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Útdráttur 

Staða fólks með geðfötlun hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum í átt 

að auknu sjálfstæði þeirra og auknum áhrifum. Í kjölfar breyttra hugmynda og aðferða í 

vinnu með fólki með geðfötlun hafa verið settar fram stefnur, sáttmálar og lög þess 

efnis að þeim skuli tryggður jafn réttur á við aðra samfélagsþegna, þeim gert kleift að 

lifa sem eðlilegustu lífi og þeim veittur möguleiki á að hafa stjórn á eigin högum. 

Notendasamráð og valdeflandi aðferðir eru stór partur af þessum breyttu áherslum en 

þannig eru völd í auknu mæli flutt frá meðferðaraðilum yfir til þeirra sem þjónustuna 

þiggja. Segja má að notendasamráð og nálgun valdeflingar hafi skilað góðum árangri. 

Þó má alltaf gera betur og er mikilvægt fyrir fagmenn og aðra sem koma að 

velferðarþjónustu að vera meðvitað um stöðuna og leitast stöðugt við að bæta hana. 
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Abstract 

The circumstances of people with mental disability have changed considerably in 

recent years towards greater independence and increased autonomy. Following 

changes in ideas and the approach to working with people suffering from mental 

illness, policies have been proposed, and treaties and laws implemented to ensure that 

those suffering should be guaranteed equal rights with other citizens. This has enabled 

people to live as normal lives as possible and given them the opportunity to control 

their own affairs. Methods that empower, where control is increasingly moved from 

carers/therapists to the receivers is a big part of this new focus. It could be said that 

user participation and empowerment approaches have proven successful. Although 

progress has been made, it is important for professionals and others in social care to 

pay close attention to the situation and try to improve it in any way possible.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf. Viðfangsefni 

hennar, hugmyndafræðin að baki þjónustu við fólk með geðfötlun og aukið sjálfstæði 

einstaklinga sem eiga við geðræn vandamál að stríða er að mínu mati mjög mikilvægt. 

Þrátt fyrir miklar og góðar breytingar má alltaf gera betur og nauðsynlegt er að halda 

umræðunni um málaflokkinn á lofti.  

Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum Hervöru Ölmu Árnadóttir kærlega fyrir 

mikla þolinmæði, góð ráð og einstaka aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. Fjölskylda 

mín í heild sinni fær einnig mínar bestu þakkir fyrir sinn stuðning á meðan á náminu 

stóð og þá sérstaklega við skrif þessarar ritgerðar. 
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Inngangur 

Geðraskanir eru eitt af algengustu heilsufarsvandamálum sem hrjá hverja þjóð og ætla 

má að einn af hverjum fjórum í heiminum þjáist af geðrænum kvilla (Grey, 2002; 

Hafrún Kristjánsdóttir, 2007).  Viðhorf til fólks með geðsjúkdóma og sú þjónusta sem 

þeim stendur til boða hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin en hugmyndafræði 

að baki velferðarþjónustu hefur þar haft mikil áhrif (Thompson, 2010). Sem dæmi má 

nefna er að ekki eru nema tæp 80 ár síðan hér á landi var löglegt að vana þá sem þá 

voru kallaðir fávitar en með því átti að koma í veg fyrir að þeir gætu fjölgað sér (Lög nr. 

16 um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki er koma í veg fyrir að það auki 

kyn sitt/1938). Slíkt myndi ekki líðast í dag enda áhersla lögð á sjálfstæði, jafnrétti og 

aðild fólks með geðsjúkdóm að öllum þeim málum er snerta það sjálft (Beresford, 

1994; Howe, 1992).  

Geðfötlun og staða einstaklinga sem eiga við geðræn vandamál að stríða hefur lengi 

vakið áhuga minn. Í vinnu minni með fólki með geðfötlun bæði í sjálfstæðum 

búsetukjarna og á hjúkrunarheimili hef ég orðið vör við misjafnar áherslur og ólíkar 

hugmyndir um hvernig þjónustunni skyldi háttað. Áhugavert þótti mér að skoða nánar 

hvaða hugmyndafræði væri í raun ríkjandi innan velferðarþjónustu fólks með 

geðfötlun. Í þessari ritgerð verður sjónum einna helst beint að hugmyndafræðilegri 

þróun og breyttum áherslum. Í upphafi verða geðheilbrigði, geðröskun og geðfötlun 

skilgreind og í kjölfarið verið farið yfir þróun lagalegra ákvæði hérlendis tengdum fólki 

með geðfötlun. Þá verður ljósum beint að hugmyndafræði og kenningum á borð við 

raunhyggju og samtímakenningar og síðar verður sérstök áhersla lögð á 

notendasamráð og valdeflingu. Farið verður yfir áhrif hugmyndafræði á fagfólk, úrræði 

og stefnur auk þess sem niðurstöður fyrri rannsókna verða skoðaðar.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvernig hefur þróun hugmyndafræði að baki þjónustu við geðfatlaða verið á 

undanförnum áratugum og hvaða stefnur eru nú ríkjandi? 

 Hvaða áhrif hefur stefna um notendasamráð og valdeflingu í vinnu með fólki 

með geðfötlun? 

Mikið efni hefur verið ritað um bæði geðfötlun og hugmyndafræði og stefnur í 

velferðarþjónustu. Við skrif þessarar ritgerðar var stuðst var við bækur eins og Service 
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User and Carer Participation in Social Work eftir Janet Warren, Theorizing Social Work 

Practice eftir Neil Thompson og bók Robert Adams, Social Work and Empowerment. 

Ritrýndar greinar, bæði erlendar og íslenskar, komu hér einnig mikið við sögu auk þess 

sem stuðst var við lög og skýrslur frá ráðuneytum.  
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1. Geðheilbrigði 

Hér verður fjallað um geðheilbrigði og skilgreiningar á geðröskunum og geðfötlunum 

auk þess sem farið verður yfir lagaleg ákvæði sem tengjast málaflokknum.  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreinir almennt heilbrigði sem fullnægjandi andlega, 

líkamlega og félagslega vellíðan (World health organization, 2007). Almennu heilbrigði 

má skipta í andlega og líkamlega þætti og er geðheilbrigði skilgreint sem ástand 

einstaklings sem býr við vellíðan, er fær um að nýta hæfileika sína, getur tekist á við 

álag, stendur sig í vinnu og er fær um að leggja sitt af mörkum til samfélagsins sem 

hann býr í (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Einstaklingur sem býr við góða geðheilsu trúir 

þar að auki á sjálfan sig, hefur áhrif á umhverfi sitt og ber virðingu fyrir sjálfum sér og 

samferðamönnum sínum (Nikelly, 2001).  

1.1. Geðröskun og geðfötlun 

Geðraskanir (e. mental disorder) eru eitt af algengustu heilsufarsvandamálum sem hrjá 

hverja þjóð og má áætla að um 27% fullorðinna Evrópubúa glími við geðraskanir af 

einhverju tagi. Hér á landi má áætla að á hverju ári þjáist um 20% fullorðinna 

einstaklinga af geðröskunum (Félagsmálaráðuneytið, 2006; Hafrún Kristjánsdóttir, 

2007). Skilgreiningar á geðröskun eru misjafnar en til eru þeir sem halda því fram að 

ekki sé til neitt sem heiti geðveiki, eingöngu sé um sjúkdóma sem herji á heila og 

almenn vandamál við að takast á við lífið að ræða. Á sama tíma trúa aðrir því að hvert 

frávik frá því sem talist getur eðlileg hegðun megi flokka sem einkenni geðröskunar 

(Varelius, 2009). Samkvæmt kenningu Lennart Nordenfelt getur einstaklingur eingöngu 

talist glíma við geðröskun ef hæfileikum hans til að ná lífsnauðsynlegum markmiðum 

sínum er ógnað sökum ástands eða ferlis í heila hans (Nordenfelt, 2001). Gert og Culver 

skilgreindu geðröskun hinsvegar sem klínískt marktækt hegðunar eða sálfræðilegt 

heilkenni eða mynstur. Tengist það armæðu eða fötlun sem hefur í för með sér 

verulega aukna hættu á dauða, sársauka, örorku eða frelsistapi (Gert og Culver, 2004). 

Algengustu geðraskanirnar eru vímuefnaraskanir, lyndisraskanir og kvíða- og 

þunglyndisraskanir. Sá sem glímir við geðröskun þjáist af andlegri vanlíðan sem skerðir 

möguleika hans til lífsgæða, félagslega hæfni hans, þátttöku í námi eða starfi sem og 

aðra virkni hans í samfélaginu. Afleiðingar geðröskunar geta varað í stuttan tíma eða 
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verið langvarandi og eru einkennin bæði margvísleg og misalvarleg (Félagsmála-

ráðuneytið, 2006; Hafrún Kristjánsdóttir, 2007). Geðraskanir eru mikil byrði á 

samfélaginu þar sem meiri kostnað og vinnutap má rekja til geðraskana en annarra 

heilsufarsvanda. Sem dæmi um það er að veikindaleyfi frá vinnu vegna geðraskana 

kosta breska þjóðfélagið um fjóra milljarða punda á ársgrundvelli (Layard, 2006). 

Alvarlegar geðrænar raskanir geta þróast yfir í geðfötlun. Með geðfötlun (e. mental 

disability) er hér átt við um ferli sem byrjað hefur með tilkomu fyrsta þáttar 

geðröskunar sem svo þróast áfram og endar með langvarandi fötlun (Elizur, 2004). Til 

að meta alvarleika fötlunarinnar hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO, 1980) sett 

fram skilgreiningu byggða á þremur þáttum vanvirkni sem hún getur haft í för með sér. 

Í fyrsta lagi er það skerðing (e. impairment) en átt er við skerðingu í starfsemi eins 

líffæris, í öðru lagi vanhæfni (e. disability) þar sem átt er við persónulega virkni aðila og 

í þriðja og síðasta lagi fötlun (e. handicaps) sem vísar til virkni aðila í umhverfinu. Í 

þessu tilliti veldur alvarleg geðröskun vanhæfni til að sinna daglegu lífi sem leiðir af sér 

erfiðleika við að lifa sjálfstætt í samfélaginu. Heilsa, næring og persónulegt hreinlæti á 

til að versna og félagsleg aðlögun verður léleg auk þess sem færni til atvinnu eða 

virkrar þátttöku í samfélaginu að öðru leyti skerðist. Af því leiðir þörf fyrir fjölþætta 

þjónustu og stuðning sem ætla má að verði í mörgum tilvikum til langframa (Bachrach, 

1992; Félagsmálaráðuneytið, 2006b). Þegar að endurhæfingu fólks með geðfötlun 

kemur er vitsmunaleg og félagsleg vanstarfsemi þeirra helsta hindrun árangurs (Green, 

1996).  

1.2. Lagaákvæði 

Árið 1992 voru núverandi lög um málefni fatlaðra sett í gildi. Í 1.gr laganna segir að 

markmið þeirra sé að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þegna 

þjóðfélagsins auk þess sem skapa eigi þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Þá kemur fram 

að veita skuli fólki með fötlun þjónustu sem miðar að því að gera þeim mögulegt að lifa 

og starfa í eðlilegu samfélagi með öðrum (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992).  

Þegar þessi lög komu fram voru liðin 56 ár síðan fyrsta löggjöfin sem snéri að fólki 

með fötlun kom fram og hafði mikið vatn runnið til sjávar á þessari rúmu hálfu öld. 

Löggjöfin sem er frá árinu 1936 tók við af lögum um framfærslu sveitarfélagana en þau 

höfðu verið einu lögin sem fjölluðu um fólk með fötlun. Í þessum lögum segir meðal 
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annars að stofna skuli vinnuhæli fyrir fullorðna fávita utan almenns vinnumarkaðar og 

að vanvitar, örvitar, fávitar og hálfvitar skyldu vistaðir á skólaheimili eða 

hjúkrunarheimili (Lög um fávitahæli nr. 18/1936). Áberandi er hér orðalag sem í dag 

þætti eflaust niðrandi en gefur það góða mynd af stöðu og viðhorfum til fólks með 

andlega eða líkamlega fötlun á þessum tíma. Tveimur árum síðar eða árið 1938 komu 

fram lög nr. 16 um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki er koma í veg fyrir 

að það auki kyn sitt. Þar kemur beinlínis fram að afkynjanir, vananir og fóstureyðingar 

séu leyfðar til þess að koma í veg fyrir að geðsjúkir eða fávitar fjölguðu sér. Rétt um 

þremur áratugum síðar voru sett á laggirnar lög nr. 57/1967 um fávitastofnanir. Þar 

kom fram að það væri á ábyrgð ríkisins að reka eitt aðalhæli fyrir fávita. Myndi þetta 

hæli gegna hlutverki hjúkrunar-, uppeldis-, kennslu- og vinnuhælis. Þá varð hér mikil 

framför en í lögunum er að finna ákvæði þess efnis að stofna ætti skóla þar sem þeir 

sem ætluðu sér að starfa með fávitum fengju sérmenntun. Árið 1979 komu fram lög nr. 

47/1979 um aðstoð við þroskahefta og í kjölfarið eða fjórum árum síðar fylgdu fyrstu 

lögin um málefni fatlaðra í líkingu við lögin eins og við þekkjum þau í dag. Lögin sem 

eru nr. 41/1983 áttu við um alla fatlaða einstaklinga, sama hvort þeir ættu við andlega 

eða líkamlega fötlun að stríða. Níu árum síðar komu svo eins og áður kom fram 

núverandi lög um málefni fatlaðra.  

Víðsvegar hefur verið fjallað um réttindi og sjálfsákvörðunarrétt fólks með fötlun. 

Sem dæmi má nefna lög nr. 74 um réttindi sjúklinga (1997) en þar kemur fram að 

heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sem eiga í samskiptum við notendur skulu ávalt koma 

fram við þá af virðingu. Í heilbrigðisáætlun til ársins 2010 sem samþykkt var á Alþingi 

20.maí árið 2001 kemur fram að virðing skuli borin fyrir velferð, einkalífi, mannhelgi og 

sjálfsákvörðunarrétti notenda. Skýrt er tekið fram að fólk með fötlun eigi sama rétt og 

aðrir á sjálfstæði og einkalífi auk þess sem að heilbrigðisstarfs-mönnum beri að virða 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001).  

Af þessu má sjá að viðhorf til einstaklinga með geðfötlun og staða þeirra hefur 

breyst mikið á undanförnum áratugum. Í næsta kafla verður farið yfir þá þætti sem 

stuðlað hafa að þessum breytingum.  
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2. Hugmyndafræði og kenningar 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um skilgreiningar og þróun þeirra kenninga og 

hugmyndafræða sem átt hafa þátt í að móta þær aðferðir sem unnið er eftir innan 

geðheilbrigðisþjónustu nútímans.   

2.1. Raunhyggja 

Með hugtakinu raunhyggja (e. positivism) er átt við þær aðferðir vísindanna sem halda 

því fram að hægt sé að sýna fram á hlutlægan sannleika og koma fram með harðar 

staðreyndir án persónulegrar túlkunar. Innan félagsvísinda er raunhyggja séð sem 

tilraun til að beita meginreglum raunvísinda á samfélagið en með því er leitast við að 

uppgötva samfélagsleg lögmál sambærileg lögmálum náttúrunnar (Thompson, 2010). 

Félagsfræði var upphaflega lituð af raunhyggju (Gane, 2006) og er stór hluti sálfræði 

hlynntur raunhyggju enn þann dag í dag þó að vaxandi áhersla innan beggja greina sé 

lögð á merkingu og frásagnir. Á þennan hátt eru bæði félagsfræði og sálfræði að færast 

í auknu mæli í átt að tilvistarstefnu og fyrirbæralegra róta hennar sem leggja áherslu á 

mikilvægi skilnings og skynjunar frekar en á hreinan sannleika (Thompson, 2010). 

Þó enn séu margir sem fylgja þessari stefnu innan félagsvísindanna hefur hún verið 

gagnrýnd harðlega. Ástæðan er sú að einstaklingar, samfélagið og samspilið þeirra á 

milli er langtum of flókið og margbreytilegt til að hægt sé að festa það niður í 

tiltölulega einföld samfélagsleg lögmál (Thompson, 2010).  

2.2. Samtímakenningar 

Samtímakenningar (e. postmodernism) hafa orðið áhrifamikilar á undanförnum árum 

og hafa þær nú mikil áhrif á félagsvísindi (Thompson, 2010). Áður en 

samtímakenningar komu fram á sjónarsviðið var fátítt að kennslubækur um mannlega 

hegðun efuðust um ágæti raunhyggju eða natúralisma. Ástæðan var sú að lítið sem 

ekkert hafði verið um viðurkenndar þekkingarfræðilegar kenningar til að rengja þær. 

Samtímakenningar hafna þessari vísindalegu nálgun og fylgja þess í stað félagslegri 

hugsmíðahyggju en í henni felst kjarni hugmyndafræðinnar (Dybicz, 2010; Thompson, 

2010). Samkvæmt samtímakenningum er samfélagið óstöðugt og nauðsynlegt að skilja 

það með tilliti til stöðugra breytinga og óstöðugleika frekar en að horfa á það útfrá 

varanlegu skipulagi. Samtímakenningar gagnrýna öll fræðileg sjónarhorn sem fela í sér 
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hugmyndir um varanlega formgerð, sama hvort um félagslega uppbyggingu valds er að 

ræða eða menningarlega uppbyggingu merkingar og skilnings (Thompson, 2010). 

Friedrich Nietzsche fæddist um miðja nítjándu öld í Þýskalandi (Clark og Leiter, 1997). 

Hann var einn áhrifamesti hugsuður hins vestræna heims og voru hugmyndir hans 

áhrifamiklar í tengslum við samtímakenningar. Í skrifum sínum gerði hann mikið út á að 

benda á að ekkert vit væri í að hugsa allt sem eina heild og trúa því að um einn alhliða 

sannleika væri að ræða. Hann vildi meina að um einstakar staðreyndir og sannleika 

væri að ræða sem tengdust tilteknum aðstæðum (Thompson, 2010).  

Styrkleika sjónarmiðið (e. strengths perspective), frásagnar meðferð (e. narrative 

therapy) og lausnamiðuð meðferð (e. solution-focused therapy) eru þrjú góð dæmi um 

starfsaðferðir innan félagsvísinda sem sprottið hafa upp úr hugmyndafræði samtímans 

(Dybicz, 2010). Hér á eftir verður fjallað um þessar aðferðir og betra ljósi þannig varpað 

á samtímakenningar.  

2.2.1. Styrkleika sjónarmiðið 

Á undanförnum árum hefur nálgun styrkleika sjónarhornsins í auknu mæli verið notuð 

þegar að meðferð fólks með alvarlega geðsjúkdóma kemur (Saleebey, 1996). 

Samkvæmt þessu sjónarmiði hafa allir einstaklingar marga kosti, eiginleika og 

styrkleika. Þar að auki telja þeir sem aðhyllast styrkleika sjónarmiðið að notendur hafi 

þekkingu til að skilgreina aðstæður sínar og séu færir um að koma með mögulegar og 

raunverulegar lausnir á vandamálum sínum. Fagfólk sem fylgir þessari hugmyndafræði 

hvetur þjónustuþega til að skilgreina vandamálin og setja merkingu í þá stöðu sem það 

er í. Með því að viðurkenna útsjónarsemi og þrautseigju notenda við að ráða við erfiðar 

aðstæður staðfesta þeir getu þeirra og mátt (Anuradha, 2004). Aðferðafræði styrkleika 

sjónarhornsins leggur áherslu á samvinnu og samstarf fagfólks og notenda. Þetta 

samstarf hefst með því að notandinn deilir sinni skilgreiningu á vandamálinu, hverju 

hann vill ná fram með meðferðinni og hans hugmyndum um hvernig hann vilji fylgja 

markmiðum sínums eftir. Það er því sýn notandans sem myndar grundvöll fyrir 

vinnuna. Styrkleika sjónarhornið er ólíkt öðrum hefðbundnum félagslegum nálgunum á 

þann hátt að það leggur stöðugt áherslu á að bera kennsl á styrkleika notenda og finna 

leiðir til að virkja þau úrræði sem geta beint eða óbeint bætt vandamálið (Anuradha, 

2004; Early & GlenMaye, 2000). Þegar félagsráðgjafar og aðrir fagmenn vinna út frá 
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þessu sjónarmiði fá þeir gott tækifæri til að horfa framhjá stimplum og losa sig við 

neikvæð viðhorf séu þau til staðar. Ástæða er sú að áherslan er á að meta einstaka og 

fjölbreytta kosti sem finna má í öllum mönnum (Anuradha, 2004). Það þarf hugrekki og 

dugnað af hálfu fagmanna til að haga vinnu sinni á þennan hátt og krefst þess að þeir 

eyði þeirri vantrú sem þeir höfðu upphaflega á getu skjólstæðinga sinna (Saleeby, 

1996). 

Drifkrafturinn að baki aukinni áherslu á nálgun styrkleika sjónarhornsins er kominn 

frá þeirri staðreynd að bandarísk menning og fagfólk er mettað af sálfélagslegri nálgun 

byggðri á einstaklings, fjölskyldu og samfélagslegri meinafræði. Áhersla hefur verið 

lögð á kvilla, vandamál, afbrigðileika, níðingshátt og raskanir. Styrkleika sjónarhornið 

krefur fagfólk þó ekki um að hundsa sönn vandamál sem herja á einstaklinga og hópa. 

Áherslan er frekar lögð á að leiðrétta þessa miklu áherslu á það sem miður fer, það 

sem vantar og það sem þykir óeðlilegt. Til þess að ná því þarf að líta öðruvísi á 

einstaklinga, fjölskyldur og samfélög og horfa á allt í ljósi getu, hæfileika, möguleika, 

færni, framtíðarsýnar og drauma. Það hversu illa aðstæður, áföll eða kúgun hefur leikið 

einstaklinginn á hér ekki að skipta neinu máli (Saleeby, 1996).  

2.2.2. Frásagnar meðferð 

Frásagnar meðferð (e. narrative therapy) byggir á þeirri hugsun að tungumálið sem fólk 

notar til að skilja og setja merkingu í líf sitt megi nota sem hluta meðferðar. Í stað þess 

að sjá fólk sem eitthvað ákveðið eins og karl, þunglyndan eða með lystarstol sjá þeir 

sem aðhyllast nálgun frásagnar meðferðar fólk sem einstaka sögu (Polkinghorne, 

2004). Frásagnar meðferð felst í að vinna með notendum í að skoða og breyta sögum 

sem þeir segja sjálfum sér um heiminn og reyna þannig að stuðla að félagslegri aðlögun 

á meðan unnið er að ákveðnu vandamáli. Þessar flóknu sögur eru til dæmis þær sem 

tengjast því hver notandinn er sem persóna og túlkun þeirra á atburðum (Cashin, 

2008). Algengt er þó að þær séu á neikvæðum nótum og vinnur frásagnar meðferð að 

því að aðstoða notendur við að endurskoða sögurnar og breyta þeim þannig að þær 

séu innihaldsríkari og ýti undir persónuleg völd og ábyrgð. Aðal áhersla meðferðar af 

þessu tagi er á þá túlkun og orð sem fólk leggur í atburði lífs síns og það að breyta 

þessari túlkun þannig að hún verði opnari og jákvæðari í garð styrkleika og getu 

einstaklingsins (Polkinghorne, 2004).  
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2.2.3. Lausnamiðuð meðferð 

Nálgun lausnamiðaðrar meðferðar spratt upp af þeirri hugmynd að lausnir væru að 

finna hjá notendunum sjálfum. Notandinn varð í kjölfarið viðurkenndur sem 

sérfræðingur í sínu eigin lífi og varð þetta til þess að aukin samvinna varð í meðferðum 

(Bertolino og O'Hanlon, 2002). Lausnamiðuð meðferð er meðal annars byggð á 

ákveðnum hugmyndum er viðkoma meðferð og hugsun. Samkvæmt lausnamiðaðri 

meðferð fylgja því verulegir kostir að einblína á það jákvæða og á lausnir fyrir 

framtíðina. Samkvæmt lausnamiðaðri nálgun eykur áhersla á styrkleika og mögulegar 

lausnir líkurnar á að meðferð vari stutt. Einnig kemur þar fram að lítil breyting geti 

stuðlað að stærri breytingu og að hver og einn einstaklingur sé einstakur og það sé 

hver og ein lausn sömuleiðis (Corey, 2005). Nálgunin byggir að miklu leyti á þeim 

rökstuðningi að það séu undantekningar á öllum vanda og með því að skoða þessar 

undantekningar og hafa uppi skýra sýn um æskilega framtíð geti meðferðaraðili og 

notandi í sameiningu komið með hugmyndir að lausnum (AIPC, 2007). Notendur 

þjónustunnar eru hvattir til að ímynda sér framtíð án vandamálsins sem þeir glíma við 

þannig að þeir geti betur skilgreint hvernig þeir vilji hafa hlutina. Framtíðarsýn án 

vandamálsins hjálpar til við að búa til væntingar um breytta tíma fyrr bæði notandann 

og meðferðaraðilann (Kok og Leskela, 1996). Lausnamiðaðir meðferðaraðilar eru 

einbeittir að framtíðinni og leggja þeir mikla áherslu á styrkleika notenda og það að 

nýta þá (AIPC, 2007).  

2.3. Tilvistarstefna 

Raunhyggja og samtímakenningar sem fjallað var um hér að framan eru dæmi um tvær 

mjög ólíkar kenningar og er hugmyndafræði þeirra að mörgu leyti andstæða hvorrar 

annarrar. Tilvistarstefna (e. existentialism) fellur þar mitt á milli þó ekki sé um eiginlega 

málamiðlun á milli kenninganna að ræða. Ef litið er á hlutfallslegt mikilvægi skynsemi 

og órökréttra eða tilfinningalegra þátta er samkvæmt tilvistarstefnunni um víxlverkandi 

áhrif að ræða. Móta þessir þættir í sameiningu aðstæður og atburði sem gerir þá álíka 

mikilvæga (Thompson, 2010).  

Nokkrir mismunandi þættir einkenna velferðarþjónustu byggða á hugmyndafræði 

tilvistarstefnu. Slík þjónusta er meðal annars bæði skýr og markviss en mikil áhersla er 

lögð á að fagmenn séu ávalt með á hreinu hverju þeir vilji áorka, hvernig þeir ætli að 
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gera það og hvernig þeir viti að settu marki hafi verið náð. Þessi mikla áhersla á 

skýrleika og fókus er tilkomin vegna þess að tilvistarstefna viðurkennir í samræmi við 

hugmyndir Nietzsche að ekki sé til neinn undirliggjandi heilagur sannleikur eða 

veruleiki heldur sé raunveruleikinn byggður á víxlverkan persónulegra og félagslegra 

þátta. Slík þjónusta er einnig valdeflandi en samkvæmt tilvistarstefnunni er hætt við að 

fagmenn geri notendur ósjálfbjarga (Adams, 2008; Thompson, 2007). Sé fagfólk ekki 

meðvitað um það vald sem það hefur og hvernig hægt er að nota það er hætt við að 

það grafi ómeðvitað undan valdi þjónustuþega en slíkt dregur úr líkum á að vandi 

þeirra leysist. Athafnir og viðhorf fagfólks geta hvatt notendur til að taka ákvarðanir og 

ná aukinni stjórn á lífi sínu eða dregið úr kjarki þeirra. Vanmáttartilfinning og 

umkomuleysi fylgja oftar en ekki vandamálum notenda og er takmarkið með 

tilvistarstefnunni að reyna að sigrast á þessum tilfinningum með því að styðja fólk í að 

ná smám saman stjórn yfir eigin aðstæðum (Thompson, 2010). 

2.4. Sálfélagsleg kenning  

Sálfélagsleg kenning spratt fyrst upp frá viðtalsmeðferð en með aukinni þátttöku 

notenda og fjölskyldna þeirra varð áhersla í auknu mæli lögð á hjálp til sjálfshjálpar. 

Þegar unnið er út frá sálfélagslegri kenningu er byrjað á því að greina vandann út frá 

einstaklingnum sjálfum, þær kröfur sem umhverfið gerir til hans eru skoðaðar og meta 

notandinn og fagaðilinn í sameiningu styrkleika notandans og þær hindranir sem hann 

kann að mæta (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. 

Svavarsdóttir, 2006). Samkvæmt hugmyndafræðinni á bakvið sálfélagslega kenningu 

skal þjálfa bæði hæfni einstaklingsins og auka stuðning samfélagsins. Þar að auki er 

áhersla lögð á tengsl og ábyrgð (Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 1999).  
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3. Notendasamráð og valdefling 

Þeir sem þjást af geðröskunum hafa átt erfitt uppdráttar en þeir hafa lengi verið valda- 

og áhrifalausir um sín eigin málefni (Corrigan, 2004; Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). 

Hlutverk fagmanna er ekki lengur að gera eitthvað við notandann heldur mun frekar að 

styðja hann í að uppfylla drauma sína og ná markmiðum sínum (Adams og Grieder, 

2005). Fagmenn leggja nú meiri áherslu á að halda uppi von notenda um betra líf, 

hvetja þá og styðja í erfiðleikum sínum öfugt við það sem áður var þegar áherslan var á 

að grípa inn í og taka stjórnina (Borg og Kristjansen, 2004).  

Notendasamráð og valdefling eiga margt sameiginlegt þrátt fyrir að um tvennskonar 

hugtök sé að ræða. Hér verður farið nánar í hvort hugtak fyrir sig, þau skilgreind og 

uppruni þeirra og árangur í vinnu með fólki með geðfötlun skoðaður.  

3.1. Notendasamráð 

Notendur eru sjálfir best til þess fallnir að meta hvað þeim hentar best og hvernig 

þjónusta skilar árangri (Jones et al., 2007). Í kjölfar vitundarvakningar þess efnis hefur 

þátttaka og aðild notenda orðið lykilatriði í stefnu velferðar-þjónustu nútímans 

(Warren, 2007). 

3.1.1. Uppruni og saga notendasamráðs 

Uppruna og þróun notendasamráðs (e. user participation and involvement) má rekja til 

margra ólíkra félagslegra og pólitískra breytinga sem hafa átt sér stað undanfarin 60 ár 

(Warren, 2007). Sem dæmi um þessar breytingar má nefna aukna áherslu á réttindi og 

þátttöku fólks með fötlun (Beresford, 1994). Hreyfing í Bandaríkjunum og vestrænum 

löndum í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar þar sem auka átti borgaraleg réttindi illra 

settra hópa hafði sitt að segja (Champell, 1996). Sama má segja um tilkomu hreyfinga 

þjónustuþega og umönnunaraðila þar sem kröfur voru gerðar um öðruvísi og bætta 

þjónustu (Croft og Beresford, 1996; Oliver, 1990). Þá hafði tilkoma sjálfshjálparhópa og 

stofnana þeim tengdum áhrif en meðferð hjá ófaglærðum aðilum byggðri á 

persónulegri þjónustu reyndist einnig öflugt tæki til að breyta hugsunarhætti og 

áherslum (Champell, 1996). Stoðþjónusta af þessu tagi kom á fót ólíkum tengslum við 

þjónustuþega og mætti þörfum sem áður höfðu verið hundsaðar (Warren, 2007).  
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Algengt var hér áður fyrr að félagsráðgjafar og aðrir fagmenn hafi séð sig sem þann 

sem komi notendum til bjargar (Jordon, 1982). Þegar viðhorfið var slíkt sá fagmaðurinn 

sig sem sérfræðing og skilgreindi hann hversu mikil aðild notandans yrði, hvernig henni 

yrði háttað og hvaða leið yrði farin. Staðfesti þetta viðhorf hugmyndina um að 

notendur væru ósjálfbjarga og óvirkir. Áhersla var lögð á vandamálin, það sem hafði 

farið úrskeiðis og misbresti í stað hæfileika notandans, styrkleika, bjargir og getu. 

Samband notenda og fagaðila af þessu tagi staðfesti einnig hlutdræga sýn á þá 

fyrrnefndu sem veikburða og viðkvæma (Beresford, 1994; Howe, 1992). Á árunum 

1980-2000 urðu miklar breytingar á sambandi fagaðila og þjónustuþega þegar aukin 

áhersla var lögð á réttindi og getu notenda til að skilgreina og skilja sitt eigið ástand. 

Með því varð ljóst að fagmenn og notendur bjuggu yfir ólíkri þekkingu og færni sem 

leiddi til aukist vilja fagfólks til að sjá notendur á jafningjagrundvelli og sem virka 

þátttakendur. Birtist þetta á margvíslegan hátt, til dæmis í auknu vægi og aðild 

notenda í persónulegum samskiptum við félagsþjónustuna, í stjórnarháttum og í 

mótun nýrrar þjónustu (Beresford, 1994; Howe, 1992).  

Á undanförnum tveimur til þremur áratugum hafa notendur orðið sífellt sýnilegri og 

haft aukin áhrif á stefnur og framkvæmd. Nú er það orðið svo að stjórnvöld leita í 

auknu mæli til þeirra þegar taka á ákvarðanir tengdum þjónustunni sem veitt er 

(Beresford, 2000). Í dag er þátttaka og aðild einnig orðin lagaleg krafa sem allir 

sérfræðingar sem starfa innan velferðarþjónustu eða við umönnun þurfa að fara eftir 

(Warren, 2007).  

3.1.2. Hlutdeild notenda 

Hugtakið hlutdeild notenda (e. user involvement) er einn angi notendasamráðs en það 

á við um rétt einstaklings til að taka þátt og hafa áhrif. Hugtakið er nýlegt og enn frekar 

óljóst (Lára Björnsdóttir, 2006).  Ýmis rök hafa verið færð fyrir ágæti hlutdeildar 

notenda og eru jákvæðar hliðar innleiðslu hennar margar. Sem dæmi má nefna að 

hlutdeild leiði til betri heilbrigðisþjónustu og hún auki jafnvægi á milli notenda og 

fagfólks en segja má að hlutdeild sé ákveðin kennsla í lýðræði. Hlutdeild leiðir til 

skilvirkari nýtingu þeirra úrræða sem í boði eru og dregur úr tíðni mismununar (Kent og 

Read, 1998; Lára Björnsdóttir, 2006). Hlutdeild þar sem notendur taka virkan og beinan 

þátt í eigin meðferð vekur upp ábyrgðartilfinningu gagnvart hlutverki þeirra í tengslum 
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við meðferðina. Slík ábyrgðartilfinning og vitneskjan um að hafa sjálfur heilmikið að 

segja um þær leiðir sem farnar eru getur leitt til betri niðurstöðu, aukið sjálfstraust og 

hæfni til eigin bjargráða (Kent og Read, 1998; Soffe et al., 2004).  

Mikilvægt er að viðurkenna framlag notenda, kosti þátttöku þeirra og það sem hún 

gefur af sér. Með notendasamráði fæst kjörið tækifæri til að fræðast um þekkingu, 

hugmyndir og reynslu notenda. Þeir búa yfir einstakri þekkingu á sínu ástandi sem ekki 

fæst annars staðar og er innsýn þeirra í þjónustuna og hvernig hana mætti bæta 

mikilvæg fyrir fagfólk og aðra starfsmenn velferðarþjónustu (Beresford, 1994). 

Þjónusta sem leggur áherslu á hlutdeild notenda getur verið fljótvirkari, betri og skilað 

meiru af sér en þjónusta sem gerir notendum ekki kleift að hafa áhrif á gang mála (Lára 

Björnsdóttir, 2006).  

Nokkur atriði þarf að hafa í huga til þess að hægt sé að koma á hlutdeild notenda. 

Félagsleg þjónusta þarf að vera aðgengileg og skilgreina þarf hlutdeild ekki bara sem 

réttindi heldur einnig sem ábyrgð notenda. Þjónustustofnanir þurfa að stefna að því að 

verða við óskum og skoðunum notenda og skapa þarf menningu og hefð fyrir hlutdeild 

notenda innan stofnana. Mikilvægt er að vinna að þróun aðferða um notendahlutdeild 

og byggja skal þekkinguna á niðurstöðum rannsókna. Þá skal leggja áherslu á að 

notendur séu ekki óvirkir þátttakendur heldur taki þeir virkan þátt í öllu ferlinu (Lára 

Björnsdóttir, 2006).  

3.1.3. Misjöfn stig þátttöku 

Notendasamráði má skipta í þrennt og gerður er greinarmunur á hlutdeild notenda (e. 

user involvement), þátttöku notenda (e. user participation) og valdgjöf til notenda (e. 

user management). Þegar um þátttöku er að ræða hefur notandinn einna helst það 

hlutverk að veita upplýsingar. Valdgjöf til notenda er aftur á móti mun róttækari en þar 

taka notendurnir valdið og stjórnina af fagaðilum og sjá þeir jafnvel algjörlega um 

skipulagningu þjónustunnar. Hlutdeild fellur þarna mitt á milli en þar hafa aðgerðir 

notenda áhrif á það hvernig þjónustan er veitt og af hvaða tagi hún er (Heikkilä og 

Julkunen, 2003). Þátttöku og hlutdeild má sjá sem fjögurra þrepa ferli sem fer 

stigvaxandi frá veiku og óvirku formi í átt að sterkara og virkara formi. Til að ná fullri og 

ósvikinni þátttöku þurfa notendur að fá tækifæri til að taka þátt sem jafningar á öllum 

stigum, allt frá skipulagi, áætlanagerð, framkvæmd, eftirliti og mati á þjónustunni 
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(Heikkilä og Julkunen, 2003; Warren, 2007). Misjafnt er þó eftir einstaklingum, hópum, 

stað, stund og samhengi hversu mikil þátttaka notenda er möguleg (Kirby, Lanyon, 

Cronin og Sinclair, 2003). Stundum er nóg fyrir notendur að fá tækifæri til að tala  

ásamt því að upplifa að einhver sé að hlusta. Einnig er mikilvægt að mark sé tekið á 

aðgerðum manns og skoðunum og að möguleiki sé að við þeim verði brugðist (Lewis, 

2004; Sinclair og Franclin, 2000).  

3.1.4. Hindranir notendasamráðs 

Mikið hefur verið fjallað um mögulegar hindranir hlutdeildar notenda og 

notendasamráðs í þjónustu við fólk með geðfötlun (Telford og Faulkner, 2004). 

Rannsóknir, kannanir og frásagnir notenda hafa leitt í ljós að notendasamráð mætir 

ákveðnum hindrunum sem flestar tengjast valdaójafnvægi á milli notenda og fagaðila 

(Warren, 2007). Hindranirnar eru ýmist stjórnmálafræðilegar, lagalegar, stjórnsýslu-

legar eða faglegar. Stjórnmálafræðilegar eða lagalegar hindranir má rekja til skorts á 

lagaákvæðum eða löggjöf sem tryggja notendum rétt til þátttöku. Stjórnsýslulegar 

hindranir felast einna helst í skorti á skilningi og þekkingarleysi, skorti á skipulögðum 

markmiðum og því viðhorfi að hlutdeild notenda sé í raun tímaeyðsla (Heikkilä og 

Julkunen, 2003). Faglegar hindranir snúa að mestum hluta að viðhorfi starfsmanna og 

fagfólks. Algengt er að þeim þyki eðlilegast að þeir stjórni ferðinni sjálfir þar sem þeir 

viti best en segja má að um föðurlegar tilhneigingar fagaðila sé þar að ræða og skortur 

þeirra á næmni fyrir áhrifum fordóma og félagslegrar útskúfunar á notendur. 

Sérfræðingar eiga til að taka sjónarmið notenda ekki alvarlega og veita þeim ekki 

nægjanlegar upplýsingar svo þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir (Heikkilä og Julkunen, 

2003; Janzon og Law, 2003; SCMH, 2002). Notendur geta einnig staðið í vegi fyrir að 

notendasamráð náist að fullu með því að búast fyrirfram við því að það verði ekki 

hlustað á það sem þeir hafa að segja og með því að efast um að þátttaka þeirra hafi 

tilgang eða geti skilað árangri (Danso et al., 2003). Þá ber að nefna að sérstaka hindrun 

getur verið að finna meðal félagsráðgjafa en hana má skrifa á óöryggi þeirra í eigin garð 

og óvissu um að fagleg staða þeirra geri þá hæfa til að sýna notendum opið viðmót 

(Heikkilä og Julkunen, 2003). Þar að auki hafa bæði fagmenn og notendur lýst yfir 

áhyggjum þess efnis að notendur skorti nauðsynlega hæfni og reynslu til að taka þátt á 

áhrifaríkan þátt. Áhyggjur yfir því að byrði hlutdeildar og notendasamráðs gæti verið of 
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mikil fyrir notendur og haft neikvæð og stressandi áhrif hafa einnig gert vart við sig 

(Simpson og House, 2003).  

3.2. Valdefling 

Einföld skilgreining á valdeflingu (e. empowerment) er að hún sé það að færa vald frá 

þeim sem hafa það yfir til þeirra sem hafa það ekki (Chamberlin, 1997). Ekki er hægt að 

skilgreina valdeflingu sem útfærslu á einni tiltekinni aðferð innan velferðarþjónustu þó 

hægt sé að sýna fram á tengsl hennar við nánast allar aðferðir sem notaðar eru. 

Valdefling þýðir í raun það að eflast og verða voldugur og nær hugtakið bæði yfir 

kenningar og aðferð (Adams, 1996). Orðabók félagsráðgjafar skilgreinir valdeflingu sem 

kenningu um það hvernig fólk geti náð heildar stjórn yfir lífi sínu og sem aðferð þar 

sem félagsráðgjafar leitast við að auka völd hjá því fólki sem það skortir (Thomas og 

Pierson, 1995). Valdeflingu má útskýra sem aðferð fyrir einstaklinga, hópa og samfélög 

til að ná völdum yfir aðstæðum sínum og til að ná markmiðum sínum. Með valdeflingu 

er leitast við að hjálpa fólki við að hjálpa sér og öðrum og hámarka þannig lífsgæði sín 

(Adams, 1996). Það má með sanni segja að hugtakið sé bæði teygjanlegt og 

sveigjanlegt en því hefur verið lýst á marga mismunandi vegu. Sem dæmi má nefna er 

að valdefling hefur verið skýrð sem ferli, markmið eða útkoma, sjónarhorn, nálgun í 

starfi, íhlutun eða tilgangur ákveðinna rannsókna, fyrirbæri eða ferli sem hefur margar 

víddir og spannar pólitíska, félagslega, efnahagslega og andlega þætti (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Með valdeflingu er bæði sýnilegum og ósýnilegum samskiptum 

breytt þannig að valdið dreifist og jafnrétti eykst (Sylviane Lecoultre, 2009). Þá vinnur 

valdefling annars vegar með sálræna og einstaklings-bundna þætti sem tengjast 

sjálfsmati og sjálfsmynd og hinsvegar félagslega þætti sem samanstanda af því að ná 

tökum á og hafa stjórn á lífi sínu og aðstæðum (Ahern og Fisher, 2001). Sú tilhneiging 

virðist vera til staðar að nota valdeflingu undir hvaða kringumstæðum sem er án þess 

að skilgreina eða taka skýrt fram hver tilgangurinn sé eða hvaða markmið menn hafi í 

huga (Wilkinson, 1998). Stefnan er þó oftast sett á eitt af eftirtöldum þremur 

markmiðum. Í fyrsta lagi ætti valdefling að leiða til aukinnar stjórnar yfir eigin heilsu, í 

öðru lagi að leiða til aukinnar getu til að stjórna eigin lífi og í þriðja lagi að leiða til 

aukinnar getu til að hafa áhrif á samfélagslegar breytingar (Tengland, 2007). Valdefling 

tengist náið hreyfingum um réttindi notenda, þátttöku þeirra og notendasamráð þó 
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ekki eigi að sjá hana sem leið til að brúa bilið á milli þjónustuveitenda og notenda 

þjónustunnar (The User Center Services Group, 1993). 

Innan félagsvísinda hefur valdefling ákveðna merkingu en þar snýst hún í 

grundvallaratriðum um þá hugmynd að fólk öðlist aukna stjórn á sínu eigin lífi. Áhersla 

er lögð á lífsgæði og mannréttindi og takmarkið er að ná réttsýni og framförum auk 

þess sem stefnt er að því að uppfylla væntingar, ná sigrum og ná fram jöfnuði þrátt 

fyrir erfiðleika (Dempsey og Foreman, 1997). Ljóst er að ekki er um eina ákveðna 

skilgreiningu á hugtakinu að ræða sem þýðir að það megi túlka á ýmsa vegu (Page og 

Czuba, 1999). Rök hafa verið færð fyrir því að í raun sé ekki æskilegt að reyna að þróa 

einungis eina skilgreiningu á valdeflingu þar sem hún sé misjöfn eftir aðstæðum, 

hópum og þróunarstigum. Valdeflingu skuli frekar skilja sem opið hugmyndakerfi og 

það sem mestu máli skiptir sé að hafa á hreinu hvernig hún sé túlkuð í samhengi við 

það sem um ræðir hverju sinni (Zimmerman, 1995).  

3.2.1. Uppruni valdeflingar 

Valdefling spratt fyrst upp seint á sjöunda áratugnum og í byrjun áttunda áratugarins 

(Ryles, 1999) þegar félagar í notendahreyfingum, hagsmuna-hreyfingum og 

sjálfshjálparhópum lögðu áherslu á að ná tökum og stjórn á sínu eigin lífi. Notendur 

þjónustu vildu hafa áhrif á hvaða þjónusta þeim stæði til boða og framkvæmd hennar. 

Hugtakið hefur síðan víða komið við sögu þegar um réttindabaráttu af ýmsum toga er 

að ræða, þá sérstaklega í baráttu kvenna og kynþáttahópa. Nú hefur það svo náð festu 

sem bæði hugtak og tæki í hagsmunabaráttu ýmissa hópa svo sem fólks með fötlun og 

þeirra sem þjást af geðröskunum (Félagsmálaráðuneytið, 2006b; McLean, 1995). 

Judi Chamberlin var einn helsti talsmaður valdeflingar og lagði hún ávallt mikla 

áherslu á mikilvægi hennar meðal fólks með geðræna kvilla (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 

2007). Chamberlin (1997) skilgreindi 15 eiginleikarnir valdeflingar. Í fyrsta lagi er það 

eiginleikinn að hafa vald til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Í öðru lagi er það að hafa 

óheftan aðgang að upplýsingum og þeim úrræðum sem í boði eru og í þriðja lagi að 

hafa fjölbreytta valkosti sem fela í sér meira val en bara já eða nei, þetta eða hitt. 

Fjórði eiginleikinn er skörungsskapur eða ákveðni og í fimmta lagi er það tilfinningin að 

maður geti haft áhrif. Þar næst er það eiginleikinn að hugsa á gagnrýninn hátt en í því 

felast endurskilgreiningar á því hver maður er, hvað maður getur gert og á samböndum 
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manns við stofnanir. Þá er mikilvægi þess að læra um reiði og kunna að sýna hana 

eiginleiki númer sjö og sá áttundi felst í að upplifa sig ekki einan heldur sem part af 

stærri hóp. Níundi eiginleikinn er skilningur á réttindum fólks og þar á eftir kemur 

eiginleikinn að geta haft áhrif á breytingar á eigin högum og samfélaginu sem maður 

býr í. Í þáttum ellefu og tólf er áhersla á mikilvægi þess að þjálfa hjá sér nýja hæfileika 

sem maður telur sjálfur skipta sköpum og það að breyta upplifun annarra á hæfni 

manns og getu til athafna. Þrettándi eiginleikinn felur í sér að opna sig og koma fram 

með það hver maður er. Næstsíðasti eiginleiki valdeflingar er að þroski og breytingar 

eru óendanlegar og síðast en ekki síst er það svo eiginleiki valdeflingar að efla jákvæða 

sjálfsmynd og uppræta fordóma og skömm (Chamberlin, 1997).  

3.2.2. Mögulegar hindranir valdeflingar 

Í Hagner og Marrone (1995) kemur fram að mun betur hafi gengið að skilgreina þá 

þætti sem geti hindrað valdeflingu en þar eru taldir upp alls fimm þættir. 

Stofnanamiðuð þjónusta þar sem fólk með fötlun hefur ekki val um búsetu, 

búsetuform og þá þjónustu sem því er veitt er fyrsti þátturinn sem fræðimenn hafa 

sammælst um að hafi í för með sér valdskerðingu. Þá er varkárni fagfólks ákveðin 

hindrun en ástæðan er sú að fagfólk sér skerðingu einstaklingsins sem hans megin 

einkenni sem leiðir til þess að það hikar við að gera kröfur til notandans eða taka 

áhættu þegar að ákvarðanatöku kemur. Þriðji þátturinn sem er nefndur er fagmennska 

en það að fagfólk skilgreini þarfir og aðstæður fólks með fötlun getur hindrað 

valdeflinu. Ástæðan er sú að staða fagmannsins gerir það að verkum að orð hans vega 

þyngra en orð notandans um sínar eigin þarfir. Samvinnuþýði er fjórði þátturinn en 

með því að leggja áherslu á og verðlauna notendur þjónustunnar fyrir samvinnuþýði og 

þakklæti er á sama tíma verið að draga úr valdeflingu notandans sjálfs. Fimmti og 

síðasti þátturinn hefur með tengsl starfsfólks að gera en fólk sem vinnur mikið saman á 

það til að samsama sig hvort öðru og forðast þar af leiðandi að ganga þvert á vilja hvors 

annars. Áherslan verður hér meiri á góð samskipti og samvinnu en á að mæta þörfum 

þess sem þjónustuna þiggur (Hagner og Marrone, 1995).  
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4. Áhrif hugmyndafræði  í vinnu með fólki með geðfötlun 

Valdeflandi aðferðir og notendasamráð hafa mikið verið notaðar þegar um ýmsa 

minnihlutahópa er að ræða og hafa einstaklingar með geðsjúkdóm eða annarskonar 

andleg eða líkamleg vandamál notið góðs af (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; 

Turner, 1996). Þróun hugmyndafræði að baki velferðarþjónustu fyrir fólk með 

geðfötlun hefur víða áhrif og stuðlar að ýmsum breytingum. Hér verður farið yfir 

nokkra þætti sem orðið hafa fyrir fyrrnefndum áhrifum.  

4.1. Fagfólk í valdeflandi velferðarþjónustu 

Með þróun velferðarþjónustu hefur þýðing og mikilvægi hlutverka fagfólks og þróunar 

faglegrar kunnáttu þeirra hlotið æ meiri virðingu (Bray og Preston-Shoot, 1995). 

Hlutverk fagfólks hafa gengist undir miklar grundvallarbreytingar vegna breyttra 

áherslna og þróunar hugmyndafræða (Segal, 1991). Skilvirk og góð þjálfun fagfólks 

getur komið í veg fyrir lakan starfsanda og mikla starfsmannaveltu (Robbins, 1993). 

Segja má að fimm þættir einkenni góða starfsþróun. Í fyrsta lagi er það áhersla á 

samþættingu fagfólks og skipulagsþróunar en mikilvægt er að fagfólk sé partur af 

breytingum á skipulagi og áherslum frá upphafi til enda (LBTC, 1992). Í öðru lagi þarf 

þjálfun fagfólks að byggja á kerfisbundinni þarfagreiningu og forgangsröðun með tilliti 

til fleiri þátta en eingöngu persónulegrar hæfni fagmannsins (Bray og Preston-Shoot, 

1995).  Þriðji þátturinn felst í þjálfun fagfólks í raunverulegum aðstæðum (Pottage og 

Evans, 1992). Í fjórða lagi er mikilvægt að fylgjast með og mæla áhrif þeirrar þjálfunar 

sem veitt er og í fimmta og síðasta lagi þarf að skilgreina gæði og staðal þjálfunarinnar 

(Bray og Preston-Shoot, 1995).  

Stofnanir geta stuðlað að valdeflingu og hlutdeild notenda með því að tryggja að 

fagfólk sem sinnir þjónustunni hafi tíma og tök á að blanda notendum í skipulagningu 

meðferðar, stuðla að jákvæðu viðhorfi fagfólks gagnvart hæfni notenda til að taka þátt, 

bjóða notendum upp á misjafnar leiðir í meðferð og þróa meðferðir sem ganga út á að 

valdefla notendur svo dæmi séu tekin (Linhorst, Hamilton, Young og Eckert, 2002). 

Hinn fullkomni fagmaður til að vinna með notendum á valdeflandi hátt er aðili gæddur 

miklu umburðarlyndi gagnvart tvíræðni, með nægilega reynslu til að mynda traust 

vináttubönd við notendur og nægilega færni til að auðvelda þróun félagsnets fyrir 
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notendur (Freud, 1993). Til þess að hægt sé að aðstoða notendur við að taka 

frumkvæði, bera ábyrgð og að bjarga sér er nauðsynlegt fyrir fagfólk að hafa heildarsýn 

(Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, 2006). Hugmyndafræðin að baki heildarsýn felur í sér að 

litið er á hvern einstakling sem margbreytilegan og einstakan. Mikilvægt er að horfa á 

aðstæður hans frá öllum sjónarhornum og það í samhengi við umhverfið sem hann býr 

í, fjölskyldu hans, vini og vinnufélaga auk samfélagsins alls (Lára Björnsdóttir, 2006). Við 

það aukast möguleikar þeirra við að bæta stöðu sína þegar að atvinnumöguleikum, 

menntun, búsetu og almennum félagslegum tengslum kemur. Það að tengjast 

umhverfi sínu og færast nær samfélaginu má segja að sé ein aðal forsenda þess að 

færast nær bata. Áherslu verður að leggja á að auðvelda aðgengi notenda að 

nauðsynlegri þjónustu og leiða þá í gegnum frumskóg félagslegra kerfa svo að þeim séu 

tryggð sjálfsögð og lögboðin mannréttindi og lífsgæði (Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, 

2006).  

4.2. Dæmi um valdeflandi meðferðarúrræði 

Áhrif breyttra áherslna og hugmyndafræði samtímans á aðferðir í velferðarþjónustu 

eru margvísleg. Hér verður fjallað um tvennskonar aðferðir og þannig leitast við að 

gefa hugmynd um þá þjónustu sem stendur fólki með geðfötlun til boða í dag. Fyrri 

aðferðin er íslensk en sú síðari þekkt bæði hérlendis og erlendis.  

4.2.1. VSL-aðferðafræðin 

VSL-aðferðafræðin, virkum – styðjum – leysum, var þróuð á búsetuendurhæfingar-

heimili fyrir geðfatlaða sem rekið er af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Aðferðafræðin 

þróaðist á árunum 2006-2008 og hefur hún verið í framkvæmd síðan. Markhópurinn er 

einstaklingar með mikla þjónustuþörf og/eða einstaklingar sem hafa getu til að nýta sér 

búsetuendurhæfingu í sínu nærsamfélagi. VSL aðferðafræðin er bæði fagleg og hagnýt 

leið til þess að uppfylla stefnu Velferðarsviðs um framkvæmd þjónustu við einstaklinga 

með geðsjúkdóma. VSL hefur sjö undirþætti en það eru hjálp til sjálfshjálpar, valdefling, 

notendasamráð, atferlismótun, mannhyggja, fjölskylduvinna og hugræn atferlisnálgun. 

Hver og einn notandi setur sér sín eigin markmið úr sjö undirflokkum og getur svo í 

samvinnu við starfsfólk valið um fjóra undirþætti þjónustustefnu. Undirflokkar 

markmiða eru til dæmis matseld, hlutverk og samfélagsþátttaka og undirþættir 

þjónustustefnunar eru hvatning, stuðningur, leiðsögn eða örvun. Á þennan hátt er vald 
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og ábyrgð notenda þjónustunnar aukin og áhersla er lögð á að hann fái stuðning en 

þannig má efla hæfni hans og færni í eigin umhverfi. Stefnan er ávalt sú að reyna að 

tryggja valdeflingu íbúa og hindra að starfsmenn taki forræði af þeim með röngum 

áherslum (Lára Björnsdóttir ofl, 2011).  

Þessi aðferð hefur gengið mjög vel en niðurstöður úttektar á þeim stöðum sem 

vinna eftir VSL voru einkar jákvæðar. Notendur höfðu náð verulegum framförum í bata 

og höfðu náð langt þegar að valdeflingu, hjálp til sjálfshjálpar og notendasamráði 

kemur. Samfélagsleg þátttaka jókst einnig umtalsvert með tilkomu VSL 

aðferðafræðinnar en árið 2008 var virkni notenda til samfélagslegrar þátttöku um 30% 

en árið 2010 hafði hún hækkað um helming og var komin upp í 60% (Lára Björnsdóttir 

ofl, 2011).  

4.2.2. Sjálfshjálparhópar 

Sjálfstæði og sjálfsákvörðunarréttur verða sífellt mikilvægari þegar um sjálfshjálp er að 

ræða, einkum þegar að andlegri heilsu kemur. Hópar fyrir fólk sem þjáist af andlegri 

eða líkamlegri fötlun og tengjast auknum sjálfsákvörðunarrétti verða algengari eftir því 

sem fólk leitar nýrra leiða til að efla sjálfshjálp og sitt sjálfstæði. Segja má að þetta sé 

að hluta til afleiðing aukinnar notendastýrðrar þjónustu. Þetta hefur orðið til þess að 

sérfræðingar viðurkenna í auknum mæli að margt andlega eða líkamlega fatlað fólk 

hefur í raun getu til að gera hluti sjálft en vantar aukið vald til að framkvæma þá 

(Adams, 1996). Sjálfshjálparhópar hafa þekkst hér á landi síðan Geðhjálp, 

hagsmunasamtök fyrir fólk með geðraskanir og geðfatlanir, hóf starfsemi sína árið 

1979 (Geðhjálp, e.d). Þar hefur fólk komið saman fyrir tilstilli sameiginlegrar reynslu 

sinnar og baráttu við geðræn vandamál. Áhersla er lögð á samkennd og virðingu en fólk 

kemur þar saman á jafningjagrunni (Guðbjörg Daníelsdóttir og Arndís Ósk Jónsdóttir, 

2006). Sjálfshjálparhópar eru þó mun eldra fyrirbæri og skilgreindu Katz og Bender 

(1976) sjálfshjálparhópa sem frjálsa og fámenna hópa einstaklinga með gagnkvæma 

aðstoð í huga og sérstakan tilgang að leiðarljósi. Þeir eru yfirleitt myndaðir af 

jafningjum sem koma saman til að fá og veita aðstoð við að vinna bug á sameiginlegri 

fötlun eða öðrum hlutum sem aftra þeim í lífinu og er markmiðið að ná fram 

félagslegum og/eða persónulegum breytingum. Einstaklingar með geðfötlun, sem og 

aðrir sem taka þátt í sjálfshjálparhóp finna fyrir aukinni samkennd og upplifa að vera 
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þátttakendur í samfélaginu auk þess sem sjálfstraust, félagsleg tengsl og virkni eykst. 

Slíkt verður að teljast jákvætt, sérstaklega fyrir fólk með geðfötlun þar sem algengt er 

að það einangri sig (Guðbjörg Daníelsdóttir og Arndís Ósk Jónsdóttir, 2006).  

Hópar á borð við sjálfshjálparhópa geta veitt einstaklingum stuðning, þeir draga úr 

hættu á einangrun og gefa forsendur og tækifæri fyrir þróun persónulegrar færni . Þar 

að auki aðstoða þeir við að finna út leiðir til að ná persónulegum markmiðum og 

væntingum hópmeðlima (Adams, 1996).  

4.3. Stefnur í málefnum geðfatlaðra 

Vitundarvakning þegar að geðfötluðum kemur hefur orðið bæði á Íslandi sem og 

víðsvegar annarsstaðar í heiminum á undanförnum árum. Með breytingum á ríkjandi 

hugmyndafræði fylgja ný markmið með stefnur eins og þau sem hér verður farið nánar 

í. 

4.3.1. Helsinki-yfirlýsingin 

Ráðstefna sem haldin var í Finnlandi árið 2005 er gott dæmi um stefnu í málefnum 

fólks með geðfötlun. Á ráðstefnunni sem haldin var í Helsinski í janúar það ár komu 

saman 52 heilbrigðisráðherrar Evrópuríkja sem öll eiga aðild að Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnuninni. Tilefnið var undirritun svonefndrar Helsinki-yfirlýsingar en í henni 

fólst sérstök aðgerðaáætlun til ársins 2010 þar sem áhersla var lögð á alsherjar eflingu 

geðheilbrigðisþjónustu (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

Megináhersla yfirlýsingarinnar var að þjónusta við fólk með geðraskanir yrði flutt út 

í samfélagið auk þess sem stefnt var að því að efla sjálfstæði þeirra og rjúfa einangrun 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). Áætlunin sem unnin var og undirrituð er í raun 

aðgerðarrammi fyrir stefnumótun í geðheilbrigðismálum sem einstökum þjóðum er 

ætlað að nota en þær skuldbundu sig til þess að móta sjálfar slíka stefnu. Aðstæður eru 

ólíkar hjá hverri þjóð fyrir sig þannig að ómögulegt er að ætlast til þess að allt verði 

steypt í nákvæmlega sama mótið en stefnur hverrar þjóðar ættu þó að rúmast innan 

sama ramma. Atriði áætlunarinnar eru í meginatriðum tólf talsins. Áhersla er lögð á að 

efla geðheilbrigði allra, að gera geðheilbrigði að órjúfanlegum þætti opinberrar 

heilsueflingar og að uppræta fordóma. Einnig skal huga að þörfum samfélagshópa sem 

eiga undir högg að sækja eða eru í aukinni hættu á að þjást af líkamlegum, andlegum 

eða félagslegum vandamálum sem rekja má til fátæktar, aldurs, kynferðis, 
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kynhneigðar, kynþáttar, takmarkaðrar menntunar eða hefts aðgengis að 

heilbrigðisþjónustu. Auka skal varnir gegn geðsjúkdómum og sjálfsvígum, auðvelda 

aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu innan heilsugæslunnar og veita þeim sem þjást af 

alvarlegum og langvinnum geðsjúkdómum þjónustu utan stofnana. Þá þarf að leita 

leiða til að samþætta þjónustu og auka samvinnu fagaðila og stofnana. Níunda og 

tíunda atriði áætlunarinnar fjalla um að efla skuli bæði menntun fagfólks og áherslu á 

samvinnu við notendur og aðstandendur þeirra sem og að efla rannsóknir á sviði 

geðheilbrigðismála og auka upplýsingamiðlun um geðheilbrigði til almennings, 

hagsmunahópa og fleiri. Að lokum er svo lögð áhersla á að tryggja skuli fjármögnun til 

geðheilbrigðisþjónustu og að meta skuli árangur af þeirri þjónustu sem veitt er og þróa 

nýjar aðferðir (Félagsmálaráðuneytið, 2006; WHO, 2005). 

4.3.2. Stefna Velferðarsviðs 

Í takt við Helsinki-yfirlýsinguna tók ríkisstjórn Íslands ákvörðun um að gera átak í 

þjónustu við geðfatlaða á árunum 2006-2010 en megin markmið þess var að koma til 

móts við einstaklinga með geðfötlun og þarfir þeirra fyrir búsetuþjónustu í bland við 

dagþjónustu, endurhæfingu og aðstoð við þátttöku í atvinnulífinu (Félagsmála-

ráðuneytið, 2006). Í stefnunni er fjallað um framtíðarsýn velferðarráðuneytisins en þar 

kemur fram að stefna eigi að uppbyggingu faglegrar þekkingar og auka gæði í starfi við 

þjónustu við fólk með fötlun. Þar kemur fram að mikilvægt sé að hafa þjónustuna 

einstaklingsmiðaða og að hana skuli byggja á heildstæðri og sveigjanlegri 

þarfagreiningu í samráði við notendur þannig að þeir fái tækifæri til að koma áherslum 

sínum og óskum á framfæri. Reglulega eigi að fylgjast með því að þjónustan uppfylli 

gæðastaðla og að árangri og markmiðum sé náð en kannanir meðal bæði starfsfólks og 

notenda verði notaðar til að varpa ljósi á stöðu mála. Þá kom fram að leggja eigi 

áherslu á að mynda traust á meðal notenda, aðstandenda þeirra, starfsfólks og 

stjórnenda og að einn liður í því væri að tryggja að brugðist verði fljótt við kvörtunum 

og ábendingum um það sem betur mætti fara (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

Í stefnunni er meðal annars fjallað um að nauðsynlegt sé að tryggja þeim sem þjást 

af einhverskonar fötlun og aðstandendum þeirra tækifæri til að hafa áhrif á allar 

ákvarðanir er varða þá og þeirra hagi. Þegar að ákvarðanatöku kemur á alltaf að kalla 

til notendur og eftir atvikum aðstandendur þeirra. Áhersla er lögð á að starfsfólk 
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þjónustumiðstöðva hvetji og styðji notendur til að tjá hug sinn um öll þau mál sem það 

varðar. Þá var nefnt að leggja skuli áherslu á eðli og inntak þeirrar þjónustu sem veita 

þarf einstaklingum með geðfötlun í námi faghópa sem sinna þjónustu innan félags- og 

heilbrigðisþjónustu. Þá gildi það sama um starfsfólk án fagmenntunar og að mikilvægt 

sé að veita þeim símenntun, endurmenntun og handleiðslu (Félagsmálaráðuneytið, 

2006).  

4.4. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Þann 30. mars árið 2007 var Samningur um réttindi fatlaðs fólks og valfrjáls bókun við 

hann tekin til undirritunar. Frá þeim degi gátu ríki Sameinuðu Þjóðanna staðfest hann 

ef vilji var fyrir hendi og undirritaði Ísland bæði samninginn og valfrjálsu bókunina 

samdægurs (Velferðarráðuneytið, 2009a).  

Markmið með samningnum er að stuðla að því að fólk með fötlun njóti mann-

réttinda og mannfrelsis á við alla aðra, vernda réttindi þeirra, tryggja frelsi þeirra og 

auka virðingu í þeirra garð. Í samningnum kemur einnig fram að fólk með fötlun eigi að 

eiga kost á virkri aðild að ákvarðanatöku um áætlanir og stefnur, þar með talinni 

ákvarðanatöku um mál sem varða það sjálft á beinan hátt (Velferðarráðuneytið, 

2009b). Meginreglur samningsins eru taldar upp í þriðju grein hans en þær eru meðal 

annars þær að bera skuli virðingu fyrir meðfæddri göfgi, sjálfstæði einstaklinga og frelsi 

og rétti til að taka eigin ákvarðanir. Samkvæmt 17.grein um verndum friðhelgi 

einstaklingsins hefur fatlaður einstaklingur rétt á að líkamleg og andleg friðhelgi hans 

séu virt. Í 19.g kemur fram að þau ríki sem skrifa undir samninginn viðurkenni jafnan 

rétt fatlaðra á við aðra til að lifa í samfélaginu. Einnig viðurkenni þau rétt fólks með 

fötlun til að eiga valkosti eins og aðrir samfélagsþegnar og að þau muni gera viðeigandi 

ráðstafanir til að gera fötluðum kleift að taka fullan þátt í samfélaginu án aðgreiningar. 

Til að ná þessum markmiðum þurfi ríkin að veita fólki með fötlun tækifæri á að velja 

sér stað til að búa á og með hverjum þeir vilji búa, veita þeim aðgang að 

samfélagsaðstoð af ýmsu tagi og sjá til þess að samfélagsþjónusta og önnur þjónusta 

standi fötluðum jafnt og almenningi til boða og að hún svari þörfum allra. Í 26.grein 

segir að þau ríki sem skrifi undir samninginn skuli gera ráðstafanir til að gera fötluðum 

einstaklingum mögulegt að öðlast sjálfstæði, andlega, líkamlega og félagslega getu til 

að vera þátttakendur í lífinu án aðgreiningar. Til þess að ná þessum markmiðum skulu 
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þau skipuleggja vel og auka þjónustu á sviði hæfingar og endurhæfingar. Þá skuli ríkin 

styðja við samfélagsþátttöku fólks með fötlun án aðgreiningar og stuðla að almennri 

þjálfun fagmanna og starfsfólks sem starfa með einstaklingum með fötlun (Sameinuðu 

þjóðirnar, e.d).  

Með því að skrifa undir þennan sáttmála varð Ísland meðal þeirra þjóða sem 

viðurkenna merkingu og mikilvægi þess fyrir fólks með fötlun að halda í sjálfstæði sitt 

og hafa vald og frelsi til þess að taka eigin ákvarðanir (Velferðarráðuneytið, 2009b).  
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5. Fyrri rannsóknir 

Erfiðlega getur reynst að mæla árangur meðferðar sem fólki með geðfötlun er veitt 

enda geðrænir kvillar langt frá því eins áþreifanlegir og líkamlegir kvillar. Rannsóknum 

á viðhorfum og upplifun bæði fólks með geðfötlun og aðstandenda þeirra hefur þó 

fjölgað mjög en ekki eru mörg ár síðan litið var svo á að einstaklingar með geðfötlun 

væru alls ófærir um að leggja vitrænt mat á umhverfi sitt (Páll Biering ofl, 2005). Dæmi 

um slíka rannsókn er rannsókn Nelson, Lord og Ochocka (2001) en hún leiddi í ljós að 

notkun á hugmyndafræði valdeflingar þegar unnið var með fólki með geðsjúkdóm 

reyndist hafa haft jákvæð áhrif á bata og náðu einstaklingarnir að jafnaði aukinni stjórn 

á sínu daglega lífi. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif valdeflingar á lífsgæði 

einstaklingsins og að einstaklingar með geðraskanir sæki í umhverfi þar sem þeir fá 

stuðning án fordóma (Rosenfield, 1997; Schutt og Rogers, 2009). Það að hafa trú á 

sjálfum sér og finna fyrir bæði virðingu og stuðningi frá meðferðaraðilum og 

aðstandendum hefur einnig reynst mikilvægt fyrir þá sem þjást af geðsjúkdómum og 

flýtir það fyrir bataferlinu. Niðurstöður rannsókna hafa bent á að í bataferli einstaklinga 

með geðsjúkdóma sé gagnlegt að þeir fái að taka þátt í ákvarðanatöku um meðferð 

sinna mála (Hamann, Leuct og Kissling, 2003; Sylviane Lecoultre, 2009). Í niðurstöðum 

rannsóknar sem gerð var fyrir Rauða kross Íslands og Geðhjálp árið 2005 um 

þjónustuþarfir fólks með geðfötlun og reynslu þeirra af geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi 

kom í ljós að um 75% svarenda sögðu sjálfshjálparhópa mjög eða frekar gagnlegt 

úrræði (Páll Biering ofl, 2005).  Þá hafa viðhorf notenda til þess hvað þeir telji góða 

þjónustu verið rannsökuð. Í ljós hefur komið að viðmót og almenn framkoma 

starfsfólks vegur þungt auk faglegra vinnubragða, samfellu í þjónustu, trausts og 

skilnings. Einnig þótti notendum það að fá nægan tíma og sú tilfinning að tillit sé tekið 

til sjónarmiða þeirra einkenna góða þjónustu (Wallace ofl, 1999). Rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að heilbrigðisstarfsmenn sem horfa á skjólstæðinga sína sem 

einstaklinga með styrkleika, trúi á þá, sýni þeim áhuga og virðingu geti náð meiri 

árangri en þeir sem gera það ekki. Þannig er einnig mjög mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsmenn séu batahvetjandi í starfi sínu (Topor ofl, 2006). 

Í niðurstöðum rannsóknar um þjónustuþarfir fólks með geðfötlun og reynslu þeirra 

af geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi kom fram að um 45% svarenda upplifðu að fagfólk 
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veitti þeim hvorki fullnægjandi tíma til að tala um tilfinningar né bæði þá um að deila 

persónulegum upplýsingum og skoðunum (Páll Biering ofl, 2005). Townsend (1998) 

rannsakaði hindranir bataferils fólks með geðsjúkdóm og komst að þeirri niðurstöðu að 

skortur á völdum og áhrifum voru miklar hindranir. Þá benti hann á að til þess að auka 

áhrif einstaklinga með geðsjúkdóma væri nauðsynlegt að skoða dreifingu valds innan 

heilbrigðiskerfisins, hvaða hugmyndir séu að baki uppbyggingu þjónustunnar sem veitt 

er og hvaða forsendur séu fyrir þeim ákvörðunum sem teknar eru. 
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6. Niðurstöður og umræða 

Ljóst er að gríðarlegur fjöldi fólks glímir á hverjum tíma við margvíslegar geðraskanir og 

geðfatlanir sem hafa mikil áhrif á einstaklinginn sjálfan, fjölskyldu hans og samfélagið í 

heild sinni. Sá sem glímir við geðröskun þjáist af andlegri vanlíðan sem skerðir 

möguleika hans til lífsgæða, félagslega hæfni hans, þátttöku í námi eða starfi sem og 

aðra virkni hans í samfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 2006; Hafrún Kristjánsdóttir, 

2007). Mikilvægt er fyrir þá einstaklinga sem glíma við raskanir af þessu tagi að fá 

viðeigandi aðstoð og stuðning.                    

Markmið þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á þætti sem hafa haft áhrif á þróun 

þeirrar aðstoðar sem stendur fólki með geðfötlun til boða.  Í upphafi var lagt upp með 

tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrri var hvernig þróun hugmyndafræði að baki 

þjónustu við geðfatlaða hefði verið á undanförnum áratugum og hvaða stefnur væru 

nú ríkjandi. Raunhyggja var í upphafi ríkjandi hugmyndafræði en henni fylgdi mikil 

áhersla á einn algildan sannleika og harðar staðreyndir lausar við tilfinningaleg og 

persónuleg áhrif. Raunhyggjan var mjög í anda vísindahyggju og ekki var laust við að 

hana hafi alveg skort félagslega og persónulega nálgun (Thompson, 2010). Með 

tilkomu samtímakenninga urðu miklar og mikilvægar breytingar. Sú staðreynd að 

einstaklingar og samfélög í heild sinni eru margbreytileg og óstöðug en ekki föst í 

ákveðnu formi fékk loks verðskuldaða viðurkenningu (Dybicz, 2010; Thompson, 2010). 

Samtímakenningar hafa haft mikil áhrif á stefnumótun velferðarþjónustu og upp úr 

þeim hafa sprottið aðferðir á borð við frásagnar meðferð, lausnamiðaða meðferð og 

styrkleika sjónarmiðið (Dybicz, 2010). Þessar aðferðir eiga það sameiginlegt að lögð er 

áhersla á einstaka eiginleika hvers og eins og að notendur hafi þekkingu til að skilgreina 

aðstæður sínar. Samvinna og samstarf fagfólks og notenda er hér einnig mikilvægur 

þáttur. Með tilkomu hugmyndafræði samtímakenninga og aðferða sem spruttu upp frá 

henni fengu notendur tækifæri á auknu valdi og áhrifum þegar kom að þeirra eigin 

högum og þeim leiðum sem farnar voru í meðferð þeirra (Anuradha, 2004; Bertolino og 

O'Hanlon, 2002; Early & GlenMaye, 2000; Polkinghorne, 2004). Styrkleikar notenda og 

sýn þeirra fengu hér aukið vægi ásamt því að meðferð varð almennt opnari og 

jákvæðari í garð getu þeirra (Polkinghorne, 2004). Í stað þess að einblína á vandamál 

og vanhæfni fólks með geðfötlun varð áhersla í auknu mæli á lausnir og hæfni notenda 
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til að glíma við vandamál sín á áhrifaríkan hátt (AIPC, 2007). Með tilkomu 

samtímakenninga og ádeilu hennar á raunhyggju kom tilvistarstefna. Segja má að 

hugmyndafræði hennar sameini kosti raunhyggju og samtímakenninga og falli mitt á 

milli kenninganna tveggja. Samkvæmt henni er um víxlverkandi áhrif skynsemi og 

órökréttra eða tilfinningalegra þátta að ræða og að þessir þættir móti í sameiningu 

aðstæður og atburði (Thompson, 2010). Hugmyndafræði sálfélagslegrar kenningar 

spratt upp frá viðtalsmeðferð en hún á margt sameiginlegt með samtímakenningum. 

Samkvæmt sálfélagslegri kenningu er mikilvægt að greina vanda notenda og meta í 

kjölfarið bæði styrkleika þeirra og þær hindranir sem þeir kunna að mæta í samfélaginu 

(Björg Karlsdóttir ofl, 1999).         

Með þróun hugmyndafræði og breyttum áherslum hafa verið settar fram stefnur í 

velferðarþjónustu fyrir fólk með geðfatlanir. Ráðstefna sem haldin var í Finnlandi árið 

2005 er gott dæmi um slíka stefnu. Tilefnið var undirritun svokallaðrar Helsinki-

yfirlýsingar en í henni fólst sérstök aðgerðaáætlun til ársins 2010 þar sem áhersla var 

lögð á alsherjar eflingu geðheilbrigðisþjónustu. Í takt við Helsinki-yfirlýsinguna setti 

félagsmálaráðuneytið eins og það þá hét fram stefnu og framkvæmdaáætlun vegna 

átaks í þjónustu við geðfatlað fólk á árunum 2006-2010 (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Helsta markmið Helsinki-yfirlýsingarinnar er að þjónusta fólk með geðraskanir úti í 

samfélaginu samfara því að auka sjálfstæði þeirra og rjúfa einangrun. Í stefnu 

félagsmálaráðuneytisins er takmarkið sett á að byggja upp faglega þekkingu og auka 

gæði í þjónustu við notendur. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu sem á að 

byggja upp í samráði við notendur þannig að óskir þeirra og viðhorf fái notið sín 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006; WHO, 2005). Árið 2007 kom fram samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðra en hann hefur átt þátt í að móta stefnur í 

velferðarþjónustu við fólk með geðfötlun. Markmið samningsins er að stuðla að því að 

fólk með fötlun njóti mannréttinda og mannfrelsis á við alla aðra. Áhersla er lögð á 

verndun réttinda þeirra og frelsis. Í samningnum kemur einnig fram að fatlaðir eigi að 

eiga kost á virkri aðild að ákvarðanatöku um áætlanir og stefnur, þar með talinni 

ákvarðanatöku um mál sem varða það sjálft á beinan hátt (Velferðarráðuneytið, 

2009b).      

Af þessu má sjá að þróun hugmyndafræði að baki þjónustu við geðfatlaða hefur 

verið jákvæð í átt að auknum völdum, sjálfstæði og réttindum notenda. Yfirburðir 
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fagfólks og valdaójafnvægi í vinnu með fólki með geðfötlun fara dvínandi með aukinni 

áherslu á samvinnu. Segja má að samtímakenningar og sú hugmyndafræði sem þeim 

fylgir eigi hrós skilið enda hafa lífsgæði, réttindi og tækifæri fólks með geðfötlun aukist 

samfara breyttum áherslum. Þær stefnur sem taldar voru upp hér að framan eru allar 

svipaðar og er ljóst að almenn stefnumótun í málefnum fólks með geðfötlun leitast við 

að stuðla að sterkari stöðu notenda og auknum gæðum þeirrar þjónustu sem veitt er.  

Þróunin hefur verið frá valdaleysi og vanvirkni notenda til áhrifa þeirra, þátttöku og 

virkni (Corrigan, 2004). 

Með tilkomu samtímakenninga og breyttra áherslna í hugmyndafræði komu fram 

hugtökin notendasamráð og valdefling sem margir þekkja í dag. Leiðir þetta að seinni 

spurningu þessarar ritgerðar um það hvaða áhrif stefnur um notendasamráð og 

valdeflingu hafi í vinnu með fólki með geðfötlun. Notendasamráð á við um rétt 

einstaklings til að taka þátt og hafa áhrif en það leiðir til betri heilbrigðisþjónustu og 

auknu jafnvægi á milli notenda og fagfólks. Þar að auki dregur notendasamráð úr tíðni 

mismununar (Kent og Read, 1998; Lára Björnsdóttir, 2006). Þátttaka notenda er 

misjafnlega mikil eftir aðstæðum og einstaklingum en markmiðið er alltaf að veita þeim 

tækifæri á að hafa áhrif á þá þjónustu sem þeim er veitt og hvaða leið verður farin að 

settum markmiðum (Heikkilä og Julkunen, 2003; Kirby ofl, 2003). Valdeflingu má 

útskýra sem aðferð fyrir einstaklinga, hópa og samfélög til að ná völdum yfir aðstæðum 

sínum og til að ná markmiðum sínum. Með valdeflingu er leitast við að hjálpa fólki við 

að hjálpa sér og öðrum og hámarka þannig lífsgæði sín (Adams, 1996). Áhrif 

notendasamráðs og valdeflingar í vinnu með fólki með geðfötlun hafa verið margvísleg  

og sem dæmi má nefna er að þýðing og mikilvægi hlutverka fagfólks og þróunar 

faglegrar kunnáttu vegur nú þyngra en áður (Bray og Preston-Shoot, 1995). Flestir sem 

vinna innan velferðarþjónustu hafa þurft að breyta starfsaðferðum sínum í takt við 

breyttar áherslur auk þess sem einhverjir hafa þurft að breyta viðhorfum sínum til 

notenda og hæfni þeirra (Segal, 1991). Með notendasamráði er áhersla lögð á að 

fagfólk breyti því viðhorfi sínu að það sé sérfræðingur sem viti betur en notendur og 

veiti rödd notenda þess í stað færi á að heyrast. Þær meðferðarleiðir sem nú standa 

fólki með geðfötlun til boða eru einnig undir áhrifum nálgunar notendasamráðs og 

hugmynda um valdeflingu. Dæmi um það er VSL-aðferðafræðin, virkjum, styðjum, 

leysum, þar sem vald og ábyrgð notenda er aukin og áhersla lögð á að þeir fái stuðning 
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til að efla hæfni þeirra og færni í eigin umhverfi. Stefnan er ávalt sú að reyna að tryggja 

valdeflingu íbúa og hindra að starfsmenn taki forræði af þeim með röngum áherslum 

(Lára Björnsdóttir ofl, 2011).  Sjálfshjálpar verða sífellt algengari eftir því sem fólk leitar 

nýrra leiða til að efla sjálfshjálp og sitt sjálfstæði en segja má að þeir séu að hluta til 

afleiðing aukinnar notendastýrðrar þjónustu (Adams, 1996). Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að notendasamráð og valdefling í vinnu með fólki með geðfötlun auki líkur á bata, 

bættari lífskjörum og ánægju notenda með þjónustuna (Nelson ofl, 2001). Enn eru þó 

dæmi þess að fagfólk eigi erfitt með að deila valdi með notendum (Páll Biering ofl, 

2005).           

Notendasamráð og valdefling hafa í dag mikil áhrif í vinnu með fólki með geðfötlun 

og hefur sú þjónusta sem þeim er veitt og staða þeirra batnað til muna á undanförnum 

árum. Það að hafa áhrif á hluti sem hafa með eigið líf að ræða verða að teljast til 

sjálfsagðra réttinda burt séð frá því hvort einstaklingur glími við geðsjúkdóm eða ekki. 

Niðurstaðan er sú að áhrif notendasamráðs og valdeflingar séu mjög jákvæð, þau stuðli 

að bættari þjónustu, batahvetjandi vinnubrögðum fagfólks og auknum lífsgæðum 

notenda.   

Heimildasöfnun, úrvinnsla og skrif þessarar ritgerðar hefur verið mjög áhugaverð og 

gaman var að sjá hversu mikilar breytingar hafa orðið á hugmyndafræði að baki 

þjónustu við fólk með geðfatlanir á ekki lengri tíma en raun ber vitni.  Á meðan unnið 

var að ritgerðinni komu upp ýmsar spurningar og áhugavert væri að rannsaka málefnið 

frekar, sjá hvort markmiðum hafi verið náð og hvort að stefnum hafi verið fylgt. Þá 

væri hugmynd að eigindlegri rannsókn að ræða við notendur geðheilbrigðisþjónustu, fá 

skýrt fram hver upplifun þeirra er, hvort þeim þyki þeir fá tækifæri til aukinna valda og 

sjá í raun hvort notendasamráð og valdeflandi aðferðir séu hér að ná tilætluðum 

árangri. Með því að halda umræðu um þjónustu við fólk með geðfötlun á lofti má 

stuðla að áframhaldandi þróun en mikilvægt er fyrir fagfólk og aðra að vera meðvitað 

um stöðuna og leitast stöðugt við að bæta hana. 
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