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i 

Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna þarfir, reynslu og viðhorf foreldra til sálfélagslegrar 

þjónustu á félags-, heilbrigðis- og menntasviði varðandi ráðgjöf, fræðslu, og stuðning. 

Samanburður var gerður á reynslu foreldra í tveimur sveitarfélögum, Akureyri og Hafnarfirði. 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferð en rafrænn spurningalisti var sendur til foreldra leik- 

og grunnskólabarna. Alls tóku 788 foreldrar þátt í könnuninni og var svarhlutfallið 34%. 

Þátttakendur voru flestir konur. Helstu niðurstöður eru að foreldrar hafa fyrst og fremst 

leitað til sjálfstætt starfandi fagaðila og þeir hafa mesta þörf fyrir uppeldisráðgjöf og ráðgjöf 

vegna geðheilbrigðis barna. Foreldrar vilja aðallega sækja uppeldisráðgjöf til leikskóla en 

ráðgjöf vegna geðheilbrigðis barna til heilsugæslu eða sjálfstætt starfandi fagaðila. Einungis 

þriðjungur foreldra hefur sótt uppeldisnámskeið. Foreldrum er miskunnugt um hvaða fagfólk 

starfar innan heilsugæslunnar. Flestum foreldrum finnst þjónusta við barnafjölskyldur vera 

góð innan heilsugæslunnar en telja þó að þörfum um sálfélagslega þjónustu sé hvorki vel né 

illa mætt. Foreldrar hafa ólíkar þarfir, reynslu og viðhorf eftir fjölskyldugerð og búsetu. 

Foreldrar í Hafnarfirði telja sig síður hafa þörf á sálfélagslegri þjónustu en foreldrar á 

Akureyri. Foreldrar á Akureyri voru ánægðari með sálfélagslega þjónustu heilsugæslunnar en 

foreldrar í Hafnarfirði. Skipulag og aðgengi að þjónustu skiptir miklu máli og eftirspurn 

foreldra á þjónustu sjálfstætt starfandi fagaðila bendir til að brestur sé á því að ráðgjafarþörf 

foreldra sé mætt innan opinberra þjónustukerfa. Auka þarf skilning á mikilvægi öruggra 

geðtengsla og fjölskyldunnar fyrir heilbrigði og þroska einstaklingsins ásamt því að skima 

markvissar eftir fjölskyldum í áhættuhóp og veita þeim viðeigandi þjónustu. 

 

Lykilorð: Foreldrar, sálfélagsleg þjónusta, heilsugæsla, fjölskyldugerð 
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Abstract 

The purpose of this study was to explore the needs, experience and opinions of parents 

towards psychosocial services in the social-, primary healthcare- and educational-systems 

regarding counseling, education and support, and is based on a comparison of the 

experience of parents in two municipalities, Akureyri and Hafnarfjörður. The approach is 

quantitative and parents of kindergarten- and elementary school-children received an 

electronic questionnaire. A total of 788 parents participated at a response rate of 34%, 

mostly women. The main conclusions are that parents have mainly sought help from 

independent professionals and primarily need guidance regarding upbringing and because of 

their children’s mental problems. Parents mainly seek guidance regarding upbringing to the 

kindergarten-stage, but guidance regarding mental problems to the primary healthcare-

system or independent professionals. Only a third of the parents have taken a course in 

upbringing. Parents have a varied knowledge of available professionals within the primary 

healthcare-system. Most feel that people with children are well served within the primary 

healthcare-system but that the need for psychosocial service is neither well nor badly met. 

Needs, experience and opinions differ according to family structure  and place of residence. 

Parents in Hafnarfjörður consider themselves in less need of psychosocial service than 

parents in Akureyri who were better pleased with the psycho social services of the primary 

healthcare-system than parents in Hafnarfjörður. The setup of and access to service is 

important and the demand for the services of independent professionals indicates that the 

need for counseling is not well met within the public-sectors. Increased understanding of the 

importance of safe parent-child attachment and family for the individuals’ health and growth 

is necessary, as well as effective screening and appropriate service for families at risk. 

 

Key words: Parents, psychosocial services, primary healthcare, family structure  
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Formáli 

Rannsókn þessi er hluti af meistaranámi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Vægi ritgerðar er 

60 einingar í einstaklingsbundnu rannsóknarnámi með áherslu á fjölskyldufélagsráðgjöf. 

Leiðbeinandi er Dr. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og er hún 

einnig ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.  

 Ég færi öllum þeim sem aðstoðuðu mig við gerð rannsóknarinnar, fræðslustjórum, 

skólastjórum, leikskólastjórum og foreldrum mínar bestu þakkir fyrir veittan stuðning í verki. 

Einnig vil ég þakka Gerði Pétursdóttir, framkvæmdastjóra Samvinnu-starfsendurhæfingar á 

Suðurnesjum og Önnu Guðnýju Eiríksdóttur, framkvæmdastjóra Starfsendurhæfingar 

Hafnarfjarðar fyrir hvatningu og svigrúm til að sinna námi samhliða vinnu.  

 Leiðbeinandi minn, Dr. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands fær sérstakar þakkir fyrir faglega leiðsögn og góðar ábendingar en ekki síður fyrir alla 

þá hvatningu, þolinmæði og skilning sem ég hef fengið frá upphafi meistaranámsins. 

 Valgerði Halldórsdóttur, félagsráðgjafa og vinkonu, færi ég einnig þakkir fyrir 

ánægjulega samveru í vinnuferðum okkar en hvatning hennar og góð ráð hafa verið 

ómetanleg. 

 Vísindanefnd Félagsráðgjafafélag Íslands veitti 200.000 kr. styrk til rannsóknarinnar 

og eru henni færðar bestu þakkir fyrir stuðninginn. 

 Systrum mínum Þorbjörgu Jóhannsdóttur og Guðrúnu Ástu Lárusdóttir þakka ég 

kærlega fyrir að hafa lesið yfir stafsetningu og málfar en ekki síst fyrir að hafa ávallt trú á því 

sem ég tek mér fyrir hendur og veita dýrmætan fjölskyldustuðning. 

 Að lokum þakka ég eiginmanni mínum, Arnari Sveinssyni og dætrum okkar, Helgu 

Rós, Eddu Sóleyju og Ellen Maríu ásamt móður minni, Ellen Marie Sveins fyrir þolinmæði, ást 

og umhyggju, sérstaklega á lokasprettinum. 
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1 Inngangur 

Í þessum kafla er skýrt frá tilgangi rannsóknar, hvers vegna þetta viðfangsefni var valið og 

fjallað um mikilvægi rannsókna á þessu sviði, bæði fyrir félagsráðgjöf sem og íslenskt 

velferðarsamfélag. Í lok kaflans er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum sem leitast er við 

að svara.  

 

1.1 Tilgangur og hagnýtt gildi rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þarfir, reynslu og viðhorf foreldra til sálfélagslegrar 

þjónustu á félags-, heilbrigðis- og menntasviði varðandi fræðslu, ráðgjöf og stuðning. 

Samanburður var gerður á reynslu foreldra í tveimur sveitarfélögum, Akureyri og Hafnarfirði. 

Á félags-, heilbrigðis- og menntasviði er skortur á íslenskum rannsóknum sem lúta að 

sálfélagslegri þjónustu innan heilsugæslunnar og var rannsókninni ætlað að bæta þar úr. 

Í þessari rannsókn er sálfélagsleg þjónusta skilgreind sem þjónusta sem veitt er af 

sérmenntuðu fagfólki til að bæta samskipti og tilfinningalega líðan. Það fagfólk sem um getur 

verið að ræða eru helst félagsráðgjafar og sálfræðingar ásamt því fagfólki sem veitir 

sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla. Þverfagleg þjónusta er skilgreind á þann veg að 

nokkrar fagstéttir (s.s. félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, ljósmæður, læknar og 

sálfræðingar) starfa saman í teymi. Sálfélagsleg nálgun felur í sér að sjá einstaklinginn í sínu 

félagslega umhverfi sem nær til líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta (Lára Björnsdóttir, 

2006). 

Rannsóknin getur haft hagnýtt gildi fyrir þróun þjónustu félagsráðgjafa sem og annarra 

fagstétta er sinna sálfélagslegri þjónustu. Bæði ríki og sveitarfélög geta nýtt niðurstöður til 

stefnumótunar og samþættingar félags-, heilbrigðis- og menntaþjónustu, t.d. á sviði 

foreldrafræðslu, fjölskyldumeðferðar og foreldraráðgjafar, geðheilbrigðismála barna og 

unglinga, auk mæðra- og ung- og smábarnaverndar. Mikilvægt er að tengja rannsóknarvinnu 

við starfsvettvang og er slíkt jafnvel enn mikilvægara en áður í ljósi þjóðfélagsaðstæðna á 

Íslandi í dag varðandi útdeilingu fjármagns til velferðarmála þegar hámarka þarf nýtingu 

úrræða og halda kostnaði í lágmarki. 



  

2 

1.2 Val á viðfangsefni  

Sálfélagsleg þjónusta félagsráðgjafa í heilsugæslu á Íslandi á upphaf sitt að rekja til 

heilsugæslunnar á Akureyri en þar hefur félagsráðgjafi starfað frá árinu 1987 með áherslu á 

fjölskyldufélagsráðgjöf og þverfaglegt teymisstarf fest sig í sessi (A. Karólína Stefánsdóttir, 

2006). Undanfarin ár hefur mikið verið fjallað um eflingu heilsugæslunnar og betri stuðning  

við geðheilbrigði barna og unglinga. Rannsakandi átti frumkvæði að málþingi sem haldið var 

árið 2004 um félagsráðgjöf innan heilsugæslunnar og í framhaldi af málþinginu kviknaði sú 

hugmynd að safna erindunum saman og birta á prenti. Fljótlega víkkaði hugmyndin út og 

ákveðið var að hafa umfangsmeiri kynningu á félagsráðgjöf á heilbrigðissviði og gefa út bók 

sem innihéldi bæði erindin af málþinginu, sem og ný erindi af vettvangi félagsráðgjafar á 

heilbrigðissviði. Úr varð bókin Heilbrigði og heildarsýn – Félagsráðgjöf í heilbrigðisþjónustu 

sem kom út árið 2006. Dr. Sigrún Júlíusdóttir tók að sér að ritstýra bókinni og fékk Halldór 

Sigurð Guðmundsson í lið með sér varðandi ritstjórn en aðrir í ritnefnd voru Ingibjörg 

Broddadóttir, Lára Björnsdóttir, Sólrún Gunnarsdóttir og Sveindís Anna Jóhannsdóttir.  

Margbreytileiki félagsráðgjafar á heilbrigðissviði gefur vísbendingar um vaxtarbrodd á 

nýjum sviðum, breyttar áherslur og endurskoðun vinnuaðferða en ef til vill þó fyrst og fremst 

gróskumikla framtíðarþróun fagsins (Sigrún Júlíusdóttir og Halldór Sig. Guðmundsson, 2006). 

Það er því frekar óskiljanlegt í ljósi allrar þeirrar þekkingar sem til er að skipulag 

velferðarþjónustu sé ekki meira í anda þverfaglegrar þjónustu þar sem áhersla er lögð á 

samfellu í þjónustu, og sveigjanleika sem taki mið af þörfum þeirra sem þurfa á þjónustunni 

að halda á hverjum tíma Sem foreldri og félagsráðgjafi hefur höfundur lengi verið þeirrar 

skoðunar að hægt sé að hlúa betur að fjölskyldunni í íslensku samfélagi. Árið 2004 kannaði 

höfundur ásamt öðrum hvernig staðið væri að fræðslu til foreldra varðandi 

uppeldishlutverkið. Niðurstaðan var að slíkri fræðslu væri verulega ábótavant og að foreldrar 

hefðu ríka þörf fyrir ráðgjöf og fræðslu (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir, Kristín Einarsdóttir, 

Sólrún Erla Gunnarsdóttir og Sveindís Anna Jóhannsdóttir, 2004). Gyða Haraldsdóttir 

sálfræðingur, gerði könnun meðal tæplega 500 foreldra á landsvísu á þörf fyrir 

foreldrafræðslu og var niðurstaðan sú að foreldrar töldu mikla þörf vera fyrir hvers kyns 

fræðslu og ráðgjöf um aga og uppeldi (Gyða Haraldsdóttir, 2003; Sveindís Anna 

Jóhannsdóttir, 2006). Í starfi mínu á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) varð 

ég áþreifanlega vör við skort á ráðgjöf og stuðningi við foreldra í grunnheilbrigðiskerfinu sem 
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heilsugæslan er. Uppeldisfræðsla og ráðgjöf til foreldra er mikilvæg forvörn sem stuðlar að 

því að draga úr tíðni hegðunarvandamála hjá börnum. Oftar en ekki höfðu þau börn sem 

komu til meðferðar á BUGL ekki fengið neina eða mjög takmarkaða þjónustu innan 

heilsugæslunnar en vandinn orðinn illráðanlegur í skólakerfinu og jafnvel komið að íhlutun 

barnaverndar. Síðar í starfi mínu við fjölskylduráðgjöf og meðferð hjá Félagsráðgjafanum ehf. 

og hjá Starfsendurhæfingu Hafnarfjarðar hef ég  fundið fyrir því að velferðarkerfið okkar er 

götótt og foreldrar í mikilli þörf fyrir ráðgjöf og stuðning varðandi uppeldishlutverkið og 

samskipti innan fjölskyldunnar, ekki síst þegar um er að ræða einhleypa foreldra eða 

stjúpfjölskyldur. 

Við val á rannsóknarefni fyrir meistaraverkefni kom sú hugmynd fljótlega upp að reyna 

að varpa ljósi á hvar foreldrar vilja helst fá ráðgjöf og stuðning og af hvaða tagi. Þar sem um 

aldarfjórðungs reynsla er af fjölskylduþjónustu við heilsugæsluna á Akureyri var fljótlega 

farið að huga að samanburði við önnur sveitarfélög og var ákveðið að bera saman Akureyri 

og Hafnarfjörð í þessari rannsókn. Hafnarfjörður varð fyrir valinu þar sem hann kemst næst 

Akureyri í samanburði á fjölda kjarnafjölskyldna en flest börn tilheyra kjarnafjölskyldum. 

Sveitarfélögin tengjast einnig sterkum böndum í gegnum atvinnulífið þar sem bæði liggja að 

sjó. Mjög takmörkuð sálfélagsleg þjónusta stendur til boða innan heilsugæslustöðva í 

Hafnarfirði og má segja að það hafi verið aðalforsendan fyrir samanburðinum. Rannsóknin 

byggir á þeirri hugmyndafræði að þverfagleg þjónusta í grunnheilbrigðisþjónustu eða 

heilsugæslunni, sem byggir á heildrænni sýn með áherslu á lýðræðislegt samstarf, 

samábyrgð, samskipti og samráð, veiti betri klíníska útkomu og dragi úr þörf á sértækri 

þjónustu en sé um leið fjárhagslega hagkvæm þjónusta (Cambridge og Parks, 2006; 

Grumbach og Bodenheimer, 2004; Long, Grayson og Boaz, 2006; Pinsof og Wynne, 2000). 

Sálfélagslega þjónustu innan heilsugæslunnar má finna á nokkrum heilsugæslustöðvum á 

landinu, s.s. Akureyri, Garðabæ, Reykjanesbæ og Reykjavík. Ákveðið var að sníða stakk eftir 

vexti og kanna þarfir, reynslu og viðhorf foreldra af sálfélagslegri þjónustu í tveimur 

sveitarfélögum, Akureyri og Hafnarfirði.  
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í þessum fyrsta kafla er inngangur þar sem greint er frá tilgangi og hagnýtu gildi 

rannsóknarinnar ásamt aðdraganda og vali á verkefni. Í lok fyrsta kafla eru 

rannsóknarspurningar settar fram.  

Annar kafli er fræðileg umfjöllun þar sem fjallað er um börn og fjölskyldur í íslensku 

velferðarsamfélagi, hvernig samþætting hefur verið á félags- og heilbrigðisþjónustu og hver 

þáttur félagsráðgjafar getur verið varðandi heildarsýn og sálfélagslega nálgun. Fjallað er um 

rannsóknir á heilbrigðisþjónustu og sérstaklega um árangur fjölskyldumeðferðar sem er ein 

af mikilvægum vinnuaðferðum félagsráðgjafa. Annar kaflinn endar síðan á stuttu yfirliti á 

skipulagi fjölskylduþjónustu á Akureyri og í Hafnarfirði.  

Í kafla þrjú er gerð grein fyrir aðferð rannsóknarinnar, meðal annars rannsóknarsniði, 

undirbúningi, þátttakendum, mælitækjum og framkvæmd. Einnig er fjallað um framkvæmd 

gagnasöfnunar  ogúrvinnslu gagna, ásamt því að farið er yfir þau leyfi sem til þurfti og 

siðferðileg álitamál. Í lok kaflans er farið yfir væntanlegan afrakstur og gagnsemi 

rannsóknarinnar. 

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar. Fyrst er fjallað almennt um 

þátttakendur og síðan eru settar fram almennar niðurstöður um þarfir, viðhorf og reynslu 

foreldra til sálfélagslegrar þjónustu. Þar á eftir eru birtar sértækari niðurstöður um 

sálfélagslega þjónustu heilsugæslunnar og að því loknu eru  birtar niðurstöður um áhrif 

búsetu (sveitafélaganna) og fjölskyldugerðar á greiningu gagna.  

Umræða er í fimmta kafla og er fyrst fjallað almennt um rannsóknina og síðan um 

rannsóknarniðurstöður í hnotskurn og þær tengdar við fræðilega umfjöllun. Stutt samantekt 

er á heildarniðurstöðum þar sem rannsóknarspurningum er svarað í stuttu máli. Í lok kaflans 

er fjallað um hvaða ályktanir megi draga af rannsókninni og nokkrar ábendingar settar fram. 

Ritgerðin endar síðan á lokaorðum höfundar um framtíðarsýn. 

 

1.4 Rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf, reynslu og þörf foreldra fyrir sálfélagslega 

þjónustu á félags-, heilbrigðis- og menntasviði varðandi fræðslu, ráðgjöf og stuðning. 

Samanburður var gerður á reynslu foreldra í tveimur sveitarfélögum, Akureyri og Hafnarfirði.  
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Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

1) Í hverju felast þarfir, reynsla og viðhorf foreldra almennt varðandi sálfélagslega 

þjónustu? 

2) Í hverju felast þarfir, reynsla og viðhorf foreldra varðandi sálfélagslega þjónustu 

heilsugæslunnar? 

 

Með báðum rannsóknarspurningunum eru settar fram undirspurningar, því engin ein 

spurning nær að spanna þá þjónustu sem fjölskyldur sækja eða hafa þörf fyrir. Einnig verður 

kannað hvort fjölskyldugerð og búseta hafi áhrif á þörf og viðhorf fyrir þjónustu. 

Undirspurningar flokkaðar eftir rannsóknarspurningum eru eftirfarandi: 

1) Þarfir, reynsla og viðhorf foreldra almennt varðandi sálfélagslega þjónustu 

A) Hvert hafa foreldrar sótt sálfélagslega ráðgjöf? 

B) Hvaða tegund af faglegri ráðgjöf hafa foreldrar þörf fyrir? 

C) Hvert vilja foreldrar helst leita eftir faglegri ráðgjöf varðandi uppeldismál, 

fjölskylduráðgjöf, samskipti, skilnað/sambúðarslit og geðheilbrigðismál barna og 

unglinga? 

D) Er algengt að foreldrar sæki uppeldisnámskeið og þá hvar? 

 

2) Þarfir, reynsla og viðhorf foreldra varðandi sálfélagslega þjónustu heilsugæslunnar 

A) Hvaða fagfólk er foreldrum kunnugt um að starfi á þeirri heilsugæslu sem þeir 

sækja þjónustu? 

B) Þjónustu hvaða fagfólks hafa foreldrar nýtt sér innan heilsugæslunnar? 

C) Hvernig finnst foreldrum þjónusta við barnafjölskyldur vera innan heilsugæslunnar  

þegar á heildina er litið? 

D) Hvernig er þörfum foreldra um sálfélagslega þjónustu mætt innan 

heilsugæslunnar? 

E) Eru foreldrar ánægðari með þjónustu heilsugæslunnar við barnafjölskyldur þar 

sem boðið er upp á þjónustu félagsráðgjafa, og sálfræðinga eða. þjónustu 

heilsugæslu þar sem þjónusta þessara fagstétta er ekki í boði? 

 

Áhrif fjöskyldugerðar og búsetu 

A) Hefur fjölskyldugerð áhrif á hvert foreldrar leita eftir sálfélagslegri ráðgjöf? 
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B) Hefur fjölskyldugerð áhrif á hversu oft foreldrar hafa þörf fyrir faglega ráðgjöf? 

C) Hefur fjölskyldugerð áhrif á það fyrir hvaða tegund faglegrar ráðgjafar foreldrar 

hafa þörf? 

D) Er munur eftir búsetu á því hvort foreldrar telja sig ekki hafa þörf á faglegri 

ráðgjöf ? 

E) Er munur eftir búsetu á þörfum foreldra á faglegri ráðgjöf? 

F) Er munur á því hvernig þörfum foreldra varðandi fjölskylduráðgjöf, 

hjóna/pararáðgjöf og skilnaðar/sambúðarslitaráðgjöf er mætt innan 

heilsugæslunnar eftir búsetu ? 
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2 Fræðileg umfjöllum 

Hér verður gerð grein fyrir íslensku velferðarsamfélagi og hvernig opinber stefna hefur tekið 

mið af þörfum barna og fjölskyldna. Fjallað verður um mikilvægi tengsla og tengslamyndunar 

fyrstu æviárin, ásamt því hvernig fjölskylduhagir eru nátengdir heilsufari. Fjallað er um 

samþættingu félags- og heilbrigðisþjónustu og mikilvægi þverfaglegrar teymisvinnu. Gerð er 

grein fyrir framlagi félagsráðgjafar í velferðarmálum og að lokum farið yfir skipulag 

fjölskylduþjónustu tveggja sveitarfélaga. 

2.1 Börn og fjölskyldur í íslensku velferðarsamfélagi 

Í bókinni Íslenska leiðin er fjallað um íslensk velferðarmál og fjallar höfundur um hvernig 

þróunin hefur verið frá fátækrahjálp til velferðarríkis (Stefán Ólafsson, 1999). Íslenska 

velferðarríkið er eitt það ódýrasta á Vesturlöndum en ástæður þess eru einkum að 

grunnlífeyrir almannatrygginga er lágur, víðtækar tekjutengingar spara útgjöld almanna- 

trygginga, hlutur einkageira er frekar stór á Íslandi og þjóðin er frekar ung (lágt hlutfall eldri 

borgara). Það sem helst hefur breyst undanfarin ár er að vægi tekjutenginga bóta hefur 

aukist mikið (t.d. grunnlífeyrir), aukin tekjutenging barnabóta sem leiðir til fækkunar 

bótaþega. Tekjutengingar miðast við að „velja inn” þá fátæku frekar en að „velja út” þá ríku 

(eins og t.d. í Ástralíu og Kanada) ásamt því að einkalífeyrir, starfstengdir lífeyrissjóðir og 

séreignarsparnaður taka í vaxandi mæli við hlutverki almannatrygginga. Jöfnunarmarkmið, 

bæði í velferðarkerfi og skattkerfi hafa vikið ásamt því að bil milli upphæðar lífeyrisbóta og 

launa hefur aukist mikið. Að sama skapi hefur hlutverk markaðar og félagasamtaka í 

velferðarþjónustu aukist en hlutverk ríkis minnkað (Stefán Ólafsson, 1999; Harpa Njáls, 

2003). Þjóðarframleiðsla og kaupmáttur almennings var langmest á árunum 1960 – 1980 

(Stefáns Ólafsson, 2008). Ísland hafi verið í öðru sæti um bestu lífskjör í heimi á lista 

Sameinuðu þjóðanna en árið 1990 var Ísland komið í þriðja sætið. Gerð er grein fyrir því að 

bæði hagvöxtur og kaupmáttaraukning eftir 1995 hafi verið undir meðallagi á öllum 

lýðveldistímanum. Frá árinu 2003 varð gríðarleg skuldasöfnun erlendis sem leiddi til hruns á 

fjármálamarkaði og krepputímabils á Íslandi með alvarlegum neikvæðum afleiðingum 

varðandi lífskjör og framtíð þjóðarinnar. 

Mikil atvinnuþátttaka er meðal karla og kvenna og langur vinnudagur (Stefán 

Ólafsson, 1994; Guðný Björk Eydal, 2004b). Konur hafa tekið þátt í atvinnumarkaðinum í 
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auknum mæli og kynhlutverkin hafa því breyst töluvert. Atvinnuþátttaka karla er þó enn 

meiri en kvenna og jafnframt vinna þeir lengri vinnudag (Guðný Björk Eydal og Stefán 

Ólafsson, 2006). 

Á Íslandi hefur félagslegur stuðningur við barnafjölskyldur almennt verið minni en á 

hinum Norðurlöndunum (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2006). Ef litið er til 

fjölskyldna með börn þriggja ára og yngri,  er stuðningur hér á landi ekki jafn mikill og á 

hinum Norðurlöndunum (Guðný Björk Eydal, 2004a). Sem dæmi má nefna að á Íslandi eru 

ekki lög um heima- eða umönnunargreiðslur til foreldra eftir að fæðingarorlofi lýkur en slíkar 

greiðslur eru í boði á hinum Norðurlöndunum. Á Íslandi hafa nokkur sveitarfélög verið með 

slíkar greiðslur en umönnun ungra barna hlýtur mun meiri stuðning hjá öðrum 

Norðurlöndum (Guðný Björk Eydal og Tine Rostgaard, 2010). 

Á Íslandi hafa sveitarfélög verið ábyrg fyrir um það bil einum þriðja af því sem flokkast 

undir samneyslu eða opinbera þjónustu á meðan á hinum Norðurlöndunum sjá sveitarfélög 

um 2/3 af samneyslunni. Verkaskipting milli ríkis og sveitarfélaga er með nokkuð öðrum 

hætti en hér á landi. Ríkisvaldið sér frekar um að tryggja öryggi borgaranna og hagsmuni 

ríkisins gagnvart öðrum þjóðum og sveitarfélög sjá að mestu um þjónustu við hinn almenna 

borgara. Talið er að það sé bæði ódýrara og leiði til skilvirkari þjónustu og auki ánægju íbúa  

að nærþjónusta sé á einni hendi (Gunnar Helgi Kristinsson, 2002). Meirihluti landsmanna 

virðist einnig vera á þeirri skoðun en í bókinni Staðbundin stjórnmál kemur fram að 72% 

landsmanna telja betra að sveitarfélög sinni þjónustu við íbúa frekar en ríkisvaldið (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2002). Þróunin hefur verið á þá leið síðustu tvo áratugi og sem dæmi  tóku 

sveitarfélögin við rekstri grunnskólanna árið 1990 en með setningu grunnskólalaga nr. 

66/1995 var reksturinn fluttur að fullu yfir til sveitarfélaganna. Nýrra dæmi eru málefni 

fatlaðs fólks en sveitarfélög tóku formlega við þeim málaflokki 1. janúar 2011 

(Velferðarráðuneytið, 2010). Ísland er með nokkru lægri velferðarútgjöld í hlutfalli við 

landsframleiðslu en hin Norðurlöndin og önnur þróaðri ríki Evrópu en síðustu tvo áratugi 

hefur Ísland þó dregið á samanburðarþjóðirnar. Velferðarkerfi íslendinga er nokkuð blandað, 

líkt norrænum þjóðum að hluta en einnig með töluverð einkenni enskumælandi þjóða í 

bótakerfinu, s.s. miklar tekjutengingar og lágar bætur á sumum sviðum (Stefán Ólafsson, 

2012).  

Rúm fjögur ár eru liðin frá því að efnahagsleg kreppa varð á Íslandi með 

margvíslegum áhrifum á íslenskt samfélag. Áður en kreppan skall á virðist íslenskt samfélag 
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hafa borið sterkan keim af mikilli neysluhyggju, miklu lífsgæðakapphlaupi, áhættuhegðun í 

fjármálum ásamt lítilli forsjá almennings í fjármálum, skorti á fjármálauppeldi ungs fólks, 

fátækt meðal vissra hópa, lágum grunnupphæðum opinberra bóta ásamt skorti á opinberri 

stefnu um hvernig bæta skuli kjör hinna verst settu (Emilía Sigurðardóttir og Sveindís Anna 

Jóhannsdóttir, 2004).  Áhrif kreppunnar hafa  verið rannsökuð nokkuð og helstu niðurstöður 

benda til þess að á mörgum sviðum hafi tekist að sporna við alvarlegum afleiðingum 

kreppunnar. Vinnumarkaðsúrræði hafa verið aukin sem og aðgengi ungmenna að 

framhaldsskólum. Sveitarfélög hafa reynt að efla fjölbreytileika fjölskylduþjónustu og 

rannsóknarniðurstöður benda til að almennt líði börnum vel og frammstaða nemenda í PISA-

rannsókninni hefur batnað. Samkvæmt Velferðarvaktinni er ýmislegt sem bendir til að vel 

gangi að veita börnum og ungmennum lögbundna þjónustu og viðunandi úrræði en brýnt er 

að fylgjast vel með velferð barna og vera vakandi yfir langtímaafleiðingum því glötuð 

tækifæri í æsku verða ekki bætt síðar á lífsleiðinni (Velferðarvaktin, 2011). Þroska- og 

hegðunarmiðstöð heilsugæslunnar (ÞHS) greindi frá í ársskýrslu sinni árið 2011 að í upphafi 

ársins hafi biðlisti þeirra eftir þjónustu aldrei verið lengri og tengdist mikilli aukningu tilvísana 

árin á undan. Af þessum sökum var ákveðið að skerða til muna eftirfylgniþjónustu og ekki 

hefur reynst mögulegt að stækka skilgreindan markhóp. Þrátt fyrir eindreginn vilja og stefnu 

ÞHS um að þjóna börnum að 18 ára aldri veita þau ekki þjónustu til 12-18 ára og felst í því 

mismunun fyrir hluta grunnskólabarna og barna á framhaldsskólaaldri. Alls voru innan 

heilsugæslunnar skráð 4.200 börn með langvinnan heilsuvanda samkvæmt skilgreininum 

ICD-10. Geð- og atferlisraskanir voru algengastar en um 6% barna eru skráð með þann vanda 

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2011). Á Barna- og unglingageðdeild er um 24% auking í 

tilvísunum frá árinu 2009 til ársins 2012 (Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, 2013) og má leiða 

rök að því að þetta mikla álag sem bæði er á ÞHS og BUGL sé ein af afleiðingum 

efnahagshrunsins.  

Atvinnuleysi er enn mjög hátt miðað við það sem þjóðin hefur átt að venjast. Fyrir 

kreppu var atvinnuleysi rúmlega 1% en eftir kreppu varð atvinnuleysi mest rúmlega 9% árið 

2010 en hefur farið lækkandi og stendur nú í tæpum 6% fyrripart ársins 2013. Fjöldi þeirra 

sem búa við langtímaatvinnuleysi fer vaxandi en árið 2011 höfðu yfir 30% verið án atvinnu í 

12 mánuði eða lengur og um 60% atvinnulausra lengur en í 6 mánuði (Vinnumálastofnun, 

2013). Þótt tölur um atvinnuleysi hafi farið lækkandi gefur það ekki rétta mynd af 

raunverulegu atvinnuleysi því hópur þeirra sem hafa fullnýtt rétt sinn til atvinnuleysisbóta en 
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glíma enn við atvinnuleysi hefur færst yfir til sveitarfélaganna sem veitir þeim fjárhagslegan 

stuðning þar sem þeir geta ekki séð fyrir sér. Samkvæmt Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

(2012) hefur þessi hópur farið stækkandi samhliða samdrætti í  fjölda þeirra sem eru á 

atvinnuleysisskrá Vinnumálastofnunar. Langtíma atvinnuleysi hefur í för með sér alvarlegar 

afleiðingar fyrir samfélagið í heild og heimilin í landinu. Ein af forsendum fyrir bættri velferð í 

landinu er bætt atvinnustig og hefur Velferðarvaktin brýnt fyrir stjórnvöldum og aðilum 

vinnumarkaðarins að leita allra leiða til að draga úr atvinnuleysi og áhrifum þess 

(Velferðarvaktin, 2011).  

2.1.1 Fjölskyldan og tengslamyndun – hornsteinn samfélagsins 

Fyrstu ár ævinnar eru eitt mikilvægasta þroskaskeið mannverunnar þar sem heilinn er í 

örustum vexti og mjög móttækilegur fyrir áhrifum umhverfisins. Ekkert jafnast á við fyrstu 

tengslin sem stofnuð eru á þessu mikilvæga mótunartímabili heilans enda er þessum 

tengslum oftast viðhaldið í gegnum áralöng samskipti foreldra og barns (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001; Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Sigrún Júlíusdóttir, 2010). 

Tengslakenning John Bowlby fjallar um tengsl á milli foreldris og barns og hefur verið 

talin með einni af merkari kenningum tuttugustu aldarinnar. Kenningin hefur haft mikil áhrif 

innan félagsráðgjafar, geðlæknisfræði og sálfræði. Bowlby rannsakaði áhrif umhverfisins á 

sálræna erfiðleika og leit svo á að tengsl væru ein af frumþörfunum. Sjálf tengslin, eðli þeirra 

og formgerð var þungamiðja kenninga hans. Það sem skiptir máli er hversu næmir foreldrar 

eru á  þarfir barnsins og að bregðast við þeim á réttan hátt; þannig þróast örugg geðtengsl. 

Að mati Bowlby þurfa börn ást og hlýju til þess að geta þroskast sem best (Berk, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að um 70% barna þróa með sér örugg geðtengsl en um 30% óörugg 

geðtengsl. Í áhættuhópum,  s.s. hjá mæðrum sem glíma við áfengis- og fíkniefnavanda eru 

um 43% barna með óörugg eða ruglingsleg tengsl. Hlutfall barna sem eru vanrækt eða beitt 

ofbeldi af foreldrum sínum er allt að 82% þegar kemur að óöruggum eða ruglingslegum 

geðtengslum (Wallin, 2007). Börn með óörugg eða ruglingsleg geðtengsl eru í langmestri 

hættu á að leiðast út í andfélagslega hegðun og þróa með sér geðraskanir (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009).  

Fjölskyldan gegnir lykilhlutverki varðandi tengslamyndun, tilfinningaþroska og 

félagsmótun. Ábyrgð foreldra er mikil og eru þeir oft ráðalausir vegna þess að hlutverk þeirra 

verða óskýr og tíminn með fjölskyldunni rýr og siðferðisgildi oft óljós (Sigrún Júlíusdóttir, 
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2001). Félagsmótun fór áður fyrr nær alfarið fram á heimilum en nú eru áhrif foreldra í 

uppeldi takmarkaðri, þar sem margir félagsmótunarþættir fara fram í öðru umhverfi. 

Leikskólar og skólar sinna nú uppeldishlutverkinu samhliða foreldrum (Newman og 

Grauerholz, 2002). Í íslenskum barnaverndarlögum, nr. 80/2002 segir: 

Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og 

gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best 

hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum 

viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í 

hvívetna.  

Þetta felur í sér að það er hlutverk foreldra að sjá til þess að börn njóti fræðslu og verði 

sjálfstæðir og ábyrgir einstaklingar í samfélaginu. Fjölskyldan gegnir því þýðingarmiklu 

hlutverki innan samfélagsins og því er mikilvægt að fjölskyldum sé veittur markviss 

stuðningur við að rækja skyldur sínar (Félagsmálaráðuneytið, 2001:3). Hingað til hefur 

stuðningur við foreldra verið takmarkaður og tilviljanakenndur og jafnvel ekki í boði fyrr en í 

óefni er komið og bæði foreldrar og börn komin í þrot. Umönnun ungra barna fylgir mikið 

álag fyrir fjölskyldur og þá er nauðsynlegt að styðja vel við foreldrana, sérstaklega þá sem eru 

einir, glíma við vanheilsu eða bágar félagslegar aðstæður (A. Karólína Stefánsdóttir 2006; 

Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Við bætist að konur eru helstu umönnunaraðilar aldraðra sem 

eykur álag í fjölskyldum en samhliða þessu hefur það verið konum mikilvægt að afla sér 

menntunar,  byggja upp starfsframa og tileinka sér ný gildi um sjálfsrækt án þess að gömul 

gildi um ,,hina fullkomnu húsmóður“ væru aflögð (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2012). 

Vanræksla í bernsku getur valdið fólki þjáningum alla ævi auk þess sem það getur 

verið fjölskyldu og samfélagi þung byrgði. Ráðamenn íslensku þjóðarinnar virðast gera sér 

grein fyrir mikilvægi fjölskyldunnar sem hornsteins samfélagsins og er þeim oft tíðrætt á 

hátíðarstundum um börnin sem hreinan þjóðarauð, framtíð landsins en ætlast síðan til að 

uppeldi barna trufli samfélagið sem minnst og hafi ekki áhrif á hagvöxtinn. Börnin skulu 

aðlagast heimi hinna fullorðnu, dvelja á leikskólum samfellt 8-9 tíma á dag með sem fæstum 

starfsmönnum. Börnin eiga helst ekki að hafa sérþarfir, verða veik og því síður langveik. Á 

Íslandi er hátæknisjúkrahús þar sem nýburum er boðið upp á fullkomnustu tækni sem völ er 

á og fullyrða má að hvergi í heiminum er umönnun nýbura betur sinnt en í íslensku 

heilbrigðiskerfi. Að sama skapi gengur heilbrigðiskerfinu vel að annast bráðatilvik en þegar 
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kemur að málum sem ekki verða leyst með hátækni á skömmum tíma eins og 

tilfinningalegum erfiðleikum barna og unglinga þá eru börnin ekki verðmæti sem koma þarf 

til bjargar. Slík mál eru þá orðin einkamál foreldranna og boðlegt þykir að láta börn og 

fjölskyldur  bíða í marga mánuði eftir nauðsynlegri þjónustu. Nærþjónusta er af skornum 

skammti og hvert kerfið vísar á annað og vandinn fær því oft næg tækifæri til að vaxa og 

dafna og verður loks það mikill að ástæða er fyrir þriðja stigs þjónustu á sjúkrahúsi þar sem 

sérfræðingar fá málið til meðferðar. Til að foreldrar eigi möguleika á að sinna börnum sínum 

verður samfélagið að skapa þeim aðstæður sem gera það kleift. Hluti lausnarinnar væri 

lengra fæðingarorlof, sveigjanlegur vinnutími, styttri vinnudagur, greiðslur til foreldra í stað 

leikskólaplássa og breytt viðhorf. Breytt viðhorf gætu falist í að forgangsraða umönnun ungra 

barna, gera sér grein fyrir því hve mikilvæg nærvera foreldra er fyrir velferð barna og gera 

ráð fyrir þrengri fjárhag tímabundið meðan börnin eru lítil. Foreldrar og samfélagið verða að 

horfast í augu við þá einföldu staðreynd að það þarf að sinna börnum og það tekur tíma. 

Fjármunum skattborgaranna er örugglega betur varið í að styrkja tengsl foreldra og barna 

fyrstu æviárin heldur en að greiða fyrir sérfræðiþjónustu nokkrum árum síðar til að vinna 

með afleiðingar tengslaleysis sem jafnvel getur háð fólki út ævina og aukið byrði 

samfélagsins (Sæunn Kjartansdóttir, 2010).  

2.1.2 Opinber stefnumótun og aðgerðir til að styðja við fjölskylduna 

Upp úr 1990 var farið að skrifa um mikilvægi heildstæðrar, opinberrar stefnu í málefnum 

fjölskyldunnar og bent á að hér á landi byggju barnafjölskyldur við mun minni opinberan 

stuðning samanborið við nágrannaþjóðir okkar og jafnframt bent á að í raun gætti slíks 

misræmis í opinberri stefnu að flokka mætti stefnuna sem fjandsamlega fjölskyldum, 

aðallega sökum langs vinnutíma foreldra og hárrar fæðingartíðni þrátt fyrir takmarkaðan 

stuðning opinberra aðila (Sigrún Júlíusdóttir, 1993; Guðrún Kristinsdóttir, 1991; Jón 

Björnsson, 1994, Guðný Björk Eydal, 2012). Í kjölfar alþjóðaárs fjölskyldunnar árið 1994 var 

samþykkt þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja stöðu 

fjölskyldunnar árið 1997 og í henni kemur fram að markmið stjórnvalda er m.a. að auka 

fræðslu um stofnun heimilis og vinna gegn upplausn heimila með fjölskylduráðgjöf. Enn 

fremur er þess getið að heilbrigðisþjónusta skuli taka mið af þörfum fjölskyldunnar sem 

heildar (Þingskjal 1230, 1997; Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2012).  
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Fjölskyldustefna hefur auk þess að markmiði að jafna ábyrgð foreldra í uppeldishlutverkum , 

umönnun og heimilishaldi (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 

Í skýrslu fagráðs Landlæknisembættisins frá árinu 2003 er þess getið að með 

markvissri fjölskyldustefnu og skipulagðri fjölskylduvernd í heilsugæslunni megi vafalítið 

breyta uppvaxtarskilyrðum barna og unglinga þannig að þau öðlist frekar félagslega færni og 

sjálfstraust sem hjálpi þeim að sneiða hjá heilsuvá sem ógnar þeim. Árið 2007 var samþykkt 

þingsályktunartillaga um aðgerðaráætlun til ársins 2011 til að styrkja stöðu barna og 

ungmenna og fjölskyldna þeirra hér á landi. Aðgerðirnar byggjast meðal annars á rétti barna 

og ungmenna eins og hann er skilgreindur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Aðgerðaráætluninni er ætlað að bæta kjör barnafjölskyldna, efla forvarnir og stuðla að 

fræðslu og ráðgjöf fyrir foreldra (Þingskjal 1230, 1997).  

Í skýrslu sem unnin var fyrir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið kemur fram að 

almenn kerfi heilbrigðis-, félags- og skólaþjónustu eigi að geta þjónustað þann hóp sem 

glímir við vægar raskanir enda sé þeirra hlutverk að sinna grunnþjónustu. Minnihluti þessa 

hóps gæti þó þurft tímabundið á sérhæfðari þjónustu að halda. Sá hópur sem glímir við 

alvarlegar raskanir þarf á mun sérhæfðari og öflugri þjónustu að halda en hægt er að veita 

með grunnþjónustu. Algengi geðraskana hjá börnum og unglingum hafa verið flokkuð þannig 

að talið er að 80-85% barna og unglinga búi við góða geðheilsu og þurfi ekki á 

geðheilbrigðisþjónustu að halda. Talið er að 12-15% barna og unglinga glími við vægar 

geðraskanir og þurfi aðstoð. Börn og unglingar sem glíma við alvarlega hegðunar- eða 

geðröskun eru um 2-5% og þurfa á öflugri sérfræðimeðferð að halda í geðheilbrigðisþjónustu 

(Kristján Már Magnússon, 2004). Nýleg könnun Lýðheilsustöðvar um líðan ungmenna á 

Íslandi er í samræmi við þessar tíðnitölur (Stefán Hrafn Jónsson, Jón Óskar Guðlaugsson, 

Haukur Freyr Gylfason og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2011).  

Í Heilbrigðisáætlun til ársins 2010 var sett fram það markmið að 

geðheilbrigðisþjónustan nái til um 2% barna 0–18 ára árið 2010, sem virðist í samanburði við 

áðurnefndar tíðnitölur heldur lágt hlutfall (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). 

Jafnframt voru í heilbrigðisáætluninni til 2010 settar fram leiðir til að draga úr áhrifum 

þjóðfélagsstöðu foreldra á börn og ungmenni og áfengis-, vímuefna- og tóbaksvarnir. 

Áætlunin til 2010 grundvallaðist á samþykkt alþjóðaheilbrigðisþingsins árið 1998, áætlun 

Evrópudeildar Alþjóðaheilbrigðis-málastofnunarinnar og almennri stefnumörkun 

heilbrigðisyfirvalda (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001).  
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Í ársskýrslu Meðferðarteymis barna við Heilsugæslustöðina í Grafarvogi frá árinu 2005 kemur 

fram að algengustu tilefni tilvísana voru kvíðavandamál og næst á eftir komu uppeldis- 

og/eða fjölskyldutengdur vandi. Könnun Gyðu Haraldsdóttir (2001) á vegum heilsugæslunnar 

leiddi í ljós að foreldrar telja sig hafa þörf fyrir fræðslu um uppeldishlutverk. Þeirri þörf hefur 

að hluta verið mætt með námskeiðinu Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar en að loknu 

námskeiði er þó ekki beinn aðgangur að frekari ráðgjöf eða meðferð fyrir fjölskyldur hjá 

félagsráðgjafa eða fjölskylduráðgjafa (Sveindís A. Jóhannsdóttir, 2006). 

Heilbrigðisráðuneytið leitaði til sænskra sérfræðinga til að gera úttekt á 

geðheilbrigðismálum barna og unglinga á Íslandi. Í útektinni kemur fram að skortur sé á 

grunnþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra varðandi umönnun, stuðning og meðferð í 

nærsamfélaginu. Mælt er með að teymum á borð við það sem starfar í Grafarvogi verði 

fjölgað um sjö til átta og skuli teymin samanstanda af félagsráðgjöfum, iðjuþjálfum og 

sálfræðingum. Einnig er mælt með að heilsugæslan finni leið til að ná til sem flestra foreldra 

varðandi fræðslu og þjálfun og að sérstakan gaum skuli gefa foreldrum barna með sérþarfir 

(Milton og Eberhard, 2006). 

Í skýrslu UNICEF um hag barna á Vesturlöndum sem kom út í byrjun árs 2007 er að 

finna upplýsingar um stöðu barna á Íslandi. Þegar litið er til líðanareinstaklinga  er það 

áhyggjuefni að sjá að íslenskir unglingar upplifa einmanaleika mun meira en aðrar þjóðir og 

sérstaklega er munurinn mikill í samanburði við önnur Norðurlönd, Íslendingum í óhag. 

Einnig er útkoma varðandi að upplifa sig utanveltu og útilokuð slæm hjá íslenskum 

unglingum. Úr skýrslunni má lesa að á Íslandi er líkamlegu heilbrigði sinnt vel, við eignumst 

hraust og heilbrigð börn, gætum vel að öryggi og komum börnunum á legg. Á grunnskólaaldri 

leggjum við litla áherslu á menntun þeirra, hvernig þeim líður í skóla og heima. Við eigum þó 

fastar stundir með börnunum okkar, við borðum með þeim aðalmáltíð dagsins en við verjum 

ekki miklum tíma í að spjalla við börnin okkar. Afleiðingin af afskiptaleysi foreldra varðandi 

menntamál og tilfinningalega líðan er að börnin okkar upplifa sig afskipt og einmana 

(UNICEF, 2007). 

Árið 2011 gaf UNICEF út sérstaka skýrslu um stöðu barna á Íslandi og þar kemur fram 

að efnahagshrunið hefur haft sérstök áhrif á nokkra málaflokka sem viðkoma börnum og er 

þar helst að nefna atvinnuleysi, barnafátækt, barnavernd og skólamál. Fjöldi ungmenna 15-

19 ára hefur aukist til muna á atvinnuleysisskrá síðustu ár og virðist hafa náð hámarki árið 

2009 en fækkað síðan eftir það. Líklegt er að hluta skýringa á fækkun megi skýra með 
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skertum bótarétti og að ungmennin hafi mörg hver fullnýtt sinn bótarétt. Rúm ellefu þúsund 

börn áttu atvinnulaust foreldri árið 2011 en fjölmargar rannóknir hafa sýnt fram á að 

atvinnuleysi, sérstaklega feðra, hefur neikvæð áhrif á heilsu barna. Skertar ráðstöfunartekjur 

hafa slæm áhrif á geðheilsu foreldra, ýta undir samskiptaerfiðleika við maka og jafnvel 

skilnað/sambúðarslit og hafa ennfremur neikvæð áhrif á færni foreldra til að sinna börnum 

sínum. Allir þessir þættir geta stuðlað að vanlíðan barna og því er geðheilbrigði barna sérstök 

hætta búin við þessar aðstæður. Vísbendingar eru um að heimilisofbeldi hafi aukist og meiri 

ásókn er í úrræði Barnaverndarstofu. Starfsmenn Barnaverndarstofu, BUGL, Kvennaathvarfs 

og Stígamóta telja að aukning sé í þyngri málum en fyrir efnahagshrunið 2008. Andleg líðan 

skólabarna virðist vera heldur betri árið 2009 en hún mældist árið 2006 samkvæmt HBSC-

rannsókninni og aukin áhersla hefur verið á næringargildi skólamatar til að stuðla að bættri 

heilsu barna. Leiða má líkum að því að heildaráhrif efnahagshrunsins séu enn ekki að fullu 

komin í ljós og því brýnt að víðtækt og náið samráð ríki áfram um velferð barna (UNICEF, 

2011). 

Í nýrri skýrslu UNICEF (2013) um velferð barna í efnameiri ríkjum heimsins mælist 

lífsánægja barna á Íslandi í öðru sæti af 29 ríkjum. Í heildina er Ísland í þriðja sæti hvað 

velferð barna varðar en Noregur er í öðru sæti á eftir Hollandi sem er í því fyrsta. Íslenskir 

unglingar neyta áfengis í minna mæli og reykja síður samanborið við unglinga annarra landa. 

Um 7% íslenskra barna höfðu neytt kannabisefna. Færri stúlkur á aldrinum 15-19 ára stunda 

nám á framhaldsskólastigi miðað við nágrannaríkin og er munurinn um 10%. Einnig kemur 

fram að fleiri unglingsstúlkur verða þungaðar hér á landi samanborið við flest önnur ríki 

Vestur-Evrópu. Einungis Bretland og Írland hafa hærra hlutfall þungaðra unglingsstúlkna en 

Ísland. Alls mælast 6,5% íslenskra barna hlutfallslega fátæk og svo virðist sem  börn sem 

mælast undir fátæktarmörkum mælist mun neðar undir þeim en í flestum nágrannaríkjum. 

Um 2% íslenskra barna teljast líða skort þegar litið er til efnahagslegra þátta, eins og að eiga 

sérherbergi, tölvu og ferðast (UNICEF, 2013).  

Notkun þunglyndis- og kvíðastillandi lyfja er mest á Íslandi af öllum Norðurlöndunum 

(NOMESCO, 2010). Starfshópur um bætta heilbrigðisþjónustu og heilbrigði ungs fólks hefur 

bent á að önnur meðferðarform svo sem aukin eftirfylgd í nærþjónustu og samvinna við 

fjölskyldu á heimavelli geta hins vegar sparað mikla fjármuni. Geðraskanir hjá ungu fólki er 

flókinn málaflokkur þar sem margar stofnanir sem ýmist eru á vegum ríkis eða sveitarfélaga 

koma oft að sömu málunum. Samvinnu milli stofnana hefur verið ábótavant, mál hafa tekið 
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of langan tíma og þeir sem eru hjálparþurfi líða fyrir það. Stuðla þarf að aukinni samvinnu 

kerfa og samstarfi með foreldrum og aðstandendum frá byrjun því aukinn stuðningur í 

nærumhverfi getur oft skilað góðum árangri (Velferðarráðuneyti, 2011).  

Engin einstök forvörn er jafn öflug og stuðningur við foreldra og þar er heilsugæslan í 

lykilhlutverki með stuðningi við foreldra og skimun eftir áhættuþáttum svo sem ungum aldri, 

bágri fjárhagsstöðu, félagslegri einangrun, einelti, vanrækslu eða ofbeldi, rofnum tengslum, 

lágu sjálfsmati og þunglyndi. Heilsugæslan þarf þó víðast hvar að efla starfsemi sína til að 

geta sinnt greiningu, boðið upp á mismunandi úrræði og vísað á önnur. Rétt tímasett inngrip 

vel þjálfaðs fagfólks geta skipt sköpum fyrir velferð barna og fjölskyldna (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2010). Rannsakað hefur verið hvernig karlar nota rétt sinn til fæðingarorlofs 

en skortur er á greiningu á félagslegum afleiðingum fæðingarorlofs, þátttöku í uppeldi og 

þátttöku á heimili til að hægt sé að draga miklar ályktanir um samfélagsleg áhrif feðraorlofs. 

Það sama á við um þátt karla og kvenna í uppeldi og umönnun í ólíkum fjölskyldum, með 

ólíkt forsjárfyrirkomulag. Feðraorlofi er ætlað að koma á jafnrétti milli karla og kvenna á 

vettvangi fjölskylduábyrgðar sem og vinnumarkaði og er mikilvægur liður í að veita fólki 

möguleika til að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Foreldrar reiða sig á uppeldis- og menntastofnanir samfélagsins til að samræma 

þátttöku á vinnumarkaði við uppeldi. Með því að efla þessar grunnstoðir samfélagsins og 

styrkja stöðu þeirra starfsstétta sem þar vinna, stuðla stjórnvöld að auknu frelsi í samfélaginu 

á tvo vegu. Annars vegar með því að skapa meira svigrúm foreldrum til handa til að haga lífi 

sínu að vild og hins vegar með því að bæta menntunarskilyrði barna og styrkja með því þeirra 

innri forsendur frelsis (Vilhjálmur Árnason, 2010).  

2.1.3 Fjölskylduhagir og heilsufar 

Fjölskylduhagir eru, samkvæmt lýðfræðirannsóknum, einn stöðugasti áhrifaþátturinn um 

vellíðan og almennt heilbrigði. Fólk sem er í sambúð, á sterkt fjölskyldunet og traust 

fjölskyldutengsl lifir lengur og býr við betra heilsufar en fólk sem býr eitt eða er sjálfstæðir 

einfarar. Skilnaðir, sambúðarerfiðleikar og tilfinningaátök auka aftur á móti líkur á 

tilfinningalegum og líkamlegum heilsubresti, bæði hjá börnum og fullorðnum (Owen, 1997; 

Kiecolt-Glaser og Newton, 2001; Robles og Kiecolt-Glaser, 2003; Währborg, 2002; Willén og 

Thuen,2002). Giftingum hefur fækkað en skilnuðum fjölgað hér á landi (Hagstofa Íslands, 
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2009b) og eru það árlega um 1.200 börn sem upplifa skilnað foreldra  á Íslandi (Hagstofan, 

2011).  

Fjölskyldur sem leysast upp eru afgerandi áhættuhópur fyrir flókin og erfið tengsl og 

þurfa oft tímabundna aðstoð (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Að 

meðaltali endar þriðja hvert hjónaband með skilnaði en skilnaðrtíðni á Íslandi er þó heldur 

minni en á hinum Norðurlöndunum, og í Bandaríkjunum endar um helmingur allra skráðra 

parasambanda með skilnaði (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug 

Magnúsdóttir (2008). Fyrir börn er eitt það erfiðasta sem fylgir skilnaði  minna samband 

þeirra við það foreldri sem það býr ekki hjá, sem er oftast faðirinn (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik 

H. Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 1995) Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir (2000) hafa einnig bent á að rannsóknir hafa sýnt litla þátttöku feðra 

í lífi barna eftir skilnað og að þátttakan minnkar oft eftir því sem lengra líður frá skilnaði. Eldri 

rannsóknir sýna að allt að þriðjungur feðra hefur ekkert samband við börnin sín eftir skilnað 

(Nord og Zill, 1996). Í dag sýna rannsóknarniðurstöður að ein helsta forspá um aðlögun og 

líðan barna í kjölfar skilnaðar er samstarf foreldra. Ef samstarf foreldra er lítið eða erfitt eftir 

skilnað eykur það líkur á depurð og hegðunarvanda ásamt meiri neyslu áfengis og vímuefna 

(Benedikt Jóhannsson 2004, Ársæll M. Arnarson og Þóroddur Bjarnason 2008, Sigrún 

Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir 2008, Álfgeir Logi 

Kristjánsson o.fl. 2009, Geir Gunnlaugsson o.fl. 2011). Það er ekki fjöldi skilnaða í 

samfélaginu sem skiptir sköpum um sálfélagsleg áhrif á börn og foreldra, heldur öllu frekar 

löggjöf um forsjár- og búsetuskipan ásamt framboði þjónustuúrræða s.s. fræðslu, 

sáttameðferð og skilnaðarráðgjöf (Sigrún Júlíusdóttir, 2012).  

Við skilnað er sameiginleg forsjá nú orðið algengasta forsjárfyrirkomulagið hér á landi 

en árið 2009 bjuggu 89% íslenskra barna við það fyrirkomulag eftir skilnað foreldra sinna 

(Hagstofan, 2011). Með sameiginlegri forsjá fengu feður formlega viðurkenningu á hlutdeild 

sinni í uppeldi barna og í kjölfarið hafa möguleikar feðra aukist gagnvart því að taka virkan 

þátt í lífi barna sinna (Velferðarráðuneytið, 2013). Árið 2006 sýndi íslensk rannsókn að 4,2% 

barna höfðu jafna búsetu hjá foreldrum (Ársæll M. Arnarson og Þóroddur Bjarnason, 2008) 

og svipað hlutfall finnst í Belgíu, Danmörku og Svíþjóð en miðað við önnur vestræn lönd er 

þetta frekar hátt hlutfall en þar er hlutfall jafnrar búsetu um 1% (Thoroddur Bjarnason o.fl., 

2012). Hlutfallið virðist þó frekar fara hækkandi hér á landi en það mældist 5,2% árið 2010 

(Benedikt Jóhannsson, 2012). Könnun meðal nýskilinna foreldra frá árinu 2008 sýndi að í 
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23,5% tilvika var jöfn búseta barna hjá foreldrum og var fyrirkomulagið vika á móti viku 

algengast eða í 86% tilvika. Mikill meirihluti foreldra (88%) taldi að börnin væru sátt við 

fyrirkomulagið (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnarsóttir 2008, Sólveig Sigurðardóttir 

2009). Þetta hlutfall var nánast eins í könnun árið 2012 eða 22% (Benedikt Jóhannsson, 

2012). Rannsóknir sýna að ríkulegar samvistir við báða foreldra ásamt jafnri búsetu leiði til 

betri aðlögunar og betri líðanar hjá skilnaðarbörnum miðað við skilnaðarbörn sem upplifa 

annað fyrirkomulag (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir 2010, Thoroddur Bjarnason 

o.fl. 2012). Niðurstöður úr nýrri íslenskri viðtalsrannsókn benda til þess að þegar um jafna 

búsetu hjá foreldrum er að ræða ráði eftirfarandi atriði miklu máli fyrir velferð barna: búseta 

og nálægð heimila, snurðulaus samvinna og traust milli foreldra, fjölskylduheldni eða sem 

minnst rofin kynslóðatengsl og  að lokum tilfinningatengsl barns við báða foreldra (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, í prentun). Óskir foreldra um skilnaðarráðgjöf hefur 

nær tvöfaldast (úr 26% í 46%) á einum áratug (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). Flestir foreldrar fá 

almenna ráðgjöf hjá sýslumanni um hverju þurfi að huga að í skilnaðaruppgjöri en óskir 

foreldra eru hins vegar að fá í auknum mæli ráðgjöf annarra sérfræðinga þegar kemur að 

atriðum um samskipti, samvinnu og almennar upplýsingar. Rannsóknir hafa sýnt, einkum á 

Norðurlöndum, að félagsráðgjafar, fjölskylduráðgjafar og sálfræðingar eru þeir fagaðilar sem 

hafa þá þekkingu sem þarf til að veita faglega skilnaðarráðgjöf (Hydén og Hydén, 2002; 

Emery, 2004; Sigrún Júlíusdóttir og Íris Dögg Lárusdóttir, 2013). 

Hagstofa Íslands gerir ekki mikinn greinarmun á fjölskyldugerðum en stjúpfjölskyldur 

flokkast sem kjarnafjölskyldur. Í bókinni Hver er í fjölskyldunni? Skilnaðir og stjúptengsl fjallar 

Valgerður Halldórsdóttir (2012) félgsráðgjafi um að stjúpblinda einkenni samfélagið að 

mörgu leyti og að stjúptengsl hafi nær verið ósýnileg í opinberri stefnumótun, gögnum, 

umræðu og rannsóknum. Skilgreining á stjúpblindu felst í því að leiða hjá sér eða koma ekki 

auga á stjúptengsl með því að greina ekki upplýsingar eftir fjölskyldugerð eða taka tillit til 

ólíkra þarfa stjúpfjölskyldna. Stjúpblinda getur haft neikvæð áhrif á lífsgæði fólks, ýtt undir 

að það treysti sér ekki að ræða sín mál þegar skortur er á viðeigandi stuðningi og 

viðurkenningu sem öllum er mikilvæg. Samfélagið þarf að gera ráð fyrir margbreytileika 

fjölskyldugerða í samfélaginu í stað þess að hampa einni fjölskyldugerð á kostnað annarra 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Í rannsókn á líðan og aðlögun unglinga eftir 

fjölskyldugerðum kom í ljós að börn sem bjuggu hjá báðum foreldrum komu best út, börn 

sem bjuggu hjá móður eftir skilnað virtust yfirleitt vel aðlöguð en börn sem bjuggu hjá 



  

19 

einhleypum föður virtust vera fremur í viðkvæmri stöðu. Stjúpmóðir við hlið föður hafði hins 

vegar verndandi áhrif á líðan og aðlögun unglinga (Benedikt Jóhannsson, 2007).  

2.2 Samþætting félags- og heilbrigðisþjónustu 

Á Íslandi hefur umfjöllun og skipulag á heilbrigðis- og félagsþjónustu verið aðskilið og nánast 

eins og um óskyld málefni sé að ræða. Þetta hefur endurspeglast í lagasetningu, skipan 

ráðuneyta og stofnana  ásamt umræðu, bæði almennings og fagstétta. Þjónusta á sviði 

heilbrigðis- og félagsmála hefur lengst af verið skipulögð undir stjórn tveggja aðskilinna 

ráðuneyta og oftast án aðkomu hins. Þeir sem mest þurfa á samfelldri, markvissri og 

fjölbreyttri þjónustu að halda lenda oft á milli kerfa, s.s. hópar er falla undir sérlög um 

aldraða, fatlaða, félagsþjónustu sveitarfélaga og barnavernd. Þeir sem eru illa staddir 

félagslega og fjárhagslega glíma einnig oft við heilsufarslegan vanda (Lára Björnsdóttir, 

2006). Með tilkomu Velferðarráðuneytis þar sem sameinuð voru tvö ráðuneyti, annars vegar 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti og hins vegar Félagsmálaráðuneyti hefur verið stigið 

það skref að byggja grunn fyrir samfellda og markvissa velferðarþjónustu.  

Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (WHO) gerir grein fyrir því í skýrslu frá 2002 að 

fjárhagslegir og félagslegir þættir ráði mestu um heilsufar þjóða, þjóðfélagshópa og 

einstaklinga. Í skýrslunni er sérstaklega lögð áhersla á að heilbrigðismál verði að skoða í nánu 

samhengi við félagslega velferð. Í nágrannalöndum okkar er algengt að félags- og 

heilbrigðismál séu samofin, bæði í löggjöf og framkvæmd, hvort sem þjónustan sé veitt af ríki 

eða sveitarfélagi. Félagsleg löggjöf og þróun úrræða og stofnana á sviði félagsmála kom mun 

seinna til framkvæmda á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum (Stefán Ólafsson, 1999) og hefur 

félagsþjónustan goldið fyrir þá arfleið sem rekja má til Grágásar um hvernig skyldi sjá um 

“hreppsómaga” og þá sviptingu mannréttinda og sjálfsforræðis sem aðstoð hreppsins hafði í 

för með sér allt fram á 20. öld (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1982; Sveinn Ragnarsson, 1995 og 

2000). Enn má finna þessa togstreitu í viðhorfum gagnvart hlutskipti þeirra sem ekki geta séð 

fyrir sér og þurfa á samfélagslegri aðstoð að halda. Nútíma viðhorf hafa átt greiðari aðgang 

inn í heilbrigðisþjónustu en félagsþjónustu (Guðrún Kristinsdóttir, 1991). Aukin þátttaka 

notenda kallar á samþættingu. Ávinningur af samþættri heilbrigðis- og félagsþjónustu er 

samkvæmt Láru Björnsdóttur (2006): 
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 Betri þjónusta við notendur, sérstaklega þá hópa sem eru með fjölþættan og 

langvarandi vanda 

 Hraðari málsmeðferð og ákvörðunartaka 

 Hagkvæmari notkun úrræða 

 Hagkvæmari notkun fjármuna 

 Aukin ánægja með þjónustu 

 Forsenda árangurs í félagslegri útskúfun 

 Sparnaður, en um leið bætt þjónusta (sbr. Belgía frá 1980 með samþætta 

þjónustu) 

 Þverfagleg vinna bætir þjónustu 

Á Akureyri hefur eins og áður segir verið unnið frá árinu 1987 samkvæmt verklagi „Nýja 

barnsins“ sem er módel sem gerir ráð fyrir samfellu í mæðra- og ung- og smábarnaverndinni 

með þverfaglegri nálgun félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðings, ljósmóður og læknis. Gefin hefur 

verið út bók um „Nýja barnið” og niðurstöður af greiningu áhættuþátta eru að um 30-40% 

barnshafandi kvenna hafa þörf fyrir aukinn stuðning, áfallaúrvinnslu eða einhver 

meðferðarúrræði. Árið 1997 fékk „Nýja barnið” viðurkenningu Evrópudeildar WHO sem gott 

og einstakt verkefni á sviði mæðra-, barna- og fjölskylduverndar (Anna Karólína 

Stefánsdóttir, Hjálmar Freysteinsson og Hulda Guðmundsdóttir, 2000).  

2.3 Félagsráðgjöf - Heildarsýn og sálfélagsleg nálgun 

Félagsráðgjöf er sérhæfð fag- og fræðigrein. Heildarsýn er hin hugmyndafræðilega nálgun og 

faglegi kjarni í vinnuaðferðum félagsráðgjafa. Áhersla er á sálfélagslega-, sögulega- og 

vistfræðilega nálgun einstaklingsins í tíma og rúmi. Tíminn, arfur kynslóða, fjölskyldusaga og 

menningartengd gildi mynda lóðréttan ás en láréttan ás mynda atburðasaga og 

samfélagslegir áhrifaþættir í lífi einstaklings (Payne, 2005). Félagsráðgjafar vinna bæði að 

ráðgjöf og meðferð, beita sálfélagslegum aðferðum í einstaklings-, hjóna- og 

fjölskyldumeðferð auk þess sem sértækar aðferðir samfélags- og hópavinnu eru notaðar. 

Samfélagsleg velferðarþjónusta er margvísleg og félagsráðgjafar eru sú fagstétt sem nýtist 

sem vegvísir og brú milli þjónustukerfa. Þessi áhersla er mikilvæg í sjúkra- og 

meðferðarstofnunum, svo og heilsugæslu. Félagsráðgjafar veita handleiðslu bæði til 

félagsráðgjafa og  annarra fagstétta en handleiðsla er aðferð til  að efla fagmennsku, vernda 
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fagmanninn og tryggja gæði þjónustu (Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 

2006). 

Hver fagstétt ber ábyrgð á að bregðast við breytingum í samfélagi og starfsumhverfi 

sem ógna fagmennsku og standa vörð um faglegar kröfur (Becker, 1999). Þörf fyrir 

meðferðarþjónustu bæði innan og utan stofnana snertir vítt svið. Má þar nefna tilfinninga- 

og félagslega erfiðleika af ýmsu tagi, uppeldisráðgjöf og fræðslu, hjóna- og 

sambúðarerfiðleika, skilnaðar- og forsjársmál, stjúptengsl, fjölskylduáföll og kreppur vegna 

missis og slysa. Mörg þessara mála eru þannig að nokkur fagleg og markviss viðtöl nægja til 

að koma í veg fyrir að frekari skaði hljótist af. Brýnt er þó, bæði út frá einstaklingum og 

samfélagi, að bregðast skjótt við vandanum. Þjónusta sem byggð er á þekkingu og 

fagmennsku er best til þess fallin að skapa fagstéttum trúnaðartraust þeirra sem til þeirra 

leita. Sérhver fagmaður þarf að hafa færni til að greina hvað hann getur tekið að sér og 

hvenær er best að vísa til annarra sérfræðinga. Mikilvægt er að móta stefnu bæði í opinberri  

og einkarekinni þjónustu varðandi menntunar-, réttinda- og eftirlitsmál, varðandi ráðgjöf og 

meðferð í persónu- og fjölskyldumálum (Sigrún Júlíusdóttir, 2006a).  

Hugmyndafræði félagsráðgjafar hefur fram að færa mikilvæga tengingu á milli 

líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta fyrir teymisvinnu í heilbrigðisþjónustu. 

Sálfélagslegur vandi getur birst í ýmsum myndum og stafað af ólíkum ástæðum. Segja má að 

veikleikar heilbrigðiskerfisins séu fólgnir í því að áherslan á líkamlega þáttinn hefur hlotið 

mun meira vægi en aðrir þættir og ekki er tekið nægjanlegt tillit til andlegra og félagslegra 

þátta í umfjöllun um geðræn veikindi. Til að þeir sem glíma við sálfélagslegan vanda eða 

geðræn vandkvæði fái þjónustu við hæfi þarf skipulag þjónustu að vera þrískipt. 

Grunnþjónusta, s.s. skóli og heilsugæsla, þarf að veita almenna sálfélagslega þjónustu og 

beita fyrirbyggjandi aðgerðum til að hindra að geðræn vandkvæði verði  að geðröskun. 

Sérhæfð þjónusta fagaðila ætti að taka við af grunnþjónustu og veita frekari greiningu og 

meðferð við þeim vanda sem að steðjar. Í þriðja lagi myndu síðan stofnanir veita þjónustu 

þeim sem þjást af flóknari og alvarlegri geðheilsuvanda (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Nauðsynlegt er að skoða fleiri lausnir en lyfjagjöf þegar kemur að vanlíðan og sálfélagslegum 

vanda en að öllu jöfnu má rekja rætur vandans til umhverfis og félagslegra samskipta milli 

manna (Jóhann Ágúst Sigurðsson, 2004). 

Félagsráðgjafar starfa eftir Lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990, Siðareglum 

félagsráðgjafa og samkvæmt Lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 auk annarra laga 
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sem geta átt við eftir aðstæðum. Á heilbrigðissviði hafa félagsráðgjafar fyrst og fremst unnið 

innan sjúkrahúsa en heilbrigðislög hafa þó allt frá árinu 1973 einnig gert ráð fyrir þjónustu 

þeirra innan heilsugæslunnar. Markmið með þjónustu félagsráðgjafa er að auka lífsgæði 

notenda þjónustunnar og efla andlegt og félagslegt heilbrigði. Í heilbrigðisþjónustu hefur hin 

heildræna sýn verið að ryðja sér til rúms með áherslu á lýðræðislegt samstarf, samábyrgð, 

samskipti og samráð (Cambridge og Parks, 2006; Long, Grayson og Boaz, 2006). Varað er við 

oflækningum, sjúkdómsvæðingu og hlutgervingu fólks (Jóhann Ágúst Sigurðsson, 2004; 

Stefán Hjörleifsson, 2004).  

Rannsóknir, þróunarstarf og fagumræða í félagsráðgjöf hefur átt sinn þátt í að 

endurskilgreina faglega valdstöðu og þróa hugtakið valdefling (Braye og Preston-Shoot, 

1995; Shaw, Arksey og Mullander, 2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2006b). Til að geta veitt hjálp til 

sjálfshjálpar hefur fagfólk þurft að losa sig undan íhlutunar- og eftirlitshlutverkum og hefur 

traust menntun og rannsóknarstörf átt sinn þátt í að þróa betri verkfæri sérmenntaðs 

fagfólks (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Samkvæmt núgildandi heilbrigðislögum nr. 40/2007 er kveðið á í 1. grein laganna að 

allir landsmenn skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru 

tök á að veita til verndar andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði. Í lögunum er þess 

jafnframt getið að heilsugæslan skuli að öllu jöfnu vera fyrsti viðkomustaður sjúklinga. 

Rannsóknir benda til þess að um 35-45% þeirra sem leita til heilsugæslunnar séu með 

heilsufarsvanda af sálfélagslegum toga (Agnes Agnarsdóttir, 1997). Skýra stefnu skortir hins 

vegar um hvernig heilsugæslan tekur á móti, greinir og meðhöndlar umkvartanir af 

andlegum og félagslegum toga. Efla þarf félagsráðgjöf í mæðravend, ungbarna- og 

smábarnavernd, í heilsuvernd og forvörnum, sem og skólafélagsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum. 

Innan heilsugæslunnar hefur þróunin verið sú frá árinu 2007 að þeim fagstéttum sem 

veita sérhæfða sálfélagslega þjónustu s.s. félagsráðgjafar, iðjuþjálfar og sálfræðingar hefur 

fjölgað mismikið. Stöðugildum félagsráðgjafa hefur fjölgað úr 2,5 í 3,49 frá 2007-2011 sem er 

um 40% aukning. Iðjuþjálfum hefur hins vegar fækkað um 20%, stöðugildi voru 5,39 árið 

2007 en alls 4,35 árið 2011. Stöðugildum sálfræðinga hefur fjölgað langmest eða um 80%. 

Árið 2007 voru stöðugildin 8,11 en 14,75 árið 2011 (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

2011).  
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Undanfarin ár hefur farið vaxandi að fagfólk starfi í einkarekstri við ráðgjöf og meðferarstörf 

og hefur einnig verið svo innan félagsráðgjafar. Annars vegar má líta á aukninguna sem 

afleiðingu markaðsáhrifa og breyttu stofnanaumhverfi og þarfnist sérstaks siðfræðilegs, 

faglegs og lagalegs aðhalds og eftirlits. Hins vegar má líta á þróunina í einkarekstri sem 

vísbendinu um óánægju  ábygðarfulls fagfólks um niðurskurð og höft í starfsumhverfinu 

(Dellgran og Höjer, 2005a og 2005b; Sigrún Júlíusdóttir, 2006b).  

2.4 Rannsóknir á heilbrigðisþjónustu og árangri 

fjölskyldumeðferðar 

Í Bandaríkjunum voru  stofnuð teymi innan margra heilsustofnana í nærþjónustu upp úr 

1960 en teymisvinnan náði þó ekki á þeim tíma að verða ráðandi vinnufyrirkomulag innan 

heilsugæslunnar. Ástæðan er einna helst talin vera að of miklar hindranir voru á milli 

fagstétta sem allar vildu vernda sitt sérfræðisvið og eins að innbyggt var í heilbrigðiskerfið 

ákveðið áhugaleysi á nýrri nálgun. Í dag þykja hins vegar heilsugæslustöðvar sem byggja á 

teymisvinnu vera til fyrirmyndar og einkenni góðrar teymisvinnu eru þættirnir: Skýr 

mælanleg markmið, kerfisbundin klínísk vinna og stjórnun, verkaskipting, þjálfun allra 

teymismeðlima og skilvirk samskipti. Rannsóknir sýna að með góðri teymisvinnu mælist betri 

klínískur árangur og ánægja skjólstæðinga er meiri. Einnig er þess getið að þverfagleg teymi 

veiti betri klíníska útkomu en „hefðbundin“ teymi lækna og hjúkrunarfræðinga (Grumbach 

og Bodenheimer, 2004). 

Kam-shing Yip (2000) hefur rannsakað geðheilbrigðisþjónustu í Bretlandi og 

Bandaríkjunum með skírskotun til starfa félagsráðgjafa. Niðurstaða þeirra rannsókna er að 

grasrótar- og félagasamtök hafi verið áhrifamestu hreyfingarnar á sviði geðheilbrigðismála 

síðastliðin 30 ár í þessum löndum. Mun sterkari hefð virðist vera fyrir störfum félagsráðgjafa 

í Bretlandi og Bandaríkjunum á geðheilbrigðissviði en á Íslandi. Innan geðheilbrigðisstofnana 

í nærsamfélaginu (community mental health centers) eru um 30% allra starfsmanna 

félagsráðgjafar og hlutfallið eykst upp í 47% þegar litið er til geðheilbrigðisstarfsstétta. Sem 

þýðir í raun að tæpur helmingur þeirra sem skilgreindir eru sem geðheilbrigðisstarfsmenn 

eru félagsráðgjafar. Kam-shing Yip telur að félagsráðgjafar séu nauðsynlegir í víðara 

samhengi en sem klíniskir starfsmenn og málastjórar og nefnir að þeir þurfi að skilgreina sig 
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sem geðheilbrigðisstarfsmenn í nærþjónustu (psychiatric community workers) ásamt því að 

koma meira að almennu skipulagi, fræðslu og þróun.  

Marga Thome (1999) hefur rannsakað geðheilsu kvenna á Íslandi í kjölfar fæðinga. 

Helstu niðurstöður hennar benda til þess að mikil og langvarandi vanlíðan hjá konum á 

Íslandi sé sjaldan greind og meðhöndluð að frumkvæði heilbrigðisstétta og að konurnar leiti 

sjaldan eftir aðstoð fagstétta. Sumum þáttakendum í rannsóknum hennar datt ekki í hug að 

ræða sína vanlíðan við hjúkrunarfræðing í ung- og smábarnavernd. Með tilkomu 

þverfaglegra meðferðarteyma innan heilsugæslunnar væri hægt að stórauka þjónustu við 

þennan hóp skjólstæðinga og koma í veg fyrir aukinn vanda og hugsanlega 

sjúkrahússinnlögn. Meðferðarúrræði fyrir þennan hóp eru m.a. fjölskylduráðgjöf og 

uppeldisfræðsla.  

Gagnreyndar rannsóknir (e. evidance based research) í fjölskyldumeðferð hafa 

ítrekað sýnt að meðferðarsambandið, þ.e. samband sjúklings og meðferðaraðila, er ein 

helsta forspá um árangur meðferðar. Forspárgildi meðferðarsambandsins getur verið allt að 

því helmingi meira en forspárgildi þeirrar breytu sem kemur næst á eftir. Orlinsky, Grawe og 

Parks (1994) skoðuðu árangur psychotherapy frá 1950-1992 og var úrtakið  2.354 aðskildar 

rannsóknir. Niðurstaðan var að meðferðarsambandið var sú breyta sem hafði mesta fylgni 

við árangur meðferðar. Sexton og Whiston (1994) tóku saman 76 rannsóknir og niðurstaða 

þeirra var að meðferðarsambandið var það sem skipti máli þegar litið var til árangurs 

meðferðar. Rannsóknir sem byggja á meta-analýsum, þar sem árangur meðferðar er 

skoðaður í samanburði við hópa sem fá enga meðferð og hópa sem fá aðrar meðferðir, sýna 

að fjölskyldumeðferð hefur sýnt yfirburða árangur, sérstaklega gagnvart fíkniefnavanda, við 

hegðunarerfiðleikum barna, hjóna/sambandserfiðleikum og sem einn liður af mörgum í 

meðferð við geðklofa (Hazelrigg, Cooper og Borduin, 1997; Shadish, Montgomery, Wilson, 

Wilson, Bright og Okwumabua, 1993; Shadish, Ragsdale, Glaser og Montgomery, 1995). 

Gagnreyndar rannsóknir í meðferðarvinnu með börnum og fjölskyldum þeirra hafa sýnt fram 

á að fjölskyldumeðferð ber árangur í öllum þýðum sem rannsökuð hafa verið og gagnast 

sérstaklega vel við langvarandi vanda barna. Fjölskyldumeðferð er fjárhagslega hagkvæmari 

leið en hefðbundin sjúkrahússvistun með tilliti til árangurs í meðferð geðklofa og þunglyndis 

hjá fullorðnum og einnig í samanburði við meðferðarheimili fyrir unglinga með 

hegðunarerfiðleika (Pinsof og Wynne, 2000). Einnig má nefna fjölda forvarnarverkefna á gildi 
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fyrstu tengsla út frá kenningum um sálfélagslega nálgun þar sem markmiðið er að veita 

fræðslu og þjálfun fyrir foreldra á grundvelli sannreyndrar þekkingar (Kjell Hansson, 2001). 

2.5 Skipulag fjölskylduþjónustu á Akureyri og í Hafnarfirði 

Í þessum kafla verður gerð stuttlega grein fyrir því með hvaða hætti skipulag 

fjölskylduþjónustu er í sveitarfélögunum Akureyri og Hafnarfirði.  Það sem einna helst er ólíkt 

er hvaða málaflokkar heyra undir sveitarfélagið og hvaða þjónusta við fjölskyldur er á ábyrgð 

annarra en sveitarfélagsins.  

2.5.1 Akureyri 

Með lögum nr. 82/1994 um reynslusveitarfélög var lagður grunnur að tilurð 

Akureyrarmódelsins. Markmið laganna var meðal annars að auka sjálfstjórn sveitarfélga og 

laga stjórnsýslu þeirra að staðbundnum aðstæðum ásamt því að bæta þjónustu við íbúa og 

nýta opinbert fjármagn betur. Akureyrarmódelið vísar til skipulags velferðarþjónustu á 

Akureyri og reynslu af vinnulagi sem skilað hefur umtalsverðum árangri með samþættingu 

félags- og heilbrigðismála. Frá árinu 1997 hefur Akureyrarbær haft umsjón með málefnum 

fatlaðra, heilsugæslu og öldrunarþjónustu og er því komin 16 ára reynsla af þessari 

samþættingu.  

 Aðaláherslan í módelinu hefur verið að veita þjónustu eftir þörfum hvers og eins, en 

ekki eftir greiningum eða aldri. Unnið hefur verið markvisst að því að verkefni sem skarast á 

milli deilda falli ekki niður á milli þeirra, heldur séu  leyst í samvinnu með hagsmuni íbúans að 

leiðarljósi. Samvinnubrýr voru byggðar milli deilda til að auðvelda samstarf, finna 

sameiginlega snertifleti, þétta og einfalda þjónustuna ásamt því að þróa ný úrræði. 

Félagsmálaráð Akureyrar hefur frá byrjun haft yfirumsjón með þeim málaflokkum sem falla 

undir þjónustusamning Akureyrarbæjar við ríkið og stýrt áherslum og forgangsröðun. Helstu 

málaflokkar eru hefðbundin verkefni félagsþjónustu sveitarfélaga, heilsugæsla, 

öldrunarstofnanir, sérfræðiþjónusta fatlaðs fólks og sérfræðiþjónusta leik- og grunnskóla 

(Heilsugæslustöðin á Akureyri, 2007).  

Til viðbótar við þá fjölskylduþjónustu sem finna má hjá félagsþjónustu 

Akureyrarbæjar er sérstök fjölskylduráðgjöf innan heilsugæslunnar og hefur verið í um 

aldarfjórðung. Um var að ræða þróunarverkefni í fjölskylduverndarátaki heilsugæslunnar á 

árunum 1992-1997 en vinnulag þróunarverkefnisins er nú hluti af daglegu forvarnarstarfi til 
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viðbótar við þá hefðbundnu mæðra- og ungbarnaverd sem unnin er. Eins og áður hefur 

komið fram er ,,Nýja barnið“ samstarf heimilislækna, mæðraverndar, ungbarnaverndar, 

fjölskylduráðgjafar og skólaheilsugæslu. Þetta þverfaglega vinnulag byggir á þeirri 

hugmyndafræði að takist foreldrum að mynda heilbrigð og sterk tilfinningatengsl við barn 

strax eftir fæðingu sé mun auðveldara að veita því þá félagslegu örvun og öryggiskennd sem 

er nauðsynleg til að það geti þroskað samskiptahæfni sína. Áföll, óuppgerðar tilfinningar hjá 

verðandi foreldrum eða erfið uppeldisleg kjör, s.s. vanræksla eða ofbeldi, eru miklir 

áhættuþættir sem hindra eðlileg tengsl foreldris/fjölskyldu og barns og geta valdið varanlegu 

tilfinningalegu eða líkamlegu tjóni fyrir barn ef ekki er brugðist við. Meðgangan er mikilvægt 

þroskaferli, bæði fyrir foreldra og fjölskyldu, þar sem rót getur komið á tengsl og tilfinningar, 

sér í lagi ef áður hafa verð áföll eða erfiðleikar í uppvexti eða á fullorðinsárum (Anna Karólína 

Stefánsdóttir, Hjálmar Freysteinsson og Hulda Guðmundsdóttir 2000, A. Karólína 

Stefánsdóttir, 2006). Fjölskylduráðgjöf heilsugæslunnar er notendum að kostnaðarlausu en 

forgang að þjónustu hafa verðandi foreldrar, foreldrar ungra barna og einhleypir foreldrar. Í 

kjölfar efnahagshrunsins voru fjölskyldur grunnskólabarna einnig settar í forgang. Aukið álag 

var vegna niðurskurðar og var dregið úr námskeiðahaldi og áhersla lögð á viðtöl. Vaxandi bið 

hefur verið eftir tímum í fjölskylduráðgjöf og samkvæmt tölum um fjölda samskipta sem 

skráðar eru í upplýsingakerfi Heilsugæslunnar á Akureyri er aukningin á tímabilinu 2008-2011 

um 32%. Fleiri eru farnir að gera sér grein fyrir mikilvægi góðra tengsla og samskipta 

varðandi heilsufar. Erfitt getur verið að koma bráðum tilvísunum að og ljóst er að styrkja þarf 

starfssemina til að þjónusta af þessu tagi nái að skila sér betur (Heilsugæslustöðin á Akureyri, 

2012).  

Mörg ný úrræði og verkefni hafa orðið til vegna aukins samstarfs. Sem dæmi má 

nefna heilsueflandi heimsóknir til aldraðra, fagráð um fjölskylduvernd, PMT/SMT foreldra- og 

skólafærni, Skjöld- úrræði fyrir grunnskólanema sem glíma við alvarleg geð- og þroskafrávik, 

samþætta ráðgjafaþjónustu, næturvaktir í heimahús og Ráðgjöfina heim sem er fyrir 

geðfatlaða. Eins og fram kom hér í upptalningunni á undan er ein afurð Akureyrarmódelsins 

Fagráð um fjölskylduvernd en það felur í sér sameiginlegt verklag heilsugæslunnar og 

fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar. Haldnir eru reglulegir samráðsfundir um sameiginlega 

skjólstæðinga þar sem leitað er sameiginlega bestu lausna innan beggja kerfa. Ávinningurinn 

er  að þetta vinnulag auðveldar að finna heppilega lausn á flóknum einstaklings- og 

fjölskyldumálum og minni hætta er á að mál falli niður á milli kerfa (Heilsugæslan á Akureyri, 
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2007). Öldrunarrými og þjónusta er  á hendi sveitarfélagsins en öldrunarrýmin eru greidd af 

sérstökum fjárlögum ríkisins.  

Rannsókn á málefnum aldraðra sýnir að þrátt fyrir stefnu stjórnvalda um að styðja 

aldraða til sjálfstæðrar búsetu er það lítill hópur aldraðra sem fær umtalsverða aðstoð frá 

opinberum aðilum. Fjöldi aldraðra fær hjálp en hver og einn fær mjög fáa tíma og er aðstoðin 

oftar hjálp við heimilsstörf en persónuleg þjónusta. Aðstandendur gegna lykilhlutverki í að 

styðja eldra fólk til sjálfstæðrar búsetu. Stefnumótun í málefnum aldraðra þarf að miða að 

því að efla vægi opinberrar þjónustu til að slíkt væri í raun valkostur eldra fólks ásamt því að 

þróa öflugri úrræði til stuðnings aðstandendum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). 

 

 

Mynd 1. Skipurit Akureyrarbæjar  
 

Á mynd 1 má sjá skipulag Akureyrarbæjar (Akureyri, e.d.) en undir Félagsmálaráð fellur 

félagsþjónusta sveitarfélaga, heilsugæsla, öldrunarstofnanir, sérfræðiþjónusta fatlaðs fólks 

og sérfræðiþjónusta leik- og grunnskóla. Lögð hefur verið mikil áhersla á samvinnu og að 

starfsmenn tileinki sér viðhorf sveigjanleika, skilnings og virðingar fyrir störfum og 

sérfræðiþekkingu annarra um leið og þeir eru hvattir til að hugsa út fyrir hinn hefðbundna 

ramma og upp úr gömlum hjólförunum og stuðla þannig að því að hámarksárangur náist. Í 

ársskýrslu heilsugæslu Akureyrar frá árinu 2007 kemur fram að mikill tími og orka hafi farið í 

að brjóta niður múra sem hindrað hafa samvinnu og búa til nýjar samvinnubrautir og tryggja 
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að vinnubrögð fái að þróast bæði af því sem reynslan hefur kennt og nýrri þekkingu. Áréttuð 

er nauðsyn þess að fagfólk fái kennslu og þjálfun í raunverulegu þverfaglegu starfi, þar sem 

litið er svo á að raunverulegar heildarlausnir til handa þeim sem þjónustuna þurfa náist ekki 

nema með samanlögðum kröftum ólíkra faghópa.  

 

2.5.2 Hafnarfjörður 

Í Hafnarfirði er félagsþjónusta á vegum sveitarfélagsins en heilsugæsla og öldrunarstofnanir 

á vegum ríkisins og er því skipulag þjónustunnar á margan hátt með allt öðru sniði en á 

Akureyri. 

 

 

Mynd 2. Skipurit Hafnarfjarðar 
 

Á mynd 2 má sjá skipurit Hafnarfjarðar (Hafnarfjörður, e.d.) og segja má að það sem kallast 

Fjölskylduráð hjá Hafnarfjarðarbæ sé að mörgu leyti sambærilegt við það sem Akureyrarbær 

kallar Félagsmálaráð. Fjölskylduráð Hafnarfjarðar hefur yfirumsjón með Fjölskylduþjónustu 

Hafnarfjarðar en Fjölskylduþjónustan ber ábyrgð á barnavernd, forvörnum, stuðningi og 

ráðgjöf við fjölskyldur, húsnæðismálum, fjárhagsaðstoð, þjónustu við fatlað fólk, þjónustu 

við aldraða, afgreiðslu húsaleigubóta og heimaþjónustu. Einnig tilheyrir 
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Fjölskylduþjónustunni að efla og styrkja faglegt íþrótta- og tómstundastarf í Hafnarfirði og 

hafa um það samstarf við íþróttafélög, tómstundfélög, klúbba, skóla og aðra aðila sem starfa 

á sviði íþrótta-, tómstunda- og heilsueflingar þannig að það sé sem fjölbreyttast. Hér flokkast 

einnig umsjón með þjónustu og rekstri íþróttamannvirkja og eigna sem tilheyra 

málaflokknum og eru í eigu, leigu og/eða rekstri bæjarins, sem og rekstur félagsmiðstöðva, 

vinnuskóla, leikjanámskeiða og annars sumarstarfs (Hafnarfjörður, e.d.). 

Árið 2011 tók  gildi nýtt skipulag á Fjölskylduþjónustunni sem felst í því að í stað þess að skipta 

þjónustunni í deildir eftir þeim verkefnum sem falla undir verksvið Fjölskylduþjónustunnar var 

þjónustunni skipt upp í tvö hverfi  sem öll verkefni falla undir. Markmiðið með þessari breytingu 

var að ná meiri samhæfingu milli sérfræðinga og betri nýtingu á mannafla. Afurð þessarra 

breytinga á að vera aukin heildarsýn á málefni þeirra sem fá aðstoð Fjölskylduþjónustunnar. 

Innan þjónustunnar er síðan öflug teymisvinna þar sem sérfræðingar innan hvers hverfis eiga 

samráð. Hjá Hafnarfjarðarbæ eru fimm teymi starfandi en þau eru: fötlunarteymi, 

fjárhagsaðstoðar-, húsnæðis-, heimaþjónustu- og loks barnaverndarteymi (Hafnarfjarðarbær, 

2011). 

Heilsugæslan í Hafnarfirði tilheyrir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem samanstendur 

af 15 heilsugæslustöðvum í Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsumdæmi, Reykjavík og 

Seltjarnarnesi. Undir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fellur einnig Þróunarstofa 

heilsugæslunnar, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-

eftirfylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýsla Heilsugæslunnar. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins er rekin 

á grundvelli Laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og er á forræði ríkisins samkvæmt 8. gr. 

laganna. Öldrunarstofnanir í Hafnarfirði eru tvær, Hrafnista og Sólvangur. Hrafnista er 

sjálfseignarstofnun með þjónustusamning við ríkið en Sólvangur er ríkisrekin stofnun.  

Segja má að sveitarfélögin Akureyri og Hafnarfjörður séu um margt lík ef horft er á 

lögbundna félagsþjónustu og skólamál. Lögbundin félagsleg aðstoð er á báðum stöðum, s.s. 

fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur, félagslegt leiguhúsnæði, heimaþjónusta og fleira. Bæði 

sveitarfélögin nota SMT og PMT, skóla- og foreldrafærni og ýmsa sérfræðiþjónustu fyrir leik- og 

grunnskóla. Bæði sveitarfélögin hafa reynt að auka skilvirkni og samvinnu innan síns kerfis. 

Munurinn á sveitarfélögunum er aðallega sá að Akureyri hefur á sínu forrræði málefni 

heilsugæslunnar og öldrunarstofnana sem Hafnarfjörður hefur ekki og hefur það töluverð áhrif á 

skipulag og samþættingu þjónustunnar.  
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferðafræði. Megindlegar rannsóknaraðferðir gefa okkur 

vísbendingar um orsakir og afleiðingar (Neuman, 2003). Þegar hægt er að breyta félagslegum 

hugtökum og aðgerðum í tölfræðilegt form er hægt að rannsaka fyrirbærin á staðlaðan hátt 

sem gefa okkur vísbendingar um almennt eðli þessara fyrirbæra. Í megindlegum aðferðum er 

mikilvægt að hafa í huga réttmæti, áreiðanleika og alhæfingu. Með tilliti til réttmætis  er lögð 

fram sú spurning hvort rannsóknin mæli það sem henni er ætlað að mæla og hvort rétt sé að 

mælt (Neuman, 2003). Áreiðanleiki vísar til nákvæmni; sömu niðurstöður fást ef rannsóknin 

er endurtekin. Megindleg aðferðafræði felur í sér margar ólíkar aðferðir en staðlaðir 

spurningalistar með ákveðnum svarmöguleikum eru algengustu aðferðirnar. Megindleg 

aðferð felst í að skoða fjöldatölur, tíðni, magn, mynstur, útbreiðslu og samhengi upplýsinga 

(Sigurlína Davísdóttir, 2003). Einn helsti kostur megindlegrar aðferðafræði er sá möguleiki að 

alhæfa niðurstöður úrtaks yfir á stærra þýði (Neuman, 2003).  

Rannsóknin byggir á rafrænni könnun til foreldra í tveimur sveitarfélögum. 

Spurningalistakannanirnar eru byggðar á þversniði þar sem gögnum er safnað á einum 

tilteknum tímapunkti. Markmið rannsóknarinnar er að kanna þarfir, reynslu og viðhorf 

foreldra til sálfélagslegrar þjónustu og bera saman eftir sveitarfélögunum tveimur. Í inngangi 

var gerð grein fyrir vali á sveitarfélögunum. Vonast er til að rannsóknin varpi nýju ljósi á 

félagslegan veruleika í íslensku samfélagi og hægt verði að þróa stærri og ítarlegri rannsókn í 

framhaldinu. 

3.2 Undirbúningur 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst haustið árið 2010 og rannsókninni lauk í maí árið 

2012. Undirbúningsvinna fólst meðal annars í því að gera rannsóknaráætlun og funda 

reglulega með leiðbeinanda. Undirbúningur fólst einning í að útbúa rafræna 

spurningalistakönnun, afla nauðsynlegra leyfa, semja bréf til fræðslustjóra, kynningarbréf til 

skólastjórnenda og upplýsingabréf til foreldra. Á lokastigi undirbúnings var tilkynning send til 

Persónuverndar í febrúar 2012. 
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3.3 Þátttakendur 

Þýði þessarar rannsóknar eru foreldrar barna í leik- og grunnskóla að 10 ára aldri (miðað var 

við að elstu börnin væru í 4. bekk í grunnskóla) sem búa í sveitarfélögunum Akureyri og 

Hafnarfirði. Þessi aldur varð fyrir valinu til  að ekki væri of langur tími liðinn frá því að 

foreldrar nutu þjónustu heilsugæslunnar varðandi ung- og smábarnaeftirlit. Í áætlun var 

stuðst við fjölda kjarnafjölskyldna eftir póstnúmeraskrá hjá Hagstofu Íslands, þar sem flest 

börn tilheyra kjarnafjölskyldum. Áætlaður fjöldi kjarnafjölskyldna á þessum svæðum er 

15,000 – 20,000. Miðað við 95-99% öryggisbil og yfirfærslugildi var ljóst að úrtak úr þýði yrði 

að vera um 650 manns. Miðað við 2/3 hluta í afföll var ákveðið að senda þyrfti könnunina á 

um 2000 manns til að geta vænst þess að fá um 650 svör. Markmiðsúrtak (e. purposive 

sampling) var notað til að velja leik- og grunnskóla. Ákveðið var að velja leik- og grunnskóla 

út frá hverfaskiptingu, þ.e. þrjú hverfi voru valin í hverju sveitarfélagi, einn leikskóli og einn 

grunnskóli úr hverju hverfi.  

3.4 Mælitæki 

Til að meta viðhorf, reynslu og óskir foreldra til sálfélagslegrar þjónustu á félags-, mennta- og 

heilbrigðissviði var saminn spurningalisti (fylgiskjal 1) þar sem spurt var um viðhorf til 

faglegrar ráðgjafar á sviði uppeldismála, fjölskylduráðgjafar, samskipta, 

skilnaðar/sambúðarslita og geðheilbrigðismála og hvar slík ráðgjöf eigi helst að vera 

aðgengileg. Við hönnun á spurningalistanum var m.a. stuðst við grein eftir Þorlák Karlsson 

(2003), Spurningakannanir: Orðalag, uppbygging og hættur. Spurningalistinn var hannaður á 

tímabilinu nóvember 2011 til janúar 2012.  

Spurningalistinn skiptist í fjóra hluta. Fyrsti hluti inniheldur upplýsingar til þátttakenda 

um könnunina þar sem gerð er grein fyrir markmiði könnunar, þeim leyfum sem aflað var, 

tilkynningu til Persónuverndar, trúnaði og nafnleynd ásamt upplýsingum um rannsakanda og 

ábyrgðarmann rannsóknarinnar.  Annar hlutinn inniheldur 11 spurningar sem flestar lúta að 

almennri sálfélagslegri þjónustu. Þriðji hluti spurningalistans inniheldur fjórar spurningar um 

sálfélagslega þjónustu heilsugæslunnar og fjórði hluti listans inniheldur 

bakgrunnsupplýsingar. Reynt var að hafa efnislega líkar spurningar saman og ákveðið var að 

hafa bakgrunnsspurningar síðast (Þorlákur Karlsson, 2003). Leiðbeiningar voru með 
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spurningum þar sem hægt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika og nánari útskýringar 

fylgdu með þremur spurningum, þar af einni bakgrunnsspurningu.  

Spurningalistinn var settur upp í rafrænu forriti á veraldarvefnum sem nefnist 

Questionpro (www.questionpro.com) og býður upp á marga möguleika við gerð rafrænna 

kannanna. Hægt er að velja um þrjár leiðir, frían aðgang til að hanna og senda út könnun eða 

að greiða fyrir áskrift og þá er möguleiki á flóknari uppsetningum, aðstoð og úrvinnslu. 

Notaður var frír aðgangur til að setja könnunina upp en þegar komið var að úrvinnslu voru 

keyptir 4 mánuðir í áskrift til að geta flutt gögn yfir í tölfræðiforritið SPSS til frekari vinnslu.  

Spurningalistinn var forprófaður í janúar 2012 og voru þátttakendur í þeirri prófun alls 

25 manns, 18 konur og 7 karlar. Þátttakendur í forprófun áttu það sameiginlegt að eiga börn 

á aldrinum 1-10 ára. Forprófun var gerð til að athuga hvort athugasemdir kæmu um orðalag, 

efnisleg atriði, almennan skilning, svarmöguleika eða uppsetningu. Gagnlegar ábendingar 

komu úr forprófuninni og var orðalagi nokkurra spurninga og svarmöguleikum breytt lítillega 

í kjölfarið. Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar las spurningalistann einnig yfir 

og var listinn lagaður í samræmi við þær athugasemdir. 

3.5 Framkvæmd 

Leitað var til fræðslustjóra Akureyrar og Hafnarfjarðar eftir samþykki til að senda 

spurningalistakönnun rafrænt til foreldra barna í leik- og grunnskólum. Báðir fræðslustjórar 

veittu samþykki sitt og var þá beiðni send til skólastjórnenda í leik- og grunnskólum um 

samstarf. Allir skólastjórnendur þeirra 12 leik- og grunnskóla sem leitað var til samþykktu að 

taka þátt í rannsókninni og senda spurningalistakönnun rafrænt til foreldra. Skólastjórnendur 

undirrituðu allir samhljóða samþykkisyfirlýsingu og má sjá dæmi um eina slíka í fylgiskjölum 

(fylgiskjal 2). Rannsakandi sendi tölvupóst til skólastjóra sem þeir sendu síðan áfram til 

foreldra.  

Þegar tölvupóstur var sendur til foreldra voru helstu upplýsingar í sjálfu tölvuskeytinu 

en einnig fylgdi með upplýsingabréf til foreldra í viðhengi þar sem ítarlegri upplýsingar komu 

fram (fylgiskjal 3). Foreldrar gátu opnað könnunina með því að smella á hlekk í tölvupósti.  

Þegar könnunin opnaðist var fyrst blaðsíða með kynningu á rannsókninni þar sem greint var 

frá því hver markhópur rannsóknarinnar væri, markmiði rannsóknarinnar, sagt frá 

rannsakanda og ábyrgðarmanni rannsóknarinnar. Jafnframt komu fram tilskilin leyfi, að 

http://www.questionpro.com/
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rannsóknin hefði verið tilkynnt Persónuvernd, getið um að könnunin tæki um 6-8 mínútur, 

fjallað  um trúnað, nafnleynd og hvert væri hægt að leita ef þátttakendur hefðu 

athugasemdir eða spurningar.  

Könnunin var opin á veraldarvefnum í rúmar 7 vikur, frá lokum janúar fram í miðjan 

mars 2012. Þrjár ítrekanir voru sendar út og skólastjórar beðnir að hafa netfang rannsakanda 

með í útsendingum til foreldra til að hægt væri að fylgjast með sendingu og ítrekunum. Mikill 

misbrestur var á að rannsakandi fengi upplýsingar um að könnunin eða ítrekun hefði verið 

send út. Þann 10. febrúar var komin staðfesting frá öllum skólum um að könnunin hefði verið 

send út og var þá send fyrsta ítrekun til skólastjórnenda. Önnur ítrekun var send 21. febrúar 

og þriðja ítrekun send 28. febrúar. Áætlað var að hafa könnunina opna til miðnættis 5. mars 

en ljóst var að þá voru þátttakendur enn að bætast við. Síðasta staðfesting á að lokaítrekun 

hefði verið send út barst 16. mars og var könnuninni því ekki lokað fyrr en 18. mars.  

3.6 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Gagnasöfnun var fengin með Questionpro forritinu á tímabilinu 31. janúar til 18. mars 2012. 

Eftir það voru öll gögn afrituð og flutt yfir í SPSS tölfræðiforritið, 20. útgáfu (IBM corp., 2011) 

til frekari úrvinnslu og þau keyrð saman samkvæmt rannsóknarspurningum. Þegar búið var 

að vinna gögnin í SPSS voru myndrænar niðurstöður unnar í Exceltöflureikni. Einkum var 

notuð lýsandi tölfræði til að lýsa niðurstöðum á einfaldan hátt. Ályktunar- eða skýrandi 

tölfræði var notuð þar sem það átti við en markmiðið er þá að yfirfæra niðurstöður frá úrtaki 

yfir á þýði. Marktekt var reiknuð með því að nota kí-kvaðrat og t-próf eftir því sem við átti. 

Þegar fylgni milli breyta mælist marktæk er möguleiki á að alhæfa um niðurstöðu úrtaks yfir 

á þýði.  

3.7 Tilskilin leyfi og siðferðileg álitamál 

Sótt var um leyfi vegna rannsóknarinnar til Fræðsluráðs Akureyrarbæjar og Fræðsluráðs 

Hafnarfjarðar. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í janúar 2012 og barst staðfesting 

um mánuði síðar (fylgiskjal 4). Könnunin var nafnlaus og það kynnt fyrir þátttakendum að 

niðurstöður yrðu ekki raktar til einstakra þátttakenda. Öll gögn voru meðhöndluð og 

varðveitt samkvæmt 26. gr. laga nr. 22/2000 um persónuvernd og meðferð 
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persónuupplýsinga. Áætlað er að gögnum verði eytt tveimur árum eftir að rannsókn lýkur og 

niðurstöður verið birtar. 

Rannsakandi fylgdi þeim lögum og reglum sem áttu við rannsóknina sem og 

Siðareglum félagsráðgjafa ásamt Siðareglum fyrir rannsóknir í félagsvísindadeild Háskóla 

Íslands. Áhætta af þátttöku í rannsókn var talin lítil eða hverfandi. Svo var litið á að með því 

að taka þátt í könnuninni væru þátttakendur að samþykkja þátttöku. Ávinningur getur verið 

fyrir þátttakendur að koma upplýsingum og sjónarmiðum sínum á framfæri. Þátttakendum 

var frjálst að hafna þátttöku án skýringa.  

3.8 Afrakstur og gagnsemi 

Afrakstur rannsóknarinnar gefur möguleika á birtingu greina í ritrýndum tímaritum. Stefnt er 

á að birta ritrýnda grein í Tímariti Félagsráðgjafa. Niðurstöður verða einnig kynntar á 

úthlutunar- og kynningarfundi Vísindanefndar Félagsráðgjafafélags Íslands auk þess sem 

þeim skólum sem tóku þátt í rannsókninni verður boðin kynning á niðurstöðum. Væntanlega 

mun rannsakandi halda síðan fleiri erindi sem byggð eru á rannsóknarniðurstöðum og túlkun 

þeirra. 

Gagnsemi rannsóknarinnar felst í því að vonandi munu niðurstöður nýtast í 

stefnumótun heilbrigðisþjónusu og samþættingu félags- mennta- og heilbrigðisþjónustu. 

Rannsóknin gæti nýst í kennslu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Heilsugæslustöðvar, 

félagsþjónustur/barnaverndarnefndir og Barnaverndarstofa geta einnig nýtt sér þekkinguna 

sem rannsóknin leggur til. Gagnsemi felst jafnframt í að aðrar fagstéttir s.s. 

hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, ljósmæður, læknar og sálfræðingar geta nýtt sér 

rannsóknina og þannig eykur þetta framlag vonandi skilning á mikilvægi sálfélagslegrar 

þjónustu, þverfaglegrar samvinnu og heildrænni nálgun. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknar eru annars vegar lýsandi (descriptive) eða metandi (evaluative) þar 

sem þeim er ætlað að varpa ljósi á þarfir og reynslu foreldra ásamt viðhorfum þeirra til 

sálfélagslegrar þjónustu almennt og sér í lagi slíkrar þjónustu innan heilsugæslunnar. Hins 

vegar er hluti niðurstaðna skýrandi (explanatory) þar sem kannaður er munur á svörum 

þátttakenda eftir fjölskyldugerð og búsetu.  

Niðurstöðum er skipt í fjóra kafla. Fyrsti kaflinn er almennt um þátttakendur en síðan 

koma fjórir kaflar eftir rannsóknarspurningum. Annar kafli fjallar um hvar foreldrar vilja helst 

fá ráðgjöf, hvar þeir hafi fengið ráðgjöf og af hvaða tagi. Einnig er greint frá því hvort og hvar 

foreldrar hafa sótt uppeldisnámskeið. Þriðji kafli er um sálfélagslega þjónustu 

heilsugæslunnar og kannað hvaða fagfólk foreldrum er kunnugt um að starfi þar og þjónustu 

hvaða fagstétta foreldrar hafi nýtt sér. Spurt er um viðhorf til þjónustu heilsugæslunnar og 

hvernig heilsugæslan mæti sálfélagslegum þörfum foreldra. Einnig er kannað hvort munur sé 

á ánægju foreldra með sálfélagslega þjónustu heilsugæslunnar eftir því hvort félagsráðgjafi 

og sálfræðingur séu starfandi við heilsugæslustöðina. Fjórði kaflinn fjallar um hvort og þá 

hvernig fjölskyldugerð hafi áhrif á þörf fyrir sálfélagslega þjónustu. Kannað er hvort 

fjölskyldugerð hafi áhrif á hvert foreldrar leita og hversu oft og hvaða tegund þjónustu þeir 

sækist eftir. Einnig eru niðurstöður greindar eftir búsetu hvað varðar þörf fyrir sálfélagslega 

þjónustu og hvort munur sé á því hvernig heilugæslan mæti þörfum foreldra. 

4.1 Almennt um þýði, úrtak og svarendahóp 

Áætlað er að þátttakendur hafi verið tæplega 3000 (n = 2892) foreldrar en ekki eru 

upplýsingar um hve mörg netföng voru óvirk eða nákvæmlega hve margir fengu könnunina 

senda til sín. Samkvæmt upplýsingum frá  Mentor sem hefur þróað sérhæft upplýsinga- og 

námskerfi fyrir leik- og grunnskóla er talið að um 20% netfanga verði óvirk á ári hverju en 

foreldrar nota oft vinnustaðanetfang til að fá sendan póst frá skóla og gleyma síðan að 

tilkynna nýtt netfang til skóla þegar skipt er um starf (Auðunn Ragnarsson, munnleg heimild 

8. maí 2013). Einnig geta ýmsar aðrar ástæður verið fyrir óvirkum netföngum foreldra. Óskað 

var eftir upplýsingum frá leik- og grunnskólum um fjölda nemenda og fjölda 

foreldra/aðstandenda sem könnunin náði til. Allir skólar gerðu nákvæma grein fyrir fjölda 

nemenda en ekki gátu allir skólar gert nákvæma grein fyrir fjölda foreldra/aðstandenda sem 
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könnunin var send til. Enginn skóli gerði grein fyrir fjölda ónothæfra netfanga. Í töflu 1 má sjá 

fjölda nemenda og áætlaðan fjölda foreldra/aðstandenda eftir skólum. 

 

Tafla 1 Fjöldi nemenda og foreldra/aðstandenda eftir skólum 

Skóli Fjöldi nemenda Fjöldi 
foreldra/aðstandenda 

Brekkuskóli 170 313 

Oddeyrarskóli 79 123 

Síðuskóli* 166 332 

Iðavöllur 88 147 

Hólmasól* 146 250 

Krógaból 108 180 

Alls á Akureyri 757 1345 

   

Áslandsskóli* 212 424 

Lækjarskóli 153 274 

Setbergsskóli 144 264 

Hlíðaberg 106 208 

Hörðuvellir** 86  82 

Stekkjarás* 176 295 

Alls í Hafnarfirði 877 1547 

   

Heildarfjöldi alls: 1634 2892 
   

*Ekki eru fyrirliggjandi nákvæmar upplýsingar um fjölda foreldra/aðstandenda sem  
könnunin var send til. Áætlaður fjöldi út frá fjölda nemenda, miðað við að hver og einn  
nemandi hafi tvo foreldra/aðstandendur skráða.  
**Könnunin var send á skráða greiðendur í leikskólanum. Þar sem nokkur systkini eru á 
leikskólanum  eru greiðendur færri en börn. 

 

Allir svarendur tóku þátt í könnuninni af fúsum og frjálsum vilja. Að því gefnu að um 20% 

netfanga eru óvirk á hverjum tíma má áætla að svarhlutfall hafi verið um 34% (n = 788). 

Mæður voru 71,2% svarenda og feður 27,6%. Tvær stjúpmæður svöruðu könnuninni og tveir 

stjúpfeður sem er samtals 0,6% svarenda. Aðrir voru 0,7% svarenda og flokkuðust sem 

fósturmóðir, fósturfaðir, amma og stjúpafi. 

Flestir þátttakenda eða 86% voru giftir eða í sambúð. Fráskildir og sambúð slitið voru 

alls 10,5%. Einhleypir, aldrei hjónaband eða sambúð voru 2% þátttakenda. Þátttakendur í 

fjarbúð voru 1,1% og aðrir voru 0,5%. Meirihluti þátttakenda tilheyrðu kjarnafjölskyldu eða 

71,4%. Þátttakendur sem tilheyrðu stjúpfjölskyldu voru 14,1% og einhleypir foreldrar voru 

12,4%. Nokkrir þátttakendur merktu við annað í fjölskyldugerð eða 2,1% og í skýringum sem 
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þátttakendur gáfu var algengast að þeir skilgreindu sig bæði sem kjarnafjölskyldu og 

stjúpfjölskyldu en einnig var tilgreint um fósturfjölskyldu og þar sem barn/börn áttu heimili 

hjá afa og ömmu. Stærsti hluti þátttakenda eða 44% áttu tvö börn, næstflestir eða 30,3% 

áttu þrjú börn, 17,5% áttu eitt barn, 6,6% áttu fjögur börn og 1,1% áttu fimm börn. Annar 

fjöldi barna var hjá 0,5% þátttakenda.  

Alls voru 36,8% þátttakenda með háskólapróf,  s.s. BA/ BS gráðu. Framhaldsmenntun 

úr háskóla, s.s. MA eða MS gráðu höfðu 17,6% þátttakenda. Þátttakendur með stúdentspróf 

eða iðnnám voru 15,4%. Þátttakendur sem einungis lokið höfðu grunnskólanámi voru 9,9% 

og þeir sem höfðu háskólanám án lokaprófs voru 6,1%. Þátttakendur með styttra starfsnám á 

framhaldsskólastigi voru 4,7%, iðnnám á meistarastigi voru 3,3%, starfsnám á háskólastigi 

2,4% og doktorsgráða 0,9%. Önnur menntun var hjá 2,9% þátttakenda. Þátttakendur voru 

flestir launamenn eða 64,6%, námsmenn voru 12,5%, sjálfstætt starfandi 9,2%, atvinnulausir 

4%, heimavinnandi 2,8%, öryrkjar og þeir sem voru með endurhæfingarlífeyri-eða 

sjúkradagpeninga voru 2,5% og aðrir voru 4,4%.  

Skipting þátttakenda eftir heilsugæsluþjónustu var að alls sóttu 52,9% þjónustu í 

Hafnarfirði, 43,5% á Akureyri og 3,6% á öðrum stöðum. Innan Hafnarfjarðar var skiptingin 

þessi: Heilsugæslan Fjörður 19,1% og Heilsugæslan Sólvangur 33,8% en svör þátttakenda 

voru greind eftir því í hvaða sveitarfélagi þeir sóttu þjónustu. Ekki var kannað með 

samanburð innan Hafnarfjarðar. Elsti þátttakandinn var 63 ára og sá yngsti 20 ára. 

Meðalaldur þátttakenda var 37,46 ár. Tíðasta gildi aldurs var 39 ára. Ekki var athugað 

sérstaklega í hvaða mæli svarendur endurspegla þýðið. 

4.2 Þarfir, reynsla og viðhorf foreldra almennt til sálfélagslegrar 

þjónustu 

Eins og hefur komið fram er það ekki nein ein spurning sem segir til um þarfir, reynslu og 

viðhorf foreldra almennt um sálfélagslega þjónustu. Til að kanna hvert foreldrar hafa leitað 

eftir þjónustu, fyrir hvaða tegund af þjónustu þeir hafa þörf , hvert þeir vilja helst leita 

varðandi mismunandi tegundir ráðgjafar ásamt því hversu algengt það sé að foreldrar sæki 

uppeldisnámskeið og þá hvar voru eftirfarandi fjórar spurningar (A-D) lagðar fyrir foreldra.  

 

A) Hvert hafa foreldrar sótt sálfélagslega ráðgjöf? 
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Mynd 3. Hvar hafa foreldrar sótt sálfélagslega þjónustu 
 

Mynd 3 sýnir hvert foreldrar (n= 763) hafa leitað síðustu 12 mánuði eftir sálfélagslegri 

þjónustu. Alls hafa 57,2% foreldra sótt sálfélagslega þjónustu af einhverju tagi síðustu 12 

mánuði þegar könnunin var gerð en 42,8% foreldra höfðu ekki sótt faglega ráðgjöf af neinu 

tagi sama tímabil. Af þeim sem hafa sótt sálfélagslega þjónustu hafa flestir foreldrar eða 

15,5% leitað til sjálfstætt starfandi fagaðila. Næstflestir foreldrar eða 11,7% hafa leitað til 

grunnskóla en síðan hafa 10% foreldra leitað til heilsugæslunnar og 9,1% foreldra til 

félagsþjónustunnar.  

 

B) Fyrir hvaða  tegund faglegrar ráðgjafar  hafa foreldrar þörf? 

 

 

Mynd 4. Tegund af faglegri ráðgjöf 
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Á mynd 4 má sjá niðurstöður þegar foreldrar (n= 763) voru spurðir fyrir hvaða tegund af 

faglegri ráðgjöf þeir höfðu haft þörf síðustu 12 mánuði. Í ljós kom að rúmlega 60% foreldra 

höfðu þörf fyrir faglega ráðgjöf af einhverjum toga síðustu 12 mánuði sem skiptist eins og sjá 

má á mynd 4. Foreldrar höfðu fyrst og fremst þörf á faglegri ráðgjöf vegna barna sinna. 

Annars vegar höfðu 15,9% foreldra þörf á uppeldisráðgjöf og hins vegar höfðu 11,2% þörf á 

ráðgjöf vegna geðheilbrigðis barna en alls eru þetta um 27% foreldra. Hópur foreldra eða 

34,8% hafði ekki þörf fyrir faglega ráðgjöf af neinu tagi síðustu 12 mánuði. 

 

C) Hvar vilja foreldrar helst leita eftir ráðgjöf varðandi uppeldismál, fjölskylduráðgjöf, 

samskipti, skilnað/sambúðarslit og geðheilbrigðismál barna og unglinga? 

 

 

Mynd 5. Hvar vilja foreldrar helst fá ráðgjöf um uppeldismál 
 

Á mynd 5 má sjá hvar foreldrar (n = 788) vilja helst fá ráðgjöf um uppeldismál. Niðurstöður 

sýna að 24% foreldra vilja helst fá uppeldisráðgjöf hjá leikskóla. Þar á eftir vilja 22,5% 

foreldra leita til sjálfstætt starfandi fagaðila, örlítið færri eða 19,3% vilja fá ráðgjöf um 

uppeldismál hjá félagsþjónustu sveitarfélaganna og 17,3% vilja leita til grunnskólans en 

einungis 10,8% foreldra vilja helst fá faglega ráðgjöf um uppeldismál hjá heilsugæslunni.  
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Mynd 6. Hvar vilja foreldrar helst fá fjölskylduráðgjöf 
 

Mynd 6 sýnir hvar foreldrar (n= 785) vilja helst fá faglega fjölskylduráðgjöf. Niðurstöður eru 

að 40,5% foreldra vilja helst leita til sjáfstætt starfandi fagaðila varðandi faglega 

fjölskylduráðgjöf. Næsti valkostur foreldra er félagsþjónusta sveitarfélaga en 33,2% velja 

þann kost og heilsugæslan er síðan í þriðja sæti með 13,6%. 

 

 

Mynd 7. Hvar vilja foreldrar helst fá ráðgjöf um samskipti 
 

Mynd 7 sýnir hvar foreldrar (n= 781) vilja helst fá faglega ráðgjöf um samskipti. Um 

helmingur foreldra eða 50,1% kjósa helst að fá faglega ráðgjöf um samskipti hjá sjálfstætt 
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starfandi fagaðilum. Um 27% foreldra velja félagsþjónustu sveitarfélaga en 10,8% 

heilsugæsluna. Allir aðrir valmöguleikar eru innan við 5%.   

 

 

Mynd 8. Hvar vilja foreldrar helst fá ráðgjöf um skilnað/sambúðarslit 
 

Á mynd 8 má sjá hvar foreldrar (n= 782) vilja helst fá faglega ráðgjöf um 

skilnað/sambúðarslit. Af niðurstöðum má sjá að foreldrar vilja fyrst og fremst leita eftir 

faglegri ráðgjöf um skilnað/sambúðarslit hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum en alls völdu 

42,3% foreldra þann valmöguleika sem helsta valkost. Næsti valkostur foreldra var að leita til 

sýslumanns en 18,3% foreldra merktu við þann möguleika. Kirkjan/trúfélög voru þriðja val 

foreldra en 16,7% völdu þann kost. Nokkur hluti eða 13,8% foreldra vill leita til 

félagsþjónustu sveitarfélaganna. 
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Mynd 9. Hvar vilja foreldrar helst fá ráðgjöf um geðheilbrigði barna 
 

Mynd 9 sýnir að foreldrar (n = 782) hafa nokkuð dreifða skoðun á því hvert þeir vilja helst 

leita varðandi faglega ráðgjöf um geðheilbrigði barna. Flestir foreldrar eða 24,6% vilja helst 

leita til heilsugæslunnar en næstum jafnmargir eða 24,3% foreldra telja að fagleg ráðgjöf um 

geðheilbrigði barna eigi helst að fara fram hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum. Um 20% 

foreldra velja félagsþjónustu sveitarfélaganna og svipaður fjöldi vill leita til grunnskólans eða 

19,1%. Aðeins um 7% foreldra nefna að þeir vilji leita til leikskólans þegar kemur að faglegri 

ráðgjöf um geðheilbrigði barna.  
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D)  Er algengt að foreldrar sæki uppeldisnámskeið og þá hvar? 

 

 
Mynd 10. Hafa foreldrar sótt uppeldisnámskeið 

 

Á mynd 10 má sjá hvort foreldrar (n= 734) hafi sótt uppeldisnámskeið eða ekki. Niðurstöður 

sýna að aðeins um þriðjungur foreldra hefur sótt uppeldisnámskeið. 

 

 
Mynd 11. Hvar hafa foreldrar sótt uppeldisnámskeið 

 

Mynd 11 sýnir hvar foreldrar (n = 268) hafa sótt uppeldisnámskeið. Algengast var að 

foreldrar merku við ,,Annað“ út frá þeim valmöguleikum sem í boði voru og var ástæða að 

kanna sérstaklega hvað þátttakendur áttu við. Í ljós kom að flestir nefndu að þeir væru sjálfir 

með uppeldismenntun, s.s. leikskólakennari eða grunnskólakennari. Margir greindu einnig 
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frá að þeir hefðu sótt námskeið á vegum skólaskrifstofu að tilstuðlan leik- eða grunnskóla. 

Einnig nefndu foreldrar SOS-uppeldisnámskeið, PMT-uppeldisnámskeið auk námskeiða hjá 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og Barna- og unglingageðdeild. Um 20% foreldra hafa 

sótt uppeldisnámskeið hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum og álíka margir hjá félagsþjónustu 

sveitarfélaganna eða 19%. Tæp 14% hafa sótt námskeið á vegum grunnskólanna en aðeins 

færri eða 12,3% hjá leikskólum. Aðeins 10,1% foreldra hafa sótt uppeldisnámskeið hjá 

heilsugæslu en langfæstir foreldrar eða 1,5% hafa sótt uppeldisnámskeið hjá 

kirkju/trúfélögum. 

4.3 Þarfir, reynsla og viðhorf foreldra til sálfélagslegrar þjónustu 

heilsugæslunnar 

Líkt og þegar kannað var með almenna sálfélagslega þjónustu gildir sama um sálfélagslega 

þjónustu heilsugæslunnar, það er engin ein spurning sem segir til um þarfir, reynslu og 

viðhorf foreldra til þjónustunnar. Til að leggja mat á  þarfir, reynslu og viðhorf foreldra 

varðandi sálfélagslega þjónustu heilsugæslunnar voru fimm spurningar (A-E) lagðar fyrir þá. 

Foreldrar voru spurðir um það hvaða fagfólk þeim væri kunnugt um að starfaði innan 

heilsugæslunnar og hvort þeir hefðu nýtt sér þjónustu þeirra. Kannað var hvernig 

mismunandi þörfum   fyrir sálfélagslega þjónustu var mætt innan heilsugæslunnar og 

sérstaklega var spurt um þjónustu við barnafjölskyldur. Einnig var kannað hvort svör foreldra 

voru mismunandi eftir því hvort þeir hefðu sótt uppeldisnámskeið eður ei og einnig hvort 

tilvist sálfræðinga/félasráðgjafa innan heilsugæslunnar hefði áhrif á ánægju með þjónustu 

heilsugæslunnar. Niðurstöður, flokkaðar eftir spurningunum fimm voru eftirfarandi: 
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A) Um hvaða fagfólk- er foreldrum kunnugt að starfi á þeirri heilsugæslu sem þeir sækja 

þjónustu? 

 

Mynd 12. Hvaða fagfólk er foreldrum kunnugt um að starfi innan heilsugæslu 
 

Mynd 12 sýnir hvaða fagfólk foreldrum (n = 763) er kunnugt um að starfi á þeirri heilusgæslu 

sem þeir sækja þjónustu á. Eins og við mátti búast nefna nær allir foreldrar að heimilislæknar 

og hjúkrunarfræðingar starfi á þeirri heilsugæslu sem þeir sækja þjónustu. Flestir foreldrar 

eða 67,5% telja einnig að ljósmæður starfi á heilsugæslunni. Alls eru það 28,6% foreldra sem 

er kunnugt um að félagsráðgjafi starfi á heilsugæslunni sem þeir sækja þjónustu til. Aðeins 

færri foreldrar eða 24,1% segja að þeim sé kunnugt um að sálfræðingur starfi á 

heilsugæslustöðinni sem þeir sækja þjónustu til.  
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B) Þjónustu hvaða fagfólks hafa foreldrar nýtt sér innan heilsugæslunnar? 

 

 

Mynd 13. Þjónusta fagfólks sem foreldrar hafa nýtt sér innan heilsugæslu 
 

Mynd 13 sýnir til hvaða fagfólks foreldar (n= 761) hafa leitað til innan heilsugæslunnar. Nær 

allir foreldrar hafa nýtt sér þjónustu heimilislæknis innan heilsugæslunnar eins og sést á 

mynd 13. Flestir hafa nýtt sér þjónustu hjúkrunarfræðings eða 67,5%, og stór hluti hefur nýtt 

sér þjónustu ljósmóður eða 59,4%. Sjá má að 7,9% foreldra hefur nýtt sér þjónustu 

félagsráðgjafa og örlítið færri eða 7,4% þjónustu sálfræðinga.  
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C) Þegar á heildina er litið, hvernig finnst foreldrum þjónusta við barnafjölskyldur vera 

innan heilsugæslunnar? 

 

 

Mynd 14. Ánægja með þjónustu við barnafjölskyldur innan heilsugæslunnar 
 

Mynd 14 sýnir svör foreldra (n = 750) þegar þeir voru spurðir um hversu góð eða slæm 

þjónusta væri við barnafjölskyldur innan heilsugæslunnar. Rétt innan við helmingi foreldra 

eða 44,8% finnst þjónusta við barnafjölskyldur innan heilsugæslunnar  góð og 39,3% foreldra 

finnst þjónustan hvorki slæm né góð. Alls finnst 7,2% foreldra þjónustan slæm en álíka 

mörgum foreldrum eða 7,1% finnst hún vera mjög góð. 1,6% foreldra finnst þjónusta við 

barnafjölskyldur innan heilsugæslunnar vera mjög slæm.  
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D) Hvernig er þörfum foreldra um sálfélagslega þjónustu mætt innan heilsugæslunnar? 

 

 

Mynd 15. Þarfir foreldra um sálfélagslega þjónustu innan heilsugæslunnar  
(n = 707 – 723, p < 0,01) 

 

Á mynd 15 má sjá hvernig foreldrar (n = 707-723) segja að þörfum þeirra um sálfélagslega 

þjónustu sé mætt innan heilsugæslunnar.  Í heildina má segja þeirra foreldra sem hafa þörf 

fyrir sálfélagslega þjónustu innan heilsugæslunnar finnst flestum foreldrum eða 52,6% – 

75,2%, að þörfum þeirra sé hvorki illa né vel mætt innan heilsugæslunnar eins og sjá má á 

mynd 15. Foreldrar telja að heilsugæslan mæti best þörfum þeirra um uppeldisráðgjöf en alls 

telja 31,2% foreldra að heilsugæslan sinni mjög vel eða vel þeirri þörf. Geðheilbrigðisvandi 

fullorðinna er sá þáttur sem næst flestir eða 22,8% foreldra telja að sé mjög vel eða vel sinnt 

innan heilsugæslunnar. Um 20% foreldra sem segja að heilsugæslan mæti mjög vel eða vel 

þörfum þeirra um fjölskylduráðgjöf og geðheilbrigðisþjónusta barna kemur þar á eftir en alls 

töldu 16,9% foreldra að heilsugæslan mætti mjög vel eða vel þörf þeirra þar að lútandi. Mjög 

fáir foreldrar eða 4,8% töldu að heilsugæslan sinnti mjög vel eða vel þörf þeirra um ráðgjöf 

vegna skilnaðar/sambúðarslita. Um 15%-20% foreldra telja að heilsugæslan mæti mjög illa 

eða illa þörfum þeirra varðandi alla þá þætti sem spurt var um.  
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E) Eru foreldrar ánægðari með þjónustu heilsugæslunnar við barnafjölskyldur þar sem 

boðið er upp á þjónustu félagsráðgjafa og sálfræðinga, eða þjónustu heilsugæslu þar 

sem þjónusta þessara fagstétta er ekki í boði? 

 

 

Mynd 16. Ánægja með þjónustu eftir því hvort félagsráðgjafi starfi þar eða ekki  
(n = 750, p < 0,01)  

 

Eins og sjá má á mynd 16 sýndu niðurstöður að munur var á ánægju foreldra (n = 750) með 

þjónustu við barnafjölskyldur innan heilsugæslunnar eftir því hvort félagsráðgjafi var 

starfandi við heilsugæsluna eður ei. Þar sem félagsráðgjafi vann við heilsugæsluna mældist 

ánægja foreldra meiri (M = 3,59, staðalfrávik = 1) en þar sem félagsráðgjafi vann ekki við 

heilsugæsluna (M = 3,44, staðalfrávik = 1) og var hægt að staðfesta þennan mun með t-prófi, 

t(2,3) = 1,3, p < 0,01. 
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Mynd 17. Ánægja með þjónustu eftir því hvort sálfræðingur starfi þar eða ekki  
(n = 750, p < 0,01)  

 

Mynd 17 sýnir mun á ánægju foreldra (n = 750) með þjónustu við barnafjölskyldur innan 

heilsugæslunnar eftir því hvort sálfræðingur var starfandi við heilsugæsluna eða ekki. Þar 

sem sálfræðingur vann við heilsugæsluna mældist ánægja foreldra (M = 3,69, staðalfrávik = 

0,82) en þar sem sálfræðingur vann ekki (n = 571) við heilsugæsluna (M = 3,42, staðalfrávik = 

0,77) og var hægt að staðfesta þennan mun með t-prófi, t(3,9) = 0, p < 0,01. 

 

4.4 Áhrif fjölskyldugerðar og búsetu á þörf fyrir sálfélagslega 

þjónustu. 

Eins og komið hefur fram var markmið þessarar könnunar að bera saman þarfir, reynslu og 

viðhorf foreldra á Akureyri og í Hafnarfirði. Hægt er að greina rannsóknargögn út frá ýmsum 

þáttum og í þessari rannsókn valdi rannsakandi að greina niðurstöður út frá tveimur þáttum, 

fjölskyldugerð og búsetu. Kannað var hvort fjölskyldugerð hefði áhrif á hvert og hversu oft 

foreldrar leituðu eftir sálfélagslegri ráðgjöf ásamt því hvort munur væri á því fyrir hvaða 

tegund af faglegri ráðgjöf væri þörf (spurningar A-C). Þegar niðurstöður voru greindar eftir 

búsetu var kannað hvort munur væri á viðhorfum foreldra í hvoru sveitarfélagi fyrir sig sem 

töldu sig ekki hafa neina þörf á faglegri ráðgjöf og eins var kannað með þá foreldra sem 

sögðust hafa þörf á faglegri rágjöf (spurningar D og E).  
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Einnig var kannað hvort munur væri á hvernig þörf fyrir fjölskylduráðgjöf, hjóna/pararáðgjöf 

og skilnaðar/sambúðarslitaráðgjöf væri mætt innan heilsugæslunnar eftir búsetu (spurning 

F). 

 

A) Hefur fjölskyldugerð áhrif á hvert foreldrar leita eftir sálfélagslegri ráðgjöf? 

 

 

Mynd 18. Samanburður á hvert foreldrar hafa leitað eftir fjölskyldugerð  
(n = 475, p < 0,05) 

 

Þegar kannað var hvort fjölskyldugerð hefði áhrif á hvert foreldrar (n = 475) höfðu leitað eftir 

sálfélagslegri ráðgjöf síðustu 12 mánuði var um marktækan mun að ræða p < 0,05 og má sjá 

niðurstöður á mynd 18. Stjúpfjölskyldur (22,6%) og einhleypir foreldrar (22,5%) hafa mun 

oftar en kjarnafjölskyldur (13,9%) leitað til félagsþjónustunnar.  Kjarnafjölskyldur (28,2%) 

leita í ríkara mæli í grunnskólann eftir ráðgjöf en stjúpfjölskyldur (19,4%) og einhleypir 

foreldrar (17,8%). Einhleypir foreldrar (16,3%) leita nokkuð minna til heilsugæslunnar en 

kjarnafjölskyldur (21,2%) og stjúpfjölskyldur (22,6%) sem leita álíka mikið þangað. Einhleypir 

foreldrar (10,1%) sækja mun oftar í ráðgjöf til kirkjunnar og trúfélaga en stjúpfjölskyldur 

(2,1%) og kjarnafjölskyldur (3,2%). Langflestir foreldrar leita til sjálfstætt starfandi fagaðila og 

eru stjúpfjölskyldur þar fjölmennastar eða 31,2%, síðan kjarnafjölskyldur, 29% og einhleypir 

foreldrar, 27,9%,  en munurinn er í raun ekki mikill eftir fjölskyldugerð hvað varðar sjálfstætt 

starfandi fagaðila.  
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Kjarnafjölskyldur leita fyrst og fremst til sjálfstætt starfandi fagaðila, síðan til grunnskólans, 

heilsugæslan vermir þriðja sætið, félagsþjónustan það fjórða, ,,annað“ kemur næst og fæstar 

kjarnafjölskyldur leita til kirkjunnar/trúfélaga.  

Stjúpfjölskyldur leita einnig fyrst og fremst til sjálfstætt starfandi fagaðila, í öðru sæti 

leita þær jafnt til félagsþjónustu og heilsugæslu, grunnskólinn kemur þar á eftir og loks leita 

stjúpfjölskyldur jafnt til kirkjunnar/trúfélaga og ,,annað“.  

Einhleypir foreldrar leita líkt og foreldrar í kjarnafjölskyldum og stjúpfjölskyldum fyrst 

og fremst til sjálfstætt starfandi fagaðila en síðan leita þeir til félagsþjónustu, grunnskólinn 

kemur þar á eftir og síðan  heilsugæslan í fjórða sæti, kirkja/trúfélög í því fimmta og ljóst er 

að einhleypir foreldrar leita minnst eftir ráðgjöf ,,annað“.  

 

B) Hefur fjölskyldugerð áhrif á hversu oft foreldrar hafa þörf fyrir faglega ráðgjöf? 

 

 
Mynd 19. Samanburður á því hve oft er þörf á sálfélagslegri ráðgjöf eftir 
fjölskyldugerð (n = 445, p < 0,05) 
 

Mynd 19 sýnir samanburð á því hversu oft foreldrar telja þörf á sálfélagslegri ráðgjöf eftir 

fjölskyldugerð. Marktækur munur p <0,05 var á samanburði á fjölskyldugerð og hversu oft 

foreldrar hafa haft þörf fyrir sálfélagslega ráðgjöf síðustu 12 mánuði.  Sá munur sem fram 

kemur í niðurstöðum felst aðallega í að töluverður munur er hjá þeim foreldrum sem aldrei 

töldu sig hafa þörf á faglegri ráðgjöf og hjá þeim sem sögðust hafa þörf fjórum sinnum eða 

oftar. Þarfir fjölskyldna eru því ólíkar eftir fjölskyldugerð. Af þeim sem aldrei töldu sig hafa 

þörf á sálfélagslegri ráðgjöf síðustu 12 mánuði eru kjarnafjölskyldur langflestar, eða 69,4%, 
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næst koma stjúpfjölskyldur 48,6% en einhleypir foreldrar eru langfæsstir eða 28,5%. Í flokki 

þeirra foreldra sem hafa haft þörf fjórum sinnum eða oftar er einnig töluverður munur eftir 

fjölskyldugerð. Mun algengara er að einhleypir foreldrar (38,4%), miðað við stjúpfjölskyldur 

(19%) og kjarnafjölskyldur (8,1%), hafi haft þörf á faglegri ráðgjöf þrisvar sinnum eða oftar 

síðustu 12 mánuði. Af þeim sem aldrei hafa haft þörf fyrir sálfélagslega ráðgjöf eru flestir í 

kjarnafjölskyldu.  

 

C) Hefur fjölskyldugerð áhrif á það fyrir hvaða tegund af faglegri ráðgjöf foreldrar hafa 

þörf? 

 

 

Mynd 20. Samanburður á hverskonar sálfélagslegri ráðgjöf er þörf á eftir 
fjölskyldugerð (n = 414, p = 0,05) 

 

Eins og sést á mynd 20  er munur á fyrir hvaða tegund af faglegri ráðgjöf foreldrar (n = 414) 

hafa þörf  eftir fjölskyldugerð og er sá munur marktækur p < 0,05. Kjarnafjölskyldur (41,1%) 

hafa mesta þörf á uppeldisráðgjöf, þar á eftir þörf á ráðgjöf vegna geðheilbrigðis barna 

(24,3%), þá ráðgjöf vegna geðheilbrigðis foreldra (15,9%) en síðan  kemur þörf fyrir 

fjölskylduráðgjöf (14,5%). Ekki kemur á óvart að kjarnafjölskyldur hafa mjög litla þörf fyrir 

skilnaðar/ sambúðarslitaráðgjöf (4,2%). Stjúpfjölskyldur hafa mesta þörf fyrir ráðgjöf vegna 

geðheilbrigðis barna (32,5%), þar á eftir uppeldisráðgjöf (27,5%), síðan fjölskylduráðgjöf 

(22,5%), þá ráðgjöf vegna geðheilbrigðis foreldra (11,2%) en minnstu þörf hafa 

stjúpfjölskyldur fyrir ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita (6,3%). Einhleypir foreldrar hafa 
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mesta þörf fyrir ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita (26,7%), þar á eftir uppeldisráðgjöf 

(24,2%), þá fjölskylduráðgjöf (20,8%), síðan geðheilbrigði barna (15,0%) en minnsta þörf hafa 

einhleypir foreldrar á sálfélagslegri ráðgjöf vegna geðheilbrigðis foreldra (13,3%). 

 

D) Er munur eftir búsetu hvort foreldrar telja sig ekki hafa þörf á faglegri ráðgjöf ? 

 

 

Mynd 21. Engin þörf foreldra á faglegri þjónustu eftir búsetu  
(n = 725, *p < 0,05, p > 0,05)  

 

Kannað var hvort munur væri á svörum þátttakenda (n = 725), sem sögðust ekki hafa þörf á 

faglegri ráðgjöf þjónustu síðustu 12 mánuði eftir búsetu (mynd 21).  

Niðurstöður sýna að það eru þó nokkuð fleiri foreldrar í Hafnarfirði en á Akureyri sem sögðu 

að þeir hefðu enga þörf á faglegri þjónustu síðustu 12 mánuði. Faglega þjónustan flokkast í 

fjölskylduráðgjöf, félagsþjónustu sveitarfélaga, þjónustu heilsugæslu, ráðgjöf leikskóla og 

sjálfstætt starfandi fagaðila en einnig var hægt að merkja við að ekki hefði verið sótt ráðgjöf 

af neinu tagi. Þarfir foreldra voru samkvæmt niðurstöðum ólíkar eftir búsetu og var 

munurinn marktækur (p < 0,05) varðandi allar tegundir af faglegri þjónustu fyrir utan 

tegundina sjálfstætt starfandi fagaðilar (p > 0,05). 
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E) Er munur á þörfum foreldra á faglegri þjónustu eftir búsetu? 

 

 

Mynd 22. Þörf foreldra á faglegri þjónustu eftir búsetu 
(n = 725, *p < 0,05, p > 0,05) 
 

Mynd 22 sýnir þarfir foreldra (n = 725) fyrir faglega  þjónustu síðustu 12 mánuði eftir búsetu. 

Faglegri þjónustu var skipt í fimm þætti; fjölskylduráðgjöf, félagsþjónustu sveitarfélaga, 

þjónustu heilsugæslu, ráðgjöf leikskóla og sjálfstætt starfandi fagaðila. Foreldrar búsettir í 

Hafnarfirði töldu sig vera í þó nokkuð minni þörf fyrir faglega þjónustu en foreldrar búsettir á 

Akureyri varðandi alla þætti, fyrir utan að leita til sjálfstætt starfandi fagaðila en foreldar í 

Hafnarfirði segjast vera í mun meiri þörf fyrir að leita til sjálfstætt starfandi fagaðila en 

foreldar á Akureyri. Munur á milli foreldra búsettra á Akureyri og í Hafnarfirði var marktækur 

(p < 0,05) varðandi allar tegundir af faglegri þjónustu fyrir utan tegundina sjálfstætt starfandi 

fagaðilar (p >  0,05). 
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F) Er munur á hvernig þörfum foreldra fyrir sálfélagslega þjónustu, s.s. fjölskylduráðgjöf, 

hjóna/pararáðgjöf og skilnaðar/sambúðarslitaráðgjöf er mætt innan heilsugæslunnar 

eftir búsetu?  

 

 

Mynd 23. Hvernig mætir heilsugæslan þörf á fjölskylduráðgjöf eftir búsetu? 
(n = 307, p < 0,05) 

 

Á mynd 23 má sjá hvernig foreldrar (n = 307) meta hve vel eða illa heilsugæslan mætir 

þörfum þeirra fyrir fjölskylduráðgjöf eftir búsetu. Flestir foreldrar eru hlutlausir í afstöðu 

sinni og segja að heilsugæslan mæti hvorki illa né vel þörfum þeirra um fjölskylduráðgjöf. 

Töluverður munur er þó eftir búsetu, því mun fleiri foreldrar búsettir í Hafnarfirði velja 

þennan valmöguleika eða alls 71,7%, miðað við foreldra sem búa á Akureyri sem mælast 

48,9%. Fleiri foreldrar búsettir í Hafnarfirði eða 10,8% telja að heilsugæslan mæti þeirra 

þörfum um fjölskylduráðgjöf mjög illa miðað við foreldra sem búsettir eru á Akureyri þar sem 

6,4% telja að svo sé. Sama er að segja um að heilsugæslan mæti illa þörfum foreldra fyrir 

fjölskylduráðgjöf en skiptingin er þannig að alls eru það 10,2% foreldra í Hafnarfirði á móti 

7,8% foreldra á Akureyri. Mun fleiri foreldrar búsettir á Akureyri eða 20,6% segja að 

heilsugæslan mæti þörfum þeirra um fjölskylduráðgjöf vel miðað við einungis 4,2% foreldra í 

Hafnarfirði. Svipaða sögu er að segja um að heilsugæslan mæti mjög vel þörfum foreldra um 

fjölskylduráðgjöf en mun fleiri foreldrar á Akureyri segja að svo sé eða alls 16,3% á móti 3% 

foreldra sem búsettir eru í Hafnarfirði. Munurinn sem fram kemur í mynd 21 á samanburði 

um það hversu vel eða illa heilsugæslan mæti þörfum foreldra fyrir fjölskylduráðgjöf eftir 

búsetu er marktækur, p <0,05. 
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Mynd 24. Hvernig mætir heilsugæslan þörf foreldra um hjóna/pararáðgjöf eftir 
búsetu?(n = 261, p < 0,05) 

 

Hér fyrir ofan má sjá á mynd 24 hvernig foreldrar (n = 261) meta hve vel eða illa heilsugæslan 

mætir þörfum þeirra um hjóna/pararáðgjöf eftir búsetu. Eins og áður hefur komið fram 

(mynd 23) velja flestir foreldrar að vera hlutlausir í afstöðu sinni og segja að heilsugæslan 

mæti hvorki illa né vel þörfum þeirra um hjóna/pararáðgjöf. Þó nokkur munur er samt eftir 

búsetu og eins og áður eru það mun fleiri foreldrar í Hafnarfirði eða 78,6% sem völdu þennan 

svarmöguleika miðað við foreldra búsetta á Akureyri sem voru 55,2%. Alls eru það 12,4% 

foreldra í Hafnarfirði sem telja að heilsugæslan mæti þörfum þeirra um hjóna/pararáðgjöf 

mjög illa en aðeins færri, eða 8,6% foreldra á Akureyri eru sama sinnis. Sáralítill munur er á 

foreldrum eftir sveitarfélögum um að heilsugæslan mæti þörfum þeirra illa. Mikill munur er 

hins vegar eftir búsetu á afstöðu foreldra til þess hversu vel heilsugæslan mæti þörfum 

þeirra um hjóna/pararáðgjöf þar sem engir foreldrar í Hafnarfirði telja að heilsugæslan mæti 

þessari þörf þeirra vel en 12,1% foreldra á Akureyri telja svo vera. Næstum  það sama er uppi 

þegar horft er á svarmöguleikann ,,mjög vel” en alls segja 14,7% foreldra á Akureyri að 

heilsugæslan mæti þörf þeirra mjög vel á móti 0,7% foreldra í Hafnarfiði. Sá munur sem 

mælist milli foreldra eftir búsetu og sýndur er á mynd 24 er marktækur p <0,05. 
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Mynd 25. Hvernig mætir heilsugæslan þörf á skilnaðarráðgjöf eftir búsetu? 
(n = 226, p < 0,05) 

 

Mynd 25 sýnir mun á hversu vel eða illa heilsugæslan mætir þörfum foreldra (n = 226) 

varðandi ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita eftir búsetu og er um marktækan mun að 

ræða, p < 0,05. Eins og á myndum 23 og 24 hér á undan má sjá að flestir foreldrar merkja við 

valmöguleikann hvorki illa né vel. Lítill munur er á þessum lið eftir búsetu. Foreldrar í 

Hafnarfirði (12,7%) telja frekar miðað við foreldra á Akureyri (10,9%) að heilsugæslan mæti 

þeirra þörfum um ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita mjög illa. Allt að því helmingi fleiri 

foreldrar búsettir í Hafnarfirði (9,7%) miðað við þá sem búa á Akureyri (5,4%) eru þeirrar 

skoðunar að  heilsugæslan mæti þörfum þeirra illa varðandi skilnaðar/sambúðarslita-ráðgjöf. 

Ekkert foreldri búsett í Hafnarfirði sem tók þátt í rannsókninni taldi að heilsugæslan mætti 

þörfum um ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita vel eða mjög vel. Á Akureyri voru það hins 

vegar 4,3% foreldra sem töldu heilsugæsluna mæta þessum þörfum vel og nokkuð fleiri, eða 

5,4% foreldra, töldu heilsugæsluna mæta þörfum um ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita 

mjög vel.  
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5 Umræða  

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að kanna hver reynsla foreldra sé almennt af 

sálfélagslegri þjónustu og síðan sér í lagi heilsugæslunnar ásamt því að varpa ljósi á viðhorf 

og þarfir foreldra varðandi sálfélagslega þjónustu. Í fræðilegri umfjöllun var gerð grein fyrir 

stöðu barna og fjölskyldna í íslensku velferðarsamfélagi ásamt því að fjallað var um 

samþættingu félags- og heilbrigðisþjónustu. Sérstaklega var fjallað um þátt félagsráðgjafar í 

heilbrigðisþjónustu með heildarsýn að leiðarljósi í sálfélagslegri nálgun með áherslu á 

þverfaglega vinnu.  

5.1 Um rannsóknina 

Í aðferðakafla var gerð grein fyrir sniði og framkvæmd rannsóknar. Könnun var send rafrænt 

til úrtaks foreldra í tveimur sveitarfélögum. Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru að ekki 

lágu fyrir nákvæmar upplýsingar um stærð úrtaks og byggir hún  því að hluta til á áætlun í 

stað handbærra gagna. Eins og kom fram í aðferðakaflanum var áætlað úrtak um 3000 

foreldrar með nokkuð jafnri kynjaskiptingu. Alls svöruðu um 788 manns og áætlað er að 

svörun hafi verið um 34% af úrtakinu. Konur eru yfir 70% svarenda og því ljóst að 

niðurstöður endurspegla frekar reynslu og viðhorf mæðra til sálfélagslegrar þjónustu en 

feðra. 

Rannsakandi var í samstarfi við leik- og grunnskóla til að nálgast þátttakendur. Ekki er 

ljóst hvort beiðni um þátttöku í rannsókninni hafi í öllum tilvikum verið send á báða foreldra 

þar sem upplýsingar skorti frá fjórum skólum og í ljós kom að einn skóli hafði einungis sent til 

þess foreldris sem var skráður greiðandi í þeirra kerfi. Eftir á að hyggja hefði verið heppilegra 

að vera með kvótaúrtak sem endurspeglaði þýðið (í þessari rannsókn foreldrar barna í leik- 

og grunnskólum til og með 4. bekk í tveimur sveitarfélögum, Akureyri og Hafnarfirði) með 

tilliti til lýðfræðilegra þátta (s.s. kyns, aldurs, fjölskyldugerðar og búsetu). Ekki er þó víst að sá 

kostur hefði verið raunhæfur miðað við að um meistaraverkefni var að ræða. Husganlegar 

skýringar á minni þátttöku feðra eru að þeir hafi einfaldlega ekki haft tækifæri til að svara 

könnuninni, þ.e. ekki fengið könnunina senda til sín. Einnig má vera að þótt feður hafi fengið 

könnunina senda láti þeir  málefni barna og fjölskyldna sig minna varða en mæður, enda 

sækja þeir heilbrigðisþjónustu í minna mæli en konur.  
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Alhæfingargildi rannsóknarinnar er því takmarkað en gefur nokkuð skýrt til kynna viðhorf og 

reynslu kvenna bæði á Akureyri og í Hafnarfirði til sálfélagslegrar þjónustu. 

Til samræmis við rannsóknarspurningar og þess hvernig var gerð grein fyrir þeim í 

niðurstöðum er stuðst við svipaða kaflaskiptingu hér í umræðu um niðurstöður. Í lokin er 

fjallað um hagnýtingu niðurstaðna, ályktanir og ábendingar. 

5.2 Niðurstöður í hnotskurn 

5.2.1 Þarfir, reynsla og viðhorf foreldra - almennt  

Meirihluti foreldra hefur sótt sálfélagslega ráðgjöf síðustu 12 mánuði. Flestir hafa leitað til 

sjálfstætt starfandi fagaðila og grunnskólans. Meirihluti foreldra taldi sig hafa þörf á faglegri 

ráðgjöf síðustu 12 mánuði, flestir vegna uppeldisráðgjafar eða geðheilbrigðis barna og 

unglinga. Foreldrar vilja helst leita eftir uppeldisráðgjöf hjá leikskólum eða sjálfstætt 

starfandi fagaðilum. Fjölskylduráðgjöf og ráðgjöf um samskipti vilja foreldrar helst sækja hjá 

sjálfstætt starfandi fagaðilum eða félagsþjónustu sveitarfélaga. Foreldrar vilja fyrst og fremst 

leita til sjálfstætt starfandi fagaðila vegna skilnaðar/sambúðarslita en síðan til sýslumanns, 

kirkju/trúfélaga og félagsþjónustu sveitarfélaganna. Varðandi geðheilbrigði barna og 

unglinga dreifist það nokkuð  hvert foreldrar vilja leita en þeir vilja aðallega fá þjónustu á 

heilsugæslu, síðan hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum, þá félagsþjónustu sveitarfélaga og loks 

einnig í grunnskólanum. Út frá þeim fimm þáttum sem foreldrar voru spurðir um hvert þeir 

vilji leita eftir sálfélagslegri þjónustu er ljóst að þrisvar sinnum völdu foreldrar sjálfstætt 

starfandi fagaðila (fjölskylduráðgjöf, samskipti, skilnað/sambúðarslit), einu sinni leikskólann 

(uppeldisráðgjöf) og einu sinni heilsugæsluna (geðheilbrigðismál barna og unglinga). Um 

þriðjungur foreldra hefur sótt uppeldisnámskeið. Þeir foreldrar sem sótt hafa 

uppeldisnámskeið hafa helst sótt slíkt hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum og félagsþjónustu 

sveitarfélaga en ljóst er að foreldrar sækja uppeldisnámskeið víða.  

Í sjálfu sér kemur ekki á óvart að flestir foreldrar hafi leitað til sjálfstætt starfandi 

fagaðila því vitað er að hlutdeild markaðar og félagasamtaka hefur aukist í íslensku 

velferðarsamfélagi og á sinn þátt í því að velferðarkerfi íslendinga er með því ódýrasta sem 

þekkist (Stefán Ólafsson, 1999; Harpa Njálsdóttir, 2003). Fagráð Landlæknisembættis (2003) 

hefur lagt áherslu á að með markvissri fjölskyldustefnu og skipulagðri fjölskylduvernd í 

heilsugæslunni megi breyta uppvaxtarskilyrðum barna og unglinga og styðja við að þau öðlist 
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frekar félagslega færni og sjálfstraust sem hjálpi þeim að sneiða hjá heilsuvá sem ógni þeim. 

Niðurstöður samræmast fyrri könnnunum á þörfum foreldra fyrir uppeldisráðgjöf (Gyða 

Haraldsdóttir, 2001) og hefur heilsugæslan og fleiri aðilar boðið upp á námskeiðið Uppeldi 

sem virkar – færni til framtíðar sem er hugsað sem almennt námskeið fyrir foreldra varðandi 

uppeldishlutverkið. Miðað við niðurstöður er nokkuð langt í land með að meirihluti foreldra 

sæki uppeldisnámskeið og greinilegt að foreldrar leita víða eftir námskeiðum.  

Gagnreyndar rannsóknir sýna að fjölskyldumeðferð er fjárhagslega hagkvæm leið og 

hefur borið árangur í öllum þeim þýðum sem rannsökuð hafa verið og gagnast sérstaklega í 

vinnu með börnum og fjölskyldum (Pinsof og Wynne, 2000). Skilnaðir, sambúðarerfiðleikar 

og tilfinningaátök auka líkur á tilfinningalegum og líkamlegum heilsubresti, bæði hjá börnum 

og fullorðnum (Owen, 1997; Kiecolt-Glaser og Newton, 2001; Robles og Kiecolt-Glaser, 2003; 

Währborg, 2002; Willén og Thuen,2002). Nýleg rannsókn sýnir að foreldrar hafa þörf fyrir 

meiri skilnaðarráðgjöf og fjölbreyttari en þeim hefur staðið til boða hingað til og mikilvægt er 

að félagsráðgjafar og sálfræðingar komi að ráðgjöfinni í meira mæli en áður (Írís Dögg 

Lárusdóttir, 2012) og hefur sSýslumaðurinn í Reykjavík ákveðið að ráða sérfræðinga til að 

vinna með foreldrum að skilnaðarráðgjöðf og sáttarmálum auk bættrar foreldrasamvinnu. 

 Niðurstöður sýna að foreldrar leita víða eftir geðheilbrigðisþjónustu barna og 

endurspeglar það að hluta þá staðreynd að skortur er á grunnþjónustu við börn og 

fjölskyldur. Komið hefur fram að um 12-15% barna og unglinga glíma við vægar geðraskanir 

og lengi hefur verið lögð áhersla á að efla heilsugæsluna með þverfaglegum teymum til að 

mæta þörf á þjónustu en markmiðið var að geðheilbrigðisþjónustan næði árið 2010 til 2% 

barna á aldrinum 0-18 ára en þess ber að geta að talið er að um 2-5% barna glími við 

alvarlega hegðunar- eða geðröskun og þjónusta Barna- og unglingageðdeildar hafi einungis 

náð til um 1% barna þrátt fyrir að komið sé fram á árið 2013 (Guðrún Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2013).  

5.2.2 Þarfir, reynsla og viðhorf foreldra - heilsugæsla 

Nær allir foreldrar vita að innan heilsugæslunnar starfa heimilislæknar og hafa nýtt sér 

þjónustu þeirra. Um 90% foreldra er kunnugt um hjúkrunarfræðinga en þó nokkuð færri hafa 

nýtt sér þjónustu þeirra eða 67,5%. Alls eru það 67,5% sem vita af ljósmæðrum innan 

heilsugæslunnar og flestir hafa nýtt sér þjónustuna eða um 60%. Það eru 28,6% foreldra sem 

er kunnugt um að innan heilsugæslunnar starfi félagsráðgjafar en einungis 7,9% hafa nýtt sér 
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þjónustu þeirra. Að sama skapi eru það 24,1% sem vita að sálfræðingar vinna innan 

heilsugæslunnar en einungis 7,4% sem nýtt hafa sér þjónustuna.  

Flestum foreldrum (44,8%) finnst þjónusta við barnafjölskyldur góð innan heilsugæslunnar 

en næst flestum (39,3%) finnst þjónustan hvorki  góð né slæm. Almennt séð  finnst flestum 

foreldrum að þörfum fyrir sálfélagslega þjónustu sé hvorki vel né illa mætt innan 

heilsugæslunnar. Allt að 20% finnst þörfum þeirra vera illa/mjög illa mætt en um 31% finnst 

þörfum þeirra vera vel/mjög vel mætt. 

Fyrri rannsóknir sýna að um 35-45% þeirra sem leita til heilsugæslunnar eru með 

vanda af sálfélagslegum toga (Agnes Agnarsdóttir, 1997) en miklar líkur eru á að vandinn sé 

ekki greindur sem slíkur innan heilsugæslunnar. Marga Thome (1999) hefur einnig bent á að 

mikil og langvarandi vanlíðan hjá konum sé sjaldan greind og meðhöndluð að frumkvæði 

heilbrigðisstétta og að konurnar leiti sjaldan eftir faglegri aðstoð. Eins og fjallað hefur verið 

um væri með tilkomu þverfaglegra meðferðarteyma innan heilsugæslunnar hægt að 

stórauka þjónustu við þennan hóp skjólstæðinga, koma í veg fyrir aukinn vanda og 

hugsanlega sjúkrahússinnlögn en meðferðarúrræði fyrir þennan hóp væru m.a. 

fjölskylduráðgjöf og uppeldisfræðsla.  

Landspítalinn hefur sett á laggirnar þverfaglegt teymi sem er samstarfsverkefni 

geðsviðs og kvenna- og barnasviðs. Teymið er með skammstöfunina FMT sem stendur fyrir 

Foreldri – Meðganga – Barn. Markmið teymisins er að veita fjölfaglega fjölskyldumiðaða 

nálgun þar sem sérstök áhersla er lögð á vinnu með tengslamyndun foreldra og barns. Um er 

að ræða sérhæft, tímabundið viðbótarúrræði við venjulega þjónustu geðsviðs, kvenna- og 

barnasviðs. Markhópur eru foreldrar með flókin mál og eiga von á barni eða eru með barn á 

fysta ári og jafnvel áhyggjur af tengslamyndun við barnið (Landspítali, e.d.).  

Í drögum að heilbrigðisáætlun til ársins 2020 kemur fram að á áætlun er að auka 

aðgengi að þverfaglegri þjónustu á vegum heilsugæslu vegna geðraskana, vímuefnavanda og 

óheilbrigðs lífsstíls þar sem hlutverk teymis er að sinna m.a. gagnreyndum forvörnum, 

greiningu, snemmíhlutun ásamt langtímameðferð eftir atvikum (Velferðarráðuneytið, 2012). 

Velferðarnefnd sendi síðan inn breytingartillögu í mars 2013 sem gerir ráð fyrir að 

landsmenn hafi fyrir árslok 2015 aðgang að þverfaglegum teymum innan heilsugæslunnar 

sem taki til geðheilbrigðisvanda og fjölskylduráðgjafar auk vandamála í tengslum við uppeldi, 

vímuefni, fíknisjúkdóma og óheilbrigðan lífsstíl (þingskjal 1301, 2013). 
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5.2.3 Áhrif fjölskyldugerðar 

Fjölskyldugerð hefur áhrif á þörf fyrir sálfélagslega þjónustu. Foreldrar af öllum 

fjölskyldugerðum leita helst til sjálfstætt starfandi fagaðila en síðan er nokkur munur á eftir 

fjölskyldugerð hvert þeir leita þar á eftir. Stjúpforeldrar og einhleypir foreldrar leita frekar til 

félagsþjónustu en kjarnafjölskyldur. Kjarnafjölskyldur leita mun frekar en aðrar 

fjölskyldugerðir til grunnskólans. Einhleypir foreldrar leita síður en aðrar fjölskyldugerðir til 

heilsugæslunnar en oftar en stjúpfjölskyldur og kjarnafjölskyldur til kirkju/trúfélaga. Hversu 

oft foreldrar hafa þörf fyrir faglega ráðgjöf er einnig breytilegt eftir fjölskyldugerð og er 

munurinn mestur í hópnum sem segist aldrei hafa haft þörf síðustu 12 mánuði þar sem 

kjarnafjölskyldur eru flestar, stjúpfjölskyldur voru um 20% færri og einhleypir foreldrar um 

20% færri en stjúpfjölskyldur. Dæmið snýst síðan við þegar hópurinn sem hefur fjórum 

sinnum eða oftar fundið þörf; þar eru kjarnafjölskyldur fæstar, stjúpfjölskyldur um 11% fleiri 

og einhleypir foreldrar um 20% fleiri en stjúpfjölskyldur. Fjölskyldugerð hefur áhrif á hvers 

konar faglega ráðgjöf foreldrar hafa þörf fyrir. Kjarnafjölskyldur hafa mesta þörf fyrir 

uppeldisráðgjöf og minnsta þörf fyrir ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita. Stjúpfjölskyldur 

hafa mesta þörf á ráðgjöf vegna geðheilbrigðis barna en minnsta þörf fyrir ráðgjöf vegna 

skilnaðar/sambúðarslita líkt og kjarnafjölskyldur. Einhleypir foreldrar hafa hins vegar mest 

þörf fyrir faglega ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita en minnsta þörf fyrir ráðgjöf vegna 

geðheilbrigðis foreldra. Fjöldi barna hefur áhrif á þörf fyrir faglega ráðgjöf vegna 

tilfinningamála síðustu 12 mánuði og er helst að finna í svörum foreldra varðandi að hafa 

aldrei haft þörf síðustu 12 mánuði og einnig hjá þeim hópi sem hefur fundið þörf fjórum 

sinnum eða oftar. 

Ljóst er að fjölskyldugerð hefur áhrif og mikilvægt að íslenskt velferðarsamfélag taki 

betur mið af því við skipulag þjónustu. Stjúpblinda (Valgerður Halldórsdóttir, 2012) er 

nokkuð sem þjónustuaðilar í velferðarþjónustu þurfa að bregðast við því mikilvægt er að átta 

sig á því að þarfir foreldra eru ólíkar eftir fjölskyldugerð eins og niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna.  

5.2.4 Áhrif búsetu 

Búseta hefur áhrif á þarfir, reynslu og viðhorf foreldra til sálfélagslegar þjónustu. Þegar svör 

foreldra sem sögðust ekki hafa neina þörf fyrir faglega ráðgjöf voru skoðuð eftir búsetu var 

niðurstaðansú  að nokkur munur var á hópum foreldra eftir hvort þeir bjuggu á Akureyri eða 
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í Hafnarfiði. Hlutfallslega fleiri foreldrar í Hafnarfirði en á Akureyri sögðust ekki hafa haft 

neina þörf fyrir faglega ráðgjöf síðustu 12 mánuði. Ekki skipti máli hvort var um að ræða 

fjölskylduráðgjöf, félagsþjónustu sveitarfélaganna, heilsugæslu, leikskóla eða ráðgjöf 

sjálfstætt starfandi fagaðila, fleiri foreldrar í Hafnarfirði en á Akureyri sögðust ekki hafa þörf. 

Af þeim foreldrum sem sögðust hafa þörf fyrir faglega ráðgjöf var einnig munur eftir 

búsetu á þá leið að foreldrar í Hafnarfirði sögðust hafa minni þörf fyrir fjölskylduráðgjöf, 

félagsþjónustu sveitarfélaganna, heilsugæslu og ráðgjöf hjá starfsfólki leikskóla. Enþegar um 

var að ræða þörf fyrir ráðgjöf hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum  voru foreldrar í Hafnarfirði í 

þó nokkuð meiri þörf en foreldrar á Akureyri.  

Þegar skoðað var sérstaklega hvernig heilsugæslan mætti þörfum foreldra fyrir 

fjölskyldurráðgjöf, hjóna/pararáðgjöf og skilnaðar/sambúðarslitaráðgjöf, eftir búsetu kom í 

ljós að það var munur á eftir því hvort foreldrar bjuggu á Akureyri eða í Hafnarfirði. Mun fleiri 

foreldar í Hafnarfiði en á Akureyri sögðu heilsugæsluna mæta þörfum sínum hvorki vel né 

illa. Heldur fleiri foreldrar í Hafnarfirði sögðu heilsugæsluna mæta þörfum sínum illa 

samanborið við foreldra á Akureyri og nær eingöngu foreldrar á Akureyri sögðu að 

heilsugæslan sinnti þessum þörfum þeirra vel eða mjög vel.  

Foreldrar voru þó nokkuð ánægðari með þjónustu heilsugæslustöðva við 

barnafjölskyldur þar sem boðið var upp á þjónustu félagsráðgjafa og sálfræðinga en þjónustu 

heilsugæslustöðva þar sem ekki var í boði þjónusta þessarra fagstétta. 

Það er greinilegur munur eftir búsetu á því hvað foreldrar segja og endurspeglar það 

mismunandi þarfir, reynslu og viðhorf. Líta má svo á að þessar niðurstöður bendi til þess að 

sálfélagslegri þjónustu við börn og fjölskyldur sé betur mætt á Akureyri en í Hafnarfirði og 

skipulag þjónustunnar á Akureyri endurspegli meiri ánægju foreldra sem búsettir eru þar en 

þeirra foreldra sem búa í Hafnarfirði. Niðurstöður sýna að betur er hlúð að vinnu með tengsl 

og samskipti á Akureyri en í Hafnarfirði en eins og komið hefur fram skiptir miklu máli að 

þróa örugg geðtengsl milli foreldra og barns fyrstu æviárin (Sæunn Kjartnsdóttir, 2009). 

Teymisvinna eins og mælt var með í úttekt sænsku sérfræðingana (Milton og Eberhard, 

2006) á sér um 25 ára sögu hjá Heilsugæslunni á Akureyri og samþætting þjónustu á félags- 

og heilbrigðissviði virðist vera komin einna lengst á veg þar samanborið við önnur íslensk 

sveitarfélaög. Miðað við niðurstöður Kam-shing Yip (2000) er þó enn langt í land með að 

félagsráðgjafar verði 30% starfsmanna heilsugæslunnar eins og víða er erlendis.  
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5.2.5 Samantekt: 

Foreldrar hafa fyrst og fremst leitað til sjálfstætt starfandi fagaðila varðandi sálfélagslega 

þjónustu en einnig í nokkrum mæli til grunnskólans og heilsugæslunnar. Foreldrar hafa 

aðallega þörf fyrir uppeldisráðgjöf og ráðgjöf vegna geðheilbrigðis barna. Uppeldisráðgjöf 

vilja foreldrar helst fá hjá leikskóla, þá sjálfstætt starfandi fagaðilum og félagsþjónustu. 

Foreldrar hafa leitað víða eftir þjónustu vegna geðheilbrigðis barna. Flestir hafa leitað til 

heilsugæslunnar en stór hópur hefur einnig leitað til sjálfstætt starfandi fagaðila. Þar á eftir 

leita foreldrar til félagsþjónustu sveitarfélaga og grunnskólans. Fjölskylduráðgjöf og faglega 

ráðgjöf vegna samskipta vilja foreldrar helst sækja til sjálfstætt starfandi fagaðila en einnig til 

félagsþjónustu sveitarfélaga og heilsugæslu. Faglega ráðgjöf vegna skilnaðar/sambúðarslita 

vilja foreldrar fá hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum helst en einnig hjá sýslumanni og 

kirkju/trúfélögum. Foreldrar sækja uppeldisnámskeið víða en meirihluti foreldra hefur þó 

ekki sótt uppeldisnámskeið. 

Foreldrum er miskunnugt um hvaða fagfólk starfar innan heilsugæslunnar, flestum er 

vel kunnugt um lækna, hjúkrunarfræðinga og ljósmæður en um 20% foreldra er kunnugt um 

að félagsráðgjafar og/eða sálfræðingar starfi innan heilsugæslunnar og innan við 10% hafa 

nýtt sér þá þjónustu. Flestum finnst þjónustan við barnafjölskyldur innan heilsugsælunnar 

vera góð en varðandi sálfélagslega þjónustu telja flestir að þörfum fyrir þá þjónustu sé hvorki 

vel né illa mætt. 

Fjölskyldugerð hefur áhrif á það hvert fólk leitar eftir þjónustu. Stjúpfjölskyldur og 

einhleypir foreldrar leita frekar til félagsþjónustu og kjarnafjölskyldur leita frekar til 

grunnskólans. Einhleypir foreldrar leita síður en aðrar fjölskyldugerðir til heilsugæslunnar. 

Fjölskyldugerð hefur einnig áhrif á hversu oft er þörf á sálfélaglegri þjónustu.  

Þó nokkur munur kom í ljós eftir búsetu á þá leið að foreldrar í Hafnarfirði telja sig 

síður hafa þörf á faglegri þjónustu en foreldrar á Akureyri. Foreldrar á Akureyri voru 

ánægðari með sálfélagslega þjónustu heilsugæslunnar en foreldrar í Hafnarfiði. 

5.3 Ályktanir og ábendingar 

Helsta ályktun sem draga má af rannsókn þessari er að skipulag og aðgengi þjónustu skiptir 

miklu máli. Þótt margt sé svipað með skipulagi félagsþjónustu sveitarfélaganna á Akureyri og 

í Hafnarfirði  er töluverður munur á skipulagi heilsugæslunnar milli þessara sveitarfélaga. Það 
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sem stendur upp úr er fjölskylduráðgjöfin innan heilsugæslunnar sem hefur þróast í nær þrjá 

áratugi á Akureyri og leitt til aukinna forvarna og greininga hjá áhættuhópum. Skipulag 

mæðraverndar, ung- og smábarnaverndar ásamt skólaheilsugæslu byggir á þverfaglegri 

teymisvinnu þar sem áhersla er lögð á tilfinningalega og félagslega þætti til jafns við þá 

líkamlegu. Nálgun heilsugæslunnar á Akureyri endurspeglar alþjóðlegu skilgreininguna á 

heilbrigði en íslensk löggjöf hefur lengi skilgreint heilbrigði sem andlegt, líkamlegt og 

félagslegt án þess að skipulag grunnþjónustunnar hafi tekið mið af því. Góð reynsla af 

Akureyrarmódelinu varðandi samþættingu félags- og heilbrigðisþjónustu þar sem 

fjölskylduráðgjöf, þverfaglegt samstarf og samfella í þjónustu gegnir lykilhlutverki ætti að 

vera öðrum sveitarfélögum landsins fyrirmynd við skipulag þjónustu.  

Eftirspurn foreldra eftir þjónustu sjálfstætt starfandi fagaðila segir líka töluvert um að 

þörfum foreldra sé ekki mætt hvað varðar sálfélagslega þjónustu innan hefðbundinna 

þjónustukerfa. Auka þarf skilning á mikilvægi öruggra geðtengsla og fjölskyldunnar fyrir 

heilbrigði og þroska einstaklingsins ásamt því að skima markvissar eftir fjölskyldum í 

áhættuhópi og veita þeim viðeigandi þjónustu. Þessi rannsókn gefur vísbendingar um að 

foreldrar á Akureyri leiti frekar í þau þjónustukerfi sem sveitarfélagið býður upp á en 

foreldrar í Hafnarfirði. Foreldrar í Hafnarfirði virðast frekar leita til sjálfstætt starfandi 

fagaðila en til þeirra þjónustukerfa sem eru til staðar í sveitarfélaginu og má auðveldlega 

túlka það sem þörf sem ekki er mætt innan félags-, heilbrigðis- og menntakerfa. Áhugavert 

væri að gerð yrði stærri rannsókn þar sem fleiri sveitarfélög og heilsugæslustöðvar tækju 

þátt en með því myndi einnig safnast mikið af upplýsingum um þarfir sem gætu verið 

breytilegar milli sveitarfélaga eða landshluta. Vert væri að bera saman eftir ólíkri 

sálfélagslegri þjónustu hvort það skilaði sér í minni þörf á sértækari þjónustu (BUGL og 

barnaverndarúrræði) fyrir börn og jafnvel mætti kanna fylgni við varanlega örorku 

fullorðinna auk meiri ánægju íbúa með þjónustu. 

Vitað er að foreldrar hafa mikla þörf fyrir uppeldisráðgjöf og niðurstöður hér eru til 

samræmis við fyrri rannsóknir en miðað við að um þriðjungur foreldra sæki 

uppeldisnámskeið er ljóst að bregðast þarf við og finna leiðir til  að stuðla að því að meirihluti 

foreldra sæki almenna uppeldisráðgjöf og efli sig í foreldrahlutverkinu. Sjá má tækifæri fyrir 

aukið samstarf á félags-, heilbrigðis- og menntasviði til að reyna að mæta þörfum foreldra 

fyrir uppeldisfræðslu. Ætla má foreldrar  með ung börn séu í meiri þörf og því að mörgu leyti 

rökrétt að hafa frekar uppeldisnámskeið eða fræðslu til foreldra í samstarfi við leikskólann. 
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Foreldrar eru í daglegum samskiptum við starfsfólk leikskólanna og því flokkast leikskólinn 

sem helsta nærumhverfi foreldara og setur það leikskólann í sterka stöðu til að miðla 

upplýsingum og fræðslu. Möguleiki væri að byggja samstarfsbrýr á milli þjónustukerfa og 

geta nýtt þann mannauð sem í kerfunum býr sem best hverju sinni. Foreldrar segjast helst 

vera tilbúnir að sækja uppeldisráðgjöf hjá leikskólum og því væri ekki úr vegi að 

félagsþjónusta, heilsugæsla og leikskóli ynnu saman að auknu námskeiðahaldi á sviði 

uppeldisfræðslu til foreldra. Miklar væntingar eru að breytt skipulag hjá 

sýslumannsembættum á þjónustu við foreldra vegna skilnaðar/sambúðarslita leiði til 

aukinnar sáttar og samvinnu milli foreldra sem hafi bætandi áhrif á velferð barna til 

framtíðar. 

Einnig má draga þá ályktun af rannsóknarniðurstöðum að forsendur séu fyrir auknu og 

bættu samstarfi grunnskóla og heilsugæslu hvað varðar geðheilbrigði barna og unglinga. 

Grunnskólinn virðist innihalda einhverskonar ,,blindu“ á mismunandi þarfir foreldra eftir 

fjölskyldugerð því mun færri stjúpfjölskyldur og einhleypir foreldrar velja  að leita til 

grunnskólans miðað við kjarnafjölskyldur. Heilsugæslan virðist aftur á móti vera með 

,,blindu“ gagnvart einhleypum foreldrum því þeir leita síður en aðrar fjölskyldugerðir til 

heilsugæslunnar en vera má að þar skipti fjárhagur máli því greiða þarf fyrir þjónustu innan 

heilsugæslunnar en ekki í grunnskólanum og sjaldnast hjá félagsþjónustu sveitarfélaga. 
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6 Lokaorð 

Rannsóknin leiðir í ljós að skipulag þjónustu skiptir miklu máli í íslensku velferðarsamfélagi. 

Heilbrigði er andlegt, líkamlegt og félagslegt og auka þarf skilning á mikilvægi hinna 

sálfélagslegu þátta sem hafa áhrif á framtíðarmöguleika barna og foreldra. Reynslan af 

Akureyrarmódelinu ætti að vera fyrirmynd annarra sveitarfélaga og niðurstöður þessarar 

rannsóknar að nýtast sem innlegg til  að þróa og móta heildstæða nærþjónustu íslenskra 

sveitarfélaga. Lengi hefur verið talað um að efla þurfi heilsugæsluna til að hún geti orðið sú 

grunnþjónusta sem henni er ætlað að vera og tímbært að þverfagleg teymi verði að veruleika 

á heilsugæslustöðvum landsins til að mæta þörfum um sálfélagslega þjónustu íbúanna. 
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Fylgiskjal 1: Spurningalisti 
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Fylgiskjal 2: Dæmi um samþykki skólastjórnenda 
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Fylgiskjal 3: Upplýsingabréf til foreldra 

Sveindís Anna Jóhannsdóttir 

Kt. 150469-3929  
S: 555 2569/699 6948 

Netfang: saj9@hi.is  

 

Kæra foreldri, 

Þessi könnun er send til tilviljunarúrtaks foreldra sem eiga börn í leikskóla og yngstu deild 
grunnskóla 1. - 4.bekk en alls taka 12 leik- og grunnskólar þátt. Könnunin er hluti af 
meistaraverkefni í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

 
Markmið könnunarinnar er að fá upplýsingar um viðhorf, reynslu og óskir foreldra til 
sálfélagslegrar þjónustu á félags-, mennta- og heilbrigðissviði. Í þessari könnun er hún 
skilgreind sem þjónusta sem veitt er af sérmenntuðu fagfólki til að bæta samskipti og 
tilfinningalega líðan fólks.  

 
Þátttakendur svara könnuninni af fúsum og frjálsum vilja, og það tekur um 6-8 mínútur að 
svara.  

 
Könnunin hefur verið tilkynnt Persónuvernd. Fræðslustjórar Akureyrar og Hafnarfjarðar hafa 
veitt leyfi fyrir könnuninni. Einning hafa leikskólastjórar og skólastjórar veitt skriflega sín 
samþykki. Engin áhætta fylgir því að svara þessari könnun. Farið verður með öll svör sem 
trúnaðarmál. Nafnleynd er tryggð með því að eingöngu eru notuð númer við úrvinnslu gagna 
þannig að ekki er hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda. Reynsla þín og álit skipta 
hinsvegar máli og með því að svara átt þú möguleika á að koma þínum óskum og 
sjónarmiðum á framfæri. Niðurstöður munu geta komið að gagni fyrir Sveitarfélög við 
stefnumótun þjónustu. 

 
Ef þú hefur einhverjar spurningar um könnunina er þér velkomið að hafa samband með 
tölvupósti eða símleiðis við eftirfarandi: 

 
Sveindís A. Jóhannsdóttir, 
félagsráðgjafi og MA nemi við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 
Sími: 699 6948 
Netfang: saj9@hi.is 

 
Dr. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar.  
Sími: 525 4505  
Netfang: sigjul@hi.is 

  
Bestu þakkir fyrir að veita þessari könnun tíma þinn og stuðning, 

 
Sveindís A. Jóhannsdóttir, félagsráðgjafi 
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Fylgiskjal 4: Staðfesting Persónuverndar 

 

  


