru mörg félagsleg sjónarhorn en þeirra þekktast og einnig umdeildast er breska 

félagslega líkanið (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þegar rætt er um hindranir sem búa í 

samfélaginu er verið að tala um alla þá þætti sem að setja fötluðu fólki takmarkanir í 

samfélaginu. Þessar hindranir geta verið allt frá persónulegum fordómum í garð fatlaðs 

fólks til skerts aðgengis að opinberum byggingum eða óaðgengilegu samgöngukerfi. 

Þessar hindranir í samfélaginu bitna ekki á einni fatlaðri manneskju heldur fötluðu fólki 

sem hópi fólks. Fatlað fólk upplifir þessar hindranir sem misrétti og útskúfun úr 

samfélaginu (Oliver, 1996; Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Breska félagslega líkanið á upphaf sitt að rekja aftur til áttunda áratugarins, en þá 

komu fram samtök fatlaðs fólks sem börðust gegn innilokun á stofnunun, útskúfun frá 
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vinnumarkaði og fleiri þáttum eins og til dæmis fátækt. Fatlað fólk sem einnig eru 

fræðimenn hafa átt sinn þátt í þessari baráttu og upphafi breska félagslega líkansins á 

fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003; Barnes, 1999). Sameiginlegur skilningur gerir 

fötluðu fólki kleyft að hittast og berjast fyrir réttindum sínum og úrbótum í samfélaginu 

með það að markmiði að ryðja úr vegi hindrunum sem eiga þátt í að fatla fólk. Þeir sem 

aðhyllast félagsleg sjónarhorn hafa einnig fundið sameiginlegan vettvang fyrir fatlað 

fólk til að tala saman um líf sitt, mannréttindi og jöfnuð (French og Swain, 2008). 

Kostir breska félagslega líkansins eru einnig þeir að það færir sýnina frá einstaklingnum 

og fötlun hans að því, hvernig samfélagið tekur á móti fötluðu fólki hafnar því og 

útilokar eða samþykkir það. Ennfremur er litið á fötlun sem hluta af margbreytileika 

mannlífsins.  

     Norræni tengslaskilningurinn á fötlun varð til á Norðurlöndunum en þar hafa 

rannsóknir innan fötlunarfræðinnar í gegnum árin fyrst og fremst snúist um það að 

skoða þróun í þjónustu við fatlað fólk (Shakespeare, 2006). Hugmyndir um eðlilegt líf 

og samfélagsþátttöku er þó taldar grunnur að þessum sameiginlegum skilningi á fötlun á 

Norðurlöndunum. Fyrr á árum var algengt að vísað væri til fatlaðs fólks með skerðingu 

þeirra í forgrunni, eins og heyrnarlausir, blindir og svo framvegis. Í kringum 1960 komu 

fram norræn hugtök um fötlun sem var ætlað að leysa af hólmi eldri og neikvæðari 

hugtök um fötlun. Sem dæmi má nefna hugtakið „handicap“. Markmiðið var að finna 

jákvæðara hugtak og nokkurskonar yfirhugtak um allt fatlað fólk. Ekki var þó verið að 

boða neinar breytingar á læknisfræðilegum skilningi sem var ríkjandi á þessum árum á 

Norðurlöndum (Rannveig Traustadóttir, 2003). Norðurlöndin sem hafa velferðarstefnu 

sína í forgrunni eiga sér langa sögu tengda rannsóknum innan fötlunarfræðinnar. Þessar 

rannsóknir snúa mest að því að skoða þróun á þjónustu við fatlað fólk og 

hugmyndafræðin um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku fatlaðs fólks hefur átt sinn þátt í 

nálgun á viðfangsefni rannsóknanna. Flestir fræðimennirnir á Norðurlöndum eru 

ófatlaðir og því eru ekki sterk tengsl á milli rannsóknanna og réttindabaráttu fatlaðs 

fólks eins og í Bretlandi og Bandaríkjunum (Shakespeare, 2006).    

     Það hefur ekki verið einn ríkjandi skilningur á fötlun á Norðurlöndunum en 

Rannveig Traustadóttir (2006) bendir á að norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro telur að 

hægt sé að greina sameiginlegar hugmyndir meðal Norðurlandabúa sem hann telur að 

einkennist af áherslunni á tengsl fatlaðs fólks við umhverfi sitt. Samkvæmt Tøssebro 

hefur þróun þessara hugmynda verið með mismunandi hætti á Norðurlöndum og því 

megi greina ólíkar áherslur eftir því hvaða land á í hlut. Hann telur þó að um sérstaka 
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nálgun sé að ræða, þar sem hinn norræni skilningur á fötlun á þar margt sameiginlegt 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Samkvæmt Jan Tøssebro horfir hinn norræni 

tengslaskilningur á fötlun til þriggja meginsjónarhorna á fötlun. Fyrst er það sá 

skilningur að fötlun sé misræmi milli einstaklings og umhverfis. Þar er átt við að ekki sé 

gert ráð fyrir fólki sem er öðruvísi og einstaklingurinn býr ekki yfir þeirri færni sem er 

skilgreind innan hinna venjulegu marka sem gert er ráð fyrir að fólk búi yfir. Þannig er 

einstaklingur skilgreindur fatlaður ef skerðing eða færni leiða til þess að manneskjan 

verður fyrir hindrunum í sínu daglega umhverfi. Í öðru lagi er talað um að fötlun sé 

aðstæðubundin. Samkvæmt því er blindur maður ekki fatlaður þegar hann talar í síma. 

Litið er þannig á að það fari eftir aðstæðunum sem fatlað fólk er í hvort að fötlunin sé til 

staðar eða ekki. Í þriðja lagi er talað um að fötlun sé afstæð. Þar er átt við að 

mismunandi aðferðir eru notaðar til að skera úr um hverjir teljast fatlaðir og hverjir 

ekki. Sem dæmi má nefna voru viðmiðunarmörk þroskahömlunar mismunandi eftir 

löndum í Evrópu á 20. öld (Rannveig Traustadóttir, 2006; Shakespeare, 2006).   

     Með tilkomu breyttra viðhorfa í garð fatlaðs fólks og hins félagslega skilnings á 

fötlun hefur verið lögð áhersla á að hlusta á raddir fatlaðs fólks og að fatlað fólk sé 

ráðandi í eigin lífi. Í því sambandi hafa komið fram hugtök eins og valdefling og 

sjálfsákvörðunarréttur sem tengjast réttindabaráttu fatlaðs fólks og snúa að því að bæta 

líf þess og aðstæður. Hér á eftir verður fjallað um þessi hugtök og þau skilgreind.  

 

1.4 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

 

Hugtakið valdefling (empowerment) hefur mikið verið notað í tengslum við 

réttindabaráttu, bæði kvenna en ekki síst ýmissa minnihlutahópa alveg frá því á sjöunda 

áratug 20. aldar. Valdefling hefur á síðustu árum orðið æ mikilvægara í réttindabaráttu 

fatlaðs fólks og samtaka þess. Skilgreiningar á valdeflingu eru mismunandi, en eins og 

orðið gefur til kynna snúast þær í grundvallaratriðum um vald, en einnig sjálfseflingu.   

     Innan félagsvísinda snúast skilgreiningarnar á valdeflingu í grundvallaratriðum um 

það að fólk öðlist meiri stjórn á eigin lífi. Valdefling tengist auknum lífsgæðum og 

mannréttindum og vísar þannig til réttsýni og framfara, uppfyllingu væntinga og sigri í 

lífi fólks og þannig sé hægt að ná fram jöfnuði í hvers manns lífi, þrátt fyrir erfiðar 

aðstæður. Sem dæmi má nefna felst valdefling í því að fatlað fólk séu álitnir 

sérfræðingar í eigin lífi og hafi vald til að skilgreina sínar þarfir og langanir. Að með 
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valdeflingu sé þeim gert mögulegt að taka ákvarðanir um eigið líf án tillits til þess sem 

hentar þjónustustofnunum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Hugtakið valdefling 

tengist einnig því að eiga val, að taka þátt og vera hluti af stærri heild í daglegu lífi þar 

sem við erum öll þátttakendur. Það eru margir þættir sem stuðla að valdeflingu fólks, til 

þess að það sé hægt þarf að gera einstaklingnum kleyft að gera eins mikið fyrir sjálfan 

sig og hægt er. Félagslegur skilningur á fötlun horfir á valdeflingu á þann hátt að hún 

komi frá fólkinu sjálfu en ekki þeim sem hafa valdið í samfélaginu. Félagslegur 

skilningur á fötlun lítur ekki á fötlun sem persónulegan harmleik eða vandamál 

einstaklingsins sjálfs, heldur sem samfélagslegt mál þar sem hindranir sem mæta fötluðu 

fólki búa í samfélaginu, bæði í aðgengi, umhverfi og viðhorfi sem býr í samfélaginu 

(French og Swain, 2008).  

     Á síðustu áratugum hefur fatlað fólk orðið meðvitaðra um réttindi sín og 

sjálfsákvörðunarhópar hafa verið stofnaðir, hóparnir hafa unnið að því að berjast fyrir 

réttindum og hvatt fólk til að standa upp og tala máli sínu. Innan 

sjálfsákvörðunarhópanna skapast tækifæri fyrir fatlað fólk til þess að berjast fyrir 

réttindum sínum og gegn fordómum sem búa í samfélaginu (Goodley, 2000).  

Sjálfsákvörðunarréttur (self-advocacy) felur í sér réttinn til þess að tala fyrir sjálfan sig 

og taka eigin ákvarðanir um það sem hver manneskja telur að sé sjálfri sér fyrir bestu. 

Sjálfsákvörðunarréttur felur það einnig í sér að finna leiðir til að framkvæma það sem 

manneskjan hefur sjálf ákveðið og jafnframt þýðir það að viðkomandi manneskja berst 

fyrir rétti sínum til athafna og sjálfsákvörðunar (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

     Með auknum skilningi á fötlun og þeirri hugmyndafræði og hugtökum sem hafa 

verið að ryðja sér til rúms í málefnum fatlaðs fólks, er vert að velta fyrir sér lífsgæðum 

fatlaðs fólks og skoða skilgreiningu á því hugtaki og hvernig það er lagt til grundvallar 

sem mikilvægur þáttur í lífi hvers manns. 
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1.5  Lífsgæði 

 

Í 1. grein laga um málefni fatlaðs fólks kemur fram að markmið laganna sé að tryggja 

fötluðu fólki sambærileg lífskjör og jafnrétti á við alla aðra þjóðfélagsþegna og skapa 

því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með 

áorðnum breytingum). Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) gengur út frá því að  

hugsa verði um lífsgæði í samhengi við þróun samfélagsins sem og þarfir allra þeirra 

sem þar búa. Um er að ræða huglægt mat á aðstæðum einstaklinga eða hópa sem verða 

gjarnan fyrir áhrifum frá ýmsum þáttum. Þar er um að ræða þætti eins og þá þætti sem  

ákvarða heilsu og hamingju, menntun, frelsi frá kúgun, réttindi og félagslega og 

vitsmunalega fullnægju (World Health Organisation, 2003). 

     Misjafnt er hvernig fólk vill skilgreina velferð, lífskjör eða gott líf. Fyrir suma 

stendur velferð fyrir það að hafa mannréttindi og valfrelsi, en aðrir kenna hana við 

lýðræðisríki, velferðarríki eða draumasýnir af ímynduðum sæluríkjum. Aðrir tengja 

velferð við efnisleg lífsgæði, veraldlega hluti eins og tekjur og neysluvarning. Til eru 

þeir sem tengja hana við félagsleg og umhverfisleg lífsgæði eins og fjölskyldu, mannleg 

tengsl og náið samfélag manna. Enn aðrir tengja velferð við trú, innlifun eða huglægt 

ástand. Til er annað sjónarmið sem notað hefur verið til að túlka velferð, en það er sú 

nálgun að skilgreina fyrirfram frumþarfir sem álitnar eru öllum sameiginlegar og spyrja 

hvort og þá hvernig þeim þörfum sé fullnægt (Stefán Ólafsson,1990). 

     Margrét Margeirsdóttir (2001) fjallar um skilgreiningu Lars Kebbon á „eðlilegu lífi“ 

fatlaðs fólks í bók sinni Fötlun og samfélag. Hún bendir á að Kebbon hafi lagt 

megináherslu á ytri aðstæður fatlaðs fólks eða lífskjör og umhverfi. Þessir tveir þættir 

þurfa að vera þannig úr garði gerðir að fatlað fólk geti lifað eðlilegu lífi út frá eigin 

forsendum. Kebbon greinir á milli hugtakanna um lífsgæði annarsvegar og „eðlilegs 

lífs“ hinsvegar. Hann segir að lífsgæði séu persónuleg og huglæg upplifun einstaklinga 

en „eðlilegt líf“ er hlutbundið hugtak lífskjara og umhverfis (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Rannsóknir á lífsgæðum fatlaðs fólks eru vel þekktar, þessi gerð rannsókna hefur 

færst í aukana á síðustu tveimur áratugum eða svo. Í Noregi var gerð rannsókn fyrir 

nokkrum árum, þar sem lífsgæði ungs fólks með fötlun voru skoðuð. Rannsakaðir voru 

þættir eins og atvinnuþátttaka, bætur, menntun svo og fullnægja í lífinu og lífskjör. 

Niðurstöður voru svo bornar saman við mælikvarða fyrri rannsókna. Þessi rannsókn 

opnar dyr að frekari upplýsingum að tengslum á milli lífsskilyrða og lífsánægju 

(Tøssebro og Kittelsaa,2004).  
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Velta má fyrir sér út frá ofangreindum skilgreiningum hvort að það séu ekki lífsgæði að 

lifa sjálfstæðu lífi í samfélaginu. Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf er ekki ný af nálinni, 

en hún kom fram á svipuðum tíma og hugmyndafræði um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku, en náði ekki eins mikilli útbreiðslu fyrr en nú, þó hefur verið unnið 

eftir henni víða erlendis síðustu áratugi. Notendastýrð persónulega aðstoð (NPA) byggir 

á þessari hugmyndafræði og víða erlendis hefur hún náð fótfestu en það er aðeins nú á 

allra síðustu árum sem baráttuhópar fatlaðs fólks hér á landi hafa stigið fram og lagst á 

eitt um að slík þjónusta verði að veruleika hérlendis. Í kaflanum hér á eftir verður nánar  

fjallað um þessa hugmyndafræði og notendastýrða persónulega aðstoð. 

 

1.6 Sjálfstætt líf 

 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er meðal annars fjallað 

um réttinn til þess að lifa sjálfstæðu lífi. Í 19. grein samningsins viðurkenna aðildarríki 

hans réttindi fatlaðs fólks til þess að lifa í samfélaginu eins og allir aðrir, á þann hátt 

sem hver og einn velur fyrir sig. Fatlað fólk á rétt á að velja og hafna eins og aðrir í 

samfélaginu og skulu ríkin gera viðeigandi og árangursríkar ráðstafanir svo að fatlað 

fólk njóti sömu réttinda og aðrir þegar kemur að sjálfstæðu lífi og tryggja þeim þátttöku 

án aðgreiningar og með fullri þátttöku í samfélaginu m.a. með því að veita fötluðu fólki 

tækifæri til þess að velja sér búsetustað og jafnframt að þeir geti valið með hverjum og 

hvar þeir vilja búa (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Adolf Ratzka hefur bent 

á að ekki sé hægt að tala um sjálfstætt líf þegar að það að vera með fötlun þýðir að fólk 

er háð fjölskyldu sinni, háð almennum fjárlögum frá hinu opinbera til málaflokks fatlaðs 

fólks og þess að þurfa að fara eftir því sem sérfræðingar segja, sem telja sig vita manna 

besta hvers fólk með fötlun þarfnast til að lifa lífi sínu. Með þessu er Ratzka að segja að 

flestir telja að fólk með fötlun sé ófært um að sjá um sig sjálft (Ratzka, 2007). 

     Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf samanstendur af ákveðinni heimspeki og er einnig 

byggð á kröfum fatlaðs fólks sem berst fyrir sjálfsákvörðunarrétti, jöfnum rétti og 

sjálfsvirðingu fatlaðs fólks. Sjálfstætt líf þýðir ekki að fatlað fólk ætli sér að gera allt 

sjálft og að það þarfnist einskis frá ófötluðum lengur eða að fatlað fólk vilji aðskilja sig 

frá öðrum. Með sjálfstæðu lífi er fatlað fólk að krefjast þess að hafa sama val og stjórn 

yfir sínu daglega lífi eins og allir aðrir sem eru ófatlaðir. Fatlað fólk er að segja með 

þessu að það vill alast upp hjá fjölskyldum sínum, ganga í sömu skóla og aðrir og 
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ferðast á sama máta um samfélagið og allir aðrir. Ennfremur vill fatlað fólk eiga 

möguleika á atvinnu að eigin vali, sem samræmist þeirra áhugamálum og stofna 

fjölskyldu eins og allir aðrir (Independent living institude, e.d.). 

     Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf kom fyrst fram, snemma á áttunda áratug 20. 

aldar. Víða í hinum vestræna heimi hafa verið opnaðar miðstöðvar sem veita 

notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) sem er útfærð eftir hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf. Þessar miðstöðvar eru reknar af fötluðu fólki fyrir fatlað fólk, en ófatlaðir 

eru vissulega velkomnir, bæði sem sjálfboðaliðar og stuðningsaðilar. Miðstöðvarnar 

bjóða uppá viðamikla þjónustu, fræðslu, jafningjafræðslu, ráðgjöf og stuðning svo 

eitthvað sé nefnt (French og Swain, 2008). Framkvæmd NPA gengur útá það að fatlað 

fólk ræður til sín aðstoðarfólk sem það velur sjálft. Aðstoðarfólkið vinnur samkvæmt 

starfslýsingu, sem fatlað fólk semur og samræmist kröfum og lífsstíl viðkomandi 

einstaklings. Markmiðið með þessu er að fatlað fólk geti lifað sínu lífi, haft sömu 

möguleika og ófatlaðir og stjórn á því hvernig aðstoðin er hönnuð og skipulögð eftir 

þörfum hvers og eins (NPA miðstöðin, e.d.) 

      Í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með breytingum 2011, er fjallað um 

ákvæði til bráðabirgða. Þar er meðal annars að finna ákvæði sem snýr að 

samstarfsverkefni ríkis, sveitarfélaga og heildarsamtaka fatlaðs fólks um að komið sé á 

innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (NPA). Faglegt og fjárhagslegt mat 

á samstarfsverkefninu skal fara fram fyrir árslok 2014, en þá á verkefninu að vera 

formlega lokið. Ráðherra skal einnig leggja fram frumvarp til laga, í lok ársins 2014 

þess efnis að notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) verði lögfest og verði eitt 

meginform þjónustu við fatlað fólk og skal efni frumvarpsins taka mið af þeirri reynslu 

sem mun skapast á meðan á framkvæmd samstarfverkefnisins stendur. Markmið 

verkefnisins er að þróa leiðir til að taka upp NPA við fatlað fólk með árangursríkum og 

markvissum hætti (Lög um málefni fatlaðs fólks 59/1992, með áorðnum breytingum). 

     Til þess að þetta sé gerlegt þarf fatlað fólki að sækja um að fá NPA hjá sínu 

sveitarfélagi, þar er mat lagt á stuðningsþörf og samkomulagi náð miðað við þá 

þjónustuþörf sem lögð er til grundvallar samningi. Samkomulag er gert milli notanda og 

sveitarfélags um fjölda áætlaðra vinnustunda og hverri vinnustund fylgir fjármagn. 

Þjónustunotandi gerir einstaklingssamning við sveitarfélagið ef hann kýs að sjá um 

umsýsluna sjálfur eða við sjálfstæðan aðila er þjónustunotandi kýs svo. Sé um að ræða 

sjálfstæðan aðila þarf hann/hún að gera samstarfssamning við sveitarfélagið. Í beinu 
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framhaldi af þessu hefjast greiðslur og leit að starfsfólki og þegar starfsfólk hefur verið 

ráðið til starfa er NPA-þjónustan hafin (Handbók um NPA, 2012). 

     Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf hefur verið nýtt um allan heim á síðustu áratugum 

og verið sú hvatning sem þurfti til að innleiða nýja hugsun í þjónustu fyrir fatlað fólk 

erlendis. Hér á landi hefur þessi hugmyndafræði ekki náð fótfestu fyrr en á allra síðustu 

árum. Það er viðurkennd staðreynd að skortur er á því að mannréttindi séu virt og 

vaxandi óánægja hefur verið með þá þjónustu sem er í boði fyrir fatlað fólk hér á landi. 

Árið 2008 var haldin hér á landi alþjóðleg ráðstefna um notendastýrða þjónustu og í 

kjölfar hennar tók sig saman hópur áhugafólks um hugmyndafræðina sem hefur fengið 

það verkefni að leggja grunninn að stofnun samtaka um sjálfstætt líf hér á landi. 

Samtökunum er ætlað að halda í heiðri og hrinda í framkvæmd hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf og þannig skapa fólki skilyrði til fullrar þátttöku í samfélaginu og að hafa 

fulla stjórn á lífi sínu. Samtökin hyggjast koma á fræðslu svo sem jafningjafræðslu þar 

sem áhersla verður lögð á að byggja upp þekkingu á hugmyndafræðinni meðal fatlaðs 

fólks sem nýti svo hugmyndafræðina til þess að skapa sér sjálfstætt líf. Tilgangur 

samtakanna er einnig að vinna að bættu lagaumhverfi og veita ráðgjöf og eftirlit( Freyja 

Haraldsdóttir, Rannveig Traustadóttir, Vilborg Jóhannsdóttir, 2009).   

     Af þessari umfjöllun má sjá  að það eru ný verkefni framundan í málefnum  fatlaðs 

fólks og verður áhugavert að sjá hvert þessi nýja hugmyndafræði leiðir samfélagið og 

vonandi mun fatlað fólk öðlast tækifæri til þess að nýta sér þessa þjónustu og hún verði 

raunverulegur valkostur. Hér í næsta kafla verður horft til þeirrar þekkingar sem þegar 

er til staðar um búsetumöguleika og þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum.  

 

1.7 Hvað segja rannsóknir ? 

 

Þegar hér er komið sögu er vert að staldra aðeins við og athuga hvað hefur gerst á 

síðustu árum í formi rannsókna hér á landi sem tengjast málefnum fatlaðs fólks. Ekki 

hafa verið gerðar íslenskar rannsóknir á lífskjörum og upplifum fatlaðs fólks í 

sjálfstæðri búsetu mér vitanlega en nærtækasta dæmið um rannsókn á stöðu í 

búsetumálum fatlaðs fólks er úttekt velferðarráðuneytisins á síðasta ári sem framkvæmd 

var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

     Í upphafi ársins 2011 var þjónusta við fatlað fólk færð frá ríki til sveitarfélaga. Eitt af 

meginmarkmiðum þessarar yfirfærslu var að bæta þjónustu við fatlað fólk og að laga 
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hana að þörfum notenda með hliðsjón af ólíkum aðstæðum. Til þess að unnt væri að 

meta hvort þetta markmið myndi nást, ákvað velferðarráðuneytið að ráðast í nokkuð 

viðamikla úttekt á stöðu fatlaðs fólks og þjónustu við það í lok ársins 2010 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011). Helstu niðurstöður varðandi búsetu 

fullorðins fatlaðs fólks leiddu í ljós að um 40% þeirra sem svöruðu bjuggu í eigin 

húsnæði eða í leiguhúsnæði og 31% bjuggu á sambýli eða íbúðakjarna. Ennfremur voru 

um 40% svarenda mjög ánægð með búsetumöguleika þá sem þeim höfðu verið boðnir. 

Tæp 38% réðu ekki sjálf hvar þau búa og 21% tók ákvörðun um búsetu í samráði við 

aðra en 41% svarenda tóku ákvörðunina sjálf (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 

2011). Á þessu sést að staðan í búsetumálum er enn gagnrýnisverð þegar kemur að því 

hvort fatlað fólk ráði hvar það býr, með hverjum og hver tekur ákvörðunina um 

búsetuna. 

     Sigrún Þ. Broddadóttir (2010) gerði rannsókn á upplifun og reynslu ungs fólks og 

foreldra þeirra þegar unga fólkið flutti að heiman. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til 

þess að unga fólkið hafði takmarkað val um búsetu. Unga fólkið fékk tilboð um búsetu  

og þurfti í framhaldi af því að ákveða hvort þau tæku tilboðinu eða ekki. Ef 

búsetutilboði var hafnað gat það þýtt nokkurra ára bið til viðbótar. Einstaklingarnir 

sjálfir tóku yfirleitt lítinn þátt í undirbúningnum sjálfum fyrir flutning og voru það 

foreldrar þeirra sem sáu að mestu um samskipti við þjónustustofnunina. Þeir sem fluttu 

á sambýli þurftu að aðlaga sig að því skipulagi sem var þar fyrir og fengu því ekki 

þjónustu sem sniðin var að þeirra þörfum. Í rannsókn Lilju Össurardóttur (2010) kemur 

meðal annars fram að núverandi kerfi gefur ungu fötluðu fólki og foreldrum þeirra lítinn 

tíma til þess að undirbúa flutning úr foreldrahúsum. Biðlistar eftir búsetu eru langir og 

tilboð um búsetu koma með stuttum fyrirvara. Unga fólkið hefur lítið um það að segja 

með hverjum og hvar það býr, því allt fer þetta eftir þeim plássum sem losna í búsetu á 

vegum þjónustukerfisins (Lilja Össurardóttir, 2010;Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). 

     Í úttekt Velferðarráðuneytisins (2011) kom einnig fram að talsverður fjöldi fólks 

reiddi sig á aðstoð á heimili sínu frá aðstoðarfólki. Rúm 15% svarenda þótti fjöldi 

starfsfólks á heimili sínu of lítill og af þeim bjuggu flestir á sambýli. Rúm 80% 

svarenda sögðust hinsvegar fá þá aðstoð sem þau þarfnast frá starfsfólki á heimili sínu. 

Einungis fjórðungur svarenda tók sjálfur ákvörðun um val á aðstoðarfólki. Einnig kom 

fram að þjónustunotendum líkaði misvel við starfsfólkið og fannst erfitt að geta ekki 

ákveðið og valið hver aðstoðaði þau hverju sinni. 
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Af þessu má sjá að enn er langt í land með að fatlað fólk hafi val um það hvar og með 

hverjum það býr og einnig hver aðstoðar það. Það verður athyglisvert að bera þessar 

niðurstöður saman við upplifun viðmælenda minna. 

 

1.8 Samantekt 

 

Í þessum kafla hef ég fjallað um fræðileg sjónarhorn og bakgrunn verkefnisins. Fjallað 

var um ólík sjónarhorn á fötlun og hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. 

Læknisfræðilega sjónarhornið hefur verið ríkjandi hér á landi allt fram á síðustu ár og 

áhrifa þess gætir enn. Hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku hafði mikil 

áhrif á líf og aðstæður fatlaðs fólks til dæmis á Norðurlöndunum eftir miðja síðustu öld. 

Sú hugmyndafræði varð til þess að stofnanir voru lagðar niður. Félagsleg sjónarhorn á 

fötlun eiga sér upphaf í gagnrýni á hina hefðbundnu læknisfræðilegu sýn á fötlun og 

leggja þau áherslu á að þær hindranir sem búa í umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa 

fötlun einstaklingsins.  

     Með tilkomu mismunandi sjónarhorna á fötlun og breyttra viðhorfa í garð fatlaðs 

fólks, hefur verið lögð áhersla á að raddir fatlaðs fólks heyrist og að það sé ráðandi í 

eigin lífi. Hugtök eins og valdefling og sjálfsákvörðunarréttur hafa komið fram en 

skilgreining á þessum hugtökum er sú að þau snúast bæði um það að bæta líf fatlaðs 

fólks. Í beinu framhaldi af breyttum viðhorfum var sjónum beint að lífsgæðum, hvað 

lífsgæði eru og hvaða áhrif þau hafa á líf fatlaðs fólks. Þar næst var hugmyndafræðin 

um sjálfstætt líf kynnt en sú hugmyndafræði hefur verið lengi þekkt og framkvæmd 

erlendis en er nýlega komin í umræðuna hér á landi. Að síðustu ber að nefna að kaflinn 

endaði svo á því að fyrri þekking var skoðuð hvað varðar búsetu og vali fatlaðs fólks í 

þeim efnum, með því að vísa í fyrri rannsóknir. Í næsta kafla verður svo fjallað um 

þróun í búsetumálum fatlaðs fólks á Íslandi. 
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2 Þróun í búsetumálum fatlaðs fólks á Íslandi 

 

Þjónusta við fatlað fólk tekur mið af þeim lögum og reglugerðum sem eru í gildi á 

hverjum tíma og sú hugmyndafræði sem lögð er áhersla á við uppbyggingu og skipulag 

þjónustu hefur einnig áhrif. Þar sem eitt af markmiðum verkefnisins er að skoða hvort 

ólík búsetuform hafi áhrif á lífsgæði fatlaðs fólks ákvað ég að skoða það annars vegar í 

sögulegu samhengi og hins vegar í faglegu ljósi. Hér verður því saga og þróun í 

búsetumálum fyrir fatlað fólk á Íslandi rakin, allt frá því að fá úrræði voru önnur en 

vistun á stofnun til þess tíma er fatlað fólk flutti út í samfélagið á sambýli eða í 

sjálfstæða búsetu.  

     Til þess að öðlast betri skilning á hverjar aðstæður fatlaðs fólks hafa verið frá því 

flestir bjuggu á sólarhringsstofnunum og þar til nú á allra síðustu árum tengi ég 

lífssögur tveggja kvenna þessari þróun. Lífssögur þessara kvenna eru hluti af 

doktorsrannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur og er hér um að ræða sögu Ragnheiðar 

Guðmundsdóttur sem er fædd árið 1950 og Eddu Guðmundsdóttur sem er fædd árið 

1935. Á eftir kaflanum um þróun búsetumála er kafli um lög og reglugerðir. Þar eru til 

umræðu lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lög um málefni fatlaðs fólks 

nr. 59/1992 með áorðnum breytingum og reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á 

heimili sínu nr. 1054/2010. 

 

2.1 Saga búsetumála fatlaðs fólks á Íslandi 

 

Árið 1935 var lagt fram frumvarp á Alþingi sem varð svo að lögum árið eftir. Efni þessa 

frumvarps var að stofnað yrði fávitahæli. Í lögunum var kveðið á um að í fjárlögum 

ríkisstjórnar yrði gert ráð fyrir fjárveitingum sem veita ætti í byggingu skólaheimilis 

fyrir vanvita og hálfvita, svo og hjúkrunarhæli og vinnuhæli fyrir fullorðna fávita, sem 

eitthvað gætu unnið. Í lögunum kom einnig fram að framfærslustyrkur fávita ætti ekki 

lengur að teljast vera fátækrastyrkur (Lög um fávitahæli18/1936;MargrétMargeirsdóttir, 

2001). Um 1930 var ekki búið að móta stefnu í málefnum fatlaðs fólks og hvorki var til 

greining á vitsmunaþroska né var fyrir hendi aðstaða til meðferðar og hjúkrunar hér á 

landi. Árið 1930 hóf Sesselja Sigmundsdóttir að reisa heimili fyrir fötluð og 

munaðarlaus börn og var því fundin staður austur í Grímsnesi og fékk það nafnið 
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Sólheimar. Í gegnum tíðina hefur starfsemi Sólheima breyst og færst í nútímalegra horf 

og í dag býr aðeins fullorðið fólk þar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

     Á þessum árum átti sér stað uppbygging stofnana sem voru í formi 

sólarhringsstofnana eins og Kópavogshælis og Skálatúnsheimilisins í Mosfellsbæ. Hið 

opinbera lagði áherslu á að koma þessum stofnunum upp og voru þær ýmist ætlaðar 

fyrir fullorðið fólk og/eða börn. Þeir aðilar sem komu að þessu auk opinbera aðila voru 

foreldrar fatlaðra barna/fólks sem og aðrir einstaklingar. Það var engin önnur þjónusta í 

boði á þessum árum og ekki auðvelt fyrir foreldra að láta börnin frá sér, en það var 

mörgum foreldrum um megn að annast fötluð börn sín og því var það nokkuð algengt að 

börnin færu inná þessar stofnanir (Dóra Bjarnason, 1996; Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Auk þess hefur hinn læknisfræðilegi skilningur og trúin á álit lækna og 

sérfræðinga þess tíma orðið til þess að foreldrarnir ákváðu að senda börnin sína frá sér á 

stofnanir (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

     Árið 1967 voru sett ný lög um fávitastofnanir og féllu þá lögin um fávitahæli frá 

árinu 1936 úr gildi. Þessi lög voru í gildi allt til ársins 1980 og heyrðu þau undir 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sem er í samræmi við þá skoðun sem ríkti hér á 

landi það er að þroskahömlun væri sjúkdómur. Í fyrstu grein laganna er kveðið á um að 

ríkið myndi stofna eitt aðalhæli en síðan yrðu útibú rekin útfrá aðalhælinu, sem hvert 

um sig hefði ákveðið hlutverk (Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967; Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Kópavogshæli fékk það hlutverk að vera aðalstofnun landsins og 

varð að aðalfávitahæli ríkisins í Kópavogi. Hlutverk þess var að sinna læknisfræðilegri 

og uppeldisfræðilegri meðferð en einnig að sinna greiningu og ákvarðanatöku um 

meðferð og vistunarúrræði fyrir fólk utan stofnunarinnar. Með nýjum lögum um 

fávitastofnanir frá árinu 1967 var ekki hægt að greina miklar breytingar í viðhorfum til 

fatlaðs fólks og áfram var lögð rík áhersla á stofnanaþjónustu. Í lögunum er samt vísir 

að því að ráðherra sé heimilt að setja reglugerð um félagslega aðstoð við fatlað fólk sem 

ekki dvelji á fávitastofnunum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

     Þegar lífssaga Ragnheiðar Guðmundsdóttur er skoðuð þá sést vel hvernig hlutskipti 

fatlaðs fólks hér á landi var inná stofnunum á þessum tíma. Ragnheiður sem fæddist út á 

landi árið 1950 segir frá lífi sínu og þar kemur fram að hún flutti inná stofnun aðeins 9 

ára gömul. Það kom til vegna þess að skólastjórinn sagði við móður Ragnheiðar að það 

væri til stofnun fyrir sunnan og ráðlagði hann henni að senda Ragnheiði þangað. Þar 

lýsir hún lífi sínu þannig að hún hafi oft verið reið þar sem hún saknaði fjölskyldu 

sinnar. Hún sýndi mótþróa og var lokuð inní herbergi í misjafnlega langan tíma í senn. 



24 

Hún lýsir einmanaleika og söknuði, hinu stofnanamiðaða andrúmslofti þar sem margir 

voru í sama herbergi. Þegar saga Ragnheiðar er sögð kemur fram að hún fer enn í 

heimsókn á stofnunina einu sinni í mánuði. Henni fannst fátt hafa breyst, hún tekur sem 

dæmi hvernig kökurnar eru skammtaðar á diskana og það finnst henni skammarlegt. 

Ragnheiður talar um hvernig fólkið sem býr þarna ráði engu og hafi í rauninni ekkert 

um eigið líf að segja (Ragnheiður Guðmundsdóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003).   

     Líf innan stofnana hefur án efa verið mörgu fólki erfitt, þó voru þær oftast stofnaðar 

með gott eitt í huga fyrir fólkið sem þar bjó. Sýn á fötlun og hugmyndafræði höfðu þó  

áhrif á uppbyggingu stofnana. Fólk sem hefur búið á stofnunum vill sjaldan eða aldrei 

fara þangað aftur, en það mætir samt hindrunum í samfélaginu líka. Stundum er líf 

þeirra gott og skemmtilegt, fólk talar um að hitta fjölskyldur sínar, fara í vinnuna sína 

og hlakkar til þess að fara í sumarfrí. En það talar einnig um einmanaleika, að þau séu 

ekki að sinna þýðingarmiklu starfi eða að þau hafi ekki nægilega mikið val í sínu lífi 

(Johnson og Traustadóttir, 2005). 

     Edda Guðmundsdóttir var fædd árið 1935 og hefur hún lengst af búið á stofnun en er 

mikil baráttukona og flutti hún á sambýli árið 1993. Edda bjó á stofnun í 38 ár og leið 

henni aldrei vel þar. Hún segir frá því hvað hún saknaði fjölskyldu sinnar mikið og að 

lífið hafi verið erfitt innan stofnunarinnar. Hún nefnir sem dæmi að hún hafi ekki mátt 

hlusta á útvarp og að mega ekki fá sér kaffi. Þegar hún svo flutti á sambýli talar hún um 

að það hafi ekki verið mikið einkalíf þar, töluverður hávaði og truflun sem hún þoldi 

illa. Hún segir frá öðrum íbúa sem var alltaf að öskra og hvernig það fór í taugarnar á 

henni. Edda var einnig hrædd um dótið sitt því hún fékk ekki að hafa það í friði, og var 

hrædd um að týna því (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Fatlað fólk á rétt á því að vera 

verndað fyrir því að einkalíf þess sé truflað af geðþótta eða með ólögmætum hætti, þetta 

á við um fjölskyldulíf, heimilislíf og samskipti af öðru tagi (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

     Seinna flutti Edda á annað sambýli, þar hefur henni liðið betur og þar finnst henni 

hún ráða sér sjálf. Hún fer aldrei að sofa fyrr en klukkan tvö á nóttunni og starfsfólkið 

leyfir henni að ráða, henni líður eins og hún eigi þarna sitt heimili. Edda segir einnig frá 

viðhorfum sínum og má á henni skilja að hún vill ekki láta aðra ráða yfir sér. Hún segir 

frá því að bestu vinir hennar séu með fötlun eins og hún. Henni líður vel með þeim og 

þeim finnst gott að vera saman. Þau vita öll hvernig það er að vera fatlaður og áður fyrr 

var verið að segja við þau að þau væru vangefin og að þau væru fávitar, en Edda segir: 

„Við erum ekki eins og þessi ljótu orð segja“ (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008:230).   



25 

Sjálfsvirðing og rétturinn til þess að hafa sama rétt og aðrir í þjóðfélaginu er öllum 

manneskjum dýrmæt og tengist því hvernig fólk upplifir framkomu annars fólks og 

þeim viðhorfum sem ríkja í þjóðfélaginu. Rétturinn til þess að vera viðurkenndur 

þátttakandi í þjóðfélaginu á við um fatlað fólk eins og allt annað fólk. Hver 

einstaklingur á rétt á því að njóta virðingar í samfélaginu og að öðlast stjórn á eigin lífi. 

(Tideman, 2005). 

     Lífssögur þessara tveggja kvenna veita innsýn inní það hlutskipti og þau lífsgæði 

sem fatlað fólk hér á landi bjó við fyrr á árum. Í þessu samhengi er vert að skoða fyrri 

hluta markmiða þessa verkefnis eða hvernig og hvort ólík búsetuform hafa haft áhrif á 

lífsgæði fatlaðs fólks. Af sögum þeirra Ragnheiðar má sjá að þær bjuggu við skert 

lífsgæði og höfðu lítið um líf sitt að segja en, með því að flytjast á sambýli fannst Eddu 

hún eignast sitt heimili.  

     Á níunda áratug síðustu aldar voru valkostir í búsetumálum að miklu leyti miðaðir 

við búsetu á sambýlum. Sambýlin urðu nokkurskonar andsvar við vistun á 

sólarhringsstofnunum. Það var hinsvegar nokkuð ljóst að fleiri valkostir en sambýli 

þyrftu að vera til staðar, sem kæmu til móts við kröfur um sjálfstæða búsetu. Helsta 

gagnrýnin á sambýlin var sú að fólk fengi ekki að ráða nægilega miklu og hefði auk 

þess ekkert vald yfir því hvaða starfsfólk væri að vinna á sambýlunum. Við 

endurskoðun á lögum um málefni fatlaðra, voru sett sérstök ákvæði til að auka valkosti í 

búsetu. Hér var fyrst og fremst beint sjónum að félagslegum íbúðum, sem ýmist voru 

byggðar eða reknar á vegum sveitarfélaga, sjálfseignarstofnana eða félagasamtaka (Lög 

um málefni fatlaðra nr. 59/1992, með áorðnum breytingum; Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

     Töluverðar breytingar hafa átt sér stað í málefnum fatlaðs fólk á síðustu áratugum. 

Aukin skilningur er orðin á rétti fatlaðs fólks til að eignast eigið heimili en lengst af var 

skoðunin sú að fatlað fólk ætti að vera inná stofnunum eins og Kópavogshælinu. Hægt 

og rólega hefur þetta breyst og augu fólks opnast fyrir því að fatlað fólk hefur þörf fyrir 

að eiga sitt eigið heimili eins og allir aðrir (Brynhildur G.Flóvenz, 2004). Lagaleg 

réttindi fatlaðs fólks eru nokkuð skýr og sú þjónusta sem fólk á rétt á birtist einnig í  

lögum og reglugerðum en í kaflanum hér á eftir verður nánar fjallað um það. 
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2.2 Lög og reglugerðir 

 

Þegar lög og reglugerðir eru skoðuð og sett í samhengi við umfjöllunarefni verkefnisins 

þarf að hafa markmið þess í huga, en þau eru að skoða hvernig og hvort ólík búsetuform 

hafa haft áhrif á lífsgæði fatlaðs fólks. Ennfremur að skoða hvort og þá hvernig sú 

þjónusta reynist sem fatlað fólk fær inná heimili sín í dag í formi frekari liðveislu. Með 

setningu laga og reglugerða myndast grunnurinn að þeirri þjónustu sem fatlað fólk á rétt 

á. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga hafa það að markmiði að tryggja öllum íbúum 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi og að stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. 

Við framkvæmd félagsþjónustu skal þess gætt að einstaklingur sé hvattur til þess að 

taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum, styrkja skal hann til sjálfshjálpar og virða 

sjálfsákvörðunarrétt hans. Í 4. grein laganna kemur fram að hvert sveitarfélag ber 

ábyrgð á félagsþjónustu á sínu svæði og skal með góðu skipulagi í félagsþjónustu 

tryggja framgang markmiða. Í 42. grein laganna er tilgreind þjónusta við fatlað fólk, en 

þar er tekið fram að félagsmálanefnd skuli vinna að því að fötluðu fólki séu tryggð 

sambærileg lífskjör og jafnrétti á við aðra íbúa landsins. Ennfremur að þeim séu sköpuð 

skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi miðað við getu hvers og eins. Í  43. og 44. grein 

kemur ennfremur fram að þarna er um að ræða skipulagða félagslega heimaþjónustu og 

að tryggja skuli fötluðu fólki hentugt húsnæði til að búa í. Einnig skal þeim veitt 

þjónusta á almennum stofnunum eftir því sem unnt er og við á (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). 

     Málefni fatlaðs fólks eru einnig undir sérlögum sem eru frá árinu 1992, en við þau 

hefur verið bætt ýmsum ákvæðum og breytingum. Markmið með lögum um málefni 

fatlaðs fólks er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sömu lífskjör á við alla aðra í 

þjóðfélaginu og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Við framkvæmd þessara 

laga skal taka mið af þeim skuldbindingum á alþjóðlegum grundvelli sem íslensk 

stjórnvöld hafa gengist undir, þar er einkum verið að tala um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Stjórnvöld skulu einnig tryggja heildarsamtökum 

fatlaðs fólks og þeirra aðildarfélögum að hafa áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er 

varða málefni fatlaðs fólks (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992, með áorðnum 

breytingum).  

     Sérstök grein er í lögunum sem snýr að búsetu fatlaðs fólks en það er 10. grein 

laganna. Þar kemur fram að samkvæmt lögunum eigi fatlað fólk rétt á félagslegri 

þjónustu sem gerir því kleyft að búa á eigin heimili og í húsnæðisúrræðum í samstarfi 
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við þarfir hvers og eins og óskir eins og kostur er. Félagasamtök sem hyggjast leigja 

fötluðu fólki húsnæði skulu afla til þess leyfis og sveitarfélög skulu tryggja að framboð 

af húsnæðisúrræðum sé til staðar og jafnframt að veita þjónustu samkvæmt 1. gr. 

laganna. Sveitarfélag skal gera húsaleigusamning við fatlað fólk sem nýtir 

húsnæðisúrræði í samræmi við ákvæði húsaleigulaga og innheimtir húsaleigu á 

grundvelli þessa samnings. Húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk skulu vera í íbúðabyggð 

samanber skipulagslög. Sé þess nokkur kostur skulu þau einnig vera staðsett nærri 

almennri og opinberri þjónustu (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, með 

áorðnum breytingum).  

     Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu er sett með heimild í 10. grein 

laga um málefni fatlaðs fólks, nr 59/1992, með síðari breytingum og öðluðust gildi 1. 

janúar 2011. Reglugerð þessi tekur til félagslegrar þjónustu og sérstaks stuðnings til 

handa fötluðu fólki sem hefur náð 18 ára aldri og hefur þörf fyrir slíka þjónustu á sínu 

heimili (Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu nr.1054/2010). Í 2. grein 

reglugerðarinnar kemur fram að markmiðið með þessari reglugerð er að fatlað fólk fái 

sérstakan stuðning og þjónustu sem er sniðin að þörfum hvers og eins. Þar skal tekið 

mið af óskum, þörf fyrir þjónustu og aðstæðum hvers og eins. Meginreglan sem ber að 

fylgja er að fatlað fólk hafi val um hvernig það býr, enda sé það í samræmi við það sem 

almennt tíðkast. Þjónustan sem slík skal vera heildstæð og bæði sveigjanleg og 

einstaklingsbundin. Markmiðið með þjónustunni er að hún sé veitt til þess að efla vald 

fólks yfir sínum eigin aðstæðum og lífi. Þjónustan sé til þess gerð að styrkja sjálfsmynd, 

sjálfstraust, sjálfsvirðingu, félagslega stöðu og lífsgæði (Reglugerð um þjónustu við 

fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010).  

     Fatlað fólk á einnig rétt á því að gerður sé einstaklingsbundin þjónustuáætlun fyrir 

það. Slík áætlun skal vera á ábyrgð þeirra sem sjá um framkvæmd þjónustunnar. Til að 

tryggja að þjónustan og hennar framvinda sé ávallt í samræmi við þau markmið sem sett 

hafa verið, skal endurmeta þjónustuna reglulega á grundvelli verklagsreglna sem 

viðkomandi sveitarfélag setur (Reglugerð um þjónustu við fatlað fólks á heimili sínu 7. 

grein). Reglugerð þessi skilgreinir þá þjónustu sem fatlað fólk hefur rétt á á heimili sínu 

og áhersla er lögð á að þjónustan sé sniðin að þörfum hvers og eins. 
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2.3 Samantekt 

 

Sú þjónusta sem fatlað fólk á rétt á tekur mið af þeim lögum og reglugerðum sem eru í 

gildi á hverjum tíma fyrir sig. Þegar litið er yfir farin veg þróunar í búsetumálum fatlaðs 

fólks á Íslandi sést glögglega að ýmsar breytingar hafa átt sér stað. Þessar breytingar 

hafa orðið í gegnum tíðina og mótast af þeirri stefnu sem hefur ríkt hér á landi sem og  

erlendis. Sveitarfélögunum er skylt samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 

að tryggja öryggi og velferð íbúa og er sérstök grein í þeim lögum um málefni fatlaðs 

fólks. Árið 1992 voru sett ný lög um málefni fatlaðs fólks og var markmið þeirra að 

tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sömu lífskjör á við alla aðra í samfélaginu. Sérstök 

grein er í lögunum sem snýr að búsetu fatlaðs fólks, en þar er kveðið á um að fötluðu 

fólki sé gert mögulegt að búa á eigin heimili í húsnæðisúrræðum sem oftast eru í eigu 

sveitarfélaga eða félagasamtaka. Þessi þjónusta er svo enn frekar skilgreind í reglugerð 

um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu en sú reglugerð var samþykkt árið 2010. Í 

kaflanum hér á eftir er greint frá aðferð og framkvæmd könnunarinnar sem gerð var. 
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3 Aðferð og framkvæmd könnunar 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd könnunarinnar aðferðinni lýst og að 

auki verður sagt stuttlega frá aðdraganda og framkvæmd. Markmið með verkefninu er 

annarsvegar að skoða hvernig og hvort ólík búsetuform hafa haft áhrif á lífsgæði fatlaðs 

fólks. Hinsvegar verður skoðað hvort og þá hvernig sú þjónusta reynist sem fatlað fólk 

fær inná heimili sín í dag í formi frekari liðveislu. 

 

3.1 Aðferð og aðdragandi 

 

Þessi könnun byggir á eigindlegri aðferðafræði en sú aðferð hentar vel þegar verið er að 

skoða upplifun og reynslu fólks, líf þess og aðstæður.Í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er áhersla lögð á að fylgjast með fólki í eðlilegu umhverfi við 

eðlilegar aðstæður og/eða að taka viðtöl við það í stað þess að safna tölulegum 

upplýsingum eins og gert er í megindlegum rannsóknum. Þekkingin verður til út frá 

þeirri merkingu sem fólk leggur sjálft í líf sitt og aðstæður (McMillan, 2008). 

     Ég var nokkuð lengi að velta því fyrir mér hvernig ég vildi hafa þetta verkefni. Þegar 

ég var búin að ákveða markmiðin með verkefninu og setja saman rannsóknarspurningar, 

leitaði ég til forstöðuþroskaþjálfa í sjálfstæðri búsetu og bað hana um að aðstoða mig 

við að finna fólk sem væri tilbúið til að deila með mér sögu sinni. Eina óskin sem ég 

setti fram var að viðmælendur mínir hefðu reynslu af ólíku búsetuformi og hefðu flutt af 

stofnun eða sambýli í sjálfstæða búsetu. Þetta var auðsótt mál og gaf hún mér upp tvö 

símanúmer og setti ég mig í samband við fólkið í kringum síðustu áramót. Þau voru 

bæði jákvæð á þátttöku í þessu verkefni með mér. Ég útskýrði fyrir þeim hverju ég væri 

að leyta eftir með gerð þessa verkefnis, að mig langaði til þess að taka viðtöl við þau um 

þeirra líf og ræða um þeirra upplifun af ólíku búsetuformi og þeirri þjónustu sem þau 

eru að fá inná heimili sitt í formi frekari liðveislu.  
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3.2 Þátttakendur 

 

Eins og fram hefur komið voru þátttakendur valdir með tilliti til þess að þeir hefðu 

reynslu af því að búa á sambýli og/eða stofnunum og vera svo flutt í sjálfstæða búsetu 

og að hafa af því nokkra reynslu. Fyrir valinu urðu ólíkir einstaklingar með ólíka 

reynslu og eru þau einnig á ólíkum aldri. Um er að ræða konu um þrítugt og karlmann 

um fimmtugt. Þau eiga þó það sameiginlegt að hafa farið úr foreldrahúsum nokkuð ung 

að árum eða á aldrinum 17-23 ára. Hér á eftir er stutt kynning á þátttakendum. Þar sem 

þau tilheyra fámennum hópi eru lýsingar á þeim stuttar og ekki mjög nákvæmar. Tekið 

skal fram að þau eru ekki kynnt undir sínum réttu nöfnum og ýmsum staðarheitum er 

breytt svo og er staðreyndum hagrætt í því skyni að koma í veg fyrir að þátttakendur 

þekkist og til að tryggja við þau trúnað. 

 

Hanna er tæplega þrítug kona sem starfar sem aðstoðarmaður á skóladagheimili í 

grunnskóla. Hanna á góða fjölskyldu sem henni þykir mjög vænt um. Hanna fer allra 

sinna ferða fótgangandi um bæinn þar sem hún býr. Hún er mikil félagsvera og stundar 

íþróttir og tómstundir af áhuga. Hanna býr í bjartri og fallegri íbúð á fyrstu hæð í 

fjölbýli. Þar er snyrtilegt innandyra og smekklega innréttað. Andrúmsloftið heima hjá 

henni virkar notalegt og hreinlætislyktin leggur út á stiganginn. 

  

Diðrik er um fimmtugt, hann býr í lítilli íbúð á annarri hæð í fjölbýli. Þegar komið er 

inní íbúðina ber hún þess merki að þar býr karlmaður og nokkur piparsveinabragur er 

yfir öllu innandyra. Þá er átt við að hlutirnir eru bara þar sem þeir eru og ekkert endilega 

á sínum réttu stöðum. Diðrik stundar vinnu á almennum vinnumarkaði auk þess að taka 

þátt í félagsstarfi, hann hefur áhuga á íþróttum og æfir með fötluðu fólki í sínum 

heimabæ. Diðrik á góða fjölskyldu, þó er aðeins annað foreldri hans á lífi en hann á 

bræður á lífi og eina systur sem hefur reynst honum vel. 
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3.3 Öflun og greining gagna 

 

Þegar ég hóf vinnu við gerð spurningalistans reyndist sú vinna aðeins erfiðara en ég hélt 

þar sem að ég þurfti að passa mig á að hafa spurningarnar auðskiljanlegar og ekki 

flóknar með það í huga að ná fram þeim svörum sem myndu nýtast mér við 

verkefnavinnuna. Með aðstoð leiðbeinanda míns tókst mér að setja saman spurningalista  

sem ég var sátt við og þegar ég tók viðtölin kom á daginn að hann virkaði vel.   

     Þegar kom að framkvæmd viðtalanna gekk allt vel, ég gaf mér góðan tíma með 

viðmælendum mínu, bauðst til að koma oftar en einu sinni en þess þurfti ekki. Ég fékk 

að skoða persónulegar ljósmyndir og hlustaði á frásagnir viðmælanda minna úr þeirra 

lífi áður en eiginlegt viðtal hófst. Viðtölin voru tekin upp á segulband, þau síðan afrituð 

orðrétt og greind samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum í þemu. 

     Með greiningu gagna er átt við að til þess að skilja gögnin á sér stað kóðun, sem 

þýðir að farið er skipulega yfir gögnin og leitað eftir ákveðnum flokkum eða þemum 

sem birtast í gögnunum. Með þessari aðferð einbeita rannsakendur sér að því að skilja 

þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður (Esterberg, 2002). 

 

3.4 Samantekt 

 

Í þessum kafla hefur aðferð og framkvæmd könnunarinnar verið lýst en um er að ræða 

könnun sem byggir á aðferðafræði eiginlegra rannsókna. Tekin voru viðtöl við 

þátttakendur, á heimilum þeirra. Þátttakendur voru kynntir til sögunnar og gagnasöfnun 

og greining gagna gerð skil. Í næsta kafla verða niðurstöður könnunarinnar kynntar, en 

þær byggja á greiningu rannsóknargagna og leitast verður við að tengja þær við 

fræðilega umfjöllun verksins, hugmyndafræðina, lög og reglugerðir og þróun í 

búsetumálum fatlaðs fólks á Íslandi í gegnum tíðina. 

 

 

 

 



32 

4  „Ég var svo kátur eitthvað og ég var með smá fiðring“ 

 

Hér á eftir verða niðurstöður könnunarinnar kynntar útfrá þeim meginþemum sem komu 

í ljós við úrvinnslu og greiningu gagna. Fyrst verður rætt um æskuárin, hvernig líðan 

viðmælenda var þegar þau voru börn, sagt frá skólagöngu og samskiptum við önnur 

börn og fjölskyldur þeirra. Þar á eftir er sagt frá upplifun þátttakenda af því að flytja að 

heiman í fyrsta skipti. Síðan er kafli um daglegt líf þátttakenda á stofnuninni og/eða  

sambýlinu sem þau bjuggu á, hvernig þau upplifðu þjónustuna þar og samskipti við 

starfsfólk. Að síðustu er rætt um lífið í sjálfstæðri búsetu, hvernig líf þátttakenda er í 

dag, hvað hefur breyst og hvernig þau eru að upplifa þjónustuna og samskipti við 

starfsfólk sem kemur inná heimili þeirra. 

 

4.1 Æskuárin 

 

Þátttakendur áttu það sameiginlegt að upplifa æskuárin á jákvæðan og ánægjulegan hátt. 

Bæði ólust upp á sveitabæ með öllu því frelsi sem því getur fylgt, þau ólust upp hjá 

foreldrum sínum og áttu bæði systkini. Þau áttu vini og fannst þeim þau falla í hópinn. 

Þau rifjuðu upp ýmsa leiki sem þau tóku þátt í, góðar minningar og skemmtileg atvik úr 

barnæskunni. Þegar rætt var um skólaárin komu annarskonar minningar upp á 

yfirborðið. Bæði höfðu þau upplifað erfið samskipti við önnur börn og/eða fólk sem 

tengdist þeirra skólagöngu. Diðrik er töluvert eldri en Hanna og þegar hann var að alast 

upp voru fá úrræði í boði fyrir fötluð börn, Diðrik segir hér frá samskiptum sínum við 

konu skólastjórans: 

 ... kona skólastjórans var svo fúl út í mig og kallaði á mig að 

koma inn, þá átti ég að læra á klukku, svona einhverja klukku og 

hún tók mig ... hún var svolítið hörð við mig og mér gekk illa að 

læra á klukku. Hún vildi að ég kæmi inn og færi að læra á 

klukku og síðan lærði ég það og hún var alveg, kallaði á mig og 

sagði „komdu“, hún var hörð við mig. 

Þarna má greina birtingarmynd þeirra viðhorfa sem ríktu í garð fatlaðra barna á þessum 

tíma. Diðrik er fæddur rétt eftir miðja síðustu öld og á þeim tíma var skilningur á fötlun 
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takmarkaður og þjónusta við fatlað fólk í samræmi við lög um fávitahæli  nr. 18/1936 

og síðar lög um fávitastofnanir nr. 53/1967. Þessi lög samræmast þeirri skoðun  sem 

ríkti hér á landi þar sem litið var svo á að þroskahömlun væri sjúkdómur (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Hinn læknisfræðilegi skilningur ríkti hér á landi á þessum tíma 

og birtist í því að þegar læknisfræðileg greining liggur fyrir, er litið þannig á að 

manneskjan þarfnist sérfræðiaðstoðar og algengt hefur verið að fatlað fólk sé aðgreint 

og sett inn á stofnanir (Rannveig Traustadóttir, 2003). Það er einmitt það sem Diðrik 

upplifir þegar hann er sendur að heiman um 18 ára aldur og fer þá á Tjaldanes sem var 

ein af sólarhringsstofnunum þess tíma, en fjallað er um þá upplifun í næsta kafla hér á 

eftir. 

     Hanna er fædd rúmum tuttugu árum seinna. Hún gekk fyrst í sinn heimaskóla en 

þegar námsefnið fór að þyngjast átti hún erfitt með að fylgja hinum börnunum eftir. Þá 

var hún send í almennan skóla í öðru sveitarfélagi og síðan í sérdeild sem var staðsett í 

nálægu sveitarfélagi við hennar heimili. Þegar Hanna var í grunnskóla var langt liðið 

fram á níunda áratug síðustu aldar og eru viðhorf gagnvart fötluðu fólki að breytast með 

nýjum lögum en lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 höfðu þar töluverð áhrif. Fatlað 

fólk varð sýnilegra í samfélaginu og umræða um réttindi þess varð meiri. 

Hugmyndafræðin um eðlilegt líf og aukna samfélagsþátttöku var orðin vel þekkt á 

þessum tíma enda má sjá merki hennar í lögunum. Nirje (1980) lagði áherslu á að 

eðlilegt líf þýddi að fatlað fólk upplifði eðlilegan dagshrynjanda eins og allir aðrir, fari á 

fætur að morgni, klæði sig, mæti til vinnu og taki þátt í tómstundum. Til að þátttaka 

fatlaðs fólks geti orðið til jafns á við aðra þarf að huga að ýmsu, sem dæmi má nefna að 

fatlað fólk fái tækifæri til þess að stunda nám í almennum skólum og fá atvinnu á 

almennum vinnumarkaði. Hanna lýsir reynslu sinni af því hvernig líf hennar var eftir að 

hún fór úr sveitinni og í almennan skóla með eftirfarandi hætti: 

Það var sagt bara allskonar ljót orð eins og vangefin og svo 

vangefin og svo var sagt við eina stelpu í bekknum mínum 

gleraugnaglámur og gera grín að því að hinir væru öðruvísi og 

fatlaðir og svona ... mér leið ekki vel. 

Hanna hefur mikla þörf fyrir að tala um þessa tíma og hún rifjar upp fleiri atvik er snúa 

að „áreitni“ eins og hún kallar þetta. Henni finnst hún vera öðruvísi en aðrir og henni er 

mikið í mun að koma því til skila að henni leið illa á þessum árum í skólanum og hún 

segir að þessi lífsreynsla liti líf hennar enn þann dag í dag. Í rannsókn Guðrúnar 
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Stefánsdóttur (2008) lýsir Edda Guðmundsdóttir svipaðri lífsreynslu. Hún talar um að 

hún og vinir hennar viti hvernig það er að vera með fötlun. Hér áður fyrr upplifðu þau 

að sögð voru við þau ljót orð eins og að þau væru fávitar og vangefin. Þannig eru þau 

ekki segir Edda: „Við erum ekki eins og þessi ljótu orð segja“. Það er réttur hverrar 

manneskju að vera talin fullgildur þátttakandi í samfélaginu og tengist þessi réttur 

sjálfsvirðingu hvers og eins. Rétturinn til þess að vera viðurkenndur þátttakandi í 

þjóðfélaginu á líka við um fatlað fólk. Hver einstaklingur á að vera virtur og koma á 

fram við hann af virðingu (Tideman, 2005). Edda og Hanna eiga það því báðar 

sameiginlegt að hafa upplifað vanvirðingu í samfélaginu og er óhætt að leiða að því 

líkur að það hafi haft áhrif á líf þeirra og sjálfsvirðingu. 

 

4.2 Flutt að heiman 

 

Diðrik og Hanna voru bæði ung að árum þegar þau fluttu að heiman. Hann flutti á 

Tjaldanes  þegar hann var 18 ára, en hún fór á sambýli þegar hún var rúmlega tvítug. 

Tjaldanesheimilið var ein af fjórum sólarhringsstofnunum fyrir fatlað fólk á Íslandi og 

tók til starfa árið 1965, frá upphafi hafa þar aðeins dvalist drengir ( Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Diðrik segist hafa verið sendur þangað þó hann hafi ekki verið 

tilbúin til þess að yfirgefa fjölskylduna. Hann sagði: 

En svo fór ég suður árið 1974, þá lenti ég á einhverri svona 

stofnun. Ég bara skildi það ekki, mér var sagt að ég ætti að fara 

bara að heiman og þau vildu að ég færi á Tjaldanes. Ég var þar í 

fjögur ár og það voru bara eintóm slagsmál þar, það voru bara 

einhverjir strákar og það voru slagsmál á kvöldin. Ég var þarna í 

fjögur ár og lenti bara í endalausum slagsmálum. Ég var svo 

sendur í rúmið um sjöleytið á kvöldin. Mér fannst margir vera 

vondir við mig þarna. 

Þarna er dæmi um hlutskipti fatlaðs fólks á þessum tíma. Foreldrar fatlaðra barna höfðu 

fá úrræði og eins og Margrét Margeirsdóttir (2001) bendir á var staðan á þessum árum 

þannig að engin önnur þjónusta var í boði og það var ekki auðvelt fyrir foreldra að láta 

börnin frá sér. Það var samt nokkuð algengt að börn og ungt fólk voru send inná þessar 

stofnanir, því það var mörgum foreldrum um megn að annast fötluð börn sín. Auk þess 
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lagði hið opinbera áherslu á að koma þessum stofnunum upp og eins og fram kemur í 

lífssögu Ragnheiðar Guðmundsdóttur var foreldrum ráðlagt að senda börn sín á 

stofnanir. Hinn læknisfræðilegi skilningur og trúin á álit lækna og sérfræðinga þess tíma 

urðu til þess að foreldrarnir ákváðu að senda börnin sína frá sér á stofnanir (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008).  

     Doktorsrannsókn Guðrúnar (2008) varpar ljósi á hlutskipti fatlaðs fólks á þessum 

tíma. Sögur þeirra Eddu og Ragnheiðar eiga það sameiginlegt að þeim fannst erfitt að 

vera sendar á stofnun og þeim leið ekki vel þar. Þær söknuðu fjölskyldna sinna og 

upplifðu reiði, einmanaleika og söknuð. Diðrik hafði svipaða sögu að segja um þetta 

tímabil í lífi sínu, en að auki skyldi hann alls ekki hvers vegna hann var sendur á þennan 

stað. Það var aldrei rætt við hann um það og af lýsingum hans má draga þá ályktun að 

þetta hafi verið honum erfið upplifun. Líf á stofnun hefur án efa verið mörgu fólki erfitt 

og sýn á fötlun og hugmyndafræði höfðu áhrif á uppbyggingu stofnana (Johnson og 

Traustadóttir, 2005). Það er vel hægt að ímynda sér að það hafi verið erfitt fyrir ungling 

eins og Diðrik að fara úr öryggi sveitalífsins, frá fjölskyldunni og inná 

sólarhringsstofnun. 

     Hanna flutti beint á sambýli þegar hún fór að heiman og var sá flutningur vel 

undirbúin áður en að því kom. Foreldrar hennar sóttu um búsetu fyrir hana og vissi 

Hanna hvað stóð til: 

Ég flutti fyrst á sambýli. Mér fannst það skrítið. Ég stóð á 

bakvið mömmu, ég var svolítið feimin. Mamma sagði við mig 

að ég ætti að kynnast fólkinu. Mér fannst þetta allt í lagi en mér 

fannst bara sko, en ég vissi að við gerðum margt skemmtilegt á 

sambýlinu. 

Hanna flutti á sambýlið í kringum árið 2000. Þá var stefnan fyrir nokkru orðin sú að 

eðlilegt væri að fatlað fólk byggi á sambýlum, sem talið var best að staðsetja í 

íbúðabyggð (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Reynsla þeirra Diðriks og Hönnu af því að 

flytja að heiman er frekar ólík og líklegt er að hún mótist af gildandi lögum og þeirri 

hugmyndafræði sem unnið var eftir á hvorum tíma fyrir sig. 
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4.3 Lífið á sambýlinu 

 

Diðrik og Hanna eru bæði jákvæð gagnvart þeim tíma sem þau bjuggu á sambýli en 

upplifa veru sína þar nokkuð ólíkt. Diðrik fannst ágætt að prófa þetta og leit á veru sína 

þar sem nokkurskonar millibil á leið sinni eitthvað annað. Hann sagði: 

Ég fluttist inn árið 1997, þá fannst mér þetta vera bara allt í lagi 

og gaman að geta komist þar inn og sjá aðra, fólk og bara að 

hitta fólk ... Mér fannst bara allt í lagi að prófa þetta, fyrst áður 

en maður fór útí eitthvað annað. 

 Reynsla Hönnu var önnur, hún upplifði hindranir í samskiptum við 

starfsfólk og aðra íbúa. Um reynslu sína sagði Hanna:  

Stundum var ágætt að vera þarna og stundum ekki. Í eitt skipti 

nennti ég ekki að gera neitt og þegar ég ætlaði að fara að elda þá 

var mér sagt að það væri búið að ákveða mat án þess að láta mig 

vita ... Einu sinni vorum við báðar í baði, ég og vinkona mín 

þann dag og konan leyfði okkur að fara saman inná stóra 

klósettið. Konan leyfði það og við höfðum óvart gleymt að læsa 

eða það mátti ekki læsa hurðinni, konan á vaktinni bannaði það. 

Og svo óð strákurinn inn og vinkona mín fór að æsa sig. 

Þarna er Hanna að lýsa lífinu á sambýlinu og hversu óþægilegt henni fannst að hafa lítið 

einkalíf. Þessi upplifun samræmist því sem Edda Guðmundsdóttir sagði um veru sína á 

sambýli, en henni fannst vera mikill hávaði og truflun sem henni líkaði illa. Edda var 

hrædd um dótið sitt og lýsir hún aðstæðum sem einkenndust af ónæði og óöryggi um 

eigur sínar og persónulega líðan sína (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er fjallað um virðingu fyrir 

einkalífi fatlaðs fólks og kemur þar fram í 22. grein samningsins að enginn fatlaður 

einstaklingur skuli sæta því að einkalíf hans sé truflað af geðþótta eða með ólögmætum 

hætti, þetta nær yfir þá þætti lífsins sem snúa að einkalífi svo sem fjölskyldulíf, 

heimilislíf eða samskipti af öðru tagi. Edda verður fyrir því að þessi réttur hennar er 

brotin og það sama má segja um Hönnu  sem upplifir að einkalíf hennar og vinkonu 
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hennar er truflað af geðþótta starfsmanns, með þeim afleiðingum að íbúi sambýlisins 

veður inn á þær þar sem þær eru í baði. 

     Hanna upplifði veruna á sambýlinu frekar neikvæða á köflum en sagði þó að 

konurnar á sambýlinu hefðu kennt henni ýmislegt, það sama má segja um Diðrik en 

Hanna hafði þetta að segja:  

Konurnar vildu að ég passaði alltaf þegar að það voru mínir 

eldhúsdagar. Að halda þeim en ekki sleppa þeim. Þá átti ég að 

hafa kaffitímann og konurnar aðstoðuðu mig. Þá fékk ég að ráða 

hvað var í matinn. Mér var kennt ýmislegt. 

     Þarna er Hanna að lýsa því að hún hafi fengið aðstoð og kennslu í ýmsu formi, fram 

kom í viðtalinu að hún er að vísa til athafna daglegs lífs, henni var kennt að brjóta 

saman þvott og elda mat og baka svo eitthvað sé nefnt. Af þessu má sjá að um 

valdeflingu er að ræða í því formi að með því að læra að bjarga sér öðlaðist Hanna meiri 

stjórn yfir eigin lífi. Með því að hafa völd yfir eigin lífi öðlast fólk aukin lífsgæði og 

mannréttindi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

     Diðrik var eins og áður sagði jákvæður gagnvart dvöl sinni  á sambýlinu, en þegar 

vel er að gáð var eitt og annað sem honum finnst vera betra í dag en þegar hann var á 

sambýlinu. Diðrik sagði: 

Ég veit bara það að mér finnst betra að vera í sjálfstæðri búsetu. 

Mér finnst ég geta tekið mikið meiri ákvörðun ef ég þarf en 

þegar ég var á sambýlinu. Þá var starfsfólkið að segja manni 

hvenær maður átti að fara í sturtu og skipta um föt. Ef að maður 

er einn þá bara fer ég eftir vinnu og er vanur að skella mér í 

sturtu sjálfur. 

 Það að taka eigin ákvarðanir um líf sitt hlýtur að vera öllum mönnum mikilvægt. 

Goodley (2000) bendir á að sjálfsákvörðunarréttur sé rétturinn til þess að tala fyrir sig 

og taka ákvarðanir um það sem hver og einn telur vera sjálfum sér fyrir bestu. 

Samkvæmt upplifun Diðriks virtist sem hann hafi verið meðvitaður um þann mikla mun 

sem fólst í því fyrir hann að fara af sambýlinu og flytja í íbúðina útí samfélaginu. 
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4.4 Lífið í sjálfstæðri búsetu 

 

Diðrik og Hanna höfðu búið misjafnlega lengi á sambýlum þegar þau fluttu í sjálfstæða 

búsetu og reynsla þeirra af aðdraganda þess að flytja var nokkuð ólík. Diðrik var í 

umræðuhóp í Fjölmennt, sem er símenntunarmiðstöð fyrir fatlað fólk. Þar var sjálfstæð 

búseta kynnt sem valmöguleiki og kostir og gallar þess að búa í eigin íbúð voru ræddir. 

Diðrik fékk áhuga á því að sækja um sjálfstæða búsetu í framhaldinu og ráðfærði hann 

sig við forstöðukonu sambýlisins sem hann bjó á, hún tók vel í áform hans og hvatti 

hann til að sækja um. Diðrik lýsir tilfinningum sínum þannig: „Ég var svo kátur eitthvað 

og ég var með smá fiðring“. 

     Þarna er Diðrik að greina frá því hvernig það kom til að hann flutti í sjálfstæða 

búsetu  eins og hann upplifði það sjálfur. Í 1. grein laga um félagsþjónustu nr. 40/1991, 

kemur fram að við framkvæmd félagsþjónustu skuli gæta þess að einstaklingurinn sé 

hvattur til þess að taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum, styrkja skuli hann til sjálfshjálpar 

og virða skuli sjálfsákvörðunarrétt hans. Í tilviki Diðriks er óhætt að meta það sem svo 

að verið sé að vinna eftir ofangreindum lögum. Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) 

segir frá því að valdefling hefur meðal annars verið skilgreind þannig að fatlað fólk 

öðlist meiri stjórn á eigin lífi og öðlist þannig aukin lífsgæði og mannréttindi. Með 

valdeflingu er fötluðu fólki gert kleyft að taka ákvarðanir um eigið líf án tillits til þess 

sem hentar þjónustustofnunum. Með því að fá fræðslu og hvatningu frá Fjölmennt og 

forstöðukonu sambýlisins er Diðrik að upplifa valdeflingu, en hvort að ákvörðun hans 

um að sækja um sjálfstæða búsetu hafi hentað þjónustustofnuninni eða ekki, skal ósagt 

látið. Brynhildur G. Flóvenz (2004) hefur bent á að töluverðar breytingar hafa átt sér 

stað í málefnum fatlaðs fólk á síðustu áratugum. Aukin skilningur er orðin á því að 

fatlað fólk búi á sínu eigin heimili og augu fólks opnuðust fyrir því að fatlað fólk hefði 

þörf fyrir að eiga sitt eigið heimili eins og allir aðrir. 

     Áður en Hanna flutti í eigin íbúð bjó hún í íbúðakjarna þar sem hún deildi íbúð með 

annarri konu. Hönnu fannst staðsetning íbúðarinnar slæm að því leyti að langt var að 

fara til vinnu og í skóla. Þar sem Hanna fer um allt fótgangandi kom að því að hún gafst 

upp og ákvað að hún vildi flytja nær sínum vinnustað. Hanna lýsir þarna hvernig hún 

tók sjálf ákvörðun um að flytja í sjálfstæða búsetu, hún ræddi við sinn liðveitanda og 

brást hann við beiðni hennar og aðstoðaði hana við að sækja um íbúð.  

Með því að bregðast við beiðni Hönnu er liðveitandinn að vinna samkvæmt reglugerð 

um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2012, en þar kemur fram að markmið 
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með þessari reglugerð er að fatlað fólk fái sérstakan stuðning og þá þjónustu sem er 

sniðin að þörfum hvers og eins. Þessi ákvörðun Hönnu og viðbrögðin sem hún fékk frá 

sínum liðveitanda gætu einnig hafa orðið til þess að Hanna öðlaðist meiri sjálfsákvörðun 

en Guðrún V. Stefánsdóttir (2008) talar um að sjálfsákvörðunarrétturinn sé rétturinn til 

þess að tala fyrir sjálfan sig og taka eigin ákvarðanir um það sem hver manneskja telur 

að sé sjálfri sér fyrir bestu. Af lýsingum Hönnu er hægt að sjá að hún taldi það vera sér 

fyrir bestu að flytja nær sínum vinnustað og það var svo það sem hún gerði með aðstoð 

liðveitanda síns. 

     Hanna og Diðrik upplifðu bæði jákvæða hluti við að flytja í sjálfstæða búsetu. Þegar 

þau voru spurð um þetta ferli þá kom í ljós að þau áttu bæði val um að fara í sjálfstæða 

búsetu, en þegar talið barst að því hvaða búsetuform væri í boði var valið skýrt. Diðrik 

lýsti því þannig að annar maður hefði verið á undan honum á biðlista að fá íbúðina sem 

Diðriki stóð til boða. Haldin var fundur um það hvor þeirra fengi íbúðina og úr varð að 

Diðrik varð fyrir valinu. Hann lýsti því þannig: „Ég var svo kátur eitthvað þegar það var 

komið, ég sagði yes þegar að ég fékk þetta“.  

     Rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis á allra síðustu árum benda til þess að 

biðlistar eftir búsetu séu langir og tilboð um búsetu koma með stuttum fyrirvara. Þegar 

tilboðin svo koma þá hefur fólk sjaldnast val um tvo staði að flytja á (Lilja 

Össurardóttir, 2010; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). Í könnuninni var ekki spurt um 

lengd þess tíma er viðmælendur voru á biðlista en Diðrik greindi frá því að hann hefði 

þurft að bíða nokkuð lengi eftir ákvörðun og svo flutti hann með stuttum fyrirvara eftir 

að ljóst var að honum stæði íbúðin til boða. 

     Hanna ræddi við sinn liðveitanda um að hana langaði að flytja í íbúð í sjálfstæðri 

búsetu. Hönnu stóð svo til boða ákveðin íbúð sem hentaði vel, því hún vildi helst búa á 

ákveðnum stað í bænum. Um það sagði Hanna:  

Ég get verið svona aðeins nær miðbænum hérna. Sko, ég 

reiknaði það út um daginn, vegalengdina héðan og niður á 

Kentucky og ég er nær Kentucky en þegar ég bjó á hinum 

staðnum. 

Af upplifun þeirra beggja má sjá að þau fengu ákveðið tilboð um búsetu sem þau þurftu 

að velja eða hafna. Þetta samræmist rannsókn Sigrúnar Broddadóttur (2010) en 

niðurstöður hennar benda til þess að ungt fatlað fólk hafi takmarkað val um búsetu. 
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Hanna valdi íbúðina af því staðsetningin hentaði vel, það má líta svo á að staðsetningin 

hafi verið heppileg fyrir Hönnu annars hefði hún trúlega þurft að hafna boðinu. 

      Í 19. grein samnings um réttindi fatlaðs fólks kemur meðal annars fram að 

aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til þess að lifa sjálfstæðu lífi í samfélaginu eins 

og allir aðrir og á þann hátt sem hver og einn velur fyrir sig, að fötluðu fólki sé veitt 

tækifæri til að velja sér búsetustað og jafnframt að þeir geta valið með hverjum og hvar 

þeir búa (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Þegar 

upplifun Diðriks og Hönnu er mátuð við þessa grein samningsins kemur í ljós að með 

því að flytja í sjálfstæða búsetu ráða þau vissulega með hverjum þau búa, en eins og 

fram hefur komið fengu þau bæði tilboð um búsetu sem þau þurftu svo að velja eða 

hafna, því má segja að þau velji sér hvorki búsetustað, né hvar þau búa. 

     Þegar horft er til ánægju með þá búsetumöguleika sem viðmælendum mínum voru 

boðnir, samræmist það úttekt Velferðarráðuneytisins (2011) sem framkvæmd var af 

Félagsmálaráðuneytinu. Þar kom fram að 40% svarenda voru mjög ánægð með þá 

búsetumöguleika sem þeim höfðu verið boðnir. Diðrik og Hanna virðast bæði vera sátt 

við það búsetuúrræði sem þeim var boðið og samkvæmt ofangreindu var á þeim að 

heyra að þörfum þeirra hefði verið mætt hvað það varðaði. Það er þó vert að hafa í huga 

að þau höfðu ekki samanburð við önnur eða betri búsetuform og þekkja ekki annað en 

það sem þau hafa upplifað hingað til. 

     Þegar talið berst að því hvað hafi verið stærsta breytingin við að flytja í sjálfstæða 

búsetu er Diðrik mjög skýr hvað þetta varðar, honum finnst margt hafa breyst því að 

annars væri hann ekki í neinni vinnu, en hann er búin að vera að vinna á almennum 

vinnumarkaði í 3-4 ár eða síðan hann fór í sjálfstæða búsetu. Þegar Diðrik bjó á 

sambýlinu hafði hann ekki val um að stunda vinnu á almennum markaði en, það 

breyttist þegar hann var komin í sjálfstæða búsetu. Fljótlega eftir að hann flutti var 

honum boðið að taka þátt í tilraunaverkefni sem fólst í því að nokkrir fatlaðir 

einstaklingar hófu störf í fyrirtæki í bænum og hefur það verkefni gengið vel síðan. Líta 

má svo á að þessi upplifun Diðriks samræmist skoðunum þeirra sem aðhyllast félagsleg 

sjónarhorn á fötlun, því út frá því eru það samfélagslegar hindranir sem eiga þátt í að 

fatla fólk, fötlunin er afleiðing af þeim hindrunum sem settar eru af ófötluðu fólki sem 

býr í samfélaginu og ekki er gert ráð fyrir fjölbreytileika (Oliver, 1996; Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Óhætt er að máta þetta við þá lífsreynslu Diðriks að geta ekki 

stundað atvinnu á almennum markaði á meðan hann bjó á sambýlinu. Ennfremur er 

hægt að leiða líkum að því að ástæða þess hafi verið hinn læknisfræðilegi skilningur á 
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fötlun en samkvæmt Rannveigu Traustadóttur (2003;2006) hefur það sjónarhorn lengi 

litað viðhorf og nálgun almennings og fagmanna og gerir reyndar enn. Tilhneiging hefur 

verið til þess að líta á einstaklinga sem ólánsöm fórnarlömb sem eru háð umönnun, 

lækningu, meðferð eða þjálfun sem þeim er veitt af fagmönnum. Fötlunin er álitin vera 

harmleikur í lífi viðkomandi einstaklings og skerðingin talin vera ástæða allra erfiðleika 

einstaklingsins. Þetta viðhorf horfir lítið sem ekkert til ytri aðstæðna eða tekur tillit til 

áhrifa umhverfisins (Rannveig Traustadóttir, 2006). Því er vel hægt að ímynda sér að 

þetta sjónarhorn hafi haft áhrif á það að Diðrik fékk ekki að stunda vinnu fyrr en hann 

var komin út í samfélagið í eigin íbúð.  

     Ennfremur er vert að skoða þetta í ljósi norræna tengslaskilningsins en þar er bent á 

að eitt sjónarhornið á fötlun sé aðstæðubundið sem, þýðir að það tengist aðstæðum 

hvort að skerðing viðkomandi leiðir til fötlunar. Fötlunin hefur ekki með einstaklinginn 

sjálfan að gera heldur aðstæður í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006; 

Shakespeare, 2006). Hægt er að skoða líf Diðriks út frá þessari skilgreiningu þar sem að 

þegar hann bjó inná sambýlinu var hann talinn ófær um að stunda atvinnu á almennum 

vinnumarkaði, en í öðrum aðstæðum er hann talin fær um það, eða þegar hann er farinn 

að búa einn í íbúð útí samfélaginu.  

 

     Hanna telur að margt hafi breyst í lífi hennar til hins betra eftir að hún flutti í  

sjálfstæða búsetu. Hún sagði: „Í sjálfstæðri búsetu getur maður verið frjáls allra sinna 

ferða og haft sitt einkarými“. Þessi setning lýsir vel upplifun Hönnu af lífi sínu og 

lífsgæðum. Hún virðist upplifa sig nokkuð frjálsa og finnst mikilvægt að geta farið allra 

sinna ferða á eigin forsendum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (2003) skilgreinir 

lífsgæði þannig að hugsa verði um þau í samhengi við þróun samfélagsins sem og þarfir 

þeirra sem þar búa. Um er að ræða huglægt mat á aðstæðum einstaklinga eða hópa sem 

verða gjarnarn fyrir áhrifum frá ýmsum þáttum eins og hamingju, heilsu, frelsi frá 

kúgun og fleiri þátta. Hanna sem lýsti því hvernig hún varð fyrir „áreitni“ í skóla og 

upplifði skort á einkalífi á sambýlinu sem hún bjó á áður, hefur nú öðlast framangreind 

viðhorf gagnvart lífi sínu og er hægt að greina merki þess að hún búi við betri lífsgæði 

en áður í formi þess huglæga mats sem hún leggur í aðstæður sínar. 

Diðrik upplifði aftur á móti mikilvægast að geta farið að vinna á almennum markaði 

eftir að hann flutti. Það er vel hægt að ímynda sér að sú breyting hafi haft veruleg áhrif á  

lífsgæði hans. Lýsingar Diðriks á þeim breytingum sem áttu sér stað samræmast því 

sem Tideman (2005) segir eða að hver einstaklingur eigi rétt á því að vera virtur og 
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viðurkenndur í samfélaginu og koma eigi fram við hann af virðingu. Diðrik fannst það 

bæta líf sitt mikið að fá þetta tækifæri. 

     Í umfjöllun sinni um eðlilegt líf lagði Kebbon megin áherslu á ytri aðstæður fólks. 

Kebbon lagði megin áherslu á ytri aðstæður fatlaðs fólks, lífskjör og umhverfi. Hann 

segir að lífsgæði séu persónuleg og huglæg upplifun einstaklinganna (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Áherslur Kebbons eru í samræmi við upplifun Diðriks en hann 

segist ráða lífi sínu sjálfur, hann er í kór og fer á Boccia-æfingar með öðru fötluðu fólki. 

Á kvöldin hefur hann það rólegt eða eins og hann segir sjálfur: „Svo get ég bara legið í 

leti á kvöldin inní stofu og horft á fótbolta í ró og næði“. Þó að það megi draga þá 

ályktun að Diðrik ráði sínu lífi sjálfur þá er vel hægt að lesa á milli línanna að hann 

fylgir eftir fyrirfram ákveðinni dagskrá, sem er ekki endilega upphaflega hans skipulag.  

     Útfrá stöðu þeirra Hönnu og Diðriks má segja að þau séu sátt í sjálfstæðri búsetu og 

frásagnir þeirra bera þess merki að þau séu ánægð með lífsgæði sín. Líf þeirra er samt 

enginn dans á rósum frekar en hjá öðru fólki og þau þurfa að takast á við hluti í daglegu 

lífi sem geta valdið þeim erfiðleikum og kvíða. Hanna lýsti því til dæmis hvernig hún 

finnur stundum fyrir einmanaleika þegar hún er ein í íbúðinni sinni. Hún sagði: 

„Stundum kemur það fyrir að ég finni fyrir einmanaleika, það er mjög oft. Erfiðast er 

þegar ég fæ köstin, leiðiköst og stundum fer ég að gráta“. 

     Diðrik sem er með sjúkdóm sem hefur töluverð áhrif á líf hans, lýsir sinni reynslu 

aðeins öðruvísi, hann sagði: „Mér finnst betra að vera einn, en það er vissulega áhætta 

að vera einn útaf fyrir sig því ég gæti veikst stundum“.  Á þessu má sjá að þau Hanna og 

Diðrik eru að takast á við bæði gleði og sorgir í sjálfstæðri búsetu og líf þeirra er um 

margt líkt lífi allra annarra.  

     Þegar talið barst að því hvernig viðmælendur mínir væru að upplifa þá þjónustu sem 

þau þiggja inná heimili sitt hafði Hanna það helst að segja að henni finnst þjónustan 

vera mjög góð og hún er sátt við hana. Liðveitandinn hjálpar henni að halda utanum 

ýmislegt tengt hennar lífi eins og málefni er snúa að heimilishaldi. Samskiptum sínum 

við liðveitanda sinn lýsir hún sem svo:  „Ég get talað rólega við hana, hún getur verið 

róleg að koma hérna inn, því það er svo huggulegt hérna inni hjá mér.“ 

Þegar ég spurði hana hvort henni fyndist hún ráða sínu lífi sjálf miðað við þá aðstoð sem 

hún er að þiggja þá sagði hún: 
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Mér finnst bara voðalega gott að vera frjálsleg en ég myndi vilja 

það svo sannarlega að gera það sem ég ætla mér að gera. Ég met 

það bara sjálf hvort ég vil fá örbylgjuofn eða ekki. 

Af þessu má ráða að Hanna sé almennt ánægð með þá þjónustu sem hún fær inná sitt 

heimili og hvað varðar hennar eigin ákvarðanir, þá eru þess skýr merki að hún tekur 

sínar eigin ákvarðanir. Sjálfsákvörðunarréttur er rétturinn til þess að tala fyrir sjálfan sig 

og taka eigin ákvarðanir um það sem hver manneskja telur að sé sjálfri sér fyrir bestu. 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Þessi lýsing á vel við Hönnu og má álykta að hún sé 

vel meðvituð um þennan rétt sinn.  

     Diðrik hefur ákveðnar skoðanir á þeirri þjónustu sem hann er að þiggja inná sitt 

heimili og er hann einnig ánægður með þjónustuna, hann þarf ákveðna aðstoð við að 

halda utanum líf sitt og aðstoðar liðveitandinn hann við það. Athyglisvert er að þegar 

spurt er um fjármál þá kemur fram að Diðrik biður liðveitanda sinn um leyfi þegar hann 

vill kaupa hluti sem falla ekki undir daglega neyslu. Diðrik hefur þetta að segja um 

undurbúning fyrirhugaðrar utanlandsferðar: „Þá er hann að hjálpa mér og leyfir mér að 

kaupa svona, svona kannski naríur til þess að ég geti haft nóg af þeim eins og gengur og 

gerist.“ 

     Í framhaldi af þessu spurði ég Diðrik hvort hann réði yfir sínum peningum sjálfur, 

Diðrik sagði: „Já, en hann kannski ... ef að ég er að kaupa óhóflega þá kannski vill hann 

heldur að ég haldi í peninginn og sé ekki að eyða því í einhverja vitleysu“. Diðrik virðist  

ánægður með sinn liðveitanda og þá þjónustu sem hann fær inná heimili sitt þrátt fyrir 

að liðveitandinn haldi utan um fjármálin og hafi þar töluverð áhrif á ákvarðanatöku 

hans. Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf samanstendur af ákveðinni heimspeki og er 

einnig byggð á kröfum fatlaðs fólks sem berst fyrir sjálfsákvörðunarrétti, jöfnum rétti og 

sjálfsvirðingu fatlaðs fólks (Independent living institude, e.d.). 

     Þegar talað er um líf Diðriks og Hönnu er áhugavert að setja það í samhengi við 

skilgreiningu Adolf Ratzka á sjálfstæðu lífi, en hann bendir á að ekki sé hægt að tala um 

sjálfstætt líf þegar að það að vera með fötlun þýðir að fólk sé háð fjölskyldu sinni, háð 

almennum fjárlögum frá hinu opinbera til málaflokks fatlaðs fólks og þess að þurfa að 

fara eftir því sem sérfræðingar segja, sem telja sig vita manna best hvers fatlað fólk 

þarfnast til að lifa lífi sínu. Með þessu er Ratzka að segja að flestir telja að fatlað fólk sé 

ófært um að sjá um sig sjálft (Ratzka, 2007). Þegar líf viðmælenda minna er skoðað í 

þessu samhengi sést vel að líf þeirra fellur undir þessa skilgreiningu að mestu leyti. Þau 
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fá þjónustu frá sínu sveitarfélagi og eru háð ákvörðunum annarra að því leyti og 

þjónustan mótast af þeim fjárlögum sem hið opinbera setur í málaflokk fatlaðs fólks. Þar 

af leiðandi er þeim úthlutað aðstoð og þau ráða ekki hver aðstoðar þau, en fram kom í 

viðtölunum að þau ákveða í samráði við sinn liðveitanda hvenær þjónustan er veitt.  

 

4.5 Samantekt 

 

Hér í kaflanum hafa helstu niðurstöður viðtalanna verið kynntar. Farið hefur verið yfir 

þætti í lífi þátttakenda er tengjast markmiðum þessa verkefnis. Líf þeirra hefur verið 

skoðað með það að markmiði að tengja við fræðilega umfjöllun verksins 

hugmyndafræðina, lög og reglugerðir og þróun í búsetumálum fatlaðs fólks á Íslandi í 

gegnum tíðina. Í síðasta kafla ritgerðarinnar hér á eftir eru niðurstöður dregnar saman og 

rannsóknarspurningunum svarað. 
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5 Samantekt og niðurlag 

 

Í þessum síðasta kafla eru niðurstöður verkefnisins dregnar saman, 

rannsóknarspurningum verður svarað og ljósi varpað á þann lærdóm sem má draga af 

niðurstöðunum. Til upprifjunar voru rannsóknarspurningarnar þessar: 

Hvernig hefur ólíkt búsetuform haft áhrif á lífsgæði fatlaðs fólks? 

Hvernig er fatlað fólk að upplifa þá þjónustu sem það nýtur inná heimili sínu? 

Kaflinn skiptist í tvo hluta, í fyrri hlutanum er fjallað um áhrif ólíkra búsetuforma á  

lífsgæði fatlaðs fólks. Seinni hlutinn segir frá upplifun þátttakenda af þjónustunni sem 

þau fá inná heimili sín. Í lok þess kafla er rannsóknarspurningunum svarað, fjallað um 

hvaða lærdóma má draga út frá niðurstöðunum og horft til framtíðar. 

 

5.1 Ólík búsetuform: áhrif á lífsgæði  

 

Niðurstöður benda til þess að búsetuform hafi haft og hafi enn veruleg áhrif á lífsgæði 

fatlaðs fólks. Þegar horft er til baka yfir þá þætti sem komu fram varðandi reynslu þeirra 

Diðriks og Hönnu sést þó að líf þeirra hefur breyst töluvert í gegnum tíðina og breyting 

á búsetuformi hefur haft áhrif á lífsgæði þeirra til hins betra. Diðrik var sendur á 

sólarhringsstofnun sem unglingur og þegar hann hugsar til þess tíma kemur fram að 

honum leið ekki vel þar og upplifði hann tilfinningar sem samræmast þeim sem koma 

fram í rannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2008) en þar segja þær Edda og Ragnheiður 

frá því hvernig þær upplifðu reiði, einmanaleika og söknuð þegar þær voru á 

sólarhringsstofnunum. 

     Diðrik og Hanna bjuggu bæði á sambýlum og þegar reynsla þeirra þaðan er skoðuð 

kemur í ljós að þau þurftu bæði að lúta yfirráðum annarra og höfðu þar af leiðandi litla 

stjórn á eigin lífi. Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) hefur bent á að valdefling snúist 

um vald yfir eigin lífi. Þegar Diðrik bjó á sambýlinu var honum sagt hvenær hann átti að 

fara í sturtu og skipta um föt. Hanna talaði um skort á einkalífi, upplifun hennar er lík 

því sem Edda Guðmundsdóttir greinir frá í lífssögu sinni, hún segir frá því að hún hafi 

verið hrædd um dótið sitt á sambýlinu og fannst vera þar truflun og ófriður sem hún átti 

erfitt með að sætta sig við (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Af þessu má sjá að þau 
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Diðrik og Hanna voru háð ákvarðanatöku annarra að stórum hluta og höfðu takmarkað 

vald yfir einkalífi sínu á meðan þau bjuggu á sambýli.    

     Diðrik og Hanna upplifðu bæði töluverðar breytingar á lífi sínu þegar þau fluttu í 

sjálfstæða búsetu. Þau virðast bæði vera sátt við líf sitt í dag og tala um hvað líf þeirra 

hefur breyst mikið til hins betra. Diðrik upplifir að mesta breytingin tengist því að hann 

fékk tækifæri til að starfa á almennum vinnumarkaði, það er honum mikil virði. Diðrik 

talar um að hann hafi val um það hvernig hann hagar sínu daglega lífi og að hann geti 

tekið fleiri ákvarðanir sjálfur. Hanna upplifir að hún ráði sínu lífi sjálf, nú hefur hún sitt 

einkarými og getur notið friðhelgi einkalífsins, en samkvæmt Hönnu var verulegur 

skortur á einkalífi á sambýlinu. Niðurstöður benda til þess að þau upplifi bæði að þau 

búi við góðar aðstæður í dag og njóti lífsgæða. Ef upplifun þeirra er skoðuð út frá 

skilgreiningu Kebbons um eðlilegt líf fyrir fatlað fólk samræmist hún vel þeirri 

skilgreiningu þar sem þau hafa öðlast betri lífsgæði og líf þeirra breyst mikið síðan þau 

bjuggu á sambýlunum. Kebbon fjallaði um lífsgæði þegar hann skilgreindi hugtakið 

„eðlilegt líf“ en hann leit svo á að lífsgæði væru persónuleg og huglæg upplifun 

einstaklingsins(Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

     Þegar svör Hönnu og Diðriks varðandi líf þeirra í dag eru skoðuð sést vel að þau 

vilja í raun gjarnan búa í þeim anda sem hugmyndafræðin um sjálfstætt líf segir til um. 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf er byggð á kröfum fatlaðs fólks sem berst fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti, jöfnum rétti og sjálfsvirðingu fatlaðs fólks. Sjálfstætt líf þýðir 

ekki að fatlað fólk ætli sér að gera allt sjálft og að það þarfnist einskis frá ófötluðum 

lengur eða að fatlað fólk vilji aðskilja sig frá öðrum. Með sjálfstæðu lífi er fatlað fólk að 

krefjast þess að hafa sama val og stjórn yfir sínu daglega lífi eins og allir aðrir sem eru 

ófatlaðir. Fatlað fólk er að segja með þessu að það vill alast upp hjá fjölskyldum sínum, 

ganga í sömu skóla og aðrir og ferðast á sama máta um samfélagið og allir aðrir. 

Ennfremur vill fatlað fólk eiga möguleika á atvinnu að eigin vali, sem samræmist þeirra 

áhugamálum og stofna fjölskyldu eins og allir aðrir (Independent living institude, e.d.). 

Þegar Hanna var spurð um það hvort hún réði lífi sínu sjálf miðað við hennar stöðu í 

dag sagði hún: „Mér finnst bara voðalega gott að vera frjálsleg en ég myndi vilja það 

svo sannarlega að gera það sem ég ætla mér að gera“. Þetta lýsir hennar sýn á sjálfstætt 

líf nokkuð vel. Hér í næsta kafla verður sjónum beint að þeirri þjónustu sem þau Diðrik 

og Hanna eru að fá inná heimili sín og upplifun þeirra af því samkvæmt niðurstöðunum. 
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5.2 Þjónustan: upplifun þátttakenda 

 

Bæði virðast Hanna og Diðrik vera sátt við þá þjónustu sem þau fá en þegar upplifun 

þeirra af þjónustunni er skoðuð nánar eru nokkur atriði sem vert er að stoppa við. Í 

tilfelli Hönnu er hún að upplifa þjónustuna jákvætt og talar hún fallega um sinn 

liðveitanda, þær eiga góð samskipti og af lýsingum Hönnu að dæma spyr liðveitandinn 

hana hvað henni finnist best að gera sjálfri og þannig finna þær lausnirnar saman. Hanna 

tekur ákvarðanir sínar sjálf eða eins og Hanna segir: „Ég met það bara sjálf hvort ég vil 

fá örbylgjuofn eða ekki“. Þarna er Hanna að taka sínar eigin ákvarðanir, en samkvæmt  

Guðrúnu V. Stefánsdóttur (2008) er sjálfsákvörðunarréttur, rétturinn til þess að tala fyrir 

sjálfan sig og taka eigin ákvarðanir um það sem hver manneskja telur að sé sjálfri sér 

fyrir bestu. 

     Diðrik er jákvæður gagnvart sínum liðveitanda og þeirri aðstoð sem hann fær, hann 

segist ekki hafa yfir neinu að kvarta. Diðrik lýsir samskiptum þeirra þannig að 

liðveitandinn aðstoði hann við að halda utan um líf sitt. Þegar kemur að ákvörðunum 

um fjármál Diðriks þá kemur fram að hann þarf að fá leyfi hjá liðveitanda þegar hann 

vill kaupa hluti sem falla ekki undir daglega neyslu. Upplifun Diðriks bendir til þess að 

liðveitandinn hafi mikið um það að segja hvernig hann hagar fjármálum sínu. 

Diðrik finnst þetta ekki vera óeðlilegt, þetta er frekar eitthvað sem hann er orðinn vanur 

að gera og eins og hann þekki ekkert annað. Þegar þessi upplifun Diðriks er mátuð við 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf sést vel að Diðrik er ekki að lifa sjálfstæðu lífi.  

Ratzka (2007) bendir á að ekki er hægt að tala um sjálfstætt líf, þegar að það að vera 

með fötlun þýðir að fólk er háð öðrum. Adolf  Ratzka hefur einnig bent á að ekki sé um 

sjálfstætt líf að ræða þegar það að vera með fötlun þýðir að fólk er háð fjölskyldu sinni, 

háð almennum fjárlögum frá hinum opinbera til málaflokks fatlaðs fólks og þess að 

þurfa að fara eftir því sem sérfræðingar segja sem telja sig vita manna best hvers fatlað 

fólk þarfnast til að lifa lífi sínu. Með þessu er Ratzka að segja að flestir telja að fatlað 

fólk sé ófært um að sjá um sig sjálft. Þegar líf þeirra Diðriks og Hönnu er skoðað í þessu 

samhengi sést að þau eru bæði háð ákvörðunum annarra í því formi að þau þiggja 

aðstoð frá sínu sveitarfélagi og eru þannig háð almennum fjárlögum frá hinum opinbera 

til málaflokks fatlaðs fólks.  
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Eftir að hafa unnið þetta verkefni þá er upplifun mín sú að ég hafi fengið svör við þeim 

spurningum sem ég lagði upp með í byrjun. Það er reyndar ekki mögulegt að alhæfa 

útfrá þessari litlu könnun, en ég kýs samt sem áður að líta svo á að niðurstöður gefi 

mynd af lífi og aðstæðum fatlaðs fólks, sem býr, í ólíku búsetuformi og fær ólíka 

þjónustu. Þegar áhrif ólíks búsetuforms er skoðað sést glögglega að þátttakendur lifa 

mun sjálfstæðara lífi en þegar þau bjuggu á stofnun eða sambýli. Þegar líf og aðstæður 

þeirra meðan þau bjuggu á sambýli er borið saman við líf þeirra í dag, sést hversu mikið 

líf þeirra hefur breyst til hins betra. Þau ráða lífi sínu í auknum mæli sjálf, njóta 

friðhelgis einkalífsins, taka ákvarðanir um flesta þætti í daglegu lífi sem þau höfðu 

takmörkuð tækifæri til á sambýlunum og eru bæði komin í atvinnu á almennum 

vinnumarkaði. Lífsgæði þeirra eru því önnur og betri en þau voru og líf þeirra er 

auðugra og þau hafa meira vald yfir eigin lífi. Hvað varðar þjónustuna sem þau fá inná 

heimili sín eru þau bæði sátt við hana. Samt sem áður benda niðurstöður til þess að enn 

eru dæmi þess að fólk hafi ekki stjórn yfir eigin fjármálum þó sjálfráða sé og upplifi 

sjálft ekkert athugavert við það. Ennfremur er mikilvægt að benda á að þau eru enn háð 

ákvörðunum annarra og þiggja þjónustu frá sínu sveitarfélagi. Draga má þá ályktun að 

líf þátttakenda yrði ennþá auðugra og lífsgæði þeirra betri ef að þau ættu þess kost að fá 

notendastýrða persónulega aðstoð og gætu með því óskað eftir því sjálf hvaða þjónustu 

þau fá og hvenær. 

     Þeir lærdómar sem ég tel að megi draga af þessu verkefni eru þeir að þrátt fyrir að 

langt sé liðið frá þeim tíma þegar að fatlað fólk var fjarlægt úr samfélaginu og sent inná 

stofnanir og síðan inná sambýli er staðan ennþá þannig að fatlað fólk er um margt háð 

ákvarðanatöku annarra. Fatlað fólk er enn háð þeirri þjónustu sem það fær frá sínu 

sveitarfélagi. Þegar horft er til framtíðar tel ég mikilvægt að fatlað fólk öðlist sjálfstætt 

líf í orðsins fyllstu merkingu. Með sjálfstæðu lífi er fatlað fólk að krefjast þess að hafa 

sama val og stjórn yfir sínu daglega lífi eins og allir aðrir sem eru ófatlaðir (Independent 

living institude, e.d.). Með innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf tel ég að 

fatlað fólk geti farið að lifa lífi sínu líkt og allir aðrir og verði fullgildir meðlimir í 

samfélaginu. Ég tel það skipta miklu máli að fatlað fólk fái þá þjónustu sem óskað er 

eftir á forsendum hvers og eins, þannig öðlast fólk stjórn á eigin lífi. Það er von mín að 

þetta verkefni gefi einhverja mynd af stöðu fatlaðs fólks eins og hún er í dag og að það 

verði til þess að vekja fólk til umhugsunar um það að fatlað fólk hefur sína eigin rödd, 

þau vita hvað þau vilja, það er okkar allra að aðstoða þau við að ná sínum markmiðum 

til sjálfstæðs lífs. 
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Lokaorð 

 

Það hefur verið nokkurskonar ferðalag að skrifa þessa ritgerð. Ég hef kynnst 

skemmtilegu fólki sem var svo vinsamlegt að aðstoða mig við gerð þessa verkefnis og 

vinabönd hafa myndast sem verða ekki svo auðveldlega rofin. Þegar ég fór af stað í 

hugmyndavinnu þessa verkefnis langaði mig að vita meira um líf fatlaðs fólks sem hefði 

reynslu af ólíku búsetuformi og sem sumarstarfsmaður sjálfstæðrar búsetu langaði mig 

að vita hvernig þau væru að upplifa þá þjónustu sem þau eru að fá inná heimili sitt. Mig 

langaði einnig að sjá hvernig líf þeirra er í dag, hvort þau ráði lífi sínu sjálf eða ekki. Ég 

tel mig hafa fengið svör við mínum spurningum og eftir situr ósk mín um að allt fatlað 

fólk öðlist sama rétt og aðrir í samfélaginu, að þau verði bílstjórar í eigin lífi með eða án 

aðstoðar sem þau velja sér sjálf .  
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