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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um einstaklinga með þroskahömlun sem kljást við spilafíkn. 

Spilafíkn er vaxandi vandi í vestrænum ríkjum og eru þroskahamlaðir 

einstaklingar ekki undanskildir. Einstaklingar með þroskahömlum hafa aðgang 

að meðferðarúrræðum sem í boði eru á Íslandi fyrir fólk sem á við spilafíkn að 

stríða. Úrræðin sem standa þeim til boða eru þau sömu og fyrir ófatlað fólk. 

Þegar vandinn gerir vart við sig er spilafíklum ráðlagt að panta viðtal hjá 

ráðgjafa SÁÁ (Samtök áhugafólks um áfengis-og vímuefnavandann). Einnig er 

þar í boði að mæta í stuðningshópa og helgarmeðferðir.  

Fólk með þroskahömlun hefur í gegnum tíðina þurft að berjast fyrir rétti sínum 

og lendir enn þann daginn í dag undir í samfélaginu. Þegar kemur að því að 

aðstoða einstaklinga með þroskahömlun sem eru að kljást við spilafíkn ber að 

huga vel að sjálfræði þeirra og mikilvægt er að ákvarðanir þeirra séu virtar. Mælt 

er með því að fagfólk eða aðstandendur bjóði spilafíklinum aðstoð við að nýta 

þau úrræði sem eru í boði en það skal vera gert á forsendum spilafíkilsins. Ber 

því að huga að valdeflingu sem felst í því að hjálpa einstaklingum að ná tökum á 

eigin lífi og verður það hugtak ávallt mikilvægara í réttindabaráttu fatlaðs fólks. 

Mikilvægt er að þroskahamlaðir einstaklingar fái aðstoð við að taka ábyrgð á 

eigin lífi, sérstaklega ef þeir eru að kljást við spilafíkn. 
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1  Inngangur 

Árið 2011 var gerð rannsókn á Íslandi um algengi spilavanda fullorðinna 

Íslendinga og voru niðurstöðurnar þær að 1,7% fullorðinna Íslendinga voru í 

talsverðri hættu og 0,8% þeirra áttu líklega við spilafíkn að stríða (Daníel Þór 

Ólason, 2012). Þá má gera ráð fyrir að um 4-7 þúsund fullorðinna Íslendinga eigi 

við töluverðan spilavanda að glíma. Hér er því á ferðinni samfélagslegt 

vandamál sem þarf að taka föstum tökum. Þroskahamlaðir einstaklingar eru 

sérstaklega viðkvæmir fyrir áhættum fíknar en rannsóknir sýna að 

þroskahamlaðir einstaklingar eru líklegri til að búa við fátækt og félagslega 

einangrun en aðrir (Guðrún Hannesdóttir, 2010). Þetta er eitthvað sem þarf að 

fylgjast vel með á komandi árum og rannsaka þarf betur orsök þessarar 

aukningar.  

Höfundur hafði unnið í nokkrar vikur hjá Samtökum áhugafólks um áfengis-og 

vímuefnavandann (SÁÁ) þegar hann tók eftir því að nokkur fjöldi fólks með 

þroskahömlun leitaði þangað. Því lék forvitni á að vita hvort að þessir 

einstaklingar ættu við áfengisfíkn að stríða og spurðist fyrir um það. Þá kom í 

ljós að langflestir einstaklinganna leituðu sér hjálpar við spilafíkn. Kom þá á 

óvart hversu mikill fjöldi þroskahamlaðra einstaklinga ætti við þennan sjúkdóm 

að stríða eða um 20-30% af öllum þeim sem leita sér aðstoðar vegna spilafíknar. 

Fólk stundar fjárhættuspil um allan heim og eru til skráð gögn um það frá 

þúsundum ára frá Grikklandi, Kína, Persíu og Róm. Í dag eru fjárhættuspil mikið 

stunduð opinberlega og í sumum löndum sem þjóðleg dægradvöl. Í bandarískri 

könnun kom í ljós að 6 af hverjum 10 Bandaríkjamönnum eldri en 18 ára 

stunduðu einhvers konar fjárhættuspil, hvort sem það var að spila í Lottó einu 

sinni í viku eða eyða hverjum einasta klukkutíma í að spila. Fjárhættuspil geta 

orðið að ávanabindandi fíkn eða sjúkdómi þar sem spilarinn hefur óstjórnlega 

löngun til þess að spila. Löngunin verður sterkari með hverjum deginum og á 

endanum verður löngunin í að spila það eina sem kemst að. Allur tími spilarans 

fer í að spila sem skemmir bæði tilfinningalega og fjárhagslega stöðu spilarans. 
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Á endanum hefur fíknin eyðilagt allt sem skiptir máli í lífi spilarans (Custer og 

Milt, 1985). 

Allir byrja á því að spila sér til gamans en mikilvægt er að velta því fyrir sér 

hvenær þetta er orðinn vandi og hvenær á einstaklingur við spilafíkn að stríða. 

Það má segja það að um leið og spilamennskan hefur skaðlegar afleiðingar fyrir 

þann sem spilar eða aðila sem tengjast viðkomandi að þá sé um spilafíkn að ræða 

(Bellringer, 1999).  

Þegar einstaklingur er að kljást við spilafíkn er lögð mikil áhersla á að hann skilji 

hversu alvarleg fíknin er. Spilafíklinum stendur til boða að leita sér aðstoðar hjá 

ráðgjafa SÁÁ þar sem þessi sjúkdómur er útskýrður fyrir einstaklingnum. Oft 

heldur fíkilinn að það sé bara eitthvað að sér en þarna fær hann hjálp til þess að 

skilja að þetta er sjúkdómur. Sá sem á í spilavanda getur verið þátttakandi í 

stuðningshóp fyrir spilafíkla og sótt helgarmeðferðir þar sem fram fer fræðsla og 

fyrirlestrar um spilafíknina. Þessa þjónustu er einnig hægt að sækja hjá SÁÁ 

(Gunnar Guðmundsson, munnleg heimild, 15.mars 2013). 

Fólk með þroskahömlun hefur alla tíð þurft að berjast fyrir tilverurétti sínum og 

lent undir í samfélaginu. Sem betur fer hefur mikil viðhorfsbreyting orðið 

síðastliðin ár en þó er enn langt í land. Það er hlutverk fagfólks að sjá til þess að 

fólk með þroskahömlun fái sömu réttindi og aðrir. Til þess að reyna að tryggja 

réttindi fatlaðs fólks var gerður Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Samningur þessi byggir á félagslegum skilningi á fötlun og má sjá 

það í innihaldi hans. Þá er aðalmarkmið samningsins að ýta undir það að fatlað 

fólk fái að njóta mannréttinda og frelsis jafnt við aðra (Sameinuðu þjóðirnar, 

2007). 

Í þessari rannsókn er leitað eftir upplýsingum um einstaklinga með 

þroskahömlun sem eiga við spilafíkn að stríða. Ekki hefur verið gerð sambærileg 

rannsókn hér á landi en mikilvægt er að afla upplýsinga um stöðu þessa hóps. 

Mikilvægt er fyrir fagfólk að vita hvað ber að gera þegar einstaklingur með 

þroskahömlun er að kljást við spilafíkn: hverjir eru aðaláhættuþættirnir og af 

hverju lendir þessi hópur undir; hvað ber að varast og hvernig getur fagfólk 

aðstoðað þjónustuþega sína án þess að brjóta á rétti þeirra. Markmiðið með 

þessari rannsókn er að fræðast um þennan flókna sjúkdóm sem spilafíknin er og 

fá að vita hvernig og hvort það sé farið öðruvísi að við meðhöndlun á fíkninni 
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þegar um er að ræða einstakling með þroskahömlun eða ófatlaðan einstakling. 

Nauðsynlegt er fyrir spilafíkilinn sjálfan, aðstandendur og fagfólk að vita hvaða 

úrræði eru í boði til þess að geta unnið í vandanum.Spurningarnar sem leitast 

verður við að svara í þessari ritgerð eru : 

Hvaða úrræði eru í boði fyrir þroskahamlaða einstaklinga sem kljást við 

spilafíkn? Hvað getur fagfólk gert til þess að aðstoða þjónustuþega sína á 

árangursríkan hátt? 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í fyrsta kafla verður gerð grein fyrir 

hugtakinu spilafíkn og fjallað verður um rannsókn sem gerð var um algengi 

hennar á Íslandi. Í lok kaflans verður fjallað stuttlega um þau meðferðarúrræði 

sem eru í boði hér á landi sem og erlendis fyrir fólk sem glímir við spilafíkn. Í 

öðrum kafla verður fjallað um viðhorf til þroskahamlaðra einstaklinga og 

hugmyndina um eðlilegt líf. Í lok kaflans verður fjallað um stöðu fólks með 

þroskahömlun eins og hún er í dag og félagslegar aðstæður þeirra.                

Þriðji kafli er um almenn réttindi fatlaðs fólk. Þá verður gerð grein fyrir því 

mikilvæga hugtaki sjálfræði og skerðingu á sjálfræði. Að lokum verður farið í 

hugtakið valdeflingu sem hefur verið áberandi í umræðunni undanfarið um 

réttindi fatlaðra. Í fjórða og síðasta kaflanum er gerð grein fyrir rannsókninni 

sjálfri. Þá er farið í viðhorf fagfólks á þroskahömluðum einstaklingum með 

spilafíkn og meðferðarúrræðum á höfuðborgarsvæðinu sem eru í boði fyrir fólk 

sem á í spilavanda. Að lokum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

rannsóknar og þær ræddar. 
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2 Spilafíkn 

Í þessum kafla verður fjallað um spilafíkn almennt, hvað er að vera spilafíkill og 

hverjir geta orðið spilafíklar. Spilafíkn er aukin vandi á Íslandi og hér verður 

gerð grein fyrir rannsókn sem var gerð árið 2011 á algengi spilavanda meðal 

fullorðinna Íslendinga. Mikilvægt er að fólk þekki þau meðferðarúrræði sem í 

boði eru á Íslandi ef um spilavanda er að ræða og hvert skal leita ef grunur er um 

spilavanda. Sagt verður stuttlega frá því í lok kaflans. 

2.1 Skilgreining á spilafíkn 

Þegar einstaklingur er farinn að spila þannig að hegðun hans hefur slæmar 

afleiðingar fyrir hann sjálfan, fjölskyldu og samfélagið, þá er talað um spilafíkn. 

Spilafíklar ofnota ósjaldan áfengi eða önnur fíkniefni og fylgir spilafíkninni oft 

þunglyndi, kvíði, streita og andleg vanlíðan. Spilafíkillinn hugsar þá stanslaust 

um peningaspil og reynir að finna leiðir til þess að halda áfram að spila. 

Spilafíkillinn vill vinna aftur tapað fé og eina leiðin sem hann sér er að fara aftur 

að spila. Verður þá enn meiri fjárhagslegur skaði hjá spilafíklinum og bætist því 

oft gjaldþrot ofan á andlega vanlíðan (Daníel Þór Ólason, 2012). 

Þegar einstaklingur hefur ekki lengur stjórn á spilamennsku sinni þá er talað um 

að hann sé spilafíkill. Margir telja spilafíkn einungis vera vondan ósið en eftir 

skilgreiningu bandarísku geðlæknasamtakanna þá er spilafíkn áráttusjúkdómur. 

Líkt og áfengis-og vímuefnafíkn getur þessi sérstaki sjúkdómur haft slæman 

eftirleik. Einstaklingar verða háðir áfengi og öðrum vímuefnum og á svipaðan 

hátt verður spilafíkill háður því að spila peningaspil, hann fær óhemju löngun til 

þess að leggja undir pening. Mikil spenna fylgir peningaspilunum og má líkja því 

við að taka örvandi eða sefandi lyf til þess að koma þeim sem spilar í rétta gírinn. 

Seinna meir tekur raunveruleikinn við og þá hverfa áhrifin, íþyngdin og streitan 

verður enn meiri og leitar þá spilafíkillinn aftur í peningaspilin. Þessi vítahringur 

getur haft mjög slæmar afleiðingar fyrir andlega líðan og fjárhagserfiðleika 

spilafíkilsins og þá einnig fyrir fjölskyldu hans. Spilafíkn er falin fíkn þar sem 

einstaklingar bera ekki einkennin utan á sér, þeir eru hvorki óskýrir í máli né líta 

óeðlilega út. Hver sem er getur orðið spilafíkill, það skiptir ekki máli hvort 
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viðkomandi eigi við fjárhagsleg vandamál að stríða, hvort sá hinn sami sé 

karlkyns eða kvenkyns, hvað einstaklingurinn ert gamall/gömul, allir geta orðið 

sjúkir spilafíklar (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.-a).  

2.2 Rannsókn um algengi spilafíknar  

Árið 2011 var gerð rannsókn á spilahegðun og algengi spilavanda meðal 

fullorðinna Íslendinga og aflaði Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gagna 

með símaviðtölum. Þátttakendur voru konur og karlar á aldrinum 18-70 ára og 

var gert slembiúrtak úr þjóðskrá (Daníel Þór Ólason, 2012). 

Í þessari rannsókn var notast við kanadískt mælitæki sem heitir „Problem 

gambling severity index“ og hefur skammstöfunina PGSI. Þá er alvarleiki 

spilafíknar metinn útfrá níu spurningum um síðastliðna 12 mánuði. Þá eru gefin 

stig frá einum og uppí fjóra fyrir hvert svar og eru svarmöguleikarnir „aldrei“ 

sem gefur núll stig, „stundum“ sem gefur eitt stig“, „oft“ sem gefur tvö stig og þá 

síðast „næstum alltaf“ sem gefur þrjú stig. Þá er hægt að fá stig á milli 0-27 stig 

og útfrá stigum teljast þáttakendur þá „spila peningaspil án vandkvæða“ ef þeir 

fá engin stig. Ef þátttakendur fá 1-2 stig teljast þeir í „lítilli hættu á vanda vegna 

peningaspila“, þeir sem fá stig á milli 3-7 stig lenda í hópnum „nokkur hætta á 

vanda vegna peningaspila“ og að lokum þeir sem fá 8 stig eða meira eiga þá við 

líklega spilafíkn að stríða (Daníel Þór Ólason, 2012).  

Þátttakendur svöruðu matskvarðanum PGSI sem var notaður til þess að mæla 

alvarleika spilafíknar. Þá voru 5,1% í lítilli hættu á vanda vegna spilafíknar, 

1,7% voru í talsverðri hættu og 0,8% áttu líklega við spilafíkn að stríða. Tveimur 

síðustu hópunum (talsverð hætta og líkleg spilafíkn) er oftast blandað saman í 

einn hóp um spilavanda. Þá virðist sem algengi spilavanda meðal fullorðinna 

Íslendinga árið 2011 sé 2,5%. Má þá gera ráð fyrir því að um 4-7 þúsund 

Íslendingar á aldrinum 18-70 ára eigi við töluverðan spilavanda að stríða. Þá 

kom í ljós að karlmenn áttu við talsvert meiri spilavanda að stríða en konur og 

virtist spilavandi vera mun algengari hjá fólki á aldrinum 18-25 ára heldur en 

þeim sem voru eldri (Daníel Þór Ólason, 2012). 

Samanburður var gerður á aðalniðurstöðum úr rannsókninni sem gerð var árið 

2011 og hliðstæðum rannsóknum sem voru gerðar árin 2005 og 2007. Sama 

mælitækið (PGSI) var notað öll þrjú árin til þess að meta algengi spilafíknar og 
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er því hægt að sjá hvort breytingar hafi orðið á spilahegðun Íslendinga á þessum 

sex árum. Vert er að minnast á að tvær fyrri rannsóknir (2005 og 2007) eru 

gerðar fyrir efnahagshrunið en sú síðasta var gerð árið 2011, nokkrum árum eftir 

hrunið. Á þessum sex árum urðu þónokkrar breytingar á spilahegðun Íslendinga 

og hafði þátttaka í peningaspilum aukist talsvert. Aðalaukningin var í Lottói , 

bingói og í því að leggja undir í spilum. Niðurstöður samanburðar frá árinu 2005 

til 2011 gefur okkur það til kynna að algengi spilavanda og væntanlegrar 

spilafíknar sé meiri árið 2011 en árin 2005 og 2007. Algengi spilavanda var 

1,6% bæði árin 2005 og 2007 en árið 2011 var talan komin í 2,5% sem er 

töluverð hækkun. Aðalaukningin í algengi spilavanda var hjá ungum 

karlmönnum á aldrinum 18-25 ára og þykir sú staðreynd umhugsunarverð 

(Daníel Þór Ólason, 2012). 

2.3 Meðferðarúrræði  

Hver og einn spilafíkill er einstakur og þarf að fá bataáætlun sem er hönnuð 

einungis fyrir hann. Það sem virkar fyrir einn spilafíkil virkar ekki endilega fyrir 

þann næsta. Aðalskrefið fyrir spilafíkilinn er að átta sig á því að hann á í vanda. 

Það er ekki auðvelt fyrir spilafíkil að ná bata en það er mögulegt ef leitað er 

stuðnings og meðferðar. Það hefur sýnt sig að það hjálpi að finna sér 

styrktaraðila hjá Gamblers Anonymous sem eru fyrrverandi spilafíklar og geta 

veitt leiðsögn og stuðning. Hugræn atferlismeðferð getur hjálpað spilafíklum að 

breyta um lífstíl og hætta að spila. Einnig getur hún hjálpa spilafíklinum að leysa 

fjárhagsleg vandamál, vinnutengd vandamál og sambandsvandamál sem hafa 

orðið til vegna fíkninnar (Helpguide, e.d). 

Í Bretlandi er sérsstakt meðferðarheimili sem vinnur á áfengis-og vímuefnavanda 

og einnig spilafíkn. Litið er á spilafíkn sem sjúkdóm og þar er talið að bindindi 

sé nauðsynlegt fyrir áframhaldandi bata. Markmið meðferðinnar er að hjálpa 

spilafíklinum að lækna þennan sjúkdóm með persónulegum áætlunum 

læknismeðferð og sjúkdómameðferð. Venjulega er meðferðin 4-6 vikna dvöl á 

meðferðarheimili. Yfir 8000 sjúklingar hafa farið í þessa meðferð síðan 1988. 

Síðustu sjálfstæðu rannsóknir sýndu að 66% sjúklinganna hafa náð 

langtímabindindi. Ríkir ánægja meðal 90% sjúklinga sem hafa farið í þessa 
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meðferð og er þetta talið besta meðferðarstofnunin í heiminum (Castle Craig, 

2013-b).  

Á þessari meðferðarstofnun í Bretlandi er hver og einn sjúklingur meðhöndlaður 

á sérstakan hátt þar sem tekið er tillit til einstakra þarfa hvers og eins. Sjúklingar 

læra í raun að takast á við erfiðar aðstæður í lífinu á jákvæðan hátt. Á 

meðferðarheimilinu er bæði notast við einstaklings-og hópameðferð (Castle 

Craig, 2013-a).  

Ef einstaklingur á Íslandi telur sig eiga í spilavanda er honum ráðlagt að panta 

viðtalstíma hjá ráðgjafa á Göngudeild SÁÁ. Þar er hægt að meta hver staðan er 

og hvernig hægt sé að glíma við vandann. Eftir viðtalið er hægt að mæta í 

stuðningshópa fyrir spilasjúklinga sem eru einnig á Göngudeild SÁÁ og er 

aðgangur ókeypis. Þeir sem eiga við spilafíkn að stríða eiga kost á meðferð hjá 

SÁÁ sem er opin öllum. Meðferðin stendur yfir heila helgi og er þá um að ræða 

fyrirlestra og hópfundi. Markmið meðferðinnar er að auka skilning þátttakenda á 

spilafíkn og hvernig hægt sé að ná bata við spilafíkn. Í meðferðinni er fræðsla 

um hvernig sjúkdómur spilafíkn er, fræðsla um þróun spilafíknar og leiðir um 

bata. Þá læra þátttakendur um GA-samtökin (Gamblers Anonymous) og að 

lokum fræðast þeir um streitu og hvernig best sé að fást við hana (Samtök 

áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d. -b). 

Hjá GA-samtökum geta einstaklingar með spilafíkn leitað aðstoðar með fíkn 

sína. Í samtökunum deilir fólk reynslu sinni, styrk og von um að bata í 

sameiginlegri fíkn og að geta hjálpað öðrum að ná bata. Til þess að vera aðili í 

GA-samtökunum þarf  einungis að hafa löngunina til þess að hætta að spila 

fjárhættuspil. Það er eini tilgangur félagsins, að hjálpa spilafíklum að hætta að 

spila (GA samtökin, 2013). 

2.4  Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um spilafíkn sem margir telja einungis vera vondan 

ósið en spilafíknin er líkt og áfengisfíknin, hræðilegur sjúkdómur. Spilafíknin er 

falinn sjúkdómur þar sem engin sjáanleg einkenni eru til staðar. Spilafíknin getur 

haft hrikalegar afleiðingar fyrir fíkilinn og aðstandendur hans. Á endanum getur 

spilafíknin gjörsamlega eyðilagt líf fíkilsins og hann misst allt sem hann átti, 

fjárhagslega og tilfinningalega. Það skiptir engu máli hver aldur viðkomandi er 
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eða fjárhagsstaða, allir geta orðið spilafíklar. Algengi spilavanda á Íslandi hefur 

aukist töluvert síðastliðin ár. Ef einstaklingur telur sig eiga í spilavanda er honum 

ráðlagt að hafa samband við ráðgjafa á Göngudeild SÁÁ og einnig er þar í boði 

að mæta í stuðningshópa og meðferðir. Þá eru til GA-samtök fyrir spilafíkla þar 

sem þeir hjálpa hver öðrum að ná bata. 
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3 Staða fólks með þroskahömlun 

Einhverjir velta því fyrir sér hvað þroskahömlun er og því verður þekking 

lesenda dýpkuð hér með skilgreiningu á hugtakinu þroskahömlun samkvæmt 

flokkunarkerfi Alþjóðastofnunarinnar WHO. Einstaklingar með þroskahömlun 

hafa alla tíð þurft að berjast fyrir tilverurétti sínum og viðhorf til þeirra hefur því 

miður verið andstyggilegt. Ólík sjónarhorn á fötlun hafa ríkt í gegnum tíðina og 

var þá læknisfræðilega sjónarhornið ríkjandi fram undir miðja síðustu öld en við 

hafa tekið félagsleg sjónarhorn og verða þessi mismunandi sjónarhorn kynnt hér. 

Fjallað verður um hugmyndafræðina um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku 

einstaklinga með þroskahömlun. Í lokin verður farið yfir stöðu fólks með 

þroskahömlun í dag og félagslegar aðstæður þeirra. 

3.1 Skilgreiningar á þroskahömlun 

Þegar fólk á við töluverða skerta félagslega og andlega færni er talað um fólk 

með þroskahömlun. Þegar leitast er við að skilgreina þroskahömlun eru aðallega 

notuð þrjú viðurkennd flokkunarkerfi. Það eru flokkunarkerfi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (WHO) ICD-10, American Association on 

Intellectual Disabilities (AAIDD-flokkunarkerfið) og flokkunarkerfi bandarísku 

geðlæknasamtakanna (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Nokkur munur er á milli kerfanna hvað varðar einkenni þroskahömlunar en hér 

verður eingöngu farið í  flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar ICD 10 

sem er aðallega notast við hér á landi.  

Flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar ICD 10 

Skilgreining á þroskahömlun samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) 

er svohljóðandi : 

Staðnaður eða ófullkominn þroski hugans sem einkennist einkum af 

skerðingu á ýmiss konar færni er fram kemur á þroskaskeiði 

einstaklingsins. Um er að ræða færni sem stuðlar að vitsmunaþroska 

í víðustu merkingu þess hugtaks, t.d. þekkingarlega, mállega, 

hreyfilega og félagslega þætti. Þroskahömlun getur komið fram án 
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annarra andlegra eða líkamlegra fylgikvilla. Stig þroskahömlunar 

eru venjulega metin með stöðluðum greindarprófum. Unnt er að 

bæta við niðurstöðum matslista sem meta aðlögunarfærni við 

skilgreindar aðstæður. Þessar mælingar gefa vísbendingar um stig 

þroskahömlunar. Slík greining byggist einnig á heildrænu mati á 

vitsmunaþroska einstaklingsins af hálfu hæfs greiningaraðila. 

Þjálfun og endurhæfing geta leitt til aukinnar vitsmunalegrar og 

félagslegrar færni, hversu miklum skorðum sem þeim voru settar í 

upphafi. Greining á að byggjast á færni einstaklings á þeim tíma sem 

hún er framkvæmd (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls 36). 

Samkvæmt ICD 10 er þroskahömlun skipt í stig eftir greindarþroska. Stigin eru 

fjögur og  hefur þá hvert stig sérstakt greiningarnúmer. Hegðunarerfiðleikar geta 

fylgt þroskahömlun og er hverju stigi þá skipt niður í undirflokka eftir þeim 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

3.2 Viðhorf til þroskahamlaðra einstaklinga 

Almennt var sú skoðun á Íslandi að þroskahömlun væri sjúkdómur og helst það í 

hendur við lögin um fávitastofnanir frá árinu 1967 sem heyrðu þá undir 

heilbrigðis-og tryggingarmálaráðuneytið. Þá átti einungis að vera eitt aðalhæli 

fyrir fávita og það átti að vera vinnuhæli, hjúkrunarhæli, uppeldis-og 

kennsluhæli, Kópavogshæli sinnti þessu hlutverki. Lögin voru í gildi í 13 ár eða 

til ársins 1979 (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Í gegnum tíðina hafa ávallt verið ríkjandi neikvæðar ályktanir og 

staðalímyndanir um fólk með þroskahömlun. Fólk með þroskahömlun hefur 

þurft að berjast fyrir því að fólk líti á það sem mennskt og hefur þeim verið líkt 

við sjúklinga, trúða, eilíf börn og skepnur (Wolfensberger, 1985). 

Læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun 

Í hinum vestræna heimi var það læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun sem var 

ríkjandi meiri hluta 20. aldar. Þá var litið á að fötlun væri eitthvað „óeðlilegt“ og 

„óheilbrigt“. Samkvæmt læknisfræðilega líkaninu á að greina líkamleg og andleg 

frávik og gefa ráðgjöf um meðhöndlun. Litið er á fötlun sem persónulegan 

harmleik og þarfnast einstaklingurinn umönnun, endurhæfingu, meðferð eða 

lækningu (Rannveig Traustadóttir, 2003). 
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Félagsleg sjónarhorn á fötlun 

Hin félagslega sýn á fötlun er andstæða læknisfræðilega sjónarhornsins sem er 

ríkjandi meðal þjóðarinnar. Félagslegu líkönin undirstrika það að hinar ýmsu 

hindranir sem finnast í samfélaginu eiga ríkan þátt í að skapa fötlun 

einstaklingsins. Þar er breska félagslega líkanið þekktast og hefur það 

endurskilgreint orðið fötlun. Þá eru það í rauninni þessar félagslegu hindranirnar 

í samfélaginu eins og til dæmis neikvæð viðhorf, slæmt aðgengi og fordómar 

sem afmarka daglegar athafnir og líf fólks með skerðingu og „fatla“ 

einstaklinginn. Þá er fötlunin ekki afleiðing af skerðingunni heldur afleiðing af 

félagslegri útskúfun (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

3.3 Hugmyndin um eðlilegt líf 

Bank-Mikkelsen var fyrstur til þess að nota hugtakið „normalisering“, hann 

notaði það í því samhengi að þroskaheft fólk myndi fá að lifa sem eðlilegasta lífi 

á stofnunum. Síðar meir þróuðu Karl Grunewald og Bengt Nirje hugtakið áfram. 

Nirje skilgreindi „normaliseringu“ þannig að það ætti að gera öllu þroskaheftu 

fólki kleift að búa við sömu lífskjör og aðrir í samfélaginu eða það sem talið er 

eðlilegt (Dóra Bjarnason, 1991). Til þess að fatlað fólk geti lifað eðlilegu lífi þarf 

fyrst og fremst að ryðja þeim hindrunum úr vegi í samfélaginu og aðlaga þarf 

samfélagið að mismunandi hagsmunum fólks en ekki öfugt (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Meginatriðið í kenningunni um eðlilegt líf er að 

einstaklingar með þroskahömlun fái að lifa við sem eðlilegastar aðstæður óháð 

því hvar einstaklingurinn býr, hvort sem hann býr á sambýli, stofnun eða í 

sjálfstæðri búsetu. Þá er átt við að einstaklingurinn hafi eðlilegan hrynjanda í 

lífinu, hann vaknar á morgnanna og fer í vinnu eða skóla, hann tekur þátt í 

atburðum sem hafa tilgang. Hann býr á einum stað, vinnur á öðrum og sækir 

félagsstarf sitt á enn öðrum stað. Þá felur eðlilegt líf í sér að einstaklingar með 

þroskahömlun fái að upplifa sama þroskaferil og aðrir. Þeir eiga að fá möguleika 

til þess að vera börn, fullorðnir og aldraðir og tileinka sér reynslu af því (María 

Jónsdóttir, 2006). 

3.4 Staða fólks með þroskahömlun í dag 

Samkvæmt rannsókn sem Guðrún Hannesdóttir gerði á lífskjörum og högum 

öryrkja segir að 47,1% einstaklinga með þroskahömlun eða aðra meðfædda 
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fötlun búi í eigin húsnæði, 20,6% búa hjá foreldrum eða ættingjum og 32,4% búa 

í leiguhúsnæði. Af þeim sem fannst núverandi húsnæði henta mjög vel var hæsta 

hlutfallið hjá einstaklingum með þroskahömlun eða meðfædda fötlun, eða rúm 

50% þeirra taldi svo vera. Heildartekjur svarenda fyrir skatt voru að meðaltali 

175 þúsund krónur og var þá helmingur með undir 150 þúsund krónur. Þá var 

tæpur helmingur svarenda ekki ánægður með þessar tekjur og hefur á 

síðastliðnum 12 mánuðum átt í erfiðleikum með að eiga fyrir mat, ferðum, 

húsnæði og fleiru. Um 53% svarenda fannst á heildina litið heilsa sín vera frekar 

eða mjög slæm. Af þeim einstaklingum með þroskahömlun eða skylda fötlun 

höfðu 3% lokið námi eftir grunnmenntun (Guðrún Hannesdóttir, 2010). 

Í lok ársins 2010 var gerð rannsókn um stöðu fatlaðs fólks, tilgangur hennar var 

að meta faglegan ávinning af flutningi málaflokksins frá ríki til sveitafélaga. 

Rannsóknin var gerð af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og var unnin fyrir 

Velferðarráðuneytið. Í rannsókninni voru þjónustunotendur valdnir með 

slembiúrtaki. Þroskahömlun var algengasta skerðingin og var rúmlega helmingur 

þjónustunotenda fólk með þroskahömlun, þá voru 70% þjónustunotenda með 

tvær eða fleiri skerðingar (Velferðarráðuneytið, 2011). 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að algengustu ráðstöfunartekjur fatlaðs fólk voru á 

bilinu 100-150 þúsund krónur og um 90% svarenda var með undir 200 þúsund 

krónur í ráðstöfunartekjur á mánuði. Augljóst er að ófáir eiga í basli með að sjá 

fyrir sjálfum sér á þessum tekjum, einkum þeir sem búa í eigin húsnæði eða 

leiguhúsnæði, einn þriðji þeirra segist hafa lent í því á síðastliðnu ári að hafa ekki 

átt fyrir mat. Fólk með þroskahömlun var ólíklegri en aðrir að verða fyrir því að 

eiga ekki fyrir mat (Velferðarráðuneytið, 2011). 

Einstaklingar með þroskahömlun áttu auðugra félagslíf en aðrir 

þjónustunotendur, þeir tóku meira þátt í félagsstarfi og tómstundum og voru 

líklegri en þeir sem ekki eru með þroskahömlun að fá viðeigandi aðstoð við 

ferðalög. Þá kemur á móti að sjálfsákvörðunarréttur fólks með þroskahömlun er 

ekki eins sterkur og annarra þjónustunotenda. Minni líkur eru á að þessi hópur 

fái að taka ákvörðun með hverjum og hvar þau búa, hvað sé í matinn á heimili 

þeirra eða hvaða aðstoð þau fá hverju sinni. Fólk með þroskahömlun er ólíklegra 

til þess að taka ákvörðun um hvernig eða hvar það eyðir frítima sínum eftir vinnu 
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eða skóla og um helgar, hvenær það fer að sofa á kvöldin og hvernig það eyðir 

peningum sínum (Velferðarráðuneytið, 2011). 

Það kemur ekki á óvart að fólk með þroskahömlun upplifir oftar að það sé ekki 

að fá að ráða sér sjálft heldur en fólk sem ekki er með þroskahömlun. Þessi 

hópur er líklegri til þess að líða illa yfir samskiptum sínum við starfsfólk og 

sambýlisfólk sitt og finnst þeim mörgum hverjum slæmt að fá ekki meiru um það 

ráðið með hverjum þau búa og hver sinnir þeim. Óánægjan með starfsfólkið var 

þá aðallega vegna skorts á virðingu og stjórnsemi þeirra. Þess má geta að 

tæplega 38% svarenda fengu ekki að ráða sjálf hvar þau búa, 21% þeirra tók 

ákvörðunina í samráði við aðra og þá voru 41% þeirra sem tóku ákvörðunina 

sjálft (Velferðarráðuneytið, 2011).  

3.5 Félagslegar aðstæður 

Nýleg íslensk rannsókn sem gerð var á vegum Velferðarráðuneytis sýndi fram á 

að þroskahamlaðir einstaklingar búa oft við skertar félagslegar aðstæður. Í 

rannsókn Velferðarráðuneytis kom ljós að um það bil helmingur þjónustunotenda 

var stundum eða oft einmana. Þeir sem búa á sambýlum voru oft í minna 

sambandi við vini en aðrir. Skortur á félagsskap var aðalhindrun fatlaðs fólks til 

þess að geta notið félagslífs eða tómstundastarfs en það var rúmur þriðjungur 

sem taldi það hindra sig (Velferðaráðuneytið, 2011). 

Gerðar hafa verið rannsóknir á einstaklingum með þroskahömlun sem bjuggu 

lengi á stofnunum en fluttu svo út í samfélagið. Þessar rannsóknir leiddu í ljós að 

þessir einstaklingar hittu reglubundið fólk sem sýndi þeim einhvers konar 

stuðning. Þó voru aðeins örfáir sem umgengust ófatlaða vini sína, nágranna eða 

kunningja (Collins og Kay, 2003). 

Einstaklingur sem hefur lítinn félagslegan stuðning hefur síður samskipti við 

fjölskyldu, vini og atvinnumarkað. Þar af leiðandi búa þessir einstaklingar við 

léleg félagsleg tengsl og eru líklegri til þess að búa við félagslega einangrun 

(Rauði kross Íslands, 2007). Guðrún Hannesdóttir (2010) telur að upplifun 

einstaklingsins segi til um það hvort hann búi við félagslega einangrun. Að eiga 

samfélag við aðra má teljast til lífsgæða þannig segja má að þeir sem finni til 

einangrunar búi við skert lífsgæði. Í rannsókn Guðrúnar um lífskjör og hagi 

öryrkja upplifðu 71% svarenda einangrun, þá voru konur mun líklegri til að finna 
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til einangrunar. Þá fannst 45% svarenda þau finna fyrir fordómum vegna örorku 

eða fötlunar sinnar. Svarendum fannst fordómarnir vera mestir í samfélaginu 

almennt, miklir fordómar voru þá hjá þeim sjálfum, einnig hjá kunningjum þeirra 

og fjölskyldum. Einstaklingar með þroskahömlun eða meðfædda fötlun fundu 

mest fyrir fordómum í atvinnuleit. Einnig kom í ljós að 26% einstaklinga með 

þroskahömlun eða aðra meðfædda fötlun fundu fyrir mikilli einangrun og 42% 

þeirra fann fyrir nokkurri einangrun (Guðrún Hannesdóttir, 2010).  

3.6 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um skilgreiningu á þroskahömlun og það viðhorf sem 

hefur verið í gegnum tíðina til einstaklinga með þroskahömlun. Farið var yfir hin 

ólíku sjónarhorn á fötlun og hugmyndafræðina um að þroskahamlaðir 

einstaklingar eiga að fá að vera fullir þátttakendur í samfélaginu eins og aðrir. 

Viðhorfin hafa breyst til hins betra en þó er enn langt í land. Í lok kaflans var 

greint frá rannsóknum á stöðu fólks með fötlun í dag. Íslensk rannsókn sýndi að 

skjólstæðingar velferðarþjónustu lenda oft í því að eiga ekki fyrir mat og áttu 

svarendur oft erfitt með að ná endum saman, þó var fólk með þroskahömlun 

ólíklegra en aðrir svarendur að eiga ekki fyrir mat. Fólk með þroskahömlun fær 

stundum ekki að taka ýmsar meiriháttar ákvarðanir í eigin lífi eins og t.d. hvað sé 

í matinn, hvar það býr, hvar það eyðir frítíma sínum eða hvenær það fer að sofa á 

kvöldin. Félagslegar aðstæður þroskahamlaðra einstaklinga eru því skertar, og 

kom í ljós að þörf er á að huga betur að sjálfræði fólks með þroskahömlun. 
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4 Sjálfræði og réttindi þroskahamlaðs fólks 

Hlutverk fagfólks er að gæta réttinda þjónustuþega sinna og stuðla að auknu 

sjálfstæði þeirra. Fagfólk skal hjálpa þeim að öðlast betri sjálfsmynd og auka 

vald þeirra. Sem sjálfráða einstaklingar eiga allir rétt á að fá að tjá langanir sínar, 

skoðanir og taka ákvarðanir um sitt eigið líf. Í þessum kafla verður fjallað um 

réttindi þroskahamlaðs fólks og þá verður sérstaklega tekið fyrir hugtakið 

sjálfræði og mikilvægi þess að það sé virt og þá sérstaklega ef að einstaklingur er 

með þroskahömlun. Í lok kaflans verður farið í hugtakið valdeflingu sem hefur 

verið mjög mikilvægt hugtak í réttindabaráttu fatlaðs fólks. 

4.1 Mannréttindi 

Mannréttindi eru í lagalegum skilningi þau réttindi sem eru tilgreind í 

réttindaskrám og alþjóðlegum sáttmálum (Atli Harðarson, 1996). Hugtakið 

mannréttindi hefur verið skilgreind á marga vegu innan lögfræðinnar en 

skilgreining dr. Henriks Zahles er eftirfarandi : 

Mannréttindi eru réttindi sem (siðferðilega eða stjórnmálalega) gengið er út frá 

að gildi fyrir alla, eða sem (lögfræðilega) gilda fyrir alla. Mannréttindi eru 

réttindi fyrir allar manneskjur (Brynhildur Flórenz, 2004, bls 19).  

Þeir sem eru sjálfráða eiga að fá að ráða öllum sínum persónulegum högum. Því 

miður er staðreyndin sú að margt fólk með fötlun býr við þær aðstæður að vera í 

raun ekki sjálfráða, sérstaklega ef um er að ræða fólk með þroskahömlun. Þá 

ríkir sú staðreynd að þroskahamlaðir einstaklingar eða fólk sem býr á sambýli 

eða stofnunum njóti ekki þeirra sjálfsagðra réttinda að fá að ákveða hvað sé í 

matinn á heimili þeirra. Á Íslandi hefur verið reynt að tryggja sjálfræði fatlaðra 

og í lögum um málefni fatlaðra eiga trúnaðarmenn að fylgjast með hvort 

réttindum fatlaðra sé fylgt á heimilium þeirra (Brynhildur Flórenz, 2004). 

Markmið laganna um málefni fatlaðs fólks nr. 52/1992 er að tryggja þeim 

jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna. Einnig er markmið 

þeirra að búa þeim til skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. 
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4.2 Sjálfræði 

Sjálfræði er eitt af mikilvægustu gildum mannverunnar. Manneskjan er flókið 

fyrirbæri sem hefur tilfinningar, langanir og óskir um hvernig líf hennar verður. 

Hún á að hafa ákveðna stjórn á lífi sínu og val um að taka ákvarðanir um sitt 

eigið líf. Mannveran á að hafa frelsi til þess að taka þátt í sinni eigin veröld. Það 

er háð aðstæðum og líkamlegum og andlegum takmörkunum að hve miklu leyti 

einstaklingur fær ráðið um líf sitt. Siðferðisleg krafa hefur verið sett fram um að 

hver og einn fái að ráða sínu lífi sjálfur án þess að aðrir grípi inní þær ákvarðanir 

á ósanngjarnan máta. Þá á alltaf að virða ákvarðanir einstaklings burtséð frá því 

hvort hún er talin rétt eða röng, virðing skal alltaf vera borin fyrir manneskjunni, 

sama hver staða hennar er. Frá siðferðilegu sjónarmiði er sjálfræðið 

óviðjafnanlegt og sé það ekki virt er verið að brjóta á einstaklingnum og farið 

með hann eins og hlut en ekki manneskju. Í frelsisreglu John Stuarts Mill segir 

að aldrei skuli taka fram fyrir hendur á einstaklingi nema að hann geti skaðað 

aðra með ákvörðun sinni eða sé ekki með réttu ráði (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004). Því er ljóst að stíga þarf varlega til jarðar þegar 

kemur að sjálfræði einstaklinga með spilafíkn, hvort sem um þroskahömlun er að 

ræða eða ekki. 

Sjálfræði þýðir í einföldu máli að ráða sér sjálfur en hinsvegar eru skiptar 

skoðanir á því hvað felst í því að ráða sér sjálfur. Samkvæmt Ástríði 

Stefánsdóttur og Vilhjálmi Árnasyni felst það aðallega í þremur atriðum. Það 

fyrsta er að hafa rými til athafna. Aðalatriðið er að engin stjórni þér og þínum 

ákvörðunum, ráði yfir þér og þvingi þig beint eða óbeint til þess að gera eitthvað 

sem þig langar ekki til að gera. Annað atriðið er að geta þá nýtt sér rýmið til 

athafna. Þó að einstaklingur sé ekki beint þvingaður til þess að gera eitthvað sem 

hann vill ekki þá geta villandi upplýsingar eða vöntun á upplýsingum skert 

sjálfræðið til muna. Einstaklingur þarf að þekkja og meta þá valkosti sem honum 

standa til boða því getur vankunnátta einnig skert sjálfræði hans. Þriðja og 

síðasta atriðið er að kjósa að nýta sér rýmið til athafna á sinn hátt sem þýðir í 

rauninni að ef þú getur breytt samkvæmt þínu gildismati og lætur ekki stjórnast 

af gildismati annarra - þá ertu sjálfráða (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). 
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4.3 Skerðing á sjálfræði 

Í bókinni Sjálfræði og aldraðir tala Ástríður og Vilhjálmur um aldraða en hér 

mun það vera yfirfært á fólk með þroskahömlun. Eins og talað var um hér að 

ofan þá er sjálfræði alltaf háð aðstæðum og líkamlegum og andlegum 

takmörkunum. Þá tengist sjálfræðið alltaf valkostum manneskjunnar og 

yfirráðum annarra. Það eru ýmsir þættir sem stofna sjálfræði fatlaðra í hættu eða 

draga úr því, s.s. skert geta, hæfni og fordómar annarra. Hér verður fjallað nánar 

um þessa þætti sem ógna sjálfræði þroskahamlaðra. 

Skert geta hins fatlaða einstaklings hefur áhrif á sjálfræði hans, hvort sem hún er 

líkamleg, andleg eða félagsleg þá getur hún dregið úr sjálfræði einstaklingsins. 

Til þess að vera talin andlega hæfur þarf manneskjan að átta sig á þeim 

valkostum sem hún hefur, hún þarf að skilja afleiðingar þeirrar ákvarðana sem 

hún tekur. Einnig þarf manneskjan að hafa vit á högum sínum og gildismati. 

Þarna sjáum við hvað sjálfræði og andleg hæfni eru ótrúlega tengd þar sem 

sjálfræði snýst um það að átta sig á valkostum sínum, vera fær um að leggja mat 

á valkosti sína og bregðast við í samræmi við gildismat sitt. Þeir sem eru andlega 

vanhæfir gera sér oft ekki grein fyrir vandanum, þar af leiðandi þurfa aðrir að 

grípa inní og getur það orðið mjög vandráðið. Manneskjunni getur fundist sem 

það sé verið að gera árás á sig og þá er líka mjög torvelt að meta hæfni 

einstaklings (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Ef það leikur grunur á að fatlaður einstaklingur sé ekki hæfur til þess að sjá um 

sig sjálfur þurfa ættingjar eða nánustu aðstandendur að taka til sinna ráða. 

Stundum er það óhjákvæmilegt að aðstandendur taki ákvarðanir fyrir 

einstaklinginn gegn vilja hans. Aldrei er það réttmætt nema að fyrir hendi sé 

sérfræðileg fyrirskipun um það að sá sem hlut á að máli sé ekki hæfur til þess að 

taka ákveðna ákvörðun um tiltekið mál. Það getur reynst mjög erfið ákvörðun að 

biðja um hæfnismat á viðkomandi einstakling en einnig er það mjög mikilvægt. 

Bæði væri hægt að koma í veg fyrir að viðkomandi yrði sér að voða sé hann 

dæmdur óhæfur og á sama tíma væri hægt að koma í veg fyrir að frelsi hans sé 

tekið frá honum væri hann dæmdur hæfur. Þannig getur það stundum verið 

nauðsynlegt að aðstandendur grípi inní og taki ákvörðun fyrir nánan ættingja eða 

vin. Þá aftur á móti ef gripið væri inní mál þegar hann væri fær um að taka 

sjálfur ákvarðanir væri verið að svipta einstaklinginn sjálfræði og ráðast inná 
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mannhelgi hans. Þess vegna er þetta mjög viðkvæmt mál og verður að grípa inní 

á nákvæmlega „réttum“ tíma sem getur reynst erfitt (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Ráðandi viðhorf og samfélagslegur þrýstingur til fatlaðs fólks getur haft talsverð 

áhrif á sjálfræði þeirra. Algengt er að fatlað fólk sé ekki talið hæft um að taka 

mikilvægar ákvarðanir um meginþætti í sínu lífi eins og t.d. peningamál og 

búsetu, eingöngu vegna fötlunar sinnar. Þá er ekki ekki tekið mark á vilja þeirra 

og hyggjuviti, þess konar viðhorf draga umtalsvert úr sjálfræði þeirra (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Þegar um samband fagfólks og skjólstæðings er að ræða þá er það allt annað en 

auðvelt að finna mátulegt samræmi milli sjálfræðis og forræðis. Það eru sum 

tilfelli þar sem skjólstæðingur á vafalaust að taka sínar ákvarðanir einn og 

hjálparlaust. Til þess að vernda hagsmuni skjólstæðings síns þarf fagmaður þó 

stundum að taka ákvarðanir fyrir skjólstæðing sinn, annað væri óábyrgt eins og 

t.d. ef skjólstæðingur væri ekki hæfur til þess að meta aðstæður sínar. Aftur á 

móti þarf að sjá til þess að vanhæfnin stafi ekki af því að skjólstæðingur hafi ekki 

verið upplýstur um málið, því það er undir fagmanneskjunni komið að upplýsa 

skjólstæðinginn sinn og gera honum það mögulegt að taka ákvörðun sjálfur. 

Forræðishyggja fagmanna er einmitt sú að upplýsa ekki skjólstæðinga sína um 

málið heldur frekar taka fram fyrir hendurnar á þeim og hreinlega segja þeim 

hvað þeir eiga að gera. Fatlað fólk á það til að lenda í forræðishyggju fagfólks og 

er aðalskýringin líklegast sú að vernda þá sem taldnir eru minnihlutahópar. Eins 

og sagt var áðan væri það óábyrgt af fagmanni ef hann myndi ekki grípa inní 

aðstæður til þess að vernda hagsmuni skjólstæðings síns, þó ber alltaf að hafa til 

hliðsjónar lögmálið lágmarksfrelsisskerðingar. Það lögmál þýðir að ef 

einstaklingur er vanhæfur á þó alltaf að velja þá braut sem dregur sem minnst úr 

frelsi hans (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Allir hafa rétt til persónufrelsis og í þeim rétti felst að vera ekki beittur þvingun 

af neinu tagi en því miður eru ákveðnir hópar og þá sérstaklega fólk með 

þroskahömlun, sem þarf enn að sæta takmörkun á persónufrelsi sínu í ákveðnum 

tilvikum (Brynhildur Flórenz, 2004).  
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4.4 Valdefling 

Hugtakið valdefling hefur tengst hinum ýmsu minnihlutahópum frá því á sjöunda 

áratug 20. aldar og verður hugtakið ávallt mikilvægara í réttindabaráttu fatlaðs 

fólks. Valdefling er flókið hugtak og hefur það margvíslegar skilgreiningar, s.s 

sjálfræði, mannréttindi, lífsgæði og jöfnuður. Valdefling snýst í meginatriðum 

um það að fólk nái meiri stjórn á eigin lífi. Hugtakið tengist mannréttindum, 

lífsgæðum, framförum og að þrátt fyrir slæmar aðstæður sé hægt að ná jöfnuði. 

Valdefling er þá oft notað sem tákn til að kalla fram ýmis konar tilfinningar og 

tryggja það að við  mismunandi baráttumál sé veittur fullur stuðningur. 

Valdefling er jafnframt félagslegt ferli og á sér stað í samskiptum fólks (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006-a).  

Þegar talað er um valdeflingu fatlaðs fólk er litið á að þjónustunotandinn viti 

mest og best um sínar þarfir og hafi þá vald til að útskýra langanir sínar og þrár 

og geti þá tekið eigin ákvarðanir um líf sitt hvort sem það hentar 

þjónustustofnunum eður ei. Það má segja að valdefling sé það að verið er að færa 

valdið frá þeim sem hafa það yfir til þeirra sem ekki hafa það. Valdefling á sér 

stað í gegnum félagsleg samskipti og ýtir undir sjálfstæði fólks með 

þroskahömlun, sjálfsákvörðunarrétt þeirra, jákvæða sjálfsmynd og meira 

sjálfstraust (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006-a). 

4.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um mikilvægi þess að sjálfræði einstaklinga sé virt. 

Allir einstaklingar eiga að fá að hafa áhrif og taka ákvarðanir um sitt eigið líf. 

Hvort sem að aðrir telja ákvörðunina vera rétta eða ranga þá skal alltaf virða 

ákvörðun einstaklingsins, sama hver staða hans er. Ef efast er um hæfni 

einstaklings sem er til dæmis með þroskahömlun þarf stundum að grípa inní sem 

getur reynt mjög torvelt því ef gripið er inní of snemma er einstaklingurinn 

sviptur sjálfræði og frelsi sínu en ef það er gripið inní of seint gæti 

einstaklingurinn farið sér að voða. Í lok kaflans er farið í hugtakið valdeflingu 

sem snýst um að fólk nái meiri stjórn á eigin lífi. Valdefling styrkir sjálfræði 

fólks með þroskahömlun og bætir sjálfsmynd þeirra. 



 26 

5 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður stuttlega gert grein fyrir eigindlegri aðferðafræði og fjallað 

verður um framkvæmd rannsóknarinnar. Þá verður farið yfir viðtöl sem tekin 

voru við fagfólk og þátttökuathugun sem gerð var. Markmið rannsóknarinnar er 

að fá að vita hvaða úrræði eru í boði fyrir einstaklinga með þroskahömlun sem 

eru að kljást við spilafíkn. Hér verður greint frá helstu niðurstöðum þessarar 

rannsóknar.  

5.1 Aðferðafræði 

Rannsóknin sem hér er greint frá byggist á eigindlegri aðferðafræði, og var 

tilviksathugun á meðferðarúrræði fyrir fólk með spilafíkn. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir henta vel þegar draga þarf fram skoðanir og reynslu 

ákveðinna aðila, og þegar að afla á ítarlegra upplýsinga um eitt tilvik eða eina 

stofnun. Í þessari rannsókn var sjónum beint að meðferðarúrræði fyrir fólk með 

spilafíkn á vegum SÁÁ en þangað sækir einnig hópur þroskahamlaðra 

einstaklinga aðstoð. Í eigindlegum gögnum endurspeglast flókinn samleikur 

hugsana, framkomu, skynjana og tilfinninga í samskiptum rannsakanda og 

viðmælanda. Þegar skoðuð er reynsla fólks af sjúkdómum, meðferð eða 

samskiptum eiga viðtöl vel við. Einnig eiga viðtöl vel við þegar rannsakað er 

viðhorf, þekkingu og gildismat (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Í þessari rannsókn er notast við óstöðluð einstaklingsviðtöl. Tilgangur þeirra er 

að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks. Reynt er að átta sig á 

reynslu þátttakenda frá þeirra sjónarmiði. Óstöðluð viðtöl teljast til 

gagnasöfnunaraðferða eigindlegrar aðferðafræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

5.2 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsókn þessi var gerð vorið 2013. Byrjað var á því að hafa samband við 

móttökuritara hjá SÁÁ. Því næst var haft samband við áfengis- og 

vímuefnaráðgjafa sem sér um meðferð fyrir spilafíkla. Eftir að hafa kynnt honum 

rannsóknina, var tekið við hann viðtal. Í viðtalinu kom fram að til hans hafði 

komið þroskaþjálfi fyrir nokkrum árum sem hafði leitað til SÁÁ vegna 
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einstaklings með þroskahömlun sem átti í spilavanda. Þessi þroskaþjálfi vann hjá 

Þroskahjálp og í kjölfar viðtalsins var haft samband við Þroskahjálp og tekið var 

viðtal við sama þroskaþjálfann. Eftir viðtalið kom í ljós að ekki hefði verið 

nægilega miklar upplýsingar um meðferðarúrræðin sem eru í boði fyrir 

einstaklinga fyrir spilafíkla og því var aftur haft samband við áfengis-og 

vímuefnaráðgjafann. Að viðtalinu loknu fékkst leyfi til þess að gera eina 

þátttökuathugun þar sem fylgst var með stuðningshópi fyrir spilafíkla. 

Þegar eigindleg rannsókn er gerð þarf rannsakandi að vera meðvitaður um 

siðferðislega ábyrgð sína gagnvart þátttakendum. Kynnt var fyrir þátttakendum 

tilgang rannsóknarinnar, hvernig gögn yrðu meðhöndluð og hvernig niðurstöður 

yrðu notaðar. Nöfnum þátttakenda var breytt til þess að halda nafnleynd sem er 

mikilvægt í eigindlegum rannsóknum. Einnig er mjög mikilvægt að trúnaður sé 

virtur þar sem um er að ræða viðtöl og athuganir á lífi fólks (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006-b).  

5.3 Niðurstöður rannsóknar 

Hér verður komið inn á þær niðurstöður sem komu í kjölfar tveggja viðtala við 

fagfólk og þátttökuathugun í meðferðarhópi (stuðningshópur) fyrir spilafíkla.  

Meðferð á vegum SÁÁ fyrir spilafíkla felur í sér einstaklingsviðtal við ráðgjafa í 

upphafi meðferðar. Í kjölfarið er boðið uppá að mæta á stuðningsfundi sem 

haldnir eru vikulega fyrir spilafíkla. Þessir fundir eru áhugahvatahópar og 

stuðningshópar sem hvetja til áframhaldandi spilafrís lífs. Einnig er í boði hjá 

SÁÁ helgarmeðferð þar sem spilafíklar mæta á fyrirlestra og fræðslu. 

5.4 Viðhorf fagfólks 

Mikilvægt er að fá að heyra  viðhorf fagfólks  sem hafa unnið með spilafíklum 

og þroskahömluðum eintaklingum í yfir 15 ár. Hér að neðan fáum við að heyra 

reynslusögur úr starfi Gunnar áfengis-og vímuefnaráðgjafa hjá SÁÁ og 

Sigurlaugu þroskaþjálfa sem unnið hefur með þroskahömluðum einstaklingum 

sem hafa átt í spilavanda. 

5.4.1 Viðtal við Gunnar áfengis- og vímuefnaráðgjafa 

Gunnar Guðmundsson er með alþjóðleg réttindi sem áfengis- og 

vímuefnaráðgjafi og hefur unnið á Göngudeild SÁÁ sem slíkur í yfir 15 ár. Hann 
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lærði sérstaklega um spilafíkn og í kjölfarið var farið að byggja upp og auka 

þjónustu við spilafíkla hjá SÁÁ. Fyrsta meðferð fyrir spilafíkla var haldin hjá 

SÁÁ árið 1991 og regluleg þjónusta var komin á laggirnar árið 1995. Þá var 

spilafíklum boðið að koma í einstaklingsviðtöl, mæta á stuðningshópafundi og 

regluleg meðferð í boði. Þá var byrjað að skima eftir spilafíklum á Vogi með 

skimunarprófinu SOGS (South Oaks Gambling Screen). Þá er skimað eftir því 

hvort þarna sé hugsanlegur spilavandi. Þá áttuðu stjórnendur hjá SÁÁ sig á því 

að sumir alkóhólistar sem ekki voru að ná árangri voru einnig spilafíklar. Þeir 

telja að helmingurinn af spilafíklum séu einnig efnafíklar. Þetta var því hvatinn 

af því að SÁÁ fór að sinna spilafíklum því að þetta voru þeirra skjólstæðingar 

(Gunnar Guðmundsson munnleg heimild, 18.febrúar 2013). 

Fyrir 12-13 árum hafði þroskaþjálfi frá Þroskahjálp samband við SÁÁ vegna 

einstaklings með þroskahömlun sem átti í spilavanda. Þá kom í ljós að 

einstaklingurinn hafði verið að selja blöð sem voru ókeypis á t.d. rakarastofum 

og læknastofum. Hann hafði verið að selja þau til þess að ná sér í pening til þess 

að geta spilað. Í framhaldi af því fer Gunnar að tala við þroskahamlaða 

einstaklinga til að afla sér frekari upplýsinga. Þetta var áskorun fyrir hann, því 

hann þekkti ekkert þennan heim og hafði aldrei unnið með þroskahömluðu fólki. 

Hann fer niður á Þroskahjálp og fékk aðstoð, þar var honum „kennt“ að tala við 

einstaklinga með þroskahömlun. Hann yfirvann ótta sinn og í framhaldi af því 

kom einstaklingurinn sem við ræddum hér að ofan til hans í meðferð. Fljótlega 

eftir það komu fleiri og fleiri einstaklingar með þroskahömlun í meðferð við 

spilafíkn. Það eru engar skráðar tölur um fjölda einstaklinga með þroskahömlun 

sem eiga í spilavanda en oft eru 3-4 einstaklingar með þroskahömlun af tíu 

manna hóp. Þó koma tímar þar sem enginn er með þroskahömlun í hópnum, 

þetta er mjög mismunandi (Gunnar Guðmundsson munnleg heimild, 18.febrúar 

2013). 

Gunnar sagði að hvort sem að einstaklingur er með þroskahömlun eða ekki þá er 

það alltaf gott að aðstandendur „skipti sér af“. Tala við spilafíkilinn og myndi 

pressuna til þess að auka batalíkur hans. Fara með honum á SÁÁ og gera kröfur 

um að eitthvað sé gert til þess að aðstoða spilafíkilinn. Einstaklingar sem búa 

sambýlum eða fá þjónustu heim til sín hafa fengið fylgd fagfólks á SÁÁ og verið 

í meðferð í einhvern tíma og flestir þeirra ná að losna útúr þessu, hætta að spila 
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og ná bata, að sögn Gunnars. Þroskaþjálfar hafa komið með þjónustunotendum 

sínum, en þeir eru þó ekki viðstaddir með í einkaviðtölum, stuðningshópum eða 

meðferðum, heldur fylgja viðkomandi á staðinn (Gunnar Guðmundsson, 

munnleg heimild 18 febrúar 2013). 

Gunnar heldur því fram að það sé engin munur er á spilafíklum hvort sem þeir 

eru með þroskahömlun eða ekki. Allir spila með eftirvæntingu og von um ágóða, 

það vilja allir græða pening, um það snýst þetta. Þetta byrjar sem skemmtun, þú 

ert að gera þér dagamun. Flestir einstaklingar með þroskahömlun sem eiga í 

spilavanda eru í spilakössunum, þeir eru aðgengilegir, þetta er einfalt og auðvelt 

að læra á þetta. Í spilakössum er það tilviljunum háð hver niðurstaðan er en þegar 

þú ert orðinn spilafíkill telur þú þig geta haft áhrif á niðurstöðuna. Spilafíkillinn 

heldur að hann geti bætt sig og heldur áfram að spila og getur ekki hætt (Gunnar 

Guðmundsson munnleg heimild, 18.febrúar 2013). 

Gunnar telur mikilvægt að skilja vel hvað gerist þegar um spilafíkn er að ræða 

hann lýsti þessu svo: Til þess að fá skýrari mynd á hvernig spilafíkillinn hugsar 

þá má líkja því við það þegar þú notar áfengi, þá ertu í vímunni í ákveðinn tíma. 

Það er eins með þegar þú ert að spila þá ertu að veðja í hvert skipti, þannig 

eftirvæntingin og spennan er mjög mikil. Spilafíkillinn er t.d. að spila og ef það 

kemur ekki vinningur þá fer hann niður fyrir normið, þá er bara að spila aftur til 

þess að vinna og fara upp fyrir normið. Þetta losar um boðefni í heilanum, það er 

efnafræði heilans sem skapar þessa líðan. Þetta sveiflast upp og niður, upp og 

niður og það á sér stað mikil geðshræring og sveifla á meðan spilafíkillinn spilar. 

Þegar hann svo hættir að spila er hann yfirleitt mjög tómur og fer í fráhvörf, líður 

illa og fer þá aftur að spila. Það var þá eitt sem Gunnar sagði sem fékk mikið á 

mig og lét mig hugsa aðeins betur um þetta, það var setningin „Fyrir mig, þegar 

ég fór að vinna í þessu þá lít ég svo á að ef ég sé börn vera að spila í 

spilakössun, ég lít það jafn alvarlegum augum eins og þau séu að drekka. Bara í 

mínum huga er það bara svipaður hlutur“ (Gunnar Guðmundsson munnleg 

heimild, 18. Febrúar 2013). 

Í síðari viðtalinu við Gunnar lagði ég áherslu á að fá að vita aðeins meira um 

meðferðarúrræðin. Ég hafði í millitíðinni talað við þroskaþjálfa sem taldi að 

einfalda þyrfti meðferðina fyrir þroskahamlaða einstaklinga. Gunnar sagði í raun 

væri sama meðferð í boði fyrir þroskahamlaða einstaklinga og aðra, þeir eru 
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saman í hópi. Gunnar sagði að reynt væri að einfalda hlutina, segja hvað má og 

hvað má ekki, þegar rætt er við þroskahamlaðan einstakling. Þeir setja einfaldar 

reglur eins og til dæmis, það er vont að spila (Gunnar Guðmundsson munnleg 

heimild, 15.mars 2013). 

Í meðferð hjá SÁÁ er í grunninn sama hugmyndafræði og hjá GA samtökunum, 

bara að hætta að spila. Hugmyndafræðin hjá SÁÁ í sambandi við spilafíkn er 

einfaldlega sú að spilafíkill þurfi að hætta alveg. Það er ekki hægt að kenna 

honum að spila því þeir hjá SÁÁ líta á spilafíkn sem heilasjúkdóm og ef 

viðkomandi spilar þá mun hann ekki ráða ferðinni (Gunnar Guðmundsson 

munnleg heimild, 15.mars 2013). 

Gunnar sagði að viðtöl sem boðið væri upp á fyrir spilafíkla skiptu miklu máli,. 

því þegar þeir hafa tekið ákvörðun um að hætta eru þeir svo lengi tvístígandi. 

Viðtölin skipta miklu máli þar sem eru sett upp plön um fundi og bataáætlun. Þá 

er gerð bataáætlun sem þarf að fylgja að minnsta kosti fyrstu 6 mánuði batans. Þá 

er talað um að koma reglu á matarvenjur, borða hollan og fjölbreyttan mat, þá á 

að reyna að forðast reykingar og kaffidrykkju. Þá er mælt með að hreyfa sig 

daglega til þess að losa við streitu, gefa sér tíma á hverjum degi til þess að slaka 

á og hafa svefninn reglulegan. Í dagsáætluninni þarf einnig að hafa tíma fyrir 

sjálfsrannsóknir og hugleiðingar. Þetta er nauðsynlegt til þess að sinna andlegri 

og líkamlegri heilsu svo að viðkomandi fari ekki á fallbraut. Allir styðja hvern 

annan í því sem þeir eru að gera, bataáætluninni. Þetta er hópavinna, eins og í 

fíknimeðferð nema hér er viðfangsefnið spilafíknin Þá eru helgarmeðferðar sem 

ganga út á að það eru fyrirlestrar og fræðsla. Einnig eru GA-fundir einu sinni í 

viku á Vogi og líka reglulega í Staðarfelli. Þetta er meðferðin í hnotskurn. Engin 

eftirfylgni er eftir meðferð en markmið þeirra hjá SÁÁ er að koma spilafíklum út 

í GA-samtökin þar sem þeir fóta sig í þessu sjálfir. Sumir spilafíklar eru í miklu 

sambandi við þá hjá SÁÁ en aðrir eru í litlu sem og engu sambandi (Gunnar 

Guðmundsson munnleg heimild, 15.mars 2013). 

Þegar viðtalið var tekið var Gunnar að vinna með hóp þar sem var einn 

einstaklingur í hópnum með þroskahömlun, tveir einstaklingar með 

þroskahömlun voru í þessum stuðningshóp en eru dottnir út. Viðkomandi 

einstakling gengur vel og hann er þarna á sínum eigin forsendum og hann er 

studdur í því sem hann er að gera. Nálgun hans á hlutunum er ekki alltaf sú sama 
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og hjá ófötluðum, hann horfir á þetta öðruvísi og virðist vanta þessa félagslegu 

tengingu sem aðrir hafa (Gunnar Guðmundsson munnleg heimild, 15.mars 

2013). 

5.4.2 Viðtal við Sigurlaugu þroskaþjálfa 

Sigurlaug Jónsdóttir þroskaþjálfi hefur sem trúnaðarmaður hjá Þroskahjálp 

kynnst töluvert af fólki með þroskahömlun sem hefur átt við spilafíkn að stríða. 

Hún hefur fylgt nokkrum einstaklingum með þroskahömlun í meðferðarúrræði 

SÁÁ og fylgst með hvernig þeim vegnar (Sigurlaug Jónsdóttir munnleg heimild, 

12.mars 2013). 

Hún talaði um að fjöldi spilafíkla jókst á sama tíma og spilakössunum fjölgaði. 

Spilakassarnir blasa við fólki og einstaklingar með þroskahömlun eiga oft 

erfiðara með að setja sér mörk heldur en aðrir, þeim finnst þetta  líka gífurlega 

spennandi. Hún telur það vera mikil hindrun fyrir einstaklinga með 

þroskahömlun að þeir eru viðkvæmari og einnig eru þeir oft svo félagslega 

einangraðir. Sigurlaug sagði mér sögu af manni sem er henni afar minnistæður 

þar sem hann var sá fyrsti sem hún þekkti sem átti í spilavanda. Hún og nánustu 

aðstandendur tóku eftir því að eitthvað var að hjá honum, hann var mjög ör og 

ólíkur sjálfum sér. Hann neitaði því að eitthvað væri að en þau héldu áfram að 

þrýsta á hann. Sigurlaug þekkti hann mjög vel og gat notað það til þess að 

nálgast hann. Hann bjó einn og hafði aðgang að þjónustu. Einn daginn bað 

Sigurlaug hann um að hleypa sér inn til hans. Hann opnaði að lokum og þá blasti 

við henni þessi eymd, íbúðin var næstum tóm fyrir utan dýnu sem hann svaf á. 

Þá hafði hann selt eigur sínar til þess að fá pening til að spila. Hún fann að hann 

vildi hjálp og hafði samband við þá hjá SÁÁ, í framhaldi var hún í sambandi við 

þá og lærði mikið um þessa fíkn. Hann fór þá í meðferð hjá SÁÁ og spilaði ekki 

mánuðum saman. Hún tjáði mér það að þessa sögu væri hún að segja því hún 

vissi af mörgum þroskahömluðum einstaklingum sem eru að ganga í gegnum 

þetta sama (Sigurlaug Jónsdóttir munnleg heimild, 12.mars 2013). 

Sigurlaug telur vera mjög góða hópavinnu hjá SÁÁ og að þau hefðu fengið mjög 

góða hjálp þar. Henni finnst þó þurfa að einfalda meðferðina fyrir þroskahamlaða 

einstaklinga því henni finnst eins og þeir séu sumir hverjir ekki alveg að ná 

þessu. En henni fannst vera mjög góður stuðningur frá SÁÁ og hún telur að 
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meirihlutinn sem fari í meðferð nái bata og að meðferðin skili árangri (Sigurlaug 

Jónsdóttir munnleg heimild, 12.mars 2013). 

Þegar Sigurlaug var spurð hve langt þroskaþjálfar mættu ganga sem fagaðilar ef 

að þjónustunotandinn vill ekki hjálp. Hún svaraði því að þetta væri jú endalaust 

spurningin, togstreitan á milli velferðar og sjálfræðis og að virða rétt 

einstaklingsins. Eitt af aðalatriðunum er að þekkja einstaklinginn vel og meta 

hvert tilvik fyrir sig. Það reynir mjög mikið á innsæið og í rauninni hversu langt 

má ganga á hans plani. Hún vísar því í söguna um einstaklinginn hér að ofan að 

þá var alveg nauðsynlegt að grípa inn í á þeim tíma. Þá þarf fagfólk eða nánustu 

aðstandendur að getað talað við einstaklinginn og útskýrt þessa stöðu fyrir 

honum, svo hún sé skýr, að hann skilji hvað sé í gangi. Þegar allt kemur til alls er 

í rauninni einungis hægt að biðja viðkomandi einstakling um samvinnu og reynt 

að útskýra að þetta sé honum fyrir bestu. Þá sagði hún „Það er í rauninni okkar 

starf sem fagaðilar að einfalda hlutina fyrir þessa einstaklinga. Og við sem erum 

í nærþjónustu við fatlaða, við getum líka leitað til fræðslu með þeim. Við verðum 

að taka tillit til þeirra, hvar þau eru stödd hverju sinni“. Við verðum að reyna að 

virða á sama tíma rétt þeirra og velferð. Það er okkar starf að veita góðan 

stuðning (Sigurlaug Jónsdóttir munnleg heimild, 12. mars 2013). 

5.4.3 Þátttökuathugun 

Í þátttökuathuguninni fékk ég að sitja með á stuðningshópsfundi fyrir spilafíkla 

og var það mjög áhugavert. Þar sem ég virði trúnað allra þátttakenda mun ég 

ekki nafngreina einstaklingana, en það kom mér mjög á óvart hversu ólíkir 

aðilarnar voru. Á fundinum voru fjórir einstaklingar auk ráðgjafans, um var að 

ræða eina konu, þrjá karlmenn, einn þeirra með þroskahömlun og talsverður 

aldurssmunur var á hópnum. Þá var einn mjög vel fjárhagslega staddur en hinir 

ekki. Ég gerði mér enn betri grein fyrir því hversu gífurleg áhrif spilafíknin hefur 

á líf fólks og aðstandenda þeirra. Þarna var komin saman hópur af spilafíklum 

sem deildi reynslu sinni, þeir töluðu um hvernig staðan væri á þeim í dag og 

hvað þeim liði miklu betur þegar þeir voru spilafríir. Gunnar hafði sagt mér að 

oft væru um 10 einstaklingar á hverjum fundi og þar af yfirleitt 3-4 einstaklingar 

með þroskahömlun sem er mjög há tala.  Áfengis- og vímuefnaráðgjafi stjórnaði 

fundinum og byrjaði á því að spyrja alla hvernig þeim liði og hvað væri að frétta. 
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Þá gaf hann fyrsta einstaklingnum orðið og fór hringinn þannig allir fengu að tjá 

sig. 

Allir aðilar í hópnum tjáðu sig svipað mikið og voru stuðningur fyrir hvern 

annan á meðan þeir töluðu. Á fundinum var rætt um hvort aðilarnir spiluðu 

ennþá eða hvenær þeir spiluðu síðast og einnig var talað um daglegt líf og þær 

hindranir sem þeir mættu á hverjum degi. Allir þátttakendur hlustuðu af ákefð á 

hvert annað og óskuðu hvert öðru góðs gengis og mikið var um hrós. Áhugavert 

var að á meðan fundinum stóð gerðu hópameðlimir engan greinamun á því hvort 

að einstaklingur var með þroskahömlun eða ekki. Einungis var horft á 

sameiginlegan spilavanda hópsmeðlima. 

Ég tel að virk hlustun, hrós og það að geta talað um þennan sjúkdóm við aðra 

sem glíma við slíkt hið sama hljóti að veita mikinn stuðning og hjálpi til við að 

ná bata. 
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6 Samantekt og umræða 

Spilafíkn hefur aukist meðal einstaklinga á Íslandi síðastliðin ár og er stór hluti 

þeirra með þroskahömlun eða um 30-40% af öllum spilafíklum. Úrræðin sem 

standa spilafíklum til boða eru þau sömu fyrir alla, hvort sem um er að ræða 

einstaklinga með þroskahömlun eða ekki. Úrræðin sem eru í boði eru 

einstaklingsviðtöl hjá ráðgjafa á Göngudeild SÁÁ, stuðningshópar og 

helgarmeðferðir. 

Mikilvægt er einfalda meðferðir fyrir einstaklinga með þroskahömlun til þess að 

mæta þeirra þörfum og er það í verkahring fagfólks að sjá til þess að þau skilji 

hvað spilafíkn er og hvað standi þeim til boða. Það þarf að sjá til þess að 

sjálfræði einstaklinga með þroskahömlun sé virt og að þau séu nógu vel upplýst 

til þess að taka eigin ákvarðanir um hvað þau vilji gera að hverju sinni. 

Þegar hugtakið spilafíkn er til umræðu er oft ekki horft á hana sem þann mikla 

vanda sem hún getur verið. Eins og kemur fram í kafla 2.1 getur spilafíkn leitt til 

ólíkra fíkna eins og áfengis- og vímuefnavanda. Spilafíklar glíma oft við 

þunglyndi, kvíða, streitu og andlega vanlíðan. Einnig kemur í ljós í kafla 2.2 að 

spilavandi meðal fullorðinna Íslendinga hefur aukist um 0,9% á fjórum árum, 

eða frá árinu 2007-2011. Vegna vaxandi vanda hjá spilafíklum þarf að huga 

sérstaklega að meðferðarúrræðum (Daníel Þór Ólason, 2012). 

Mikilvægt er að einstaklingar sem glíma við spilafíkn viti hvert þeir eigi að leita 

til þess að fá aðstoð. Á Íslandi er eingöngu hægt að leita sér aðstoðar vegna 

spilavanda hjá Göngudeild SÁÁ. Í kafla 2.3 er komið inná þau meðferðarúrræði 

sem þar eru í boði. Ef einstaklingur telur sig eiga í spilavanda getur hann pantað 

viðtal hjá ráðgjafa. Í kjölfarið er boðið uppá að mæta á stuðningsfundi og einnig 

er í boði helgarmeðferð sem samanstendur af fræðslu og fyrirlestrum um 

spilafíkn. 

Einstaklingar með þroskahömlun hafa í gegnum tíðina barist fyrir tilverurétti 

sínum og áður fyrr var litið á þá sem ómennska, sjúklinga og skepnur. Í kafla 3.3 

er talað um hugmyndina um eðlilegt líf sem gerði fólki það kleift að búa við 

sömu lífskjör og aðrir í samfélaginu eða það sem talið eðlilegt er (Dóra 
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Bjarnason, 1991). Það ber að hafa hugmyndina um eðlilegt líf í huga þegar 

kemur að einstaklingum með þroskahömlun sem kljást við spilafíkn. Koma skal 

fram við alla spilafíkla eins hvort sem þeir eru með þroskahömlun eða ekki. 

Þessu er fylgt eftir hjá SÁÁ þar sem úrræði og meðferðir við spilafíkn eru þær 

sömu fyrir alla. 

Einstaklingar með þroskahömlun er minnihlutahópur og á hann til að lenda undir 

í samfélaginu. Eins og talað er um í kafla 3.4 og 3.5 þá er staðan í dag sú að stór 

hluti fatlaðs fólks býr við fátækt og er oft félagslega einangrað (Guðrún 

Hannesdóttir, 2010). Sigurlaug talar um að þetta sé mikil hindrun fyrir fólk með 

þroskahömlun, félagslega einangrunin og að þessi hópur sé viðkvæmari en annað 

fólk. Hún talar einnig um það að spilakassarnir blasa mjög gjarnan við fólki og 

að einstaklingar með þroskahömlun eigi oft erfiðara en aðrir með að setja sér 

mörk. 

Mannréttindi fela það í sér að fá að taka ábyrgð á sjálfum sér og eiga 

mannréttindi að vera fyrir alla. Mannréttindi eru nátengd hugtakinu sjálfræði sem 

felur  í sér að fá að taka ákvarðanir um sitt eigið líf og að óskir og vilji 

einstaklingsins sé virtur. Í viðtali mínu við Sigurlaugu þroskaþjálfa talar hún um 

togstreituna á milli velferðar og sjálfræðis og að fagfólki ber að virða rétt 

einstaklingsins. Hún telur það eitt af aðalatriðum í starfi fagfólks að þekkja 

einstaklinginn vel og meta hvert atvik fyrir sig. 

Í kafla 4.3 er farið í skerðingu á sjálfræði sem getur verið mjög vafasamt en 

stundum nauðsynlegt. Það getur verið mjög erfitt að finna samræmi milli 

sjálfræðis og forræðis þegar að kemur sambandi fagfólks og 

þjónustunotendanna. Ef að hæfni einstaklings er skert að einhverju leyti þarf 

fagmaður stundum að taka ákvarðanir fyrir þjónustunotandann. Það þarf hins 

vegar að sjá til þess að þessi vanhæfni stafi ekki af því að þjónustunotandi hafi 

ekki verið nógu vel upplýstur um málið (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). Eins og kemur fram í viðtalinu við Sigurlaugu þá er það starf 

fagfólks að útskýra stöðuna að hverju sinni fyrir þjónustunotandanum. Til dæmis 

ef að hann er að kljást við spilafíkn þarf hann að skilja hvað sé í gangi. Hún segir 

að starf fagaðila sé að einfalda hlutina fyrir þessa einstaklinga. Einungis er hægt 

að biðja þjónustunotandann um samvinnu og reyna að útskýra að þetta sé þeim 

fyrir bestu. 
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Í kafla 4.4 er komið inná hugtakið valdeflingu sem er flókið hugtak og hefur það 

ýmsar skilgreiningar, svo sem sjálfræði, mannréttindi og lífsgæði. Valdefling 

eykur sjálfstæði og segir að þjónustunotandinn viti best um sitt líf og fái tækifæri 

til þess að taka sínar ákvarðanir hvort sem öðrum líkar það eður ei. Þegar kemur 

að einstaklingi með þroskahömlun sem á við spilafíkn að stríða er mikilvægt að 

hafa hugtakið valdeflingu í huga, það þarf að færa valdið yfir til 

þjónustunotandans og á sama tíma útskýra stöðuna fyrir honum eins vel og hægt 

er (Hanna Björg Sigurjónsdóttir-a, 2006). Gunnar talar um það að fagfólk komi 

með þjónustunotendum sínum til SÁÁ en eru ekki viðstaddir í 

einstaklingsviðtölum, stuðningshópum eða helgarmeðferðunum. Hann kemur þá 

með mikilvægan punkt sem er að hvort sem að einstaklingur er með 

þroskahömlun eða ekki þá er alltaf gott að aðstandendur eða fagaðilar “skipti sér 

af”. Tali við spilafíkilinn og myndi pressu til þess að auka batalíkur hans.  

 

Spurningin sem ég vildi svara í þessari ritgerð var : 

Hvaða úrræði eru í boði fyrir þroskahamlaða einstaklinga sem kljást við 

spilafíkn? Hvað getur fagfólk gert til þess að aðstoða þjónustuþega sína á 

árangursríkan hátt? 

Fyrir spilafíkla eru sömu úrræði í boði fyrir einstaklinga með þroskahömlun og 

ófatlaða. Úrræðin eru í boði á Göngudeild SÁÁ. Þau úrræði sem standast til boða 

eru einstaklingsviðtöl hjá ráðgjafa sem býr til bataáætlun í samráði við 

spilafíkilinn. Stuðningshópar sem haldnir eru einu sinni í viku og 

helgarmeðferðir sem bjóða uppá fræðslu og fyrirlestra um spilafíkn. 

Fagfólk getur verið spilafíklum til stuðnings og ráðlagt þeim hvað það telur að 

því sé fyrir bestu. Fagfólk skal reyna að útskýra stöðuna fyrir spilafíklum á sem 

árangursríkasta hátt og þarf þá oft að einfalda hlutina fyrir þeim. Fagaðilar geta 

leitað fræðslu með þjónustunotendum sínum. Mikilvægast er að muna að allt 

sem gert er þarf að gerast á forsendum spilafíkilsins, einungis er hægt vera til 

staðar og útskýra málin, stundum er samt nauðsynlegt að grípa inní en það getur 

reynst mjög erfið ákvörðun sem meta þarf hverju sinni. 
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7 Lokaorð 

Engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi og tel ég mjög 

mikilvægt að rannsaka stöðu þessa hóps með spilafíkn. Nauðsynlegt er fyrir 

spilafíkla, fagfólk og aðra aðstandendur að vita hvað ber að gera ef 

þroskahamlaður einstaklingur er haldinn spilafíkn, hvert á að leita og hvaða 

úrræði eru í boði.  

Til þess að koma í veg fyrir aukningu á spilafíkn hjá þroskahömluðum 

einstaklingum dettur mér í hug hvort hægt sé að koma upp forvörn. Forvörnin 

gæti þá til dæmis verið í formi fræðslu og fyrirlestra fyrir einstaklinga með 

þroskahömlun, nánustu aðstandendur og fagfólk. Einnig finnst mér mikilvægt að 

einhver eftirfylgni sé til staðar svo hægt sé að vita hvort þessir einstaklingar séu 

að falla og halda áfram að spila eftir meðferð eða hvort þeir ná bata.  
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