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„Stormarnir meitluðu mig hraðar en 
veðraleysa áhyggjulauss lífs“ 

Skyggnst í reynslu foreldra alvarlega fatlaðra, langveikra 
barna 

Kristín Lilliendahl 

Erindið sem hér birtist fjallar um áhrif alvarlegrar fötlunar og langvinnra sjúkdóma 

barna á fjölskyldur. Texti fjögurra íslenskra bóka var lagður til grundvallar þar sem 

foreldrar lýsa reynslu sinni af fötlun og sjúkdómum barna sinna. Texti bókanna var 

kóðaður og greindur út frá þremur þekktum hugtökum innan fjölskyldufræðanna, þ.e. 

hollustu, aðgreiningu sjálfsins og þrautseigju. Markmiðið var að dýpka eigin skilning á 

aðstæðum fjölskyldna barna með þungar fatlanir og sjúkdóma, og áhrifum á ólíka 

fjölskyldumeðlimi og fjölskylduna í heild. Hér er átt við fjölskyldur þeirra barna sem 

þurfa umönnun og eftirlit allan sólarhringinn vegna langvinnra hreyfihamlandi 

sjúkdóma eins og hrörnunarsjúkdóma, og barna með afgerandi líkamlega fötlun og 

meðfylgjandi þroskahömlun.  

Þær frásagnir sem stuðst er við eru skráðar í eftirfarandi fjórum bókum. Í fyrsta lagi 

bók Andrésar Ragnarssonar sálfræðings sem er jafnframt faðir fatlaðs langveiks barns, 

en bókin ber heitið Setjið súrefnisgrímuna fyrst á yður... – að eiga fatlað barn eða langveikt. 

Bókin er gefin út af Ormstungu árið 1997. Andrés beinir í bókinni orðum sínum að 

foreldrum í sömu stöðu, lýsir reynslu sinni af uppeldi fjölfatlaðs sonar síns og þeim 

tilfinningum og áskorunum sem foreldrar fatlaðra og langveikra barna mæta. Andrés 

talar bæði sem sálfræðingur og foreldri og þankar hans í báðum hlutverkum eru einkar 

gagnlegir til að skilja aðstæður umræddra fjölskyldna.  

Í öðru lagi er stuðst við bók Sigmundar Ernis Rúnarssonar; Barn að eilífu sem kom 

út 2004 en þar lýsir Sigmundur Ernir reynslu sinni af því að ala upp dóttur sem í fyrstu 

virtist heilbrigð og óvenju bráðger en reyndist svo glíma við hrörnunarsjúkdóm sem 

hún lést af skömmu eftir a bókin kom út hjá JPV.  

Þriðja bókin sem vitnað verður til er bók Ólafar de Bont Ólafsdóttur, móðir stúlku 

sem lést þriggja ára eftir erfið langvinn veikindi og fötlun. Bókin ber heitið „Þú ert mín 

Selma Rún“ og Ólöf gaf sjálf út. Ólöf ávarpar barn sitt látið og styðst við 

dagbókarskráningar sínar. Hún rifjar upp áhrif barnsins á hana sjálfa, á hjónaband sitt 

og samskipti við sérfræðinga Landspítalans sem gengu sjaldnast snuðrulaust.  

Fjórða og síðasta bókin er svo viðtalsbók Sigmundar Ernis þar sem hann ritar 

frásögn Magneu Guðmundsdóttur sem eignaðist fjögur börn en þrjú þeirra létust 

innan við tvítugt af erfðatengdum sjúkdómi. Bókin kom út 2008 og var gefin út af 

Veröld.          

Sjónarhornið  

Í málaflokki fatlaðs fólks er lögð sérstök áhersla á að undirstrika jákvæðar hliðar 

fötlunar og mikilvægi þess að tala um þá möguleika og gleði sem fylgja fötluðu barni í 

stað þess að dvelja við erfiðleikana. Fötlun er talin vera heilbrigður verðmætur þáttur 

mannlegs samfélags en ekki afbrigðileiki og „persónulegur harmleikur“ eins og títt er 

sagt (Rannveig Traustadóttir, 2003). Hér er sannarlega fallist á það sjónarmið að öll 
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börn séu jafnan foreldrum sínum fyrst og fremst til gleði. En það sjónarmið má þó 

aldrei gera lítið úr erfiðleikum og harmi fjölskyldna þegar um alvarlega fötluð börn og 

langveik er að ræða eða meðhöndla erfiða reynslu þeirra á léttvægan hátt. Með þetta í 

huga verður sjónum hér beint að þungbærri reynslu fjölskyldna fatlaðra og langveikra 

barna en jafnframt þrautseigju þeirra og gleði.  

Ég vil taka undir með dr. Barbro Saetersdal (1997) prófessor í sérkennslufræðum 

við Oslóarháskóla, þar sem hún í grein sinni Forbidden Suffering: The Pollyanna Syndrome 

of the Disabled and Their Families, varpar þeirri spurningu fram hvort harmur sé orðinn 

að bannorði í orðræðunni innan fötlunarfræðanna og hvort fjölskyldum fatlaðra barna 

sé þröngvað inn í einskonar „Pollýönnu-menningu“, vilji þær finna sig heima í 

samfélagi fatlaðs fólks og aðstandenda þess. Saetersdal er jafnframt móðir ungs fatlaðs 

manns. Og hún telur að jákvæðar áherslur í viðhorfum til fatlaðs fólks geti haft á sér 

aðra og óljósari hlið, þ.e. hættuna á að sniðganga og þannig lítilsvirða erfiða reynslu 

þess. Saetersdal segir í áðurnefndri grein sinni að stór hluti tilveru fatlaðs einstaklings 

sé tekinn af honum ef horft er framhjá þjáningu hans (Saeterdal, 1997).  

Spurning Saetersdal er áleitin í ljósi aðstæðna fjölskyldna alvarlega fatlaðra og 

langveikra barna. Hér verður ekki leitast við að svara henni en tekið undir með því 

sjónarmiði að það sé mikilvægt að spyrja hennar. Í öllu falli hlýtur að teljast mikilvægt 

að það fagfólk sem kemur að þjónustu við alvarlega fatlað og langveikt barn geri sér 

far um að bregðast við reynslu fjölskyldu þess af samúð ekki síður en hvatningu og 

bjartsýni.   

Hugtök sem beitt var við greiningu 

Eins og fyrr segir eru frásagnir nokkurra íslenskra foreldra greindar hér út frá þremur 

þekktum hugtökum fjölskyldufræðanna; hollustu, aðgreiningu sjálfsins og þrautseigju, og 

verða þau hugtök skilgreind hér stuttlega áður en lengra er haldið.  

Hollusta  

Með hugtakinu hollustu er vísað til tryggðar einstaklinga við hefðir og gildi sem þeir 

hafa tileinkað sér ýmist á meðvitaðan eða ómeðvitaðan hátt.  

Samkvæmt Boszormenyi-Nagy og Geraldine M. Spark (1984) er hollusta bæði 

sýnileg og ósýnileg. Hin ósýnilega hollusta er talin jafnan ómeðvituð á meðan hin 

sýnilega er meðvituð. Hin sýnilega er skylduræknin gagnvart viðurkenndum hefðum 

og reglum sem gilda almennt í samskiptum fólks, þar á meðal í fjölskyldum, en hin 

ósýnilega á rætur í væntingum sem „liggja í loftinu‟ í hverri fjölskyldu eða öðrum 

nánum hópum og einstaklingar tileinka sér gjarnan á ómeðvitaðan hátt. Slík hollusta 

getur farið út yfir heilbrigð mörk og má þá kalla meðvirkni, þ.e. ómeðvitaða fjötrandi 

hollustu sem gengur á hollustu við eigin þarfir (Boszormenyi-Nagy og Spark, 1984). 

Andrés Ragnarsson (1997) sálfræðingur gerir hollustu af því tagi skil í bók sinni og 

varar við henni í fjölskyldum fatlaðra og langveikra barna. Og Andrés segir:  

„Líf þessara foreldra er einskonar heild þarfa, tilfinninga og markmiða, þar sem 
skilin milli barns og foreldra eru afar óljós. Séu þeir spurðir hvernig þeir hafi það, 
er svarið algerlega háð því hvernig barninu vegnar þá stundina. Allar sveiflur eru 
háðar barninu. Þeir hafa misst hæfileikann til að líða vel eða illa á eigin 

forsendum, óháð líðan barnsins. Sambandið við eigin þarfir hefur rofnað‟ 
(Andrés Ragnarsson, 1997, 82-83).  

Aðgreining sjálfsins 

Nátengt hugtakinu hollusta er svo hugtakið „aðgreining sjálfsins“ (differentiation of self) 

og er gjarnan kennt við geðlækninn Murray Bowen (Nichols og Swartz, 2008). Bowen 
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taldi tvö meginöfl vera að verki í mannlegum samskiptum, annars vegar þörf fólks  

fyrir að aðgreina sig sem einstaklinga og hins vegar þörfin fyrir að tilheyra, þ.e. annars 

vegar „ég- aflið“ og hins vegar „við-aflið“ (Bowen, 1978). Hversu vel fólki tekst að 

halda jafnvægi milli þessara tveggja afla telur Bowen að ráðist af því hversu vel því 

tekst að höndla eigin tilfinningar, ekki síst í samskiptum við sína nánustu (sjá í Nichols 

og Swartz, 2008). 

Bowen bendir á að því minni sem aðgreining sjálfsins er því meiri er tilfinninga-

legur samruni við aðra (fusion). Með samruna er átt við að einstaklingur aðgreinir ekki 

eigin hugmyndir og gildismat frá hugmyndum og gildum hópsins sem hann tilheyrir 

(Bowen, 1978). Þetta er sérstaklega umhugsunarvert hér varðandi systkin fatlaðra og 

langveikra barna þegar hollustuvæntingar í fjölskyldum verða miklar. Jafnframt virðist  

mæðrum sérlega hætt við að aðgreining sjálfs þeirra verði lítil og þær einangrist í 

umönnunarhlutverki samkvæmt þeim rannsóknum sem skoðaðarí tengslum við þessi 

skrif. Þannig rennur tilvera þeirra saman við tilveru barnsins og annara í fjölskyldunni 

og þær eiga í erfiðleikum með að skilgreina eigin þarfir og langanir nema í samhengi 

við þarfir og langanir hinna.  

Þrautseigja 

Með hugtakinu þrautseigja er reynt að þýða enska orðið resilience. Orðið sem er samsett 

vísar bæði til þrautar og seiglu (Walsh, 1996). Að baki er það sjónarmið að í hverjum 

erfiðum aðstæðum felist tækifæri til vaxtar. Segja má að þrautseigja feli í sér 

hæfileikann til að gefa reynslu sinni jákvæða merkingu.   

Líkur á þrautseigju eru taldar meiri þar sem einstaklingar hafa aðgang að sterkum 

tengslum og stuðningi sinna nánustu en þrautseigjan er líka háð ytri þáttum. 

Fjárhagsleg afkoma, menningarlegt umhverfi og aðrar félagslegar aðstæður eru þættir 

sem hafa bein áhrif á getu og möguleika einstaklinga til að halda jafnvægi á lífi sínu 

(Walsh, 1996). Magnea Guðmundsdóttir tæpir í frásögnum sínum á streitunni sem 

fylgir því að eiga í fjárhagslegum erfiðleikum og þurfa að ala önn fyrir þremur 

fötluðum börnum:  

„Ég veit ekki mitt rjúkandi ráð. Fátækt er lamandi og lymskulegur andskoti sem 
grefur um sig í brjósti manns svo eftir situr örvinglan og örvænting. Lengi vel 
getur reisnin falið efnalitlar aðstæður af því að reisnin dafnar hvergi betur en í 
lygum og blekkingu. Vandinn er aðeins sá að reisnin er ekkert sérstaklega 
seðjandi til lengdar. Hún verður ekki í askana látin - og klæðir heldur ekki 
krakkana manns“ (Sigmundur Ernir Rúnarsson, 2008; 164). 

Hvernig birtast hugtökin þrjú í frásögnum foreldranna? 

Frelsi og helsi hollustunnar og vandinn við aðgreiningu sjálfsins 

Hollusta foreldranna við fatlað og langveikt barn sitt dróg þá alla á einhverjum 

tímapunkti út fyrir þau mörk þar sem þeir hættu að greina eigin þarfir, ýmist 

tímabundið eða til lengri tíma. Andrés Ragnarsson hefur frásögn sína á þessum nótum: 

„Þetta er sagan af því hvernig ég leyfði áhrifunum af fötlun sonar míns að fá 

yfirhöndina í flestum þáttum lífs míns og varð heltekinn af því að hafa áhrif á líf 

hans“ (Andrés Ragnarsson, 1997, bls. 22). Ólöf de Bont beinir orðum sínum að látinni 

dóttur sinni og segir á einum stað í bók sinni; „Ég lagði metnað minn í þig og á þann 

hátt fulllnægði ég mínum eigin þörfum“ (Ólöf de Bont,1995, bls. 78).   

 

Titill bókar Andrésar, Setjið súrefnisgrímuna fyrst á yður.., er tilvísun í þá sannfæringu 

hans að til þess að geta sinnt fötluðu barni þurfi foreldrar að gæta að eigin líðan og 

heilsu. Líklega er hér auðveldar um að tala en í að komast þegar barn sem þarf stöðuga 
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umönnun og eftirlit á í hlut. Þegar við bætast áhyggjur í sjúkdómsfösum, sem jafnvel 

ógna lífi barnsins, má ætla að mörgum foreldrum gleymist þau hollráð eða telji þau 

léttvæg. Allir foreldrarnir benda þó á mikilvægi þess að lifa eigin lífi utan heims 

fötlunar og sjúkdóma. Andrés segir frá því í bók sinni hvernig líf hans umturnaðist 

þegar hann og kona hans eignuðust dreng sem reyndist vera með alvarlegan heilaskaða 

og hreyfihömlun. Hann lýsir því hvernig honum leið í fyrstu: 

„Umhyggjan fyrir barninu sem okkur þótti svo óumræðilega vænt um var að 
kæfa okkur þegar við horfðum upp á vanlíðan hans í baráttu við krampa og 
sjúkdóma. Þetta – og svo margt annað – gerði það að verkum að við vorum í 
stöðugu viðbragðsástandi. Það olli miklum átökum eins og gefur að skilja. Eftir 
á að hyggja finnst mér sem ég hafi verið tekinn úr sambandi á þessu tímabili. 
Eins konar lömun heltók mig líkt og yfir mér væri þungt, grátt ullarteppi sem 
hefti bæði skynjun og færni. En áfram varð að halda (Andrés Ragnarsson, 1995; 
24-25).  

Andrés segir svo frá því að hann fer fljótlega að taka þátt í baráttu aðstandenda 

fatlaðs fólks fyrir bættum réttindum þess og er fyrr en varir kominn í ábyrgðarstarf hjá 

hagsmunasamtökum og líf hans litast allt af því starfi.  

 „Líf mitt var orðið svo rækilega skipulagt, allt svo vendilega samfléttað, að ég 
átti orðið erfitt með að aðgreina hvað var hvað. Hvers vegna sögðu félagar mínir 
þá að ég þyrfti að líta í eigin barm og gáfu í skyn að ég væri meðvirkur“? 
(Andrés Ragnarsson, 1995; 26-27).  

Hollusta Andrésar við barn sitt birtist í þrotlausri baráttu á vettvangi starfsins og 

smám saman missti hann sjónar á sínum eigin þörfum. Líkt og Boszormenyi- Nagy og 

Spark (1984) töldu að hollustunni sé viðhaldið með samviskubiti, gerir Andrés því líka 

skóna í umfjöllun sinni. Hann talar um samviskuna sem dómara í lífi foreldra fatlaðra 

og langveikra barna. Um samviskuna segir hann meðal annars: 

„Enn á ný tek ég ofan fyrir móðurmálinu: samviskubit = bítandi samviska. 
Sumir dæma sjálfa sig til ævilangrar refsingar, aðrir eru mildari í eigin garð... 
Samviskubitið nístir oft í merg og bein þegar fatlað barn er annars vegar. Sumir 
foreldrar hafa samviskubit yfir því að hafa ekki tök á að annast barnið allan 
sólarhringinn og þurfa að láta það í hendur annarra. Ef til vill eru ný 
hæfingarúrræði að líta dagsins ljós og barnið fékk ekki slíkt tilboð. Þá má ásaka 
sjálfan sig fyrir að hafa ekki fylgst með eða hlustað á misgóð ráð annarra. Hvað 
með hin börnin, hafa þau fengið nægan tíma og umönnun? Hafa þau þurft að 
þola stríðni félaga sinna vegna bróður eða systur sinnar? Hafa þau þurft að 
standa undir of mikilli ábyrgð vegna fatlaða barnsins? Sumir fá ugglaust 
samviskubit við lestur þessarar bókar (það er ekki endilega slæmt) og aðrir 
jafnvel ef þeir hlæja og skemmta sér „of mikið“. (Andrés Ragnarsson,1997;95).  

Andrés skrifar sem faðir en jafnframt sem sálfræðingur. Hann beinir orðum að 

foreldrum og fagfólki, þó er ekki alltaf ljóst hvenær hann vísar til eigin reynslu og 

hvenær hann talar út frá sálfræðinni eingöngu. En hann undirstrikar að foreldrum 

fatlaðra og langveikra barna sé almennt hætt við ofurhollustu við fatlað barn sitt og 

fötlunarheiminn á kostnað hollustu við sjálfa sig. Andrés notar þó ekki hugtakið 

hollusta, heldur talar hann um meðvirkni. Og hann varar við þeirri goðsögn að það að 

fórna sjálfum sér fyrir aðra sé dyggð: 

„Foreldrið sem „fórnar“ sjálfu sér, „óskar einskis fyrir sjálft sig“ og „lifir 
algerlega fyrir barnið sitt“ er oft stolt yfir því að líta framhjá eigin þörfum. Það 
sem gerir þetta foreldri síðan óöruggt er að það finnur ekki til hamingju þrátt 
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fyrir sjálfsfórnina. Sambandið við þá sem næstir standa líður fyrir það“ (Andrés 
Ragnarsson, 1995;121).  

Magnea Guðmundsdóttir eignaðist fjögur börn, þar af þrjú sem greindust með 

arfgengan hrörnunarsjúkdóm sem leiddi til blindu og síðan til þess að hjartað gaf sig. 

Þau létust öll ung. Eitt þeirra um ársgamalt, annað um fermingu og hið þriðja tæplega 

tvítugt. Sigmundur Ernir ritaði sögu hennar á bók 2008. Líf Magneu var stöðugt 

bundið umönnun barna hennar, stuðningi við þau í erfiðum veikindum og tíðum 

aðgerðum, ásamt því að eiginmaður hennar varð alvarlega veikur. Þetta er saga 

ótrúlegrar þrautseigju og það leynir sér ekki hve holl hún hefur verið því hlutverki sínu 

að sinna börnum sínum þó hún viðurkenni að heilbrigða barnið hennar hafi verið sett 

til hliðar. Hún bjó í heimi fötlunar og í skugga sjúkdóms sem rændi hana þremur 

börnum. Líf hennar einkennist af stöðugum erfiðleikum og baráttu sem hún tekst á 

við með æðruleysi og þrautseigju en veltir jafnframt örlögum sínum fyrir sér:  

„Ég hef stundum spurt mig hvort það komist upp í vana að jarða börnin sín. Ég 
held ekki. Auðvitað á vaninn að heita manns annað eðli. En ekki í þessu tilviki. 
Ég held ekki. Lífið er aldrei fyrirsjáanlegt. Það er svo fullt af smáatriðum sem 
færa það misjafnlega úr skorðum“ (Sigmundur Ernir Rúnarsson, 2008;16).  

Í lýsingum Ólafar de Bont má merkja hvernig líf hennar var alfarið helgað 

baráttunni fyrir lífi og heilsu dóttur hennar sem lést liðlega þriggja ára. Hún segir frá 

því hvernig hún tókst á við hlutverk sitt og eftir lát hennar skrifar Ólöf:  

„Það eru liðnir þrír og hálfur mánuður frá andláti þínu og ég er þunglynd. Eftir 
alla þessa baráttu með þér er erfitt að finna leiðina aftur til lífsins eins og það var 
áður. Hvað á ég að gera núna þegar þú ert farin? Ég leita þín alls staðar en finn 
þig hvergi“ (Ólöf de Bont, 1995, bls. 107).  

Þessi orð Ólafar undirstrika erfiðleika foreldra við að takast á við daglegt líf á ný 

þegar líf þeirra hefur snúist alfarið um barn þeirra í langan tíma og þeir hafa ekki hirt 

um eigin þarfir. Saga Ólafar er hispurslaus lýsing á ráðþrota móður sem berst af öllu 

afli fyrir meðhöndlun dóttur sinnar, tortryggin út í kerfið, hið félagslega sem og 

heilbrigðiskerfið sem hún er þó alfarið háð um velferð hennar. Hún fær 

heilbrigðisstarfsmenn endurtekið upp á móti sér þegar hún sleppir sér í bræði og ótta 

við að dóttur sinni sé ekki sinnt sem skyldi. Hún á erfitt með að sleppa af henni 

hendinni og treysta fagfólki fyrir henni og vakir yfir öllu sem gert er innan spítalans. 

Líf hennar sjálfrar snýst um fötlun barnsins og veikindi sem koma í hrinum og ógna 

lífi þess. Ólöf lifir í ótta og í stöðugri viðbragðsstöðu og það ríður nánast hjónabandi 

hennar að fullu. Í frásögn Ólafar má sjá hvernig  

aðgreiningarvandi og ofurhollusta móður við fatlað barn sitt og við hlutverk sitt 

sem talsmann þess, keyrir hana í þrot á ákveðnum tímapunkti:  

„Ég rétt náði að komast fram á gang eftir að þú hafðir verið svæfð og þar leið 
yfir mig. Ég rankaði við mér við óp og hlustaði eftir þeim, en þetta voru ópin í 
mér. Þarna lá ég sturluð á gólfinu, öskraði og grét. Ég skalf öll og titraði og 
lamdi gólfin. Sem betur fer var þarna stödd hjúkrunarkona sem sjálf átti fatlaða 
dóttur eftir bifreiðarslys, hún sagði: „Öskraðu bara eins og þú vilt það gerir þér 
gott og losar um spennuna““ (Ólöf de Bont, 1995, bls. 75).   

Sigmundur Ernir eignaðist dóttur sem fékk hrörnunarsjúkdóm sem aldrei fannst 

nein skýring á. Hún þroskaðist eðlilega en var óvenju bráðger fyrstu fjögur árin en þá 

fór henni að hraka jafnt og þétt. Þegar hún fékk pláss á sambýli 18 ára gömul var 

líkami hennar orðinn mjög krepptur og hugsun hennar mjög skert. Hann liggur hjá 
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henni og horfir yfir farin veg og tekur að skrifa sögu þeirra feðgina. Sigmundur lýsir 

langri vegferð með barni sem var óvenjulega erfitt í umönnun og reyndi á hollustu 

hans og fjölskyldunnar allrar margsinnis gegnum árin. Í frásögn hans kemur fram að 

hann efast oft um eigið þrek til að halda áfram og þráir frelsi frá þeirri einangrun og 

álagi sem fylgir fötlun hennar, en um leið getur hann ekki skilið við þetta sérstaka barn. 

En þegar hún flytur að heiman á hann erfitt með að hugsa sér lífið án alls þess sem 

henni fylgir.  

„Ég ímynda mér að allt muni breytast, einfaldast, verða auðveldara og léttvægara 
– en samt langtum tómlegra en verið hefur um árabil. Stærsta verkefni lífs míns 
er að baki. Og við taka venjubundin heimilisstörf, venjulegt hús, venjulegur bíll, 
venjulegur heimalærdómur venjulegra barna. Og venjulegt líf... En er það 
eitthvað sem ég vil?... Og er það eitthvað sem ég þekki?... Á öllu þessu langa 
flakki okkar hefur telpan fyllt mig stolti og glatt mig á marga vegu – og kennt 
mér margt...það sem hana hefur skort hefur skerpt mína lífssýn“ (Sigmundur 
Ernir Rúnarsson, 2004; 330).  

Segja má að hollustuhugtakið eins og Boszormenyi- Nagy og Spark (1984) 

skilgreindu það birtist á nokkuð sérstakan hátt í frásögnum foreldranna. Hér bindast 

foreldrar böndum við hlutskipti barns síns og þeim aðstæðum sem skapast vegna þess, 

og sogast inn í einangraðan heim fötlunar og langvinnra sjúkdóma. Í öllum þessum 

frásögnum má skynja bæði sýnilega og ósýnilega hollustu foreldranna. Hin sýnilega 

hollusta birtist í óbilandi baráttuþreki og þrautseigju við umönnun barns. Hin 

ósýnilega, og um leið óheilbrigðari hollusta, birtist í tryggð við rótgrónar samfélags-

legar hefðir og viðhorf, t.d. til umönnunarhlutverks kvenna og þess að „þreyja, þrauka 

og þola“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þessi viðhorf geta teymt foreldra nægilega langt til 

að missa sjónar á eigin þörfum. Þar má svo líka glöggt merkja sektarkenndina sem 

Boszormenyi- Nagy og Spark (1984) sögðu vera aflið sem viðheldur ósýnilegri 

hollustu. Hún var tryggur förunautur foreldranna á vegferð þeirra með fötluðu og 

langveiku barni sínu.  

Öll fötluðu og langveiku börnin sem hér koma við sögu eru látin. Þessar frásagnir 

eru uppgjör við tiltekin æviskeið og reynslu, uppgjör við sjálfan sig og við barn sitt. 

Foreldrarnir horfa úr fjarlægð á aðstæður sínar og skilja hollustu sína og aðgreiningar-

vanda nýjum skilningi.  

Þrautseigja foreldra 

Þegar litið er yfir frásagnir foreldra í ljósi þrautseigjuhugtaksins eru fjögur þrástef 

ríkjandi. Í fyrsta lagi ráða persónulegir eiginleikar augljóslega miklu um hvernig 

foreldrarnir komast frá reynslu sinni. Með persónulegum eiginleikum er átt við þætti 

eins og viljaþrek, tilfinningagreind, húmor, sterkt siðferði og réttlætiskennd, áhuga 

o.s.frv. Í öðru lagi er það skilyrðislaus ást sem rekur foreldrana áfram í baráttu fyrir 

betra lífi fyrir barn sitt. Í þriðja lagi eru skipuleg úrræði og þjónusta sem skipt hafa 

sköpum, og í fjórða lagi er það lífssýn, grundvallargildi foreldra sem bæði hafa leitt þá 

og orðið skarpari með reynslunni af umönnun og uppeldi barnsins.  

 

Persónueiginleikar og áhrif þeirra á þrautseigju 

Ólöf de Bont vissi vel af sinni óbeisluðu skapgerð og lýsir áhyggjum sínum af 

framgöngu sinni við heilbrigðisstarfsmenn spítalans þar sem hún segir:  

„Það áttu eftir að koma tímar átaka, vantrausts og erfiðleika samfara ásökunum 
á báða bóga. Ég varð þekkt fyrir að vera erfið móðir og ég spyr mig nú hvort 
það hafi komið niður á þér ögnin mín. Gerðu skapbrestir mínir það að verkum 
að þér var ekki sinnt nægilega, eða var það fötlun þín sem setti þig skör neðar í 
samfélaginu“? (Ólöf de Bont, 1995, bls. 32).  
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En þó Ólöf hafi stundum misst stjórn á sér gerði ríkt skap hennar, óbilandi ást, 

réttlætiskennd og viljaþrek það að verkum að hún gafst aldrei upp og fylgdi dóttur 

sinni til enda og naut að eigin sögn ríkrar samúðar heilbrigiðsstarfsmanna þrátt fyrir 

erfiðleika í samskiptum oft og tíðum. Þrautseigja hennar efldist í sjálfu ferlinu og þegar 

hún rifjar upp áhrifin sem litla stúlkan hennar hafði á þau foreldrana segir hún:  

„Hvernig get ég sagt hvað þú gerðir fyrir okkur pabba þinn? Hvernig við 
þroskuðumst af því að umgangast þig svona fatlaða og vanmegna. Hvernig við 
tvær óþroskaðar, fullorðnar manneskjur breyttumst í fólk sem gat og þorði að 
takast á við erfiðleika. Hvernig við lærðum að hafna fordómum og öðluðumst 
mátt fyrirgefningar og umburðarlyndis. Einnig að vera óhrædd við allan þann 
tilfinningaofsa sem losnar úr læðingi þegar svona lítil fötluð og veik vera fæðist... 
Þú varst einstök litla ástin mín, þú varst kærleikur“ (Ólöf de Bont, 2005, bls. 33 ).  

Í tilfelli Andrésar Ragnarssonar hefur þekking hans og reynsla vafalaust verið 

þáttur í þrautseigju hans en fyrst og fremst er það ástin sem skín í gegnum skrif hans 

og virðing hans fyrir syni sínum. Hann segir:  

„Ég hef haldið því fram að ástin sé það afl sem knýr okkur til að gera ýmislegt 
sem ef til vill er á skjön við „eðlilega þróun“. Það er með fulltingi ástarinnar sem 
við megnum jafnvel að gera „hið ómögulega“. Við þurfum að elska okkur sjálf 
nægilega mikið til að leita eftir frekari þroska og elska aðra nægilega mikið til að 
hjálpa þeim til hins sama. Þannig má líta svo á að ástin sé aflið sem storkar 
áðurnefndum náttúrulögmálum og gerir okkur kleift að hefja okkur upp yfir 
þau“ (Andrés Ragnarsson, 1994; 128).  

Það er enginn vafi á því að létt lund, kaldhæðinn húmor og viljaþrek voru 

eiginleikar sem fleyttu Magneu Guðmundsdóttur gegnum erfiðleika hennar . Hún er 

opinská og er meðvituð um tilfinningar sínar í lýsingum. Í eftirfarandi orðum má 

glöggt skynja persónuleika hennar og ásetning um að komast í gegnum hvaðeina sem 

lífið býður henni, jafnvel missi barnsins síns. Eftirfarandi eru þankar hennar daginn 

sem dóttir hennar var jörðuð:  

„Ég ætla að komast í gegnum þennan dag með sóma og sýna að ég er engin 
grátkerling. Engin sífrandi veimiltíta. Það skal engin þurfa að sjá aumur á mér. 
Þvert á móti vil ég að allir sjái mig sterka og stolta; gott ef einhverjir muni ekki 
hreinlega hrífast af öllu þessu æðruleysi mínu og jafnaðargeði. En þá verður 
einbeitingin líka að vera í lagi og enginn afsláttur gefinn af þessari meðfæddu 
harðneskju minni“ (Sigmundur Ernir Rúnarsson, 2008; 12).  

Í frásögn Sigmundar Ernis er ást hans á hinni „litlu reykvísku ráðgátu“ eins og 

hann kallar dóttur sína, augljós í allri umfjöllun. Hann er einlægur og heiðarlegur í 

lýsingum sínum á innri átökum milli þess að þrá að komast burt úr aðstæðum sínum 

og réttlátrar reiði vegna ástands barnsins síns og ástar á því. Eitt er sérstaklega 

áberandi í lýsingum hans en það er hve hann dáist að dóttur sinni og finnst mikið til 

um persónu hennar: 

„Og þarna stóð hún við veisluborðið í ljósbláa fermingarkjólnum sínum með 
hárið bundið upp með skrautlegum spennum sem móðirin festi aftur og aftur í 
hárið. Fæturnir skakkir við öklana, bakið snúið um mjöðmina, handleggirnir 
klemmdir um olbogann, hendurnar krepptar um úlnliðinn – og linir fingurnir 
sem losuðu spennurnar aftur og aftur. Nýfermd og falleg telpan. Stoltið mitt. 
Þennan dag tókum við síðustu myndina af henni þar sem hún stóð á eigin fótum. 
Og myndin stendur í gylltum ramma uppi á kommóðu í stofunni okkar til vitnis 
um þetta augnablik við skrautlega borðið áður en hún datt í fangið á okkur. 
Endanlega“ (Sigmundur Ernir Rúnarsson, 2004; 272).  
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Ytri þættir og áhrif þeirra á þrautseigju 

Það vekur athygli að stórfjölskyldan kemur afar lítið við sögu í öllum þessum 

frásögnum og óljjóst hvaða stuðningshlutverki hún hefur gegnt. Þó má segja að í 

frásögn Magneu sé kvenfólkið í nánustu fjölskyldu hennar innan seilingar. Um móður 

sína segir Magnea þegar ljóst var að eitt barna hennar var orðið blint: 

„Ég sé að mömmu er brugðið, rétt eins og ömmu og afa en þau reyna öll að 
leyna því, hvert með sínu móti. Þetta er eins og hvert annað verkefni Magnea 
mín segir mamma – og það er ekki laust við að ég verði pirruð út í móður mína í 
eitt af örfáum skiptum á ævinni. Það er allt verkefni í hennar huga. Fjandakornið; 
þetta er barnið mitt. Það er ekki verkefni. Það er skilyrðislaus ást. En auðvitað 
fer það svo, þegar fram í sækir, að enginn reynist mér betur við sérstakt 
uppeldið á Sverri litla en einmitt hún mamma mín... verkefnastjórinn í lífi 
mínu“ (Sigmundur Ernir Rúnarsson, 2008; 110).  

Þau önnur úrræði sem merkja má að hafi lagt lóð á vogarskálarnar í þrautseigju 

foreldranna snúa að fagfólki og þjónustuaðilum. Í tilfelli Sigmundar Ernis er tiltekinn 

læknir á greiningarstöð sem fylgir þeim allan tímann. Það reyndist þeim sérlega 

dýrmætt. Þá kemur einnig til sögunnar foreldraráðgjafi á réttum tímapunkti með 

inngrip sem Sigmundur telur að hafi skipt sköpum þegar hann var eitt sinn við það að 

gefast upp: 

„Stundum getur eitt lítið símtal skipt sköpum, ein blíð rödd sem er full af 
skilningi og hlýju. Á hinum enda línunnar var miðaldra kona sem kvaðst hafa 
heyrt af vanda okkar, hvort við værum ekki til í að hitta sig á skrifstofu 
Þroskahjálpar þar sem hún starfaði við foreldraráðgjöf“ (Sigmundur Ernir 
Rúnarsson, 2004; 296).   

Í stuttu máli hafði ráðgjafi þarna frumkvæði að stuðningi sem ýtti málum áfram og 

stuðlaði að því að dóttir hans komst inn á sambýli sautján ára. Heilbrigðisstarfsfólk og 

þó sérstaklega læknar sem höfðu aðallega með börnin að gera voru einnig ómetanlegur 

stuðningur öllum foreldrunum. Í hugum foreldranna var skammtímavistunin og 

stuðningur annara foreldra fatlaðra og langveikra barna líka afar mikilvægur 

áhrifaþáttur á þrautseigju þeirra. 

„Það sem bjargaði okkur á þessum tima, þegar hrörnunin var tekin að læsa 
klónum í hana og hugurinn að festast í staglkenndri þrákelkni, var skammtíma-
vistun sem við fengum fyrir hana á heimili úti í bæ. Það var mikilvæg og þakklát 
hvíld frá því að horfa upp á barnið sitt hverfa enn lengra inn í sjálft sig, ánetjast 
enn frekari áráttuhegðun, enn meiri upptuggu og einþykkni“ (Sigmundur Ernir 
Rúnarsson, 2004; 246).  

Ólöf de Bont segir um skammtímavistunina fyrir barnið sitt: „Þetta var eina leiðin 

fyrir mig til þess að fá hvíld en hana þurfti ég svo ég gæti hugsað betur um þig“ (Ólöf 

de Bont, 2005, bls. 55).  

Feðurnir tveir nýttu sér stuðning annara foreldra og gengur til liðs við hagsmuna-

félag þeirra. Sigmundur Ernir sameinaðist hópi foreldra sem beittu sér fyrir byggingu 

íbúðarhúss sem dóttir hans síðar flutti inn í. Andrés var í forsvari hagsmunasamtaka 

og stóð vaktina þar um nokkurt skeið og hann tekur sérstaklega fram í bók sinni hve 

það hafi verið hjálplegt að hitta aðra foreldra en varar jafnframt við því að falla í gildru 

ofurhollustunnar við fötlunarheiminn þar.  
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Áhrif lífsgilda á þrautseigju 

Allir foreldrarnir leituðu í sérstök lífsgildi eða trú á vegferð sinni. Sigmundur Ernir 

tekur sína Jakobsglímu við Guð þegar þjáning dóttur hans er honum nánast óbærileg. 

Og hann segir: 

„Yngri börnin voru jafnvel byrjuð að biðja fyrir systur sinni uppi í rúmi á 
kvöldin – og sömuleiðs afar og ömmur, frændur og frænkur... en ekki ég; ég 
virkjaði reiðina innra með mér. Og beindi henni í eina átt. Upp til himins... og 
steytti hnefann: Djöfuls rugl að þar væri að finna eitthvað algott sem öllu réði. 
Svona var þetta bara. Eftir allt saman. Telpan var á fjórtánda ári. Ósamræðuhæf. 
Föst í frösum og stagli. Og stóð varla í lappirnar. Öll venjuleg lífsgæði að tapast. 
Það átti að ferma hana um vorið. Leiða hana inn í samfélag guðs. Til hvers?... 
Hugmynd manns um einhverja alvisku og almætti verður á endanum að engu 
andspænis barni sem fær að kenna á langvarandi og stigvaxandi miskunnarleysi 
eigin fötlunar. Hvaða öfl eru það sem jafnt og þétt murka alla lífsmöguleika úr 
litlu barni manns og gera út af við smáan líkama þess?“ (Sigmundur Ernir 
Rúnarsson, 2004; 265).  

Sigmundur eins og svo margir foreldrar glímir við spurninguna um þjáningu barns 

síns og algóðan guð víðar í bók sinni. Niðurstaða hans verður sú að hann hafi glatað 

barnatrú sinni en öðlast annars konar trú: 

„Í þessum langa og hlykkjótta leiðangri okkar missti ég guð en hélt trúnni – trúnni 

á hið góða í manninum, á kærleikann og vonina“ (Sigmundur Ernir Rúnarsson, 2004; 

305). Ólöf de Bont glímir einnig í trúnni og segir: „Ég sakaði Guð um að hafa gleymt 

mér og ég sakaði hann um að taka allt frá mér sem ég elskaði“ (Ólöf de Bont, 1995, 

bls. 28). En þrátt fyrir þetta biður hún fyrir barninu sínu og í kveðjuorðum sínum 

kemur fram að hún væntir þess að sjá dóttur sína aftur, og það veitir henni huggun og 

hjálp í sorginni.  

Andrés talar um mikilvægi trúarinnar í aðstæðum eins og fjölskyldur fatlaðra og 

langveikra búa við og segir það hafa hjálpað sér: 

„Því hef ég oft sagt ,,Verði þinn vilji“ (en ekki minn) svo á jörðu sem á himni. 
Þannig hef ég minnt sjálfan mig á að ætla mér ekki þá dul að skilja til fulls 
markmið eða innihald sköpunarverksins. Þar með er ég einnig að láta undan 
staðreyndum sem ég hef í raun engin áhrif á og get engu um breytt. Mér er ekki 
hollt að slást við vindmyllur frekar en Don Quixote“ (Andrés Ragnarsson, 1997, 
bls. 131-132).  

Magnea Guðmundsdóttir talar svo um lífsgildi sín með eftirfarandi orðum við lok 

frásögu sinnar þegar hún hefur hvatt þrjú börn sín af fjórum: 

„Mest er um vert að virkja gleðina. Já, og elskuna til lífsins alls. Ég geri það með 
voninni. Ég reyni líka að rækja kærleikann. En helst hirði ég um trúna. Það er 
hún sem auðgar lífið mest og eykur gleðina. Mér finnst mikilvægt að trúa á það 
góða... einhver þau gildi sem eru sterkari og merkilegri en maður sjálfur. Mér 
finnst áríðandi að eiga erindi við allt það góða sem umvefur okkur, þegar að er 
gáð“ (Sigmundur Ernir Rúnarsson, 2008, bls. 219).  

Þrautseigja foreldranna er eins og sjá má blönduð eiginleikum þeirra sjálfra og 

lífsviðhorfum og svo ytri þáttum eins og aðstandendum, lykilstarfsmönnum innan 

þjónustukerfisins og þjónustuþáttum eins og skammtímavistun. Þeir eiga allir 

sameiginlegt að glíma við erfiðar spurningar um fötlun og veikindi barna sinna í 

trúarlegu tilliti og fengið misjafnar niðurstöður. Það er svo einnig ljóst að þrautseigja 

þeirra hefur vaxið með hverri raun og mótað viðhorf þeirra og lífsgildi eða eins og 

Ólöf de Bont segir: „Stormarnir meitluðu mig hraðar en veðraleysa áhyggjulauss lífs“ (Ólöf de 
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Bont,1995; 108). Þá einkennir það frásagnir allra foreldra að þau skilja við hlutskipti 

sitt í sátt og með þakklæti fyrir þá gjöf sem barn þeirra hafi fyrst og fremst verið þeim.   

Niðurstöður 

Nokkur atriði er ofarlega í huga nú við lok þessa erindis. Mér hefur orðið ljóst hve 

auðvelt er að alhæfa um reynslu fjölskyldna umræddra barna en samkvæmt þeim 

rannsóknum sem skoðaðar voru meðfram greiningu á texta bókanna fjögurra, er 

upplifun hvers og eins fjölskyldumeðlims einstök sem og staða þeirra og þörf fyrir 

stuðning. Þar er hver rödd mikilvæg, hver saga sérstök. Það er þó ein rödd innan 

fjölskyldunnar sem ekki heyrist. Og sú þögn hefur orðið æ háværari eftir því sem á 

umfjöllunina hefur liðið. Það er rödd fatlaða og langveika barnsins sjálfs. Það er 

vissulega erfiðleikum háð að ljá því rödd þegar um er að ræða alvarlega skerta getu til 

að tjá sig og þegar um þroskahömlun er að ræða. En það er niðurstaða mín hér að það 

skuli ekki óreynt. Það er vandkvæðum bundið að finna frásagnir barna í þessari stöðu 

sem varða sérstaklega líðan þeirra gagnvart fötlun sinni og veikindum og áhrifum á 

fjölskyldu sína. Freyja Haraldsdóttir gerði því þó einhver skil í bókinni Postulín sem 

gefin var út fyrir fáeinum árum. Það er í mínum huga afar áhugavert að reyna að ná 

fram röddum þessara barna með öllum tiltækum ráðum og trúi að þær myndu varpa 

nýju ljósi á líf og aðstæður fjölskyldna eins og þeirra sem hér um ræðir. Það verkefni 

bíður okkar rannsakenda.   

Annað sem leitað hefur á hugann er staða systkina fatlaðra og langveikra barna. 

Hugtökunum þremur, sem hér voru lögð til grundvallar, trúi ég að sé afar gagnlegt að 

beita líka til að skoða áhrif fötlunar og veikinda barns á líðan systkyna og til að beita 

viðeigandi íhlutun í stuðningi og meðferð. Hér er ég að vísa til hugtakanna þriggja; 

hollustu, aðgreiningar sjálfsins og þrautseigjunnar.  

Þá skýrðist enn frekar fyrir mér hversu gífurlegt álag er á mæðrum þessarra 

fjölskyldna og í því samhengi vakti það athygli mína að margt bendir til þess að feður 

bregðist við öðrum þáttum varðandi fötlun barna sinna og veikindi, og á annan hátt en 

mæðurnar. Þær eru taldar bregðast almennt meira við tilfinningum og aðhlynningar-

þörf barnanna, svo sem með því að huga að líðan þeirra á stað og stund, á meðan 

feðurnir bregðast meira við með því að beita sér að hagnýtum og áþreifanlegum 

atriðum sem varða þarfir og velferð barnsins (Bjarnason, 2010; Walsh, 1996).   

Líking Andrésar Ragnarssonar er áhugaverð í þessu samhengi: 

„Ef loftþrýstingur fellur í vélinni falla súrefnisgrímur niður fyrir framan yður. 
Takið þá sem er næst yður og þrýstið yfir nef og munn. Ef þér ferðist með barn, 
setjið súrefnisgrímuna fyrst á yður og síðan á barnið“. Ég hugsa stundum til þess 
hvað ég var undrandi á þessum orðum þegar ég heyrði þau fyrst, hvers vegna 
flugfreyjur í farþegaflugi kenna okkur að setja fyrst súrefnisgrímuna á okkur sjálf 
og síðan á barnið. Mér varð beinlínis gramt í geði og hugsaði ekki hlýlega til 
forsvarsmanna Flugleiða fyrir að láta börnin ekki ganga fyrir. Það gekk svo langt 
að ég var í huganum byrjaður á uppkasti að bréfi til forstjóra félagsins með 
aðfinnslum og tilllögum um breytingar. Þetta bréf var aldrei skrifað því flugið 
var langt og gaf mér tíma til að hugsa málið betur. Auðvitað er þetta hárrétt 
hugsað. Hefði þessi staða komið upp hjá okkur feðgum kynni niðurstaðan að 
hafa orðið sú að sonur minn hefði fengið súrefnisgrímuna yfir andlitið, ég fallið í 
yfirlið við hlið hans og verið ófær um að aðstoða hann frekar. Þannig er þetta 
einnig í lífinu sjálfu. Ef við gætum ekki að súrefnisbyrgðum okkar sjálfra getum 
við ekki stutt við börnin okkar þegar á bjátar“ (Andrés Ragnarsson, 1997, bls. 
91). 

Myndin sem Andrés dregur hér upp af sjálfum sér hugsanlega ófærum um að sinna 

barni sínu vegna vanrækslu eigin þarfa, er í hnotskurn sú mynd sem dregin er víða upp 
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í rannsóknum af mæðrum sem lokast inni í heimi fötlunar og sjúkdóma barna sinna og 

er látið eftir að gegna aðalhlutverki í umönnun þeirra. Trúlega fellur súrefnisgríman oft 

niður í þeim aðstæðum og trúlega er þeim tamast að leggja hana fyrst yfir vit barnsins 

og huga lítt að sjálfum sér. Og trúlega er erfitt að sannfæra margar þeirra um eitthvað 

annað. Líking Andrésar undirstrikar mikilvægi þess að hafa jafnvægi í því umönnunar-

álagi sem fylgir fötlun og veikindum barnsins, svo annað þeirra „falli ekki í öngvit“ þ.e. 

sé komið í þrot þegar á reynir.  

Ekki er hægt að skilja við umræðuna hér án þess að fjalla örstutt um stöðu 

fjölskyldna alvarlega fatlaðra og langveikra barna út frá þeirri hugmyndafræðilegri sýn 

á fötlun sem mótar þjónustuna sem fötluðum og langveikum börnum er búin í dag og 

þau eiga lagalegt tilkall til. Samfélagið er kallað til ábyrgðar um að skapa fötluðu fólki 

aðgengi að sambærilegum lífsgæðum og aðrir þegnar njóta, og að ryðja hvers kyns 

hindrunum þar úr vegi. Í orðræðunni er áhersla lögð á valdeflingu, sjálfstætt líf og fulla 

þátttöku í samfélagi án aðgreiningar, óháð alvarleika fötlunar. Þetta er ef til vill sá 

hópur fatlaðra barna sem þarf mest á því að halda að kastljósinu sé beint að, þar sem 

hann talar ekki máli sínu sjálfur. Þá er augljóst að athyglin þarf að beinast að 

fjölskyldunni sem heild, þar sem fatlað og langveikt barn er háð henni um líf sitt og 

heilsu. Á nýliðnum dögum hefur átakið „Á allra vörum“ staðið yfir til stuðnings 

langveikum börnum og fjölskyldum þeirra. Rannsakendur og aðrir fagaðilar sem að 

málefnum þessara barna koma eru með því minntir á þörfina fyrir frekari rannsóknir á 

högum þeirra og fjölskyldna þeirra og á þörfina fyrir aukna þjónustu og stuðning þeim 

til handa. Hér þurfa bæði leikir og lærðir að leggja saman krafta sína svo markmið um 

mannréttindi og lífsgæði þeirra sem standa höllum fæti nái fram að ganga. Þar má 

fræðasamfélagið á sviði fjölskylduhjúkrunar, fötlunarfræða, félagsráðgjafar- og 

fjölskyldufræða ekki láta sitt eftir liggja en beita sér enn betur á rannsóknarvettvangi 

varðandi þessi börn og fjölskyldur þeirra en hingað til.   
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