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ÁGRIP 

 Í samfélagi nútímans eru skjólstæðingar iðjuþjálfa virkari þátttakendur í 

þjónustuferlinu. Hlutverk iðjuþjálfans er að styðja skjólstæðingana í að koma af stað 

breytingum svo þeir verði sáttir við frammistöðu sína og geti stundað þá iðju sem er þeim 

mikilvæg. Svo að iðjuþjálfar geti þetta þurfa þeir að fá skýra mynd af því sem skjólstæðingar 

þeirra eiga í erfiðleikum með og til þess nota þeir m.a. matstæki. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að leiða í ljós hvernig skjólstæðingar iðjuþjálfa meta færni sína við iðju, 

mikilvægi einstakra athafna og hvaða athafnir þeir vilja ráða betur við. Upplýsingum var 

safnað með matstækinu Mat á eigin iðju (Occupational Self Assessment). Notagildi 

matstækisins var kannað í íslenskri þýðingu. Megindleg rannsóknaraðferð var notuð og unnið 

úr gögnum með lýsandi tölfræði. Hentugleikaúrtak var valið úr þýði allra skjólstæðinga 

iðjuþjálfa á Reykjalundi, endurhæfingu og voru þátttakendur 131. Niðurstöður sýndu að sú 

athöfn sem meirihluti skjólstæðinganna átti erfitt með var að ráða líkamlega við það sem þeir 

þurftu að gera og var þetta einnig sú athöfn sem skjólstæðingarnir vildu oftast ráða betur við. 

Sá munur var á körlum og konum að konurnar áttu erfitt með athafnir sem tengjast 

heimilisstörfum og einnig að ná því sem þarf að gera. Að þeirra mati er mikilvægt að geta séð 

um sjálfa sig og komist leiðar sinnar. Körlunum fannst aftur á móti erfitt að tjá sig við aðra og 

slaka á og þeim fannst mikilvægt að gera það sem þeir hafa ánægju af og að axla þá ábyrgð 

sem þeim ber. Matstækið endurspeglaði vel athafnir daglegs lífs og það hjálpaði 

skjólstæðingum að velja það sem þeir vildu ráða betur við. Það kom í ljós að iðjuvandi 

skjólstæðinga í endurhæfingu er margvíslegur og kallar það á fjölbreytta þjónustu iðjuþjálfa. 
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ABSTRACT 

In today’s society occupational therapy clients take an increasingly active role in their 

health care. The occupational therapists role is to support the client in the process of change, 

to enable satisfaction with performance and performance of occupations that are meaningful. 

To achieve this therapists require a clear picture of client’s difficulties and use assessments 

amongst other methods to gain information. The aim of this research was to describe how 

occupational therapy clients perceive their occupational competence, value particular tasks 

and identify occupations they want to better perform. Data was collected using the 

Occupational Self Assessment. Application of the Icelandic version of the assessment was 

explored. A quantitative research method was used; data analyzed and presented using 

descriptive statistics. Data were collected from a convenience sample of occupational therapy 

clients from “Reykjalundur” rehabilitation centre, 131 participants took part in the study. 

Results revealed that the majority of participants had difficulty physically managing what 

they had to do. Participants also stated that they wanted most of all to improve performance in 

this area. There was a difference between females and males, females reported difficulty 

performing domestic tasks and having time to complete daily tasks, they valued being able to 

look after themselves and being able to get about. Males reported difficulty with expressing 

themselves to others and relaxing. They valued being able to do what they enjoy and 

managing their responsibilities. The assessment reflects well daily occupations and this 

assisted participants to choose that they wished to better perform.  
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