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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun fólks, sem hlotið hefur mænuskaða 

eftir slys, á þeirri endurhæfingu sem það fékk frá Grensásdeild Landspítala 

Háskólasjúkrahúss með sérstakri áherslu á líkamlega, sálræna og félagslega þætti 

hennar. Einnig að kanna stuðning við fjölskylduna og upplifun þátttakenda á hversu vel 

þeim fannst þau undirbúin fyrir útskrift heim. Rannsóknin byggir á eigindlegri 

aðferðafræði þar sem tekin voru hálfstöðluð viðtöl við sjö einstaklinga sem höfðu lokið 

endurhæfingu frá Grensásdeild á árunum 2004 til 2009.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að þátttakendur upplifðu endurhæfinguna að 

mestu með áherslu á líkamlegann þátt hennar en fannst sálfélagslega þættinum ekki 

gert jafn hátt undir höfði, sem þau töldu öll mjög mikilvægan. Nánast allir viðmælendur 

voru ánægðir með þá líkamlegu endurhæfingu sem þau fengu en mjög óánægð með þá 

sálfélagslegu aðstoð sem í boði var. Allir viðmælendurnir ræddu um skort á stuðningi við 

fjölskylduna og voru sammála um mikilvægi hennar í endurhæfingunni. Upplifun 

viðmælenda við að útskrifast var þeim flestum erfið og lögðu þau áherslu á mikilvægi 

þess að hafa tengil við Grensásdeild eftir að heim var komið. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að bæta þurfi sálfélagslega aðstoð við fólk með 

mænuskaða í endurhæfingu þess á Grensásdeild ásamt því að aðstoða fjölskylduna í 

heild við að takast á við breyttar aðstæður í endurhæfingunni sem og þegar heim er 

komið.  

 

Efnisorð: Félagsráðgjöf, mænuskaði, endurhæfing, sálfélagslegur stuðningur 
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Abstract 

The main aim of this research was to study the experiences of people with spinal cord 

injury use of the National Hospital/Grensás division rehabilitation services.The goal was 

to explore what kind of support families of the participants got and how ready the 

participants felt for everyday life when they were discharged from Grensás. The 

research is based on qualitative metthods where semi structured interviews were 

conducted with seven individuals who had finished rehabilitation from Grensás in the 

years 2004 to 2009. The main findings in the study were that the participants felt that 

the rehabilitation was mainly focused on the physical part of it and not enough on the 

psychosocial support which everyone of them felt was equally important. Almost all the 

participants were satisfied with the physical rehabilitation they received but equally 

unsatisfied with the lack of psychosocial support that were offered. All the participants 

discussed the lack of family supportand all agreed on the importance of it as a part of 

the rehabilitation process. Most of them felt it was difficult to part from Grensás and 

felt it was important to be able to have easy contact there after returning home. The 

results of the research indicate that improvement is greatly needed of the psychosocial 

rehabilitation for people suffering SCI and more family support is also needed. 

 

 

 

Key words: Social work, spinal cord injury, rehabilitation, psychosocial support 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verksins var Dr. 

Steinunn Hrafnsdóttir dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og fær hún þakkir fyrir 

góðan stuðning, verðugar ábendingar og yfirlestur á útdrætti. Fyrst og fremst vil ég 

þakka viðmælendum mínum fyrir það traust sem þeir sýndu mér með þátttöku sinni og 

fyrir að gefa sér tíma í að deila reynslu sinni með mér. Án þeirra hefði þessi rannsókn 

aldrei orðið að veruleika. Frosti Þórðarson bróðir minn, fær miklar þakkir fyrir stuðning, 

ábendingar og aðstoð við skilning og þýðingu á enskum heimildum. Sérstakar þakkir fær 

hann og vinkona mín Lilja Sólveig Óskarsdóttir fyrir að þýða íslenska útdráttinn yfir á 

ensku. Einnig vil ég þakka Erlendi Steinþórssyni fyrir prófarkalestur. Síðast en ekki síst 

fær eiginmaður minn Halldór Þorkelsson og dætur mínar Kara Líf og Elma Sól þakkir fyrir 

skilning, þolinmæði og fórnfýsi meðan á vinnu þessarar ritgerðar stóð. 

Ég vil tileinka þessa ritgerð öllu því fólki sem hefur hlotið mænuskaða á Íslandi og 

farið í gegnum endurhæfingu vegna þess. Þið eruð hetjur. 
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1 Inngangur  

Öll heyrum við af slysum sem eiga sér stað, í umferðinni, á hestbaki, á skíðum og svo mætti 

lengi telja. Við fáum að heyra í fréttum að viðkomandi einstaklingur sé þungt haldinn á 

gjörgæslu og ef til vill líka í öndunarvél. Ef einstaklingurinn lifir þá eru næstu fréttir að ástand 

hans sé eftir atvikum gott. Síðan heyrist ekkert meir og við gleymum slysinu og manneskjunni 

sem liggur á gjörgæslu og líður eftir atvikum vel. En hvað svo? Hvað verður um einstakling sem 

lendir í slysi og hálsbrotnar? Hver er hans saga?  

Mænuskaði hefur slík áhrif á allt líf einstaklingsins hvort sem það er líkamlegt, andlegt eða 

félagslegt að ekkert verður eins aftur. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að vel 

sé staðið að endurhæfingu fólks með mænuskaða til að aðlögun þess út í samfélagið verði sem 

farsælust (Müller, Peter, Cieza og Geyh, 2012; Song og Nam, 2010). Það er ekki bara 

einstaklingurinn sjálfur sem þarf að upplifa og aðlagast nýju lífi heldur allt hans kerfi, það er að 

segja fjölskylda, vinir, atvinnuveitendur og það samfélag sem kemur að lífi einstaklingsins. 

Mikilvægi félagslegs stuðnings skiptir fólk með mænuskaða öllu máli. Til að sá félagslegi 

stuðningur, sem einstaklingurinn hafði fyrir slysið, dvíni ekki eða hverfi er það nánast 

lífsspursmál að styrkja hann og efla í endurhæfingunni. Án fjölskyldu og vina er félagslegur 

stuðningur heldur rýr sem skilar út í samfélagið einstaklingi sem á erfitt með að takast á við 

nýtt líf. Sá einstaklingur er í mikilli hættu að þróa með sér þunglyndi, misnota vímuefni og 

einangrast félagslega sem svo eykur hættuna á lífshættulegum fylgikvillum vegna lélegs eftirlits 

og sjálfsvanrækslu  (Byrnes og.fl., 2012; Murphy, O’Hare og Wallis, 2010; Müller o.fl., 2012). 

1.1. Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun fólks með mænuskaða á það hvernig þau 

upplifðu endurhæfinguna á Grensásdeild, fyrir sig og fjölskyldu sína. Einnig að fá innsýn í það 

hversu vel þeim fannst þau undirbúin fyrir lífið eftir útskrift. Tilgangurinn var að leyfa rödd 

þeirra að heyrast, ásamt því að koma þeirra sjónarmiðum á framfæri.  

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á endurhæfingu 

segir að hún eigi að taka mið af því að skjólstæðingur nái aftur eins góðri líkamlegri, andlegri og 

félagslegri færni og hægt er. Með það að leiðarljósi voru eftirfarandi rannsóknarspurningar 

settar fram: 
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Hver er upplifun fólks af líkamlegri, sálrænni og félagslegri endurhæfingu á Grensásdeild?  

Fékk fjölskyldan stuðning og þá hvernig? 

Hversu vel fannst þeim þau undirbúin fyrir heimkomu eftir endurhæfinguna? 

1.2. Val á viðfangsefni 

Árið 2007 var afdrifaríkt ár í lífi bróður míns og fjölskyldunnar. Það sumar lendir hann í 

mótorhjólaslysi, hálsbrotnar og hlýtur varanlegan mænuskaða í kjölfarið. Hans var getið til að 

byrja með í fréttum en því var hætt þegar hann var kominn úr allri lífshættu. Endurhæfing hans 

tók um eitt ár á endurhæfingardeildinni á Grensá. Mín persónulega reynsla var kveikjan að 

þessari rannsókn ásamt BA ritgerð minni í félagsráðgjöf árið 2012 sem ber heitið Aðlögun að 

nýju lífi eftir mænuskaða, með áherslu á heildarsýn. Þær niðurstöður sem fengust úr þeirri 

vinnu voru meðal annars að skortur er á sálfélagslegri nálgun og stuðningi við fjölskylduna í 

endurhæfingu fólks með mænuskaða á Íslandi.  

1.3. Hagnýtt gildi rannsóknar 

Mikið hefur verið rannsakað af öllu sem snýr að líkamlegri endurhæfingu, aðgengi og 

fylgikvillum mænuskaða en minna af sálfélagslegum þáttum. Síðustu ár hafa rannsóknir farið 

vaxandi, sem fjalla um mikilvægi þess að huga að sálfélagslegum áhrifum og þýðingu félagslegs 

stuðnings fyrir betri aðlögun fólks með mænuskaða. Rannsakendur hafa bent á mikilvægi þess 

að skoða betur hvaða stuðningsþættir það eru helst sem nýtast í endurhæfingu fólks með 

mænuskaða.  Ekki er vitað til að sambærileg þjónustukönnun á upplifun fólks með mænuskaða 

af endurhæfingu sinni á Grensásdeild hafi verið framkvæmd áður. Því telur rannsakandinn að 

rannsóknin geti haft nýsköpunargildi að því leytinu að fá innsýn í upplifun fólks og reynslu þess 

af hvað sé að virka vel og hvað megi betur fara. Þó ber að taka það fram að aldrei er hægt að 

alhæfa út frá eigindlegri aðferðafræði en hún gefur mikilvægar vísbendingar. Mikilvægi slíkrar 

rannsóknar er að leyfa rödd notenda að heyrast svo hægt sé að mæta þörfum þeirra út frá 

heildrænni nálgun sem byggð er á reynslu og upplifun þeirra sjálfra.  

Mat rannsakanda er að slík þjónustukönnun sé ávinningur fyrir alla sem standa að 

endurhæfingu fólks með mænuskaða, hvort sem það er einstaklingurinn sjálfur, fjölskylda hans, 

starfsfólk Grensáss eða samfélagið í heild sinni. 
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1.4. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm hluta. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er fjallað um mænuskaða 

almennt ásamt því að dregin er upp mynd af því sem fólk með mænuskaða þarf að glíma við 

hvern dag. Endurhæfing er skilgreind og fjallað um lífsálfélagslega endurhæfingu þar sem rætt 

er um mikilvægi slíkrar nálgunar. Endurhæfingin á Grensásdeild er kynnt og lýkur kaflanum á 

fræðilegri umfjöllun um starf félagsráðgjafans í endurhæfingu fólks með mænuskaða. Kaflinn  

þar á eftir fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar og fjallað er um niðurstöður hennar í 

kaflanum á eftir. Síðasti hlutinn er umræða og lokaorð. 
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2 Fræðilegur kafli 

Kaflinn skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um hvað mænuskaði er og hvað orsakar 

hann og þar á eftir er umfjöllun um þau vandamál sem einstaklingur með mænuskaða þarf að 

glíma við í sínu daglega lífi. Annar hlutinn fjallar um hugmyndafræði endurhæfingar og 

stefnumótun hennar á Íslandi og endar á umfjöllun um líkamlega, félagslega og sálræna 

endurhæfingu. Í þriðja hlutanum er Grensásdeild kynnt, uppbygging hennar og þjónusta 

skoðuð og að lokum er stutt umfjöllun um eftirfylgd og félagsráðgjöf á Grensásdeild. Fjórði og 

síðasti hlutinn fjallar svo um félagsráðgjöf. Komið er inn á hugmyndafræði og kenningar og 

hvernig félagsráðgjafar vinna að endurhæfingu fólks með mænuskaða. 

2.1 Hvað er mænuskaði?   

Mænuskaði er skilgreindur sem hvers konar áverki á mænu,  mist vegna þess að h n verður 

f rir þr stingi, merst eða skerst (Pulaski, 2003). 

Taugakerfi líkamans samanstendur af heila, mænu og úttaugum. Við skaða á taugakerfið 

berast boð ekki með eðlilegum hætti um kerfið. Umfang skaðans ræðst aðallega af tvennu, hve 

ofarlega skaðinn er á mænunni og hvort um alskaða eða hlutaskaða er að ræða. Skaðinn getur 

orsakast vegna hryggjarbrots, höggs eða einhver skonar þrýstings á mænuna. Afleiðingarnar 

geta verið tímabundinn skaði (transient impairment), hlutaskaði (incomplete impairment) eða 

heilskaði (complete impairment). Við alskaða verður algjört tap á hreyfifærni og skynjun fyrir 

neðan áverkann en við hlutaskaða er takmörkuð hreyfifærni eða skynjun til staðar sem berst 

yfir skaðasvæðið. Við tímabundinn skaða sem orsakast oftast af þrýstingi á mænu gengur 

skaðinn til baka ef þrýstingnum léttir (National Institute of Neurological Disorders and Stroke 

[NINDS], 2013; Pulaski, 2003). 

American Spinal Injury Association (ASIA) hefur gefið út alþjóðlegan staðal til að greina og 

flokka færni þeirra sem hlotið hafa mænuskaða. Metið er annars vegar snertiskyn og hins vegar 

vöðvaskyn. Allri hryggjarsúlunni er skipt upp í fimm svæði, skaði á hálssvæði kallast ferlömun 

(tetraplegia). Þá er lömunin eða skerðingin í öllum útlimum, bol og grindarholslíffærum. 

Hálsliðirnir eru sjö og er hálsmænuskaði skilgreindur sem C1 til C7.  Hins vegar kallast það 

þverlömun (paraplegia) þegar skaði verður á brjóst-, lendar- eða spjaldhrygg. Sá skaði er 

skilgreindur sem T og L skaði en T1 tekur við fyrir neðan C7 og L1 fyrir neðan T12. Hver skerðing 
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líkamsstarfseminnar verður, felst aðallega í staðsetningu og alvarleika skaðans. Almennt má 

segja að því hærra sem skaðinn er á hryggnum þeim mun víðtækari er skerðingin/lömunin 

(ASIA, 2013; Atkins, 2002; NINDS, 2013; Selzer og Dobkin, 2008; Pulaski, 2003).  

Hér má sjá hverjar afleiðingarnar geta orðið miðað við hvar áverkinn er staðsettur: 

 C1 – C2 áverki: Lömun frá kinnbeinum og viðkomandi getur ekki andað að sjálfsdáðum. 

 C3 - C4 áverki: Lömun frá hálsi en örlítil hreyfigeta getur verið í öxlum. Áhrif á þindina 

sem veldur þörf á öndunaraðstoð. Oft er hægt að venja þá af öndunarvél sem eru með 

skaða á svæði C4 eftir því sem lungnastarfsemin batnar. 

 C5 áverki: Getur hreyft axlir og upphandleggsvöðva. Brjóstvöðvarnir oft veikburða og 

getur öndun orðið hröð og grunn og fólk átt í erfiðleikum með að hósta til að hreinsa 

lungun af slími. 

 C6 áverki: Getur hreyft handleggi og úlnliði en ekki fingur. 

 C7 áverki: Getur hreyft fingur en oft takmarkað. 

 T1-T5 áverki: Er að mestu með afl í höndum og hreyfigeta í brjóstvöðvum að koma inn. 

 T6 og niður, áverki: Er með fullt handafl og afl í búk færist jafnt og þétt niður með 

lækkandi skaða (ASIA, 2013, Trieschmann, 1988). Á mynd 1 sést hvaða svæði líkamans er 

lamað eftir því hvar áverkinn er á mænunni (spinalinjuries, e.d). 
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Mynd 1 - Staðsetning áverka á mænu 

2.1.1 Hvað orsakar mænuskaða 

Allt þar til eftir seinni heimsstyrjöldina dóu þeir sem hlutu alvarlegan mænuskaða eða náðu að 

lifa einhver ár við afar skert lífsgæði meðal annars vegna alvarlegra fylgikvilla sem fólk með 

mænuskaða þarf oftar en ekki að glíma við. Miklar framfarir hafa orðið í læknavísindum síðustu 

áratugi og hafa lífslíkur þeirra sem lenda í slysum aukist verulega. 85% þeirra sem lifa af 

áverkana fyrsta sólarhring eftir slys eru enn á lífi tíu árum síðar. Algengustu ástæður 

mænuskaða eru umferðarslys, föll, ofbeldi og frístundaslys (Atkins, 2002; NINDS, 2013; Pulaski, 

2003).  

Flestir sem verða fyrir mænuskaða eru ungir karlmenn eða fjórir karlar á móti hverri konu. 

Ungt fólk slasast mun oftar en það eldra en meðalaldur hefur lengst af verið í kringum 30 ár en 

nú síðustu ár hefur hann hækkað töluvert og er nú 42,6 ár. Samkvæmt tölum frá 

Bandaríkjunum er algengast að hljóta mænuskaða vegna vélknúinna ökutækja eða 36,5%. 

Meira en fjórðungur fær mænuskaða við fall en síðastliðin 25 ár hefur orðið aukning í 
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mænuskaða af völdum ofbeldisverka eins og byssuskota og hnífstungna þar í landi (Selzer og 

Dobkin, 2008;NINDS, 2013). 

Á Íslandi er meðalaldur þeirra sem hljóta mænuskaða 38 ár og algengasta orsökin er 

umferðarslys eða 42,5%. Þar á eftir er fall eða 30,9% en íþrótta- og frístundaslys eru um 18,8%. 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á Íslandi árið 2011, þar sem safnað var saman tölfræði um 

mænuskaða frá árunum 1975 til 2009, varð mikil aukning á frístundaslysum eftir árið 2000. Þar 

stóð helst upp úr hestaslys og slys vegna skíðaíþrótta, auk þess sem fleiri konur voru þar á 

meðal (Knútsdóttir o.fl., 2012). 

2.1.2 Fylgikvillar mænuskaða    

Flestir þeir sem hljóta mænuskaða þurfa að glíma við fylgikvilla í kjölfarið eins og varanlega 

verki, blöðru- og þarmavandamál, öndunar- og lungnasjúkdóma og þrýstingssár svo eitthvað sé 

nefnt. Hér á eftir verður fjallað um þá fylgikvilla sem algengastir eru meðal fólks með 

mænuskaða og hafa áhrif á daglegt líf einstaklingsins (NINDS, 2013). 

Skaði á hálsliðina C1 til C4 hefur þau áhrif á þindina að öndun dettur út og þarf fólk með 

slíkan skaða tafarlaust að fá öndunaraðstoð. Oft er hægt að venja þá af öndunarvél sem eru 

með skaða á svæði C4 eftir því sem lungnastarfsemin batnar. Ef áverkinn er á svæði C5 eða 

neðar eru brjóstvöðvarnir oft veikburða og getur öndun orðið hröð og grunn og fólk átt í 

erfiðleikum með að hósta til að hreinsa lungun af slími. Árið 2007 var farið að græða 

þindarraförvun í einstaklinga með öndunarlömun af völdum mænuskaða hér á landi, sem leiddi 

til þess að hægt var að takmarka notkun öndunarvéla hjá þeim einstaklingum (Landspítali, 

2008; Mayo Clinic, 2011; NINDS, 2013).  

Afleiðingar af völdum lakrar lungnastarfsemi eru oft ýmiskonar öndunarfærakvillar eins og 

lungnabólga. Við inngrip eins og barkaþræðingu fyrir öndunarvél eykst hættan á að viðkomandi 

þrói svokallaða öndunarvélalungnabólgu en fjórðungur allra dauðsfalla sem rekja má til 

mænuskaða eru af þeim völdum (NINDS, 2013). 

Ákveðin svæði í heilanum stjórna blóðþrýstingi og hjartsláttartíðni og senda boð í gegnum 

mænuna um að halda bæði blóðþrýstingi og hjartsláttartíðni eðlilegum. Við mænuskaða 

truflast þessi boð sem veldur því að blóðþrýstingur verður lágur og hægist á hjartslætti. Slíkar 

truflanir verða oftast fyrstu tvær vikur eftir slys og er algengara og hættulegra hjá þeim sem eru 

með alvarlegustau mænuskaðann. Huga þarf vel að hættunni á blóðtappa hjá fólki sem er 
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mænuskaðað vegna hreyfingarleysis og skerts blóðflæðis en líkurnar eru þrisvar sinnum meiri 

en almennt er talið (Mayo Clinic, 2011; NINDS, 2013). 

Mænan stjórnar flestum taugaviðbrögðum okkar í gegnum heilann. Þegar mænan er 

skemmd geta boðin frá heilanum ekki lengur haft stjórn á taugaviðbrögðunum. Viðbrögðin 

verða því óviljastýrð vöðvaspenna í lömuðum vöðvum, sem kallast alla jafna spasmi. Meðferð 

við spasma er oft sjúkraþjálfun og vöðvaslakandi lyf en ef spasminn verður alvarlegur þarf 

læknisfræðilega meðhöndlun. Fyrir suma getur spasminn verið jafn hjálplegur og þeir eru 

öðrum til ama. Slík spenna eykur blóðflæði og styrkir vöðva og getur nýst þeim mænuskaðaða 

til að komast í og úr hjólastól. Aðrir eru svo illa haldnir af verkjum að þeir þurfa læknismeðferð 

til að halda þeim í skefjum. Læknar á Grensásdeild hafa í sumum tilvikum mælt með að fólk láti 

græða í sig Baclofendælu  en lyfið Baclonfen er mikið notað til að hemja krampa og er nafn 

dælunnar dregið af því. Einnig er veitt botoxmeðferð á göngudeild Grensáss í þeim tilgangi að 

lama vöðvann til að hemja spasma (Grundy, Tromans, Carvell og Jamil, 2002; LSH, e.d.; Mayo 

Clinic, 2011; NINDS, 2013). 

Ósjálfráð rangviðbrögð geta verið lífshættuleg viðbrögð sem alla jafna hafa eingöngu áhrif á 

þá sem eru með hálsskaða eða skaða ofarlega á baki. Slíkt gerist þegar það er verkur, erting eða 

áreiti á taugakerfið fyrir neðan skaðann. Svæðið sem erting er á reynir að senda boð til heilans 

en þar sem skilaboðin komast ekki í gegn bregst sjálfvirka taugakerfið við ertingunni og sendir 

út boð til æða og líffæra um að bregðast við án aðkomu heilans (NINDS, 2013). 

Allt sem veldur sársauka eða ertingu getur komið af stað ósjálfráðum rangviðbrögðum. 

Tilfinningin að þurfa að losa þvag eða hægðir, þrýstingssár, sár, brunasár, sólbruni, þrýstingur á 

líkamann, inngróin nögl eða þröng föt er allt ástæður sem geta valdið slíkum viðbrögðum. Það 

sem gerist í líkamanum er að blóðþrýstingurinn hækkar mjög mikið og hjartsláttur verður mjög 

hraður sem leitt getur til heilablóðfalls, flogs eða jafnvel dauða. Einkenni eins og roði, sviti, 

mikill höfuðverkur, kvíði, skyndilega hár blóðþrýstingur, sjóntruflanir og/eða gæsahúð á 

höndum eða fótum eru allt merki um byrjun á ósjálfráða rangviðbrögðum. Mikilvægt er að 

bregðast strax við slíkum merkjum með því að breyta stöðu, tæma þvagblöðru og þarma, 

fjarlægja eða losa þröng föt eða eitthvað það annað sem gæti valdið einkennunum (NINDS, 

2013). 

Þrýstingssár eða legusár eins og stundum er sagt, myndast þegar húð og vöðvavefur rofna 

vegna stöðugs álags. Fólk með mænuskaða er sérstaklega viðkvæmt fyrir því að fá slík sár vegna 

kyrrstöðu. Sum svæði líkamans eru í meiri hættu fyrir sáramyndun en önnur. Set- og legusvæði 
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og til dæmis hælar eru sérstaklega viðkvæm. Mikill þrýstingur í langan tíma minnkar blóðflæði 

til húðarinnar og smám saman gefur húðin sig og sár myndast. Fólk með mænuskaða finnur 

ekki ef slík sár myndast og þarf því að vera vel meðvitað um að fá aðstoð við að breyta 

stellingum og skoða húðina (Grundy o.fl.,2002; Mayo Clinic, 2011; NINDS, 2013). 

Fólk með mænuskaða er oft með taugaverki vegna skemmda á taugum í mænu. Hjá 

sumum er sársaukinn eins og bruni eða þrálátur ofurnæmur sársauki í ákveðnum líkamshluta. 

Aðrir kljást við almenna stoðkerfisverki eins og í öxlum vegna álags við að ýta hjólastólnum og í 

handleggjum við að flytja sig til. Meðferð við langvarandi verkjum er lyf, nálastunga, raförvun 

og skurðaðgerð (NINDS, 2013). 

Flestir sem skaðast á mænu eiga við vandamál að glíma tengd þvagblöðru og þörmum 

vegna þeirra taugaboða sem stjórna þeim líffærum. Þar sem heilinn nemur ekki upplýsingar frá 

vöðva þvagblöðrunnar og þvagrásinni vinna þau ekki saman sem skyldi með þeim afleiðingum 

að þvaglát verða óeðlileg. Þvagblaðran getur tæmst skyndilega án viðvörunar eða yfirfyllst án 

þess að tæma sig. Flestallir með mænuskaða þurfa að nota að staðaldri þvagpoka eða þvaglegg 

til tæmingar á blöðru. Algeng vandamál tengd þvagblöðru eru króniskar þvagfærasýkingar, 

sýkingar sem leitt geta upp í nýru og nýrnasteinar.  Sama vandamál er með virkni þarmanna. 

Annarsvegar eru erfiðleikar með að finna hvenær þörf er á losun og hinsvegar að þarmarnir eru 

beinlínis lamaðir sem veldur því að viðkomandi getur ekki haft hægðir á eðlilegan máta. Fólk 

með mænuskaða setur sig á reglulega tímaáætlun til að hafa hægðir. Þeir sem hafa lægri skaða 

til að koma í veg fyrir óvænt slys en þeir sem hafa hærri skaða til að hægðamál séu með 

reglubundnum hætti (Mayo Clinic, 2011; NINDS, 2013). 

Áhrif mænuskaðans á kynlíf og æxlun ræðst af kyni, staðsetningu skaðans og hvort um er 

að ræða hluta- eða heilaskaða. Mænuskaðinn hefur meiri áhrif hjá körlum en konum. Flestar 

konur með mænuskaða halda frjósemi sinni og getunni til að eignast barn. Einnig geta þær 

fengið fullnægingu þó þær tapi margar getunni til að finna fyrir ánægju fullnægingarinnar. Það 

fer allt eftir staðsetningu skaðans hversu víðtækt vandamálið er hjá karlmönnum hvað varðar 

stinningu og sáðlát en flestallir eiga erfitt með frjósemi vegna minnkandi hreyfigetu 

sæðisfrumanna. Karlmenn þurfa því að nýta sér raförvun til að ná holdrisi, titrara og lyf eins og 

Viagra. Pör sem vilja eignast barn leita sér aðstoðar með frjósemismeðferð þegar karlinn er 

með mænuskaða (Mayo Clinic, 2011; NINDS, 2013). 
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Margir þeir sem eru með mænuskaða upplifa þunglyndi og kvíða vegna þeirra miklu 

breytinga sem á lífi þeirra verður eftir slys. Samtalsmeðferð og lyf er það sem helst er notað til 

meðferðar á þunglyndi (NINDS, 2013).  

Þegar fólk lendir í alvarlegum slysum og upplifir áfall er því hættara við að þróa með sér 

áfallastreituröskun. Því er mikilvægt að finna og greina þá einstaklinga sem eru í hvað mestri 

hættu fyrst eftir áfallið og veita viðeigandi aðstoð. Sérstaklega ætti að skoða sögu 

einstaklingsins en þeir sem hafa upplifað þunglyndi áður eru í enn meiri hættu (Elliott og Frank, 

1996 ; Sadock og Sadock, 2003). 

2.2 Endurhæfing 

Mikil vakning og áhugi hefur verið undanfarin ár í hinum vestræna heimi á endurhæfingu. 

Skipta má endurhæfingu í tvennt, læknisfræðilega endurhæfingu og starfsendurhæfingu. 

Umfjöllunin sem hér fer á eftir fjallar um læknisfræðilega endurhæfingu.  

2.2.1 Hugmyndafræði endurhæfingar 

Hugmyndafræði endurhæfingar er byggð á heildrænni sýn á heilbrigði. Í því felst að aðlögun 

einstaklings og umhverfis sé gagnkvæm og taki mið af því að auka, öðlast eða viðhalda færni til 

þátttöku í samfélaginu. Áhersla er lögð á góð tengsl við samfélagið og að allar þær starfsstéttir 

sem koma að endurhæfingunni hafi sameiginlega sýn á markmiðin. Alþjóðlega 

heilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, [WHO], e.d.) skilgreinir endurhæfingu á 

þá leið að hún miði að því að einstaklingur eigi að ná aftur eins góðri líkamlegri, andlegri og 

félagslegri færni og unnt er. Að endurhæfingin eigi að fela í sér öll þau úrræði sem dregið geta 

úr áhrifum og hindrunum sem fötlunin getur valdið sem og þau úrræði sem gera fötluðum kleift 

að verða virkir þjóðfélagsþegnar. Hugmyndafræðin sem lýtur að starfi endurhæfingar byggir á 

þverfaglegri teymisvinnu  margra faghópa heilbrigðisstétta, einstaklingsins sjálfs og fjölskyldu hans. 

Eitt af meginmarkmiðum er að bæta lífsgæði einstaklingsins með því að þjálfa sjálfsbjargargetu hans 

og sjálfstæði í að útskrifast, oftast við breyttar aðstæður. Slíkt krefst mikillar aðlögunar fyrir 

einstaklinginn og ekki síður fjölskyldu hans  (Björk Pálsdóttir o.fl, 1999; Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2001). 

Ákveðin tímamót voru mörkuð í endurhæfingu þegar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin lagði 

fram International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) flokkunarkerfi um 

heilsutengda færni. ICF er eitt af kóðunarkerfum WHO en þekktasta kerfið er ICD10 sem flokkar 

og kóðar sjúkdóma. ICF flokkar hinsvegar færni og færnisskerðingu tengda heilsu fólks með 
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tilliti til líffræðilegra, andlegra og félagslegra þátta frekar en hinu læknisfræðilega líkani sem 

hingað til hefur verið notast við. Hugmyndafræðin á bak við kerfið er rétturinn til að lifa 

innihaldsríku lífi og taka þátt í samfélaginu þrátt fyrir fötlun eða skerta færni. Umhverfi 

einstaklingsins skiptir miklu máli fyrir hversu virkur þátttakandi einstaklingurinn getur verið í 

samfélaginu (World Health Organization, 2001). Innan heilbrigðisgeirans og fötlunarfræðinnar 

er helst gagnrýnt hvernig gögnum er safnað í kerfið, en þeim er safnað á hlutlægan hátt en ekki 

er tekið mið af huglægum upplýsingum. Með því er eingöngu horft á hvað einstaklingurinn 

getur gert en ekki hlustað á upplifun hans sem er mjög mikilvægt til að geta þróað 

einstaklingsmiðaða þjónustu. Einnig þarf að taka tillit til einstaklingsþátta og horfa ekki bara á 

stöðu viðkomandi í núinu heldur ekki síður að taka með fortíð hans og framtíð (Snæfríður Þóra 

Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006).  

2.2.2 Stefnumótun í endurhæfingu á Íslandi 

Ekkert heildrænt endurhæfingarskipulag hefur verið til hér á landi en árið 1999 var settur á 

stofn þverfaglegur vinnuhópur um stefnumótun í endurhæfingu í samráði við 

heilbrigðisráðuneytið. Nálgun vinnuhópsins var að skoða starfsramma endurhæfingar út frá 

líkani K. A. Jörgensen, en það felur í sér hugmyndafræði, umhverfi, aðstæður og árangur 

endurhæfingar. Undir hugmyndafræðina fellur heildarsýn, teymisvinna og jafnræði. Umhverfi 

er heilbrigðiskerfið, félagskerfið og skóla- og atvinnukerfið. Það sem fer undir aðstæður er 

stjórnkerfið, pólitísk stefna og viðhorf. Það sem felst í árangri er hámarksgeta, aukin lífsgæði, 

aukin þekking og hagkvæmni     rk  álsd ttir o.fl,  999 . 

Niðurstöður vinnuhópsins sýndu að heildræn endurhæfingarþjónusta náði ekki yfir alla 

þætti endurhæfingar og úrræða. Samræmingu og markvissa samvinnu milli stofnana, 

stjórnkerfa og þeirra aðila sem sinna endurhæfingu skorti. Sameiginlega heildarsýn þeirra 

faghópa sem vinna að endurhæfingu þurfti að bæta, efla ranns knir og símenntun svo það 

helsta s  nefnt     rk  álsd ttir o.fl,  999 . 

Niðurstaða vinnuhópsins var að bæta þyrfti upplýsingaflæði og samstarf á milli kerfa (s.s. 

heilbrigðiskerfis, félagsmálakerfis, skólakerfis, vinnumarkaðar, skipulags- og húsnæðiskerfis). 

Bæta þverfaglegt samstarf (teymisvinnu), þróa sérhæfingu, koma á samstarfi við stéttarfélög og 

atvinnumarkaðinn og tryggja fjármagn til símenntunar og rannsókna til að tryggja framþróun og 

laða að gott starfsfólk. Nýta vel rými, tækjabúnað og mannauð sem þegar er til staðar með 

breyttu rekstrarformi og vinnuskipulagi. Með því að hafa markmiðin skýr, hagræða innan 



 

22 

stjórnkerfisins og koma á samstarfi við viðeigandi aðila telur hópurinn að hugmyndafræði 

endurhæfingar myndi skila sér í auknum lífsgæðum, bættri f árhagslegri afkomu og svo til 

samf lagsins í heild     rk  álsd ttir o.fl,  999 . 

Að lokum má geta þess að vinnuhópurinn lagði til að stofnað yrði endurhæfingarráð sem 

skipað yrði fagfólki endurhæfingar og fulltrúum neytenda, til að vera ráðgefandi fyrir stjórnvöld 

í stefnumótun og ákvörðunum um endurhæfingu og umsagnaraðili um l g og reglugerðir sem 

varða málaflokkinn     rk  álsd ttir o.fl,  999). Samkvæmt heilbrigðisáætlun til ársins 2010 

sem kom út á vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins (2001) og lögð var fyrir Alþingi 

á 126. löggjafarþingi, kemur fram að ákveðið sé að skipa þverfaglegt endurhæfingarráð með 

fulltrúa notenda stjórnvöldum til ráðgjafar í málefnum endurhæfingar. Samkvæmt munnlegri 

fyrirspurn þingmannsins Þuríðar Backman (2003-2004) á 130. löggjafarþingi um það hvort 

stofnað hafi verið þverfaglegt endurhæfingarráð, kom fram í svari frá þáverandi heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra að þeirri ákvörðun væri ekki búið að hrinda í framkvæmd.  

Velferðarráðuneytið (2011) lét vinna lokaskýrslu um árangur heilbrigðisáætlunar til 2010. 

Þar er hvergi minnst á hvort skipað hafi verið þverfaglegt endurhæfingarráð né í drögum að 

heilbrigðisáætlun til 2020 (Velferðarráðuneytið, 2012). 

2.2.3 Líkamleg, félagsleg og sálræn endurhæfing 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að bæta sálræna aðlögun fyrir fólk með 

mænuskaða. Hins vegar hefur aðaláhersla verið lögð á líkamlega aðlögun meðal annars vegna 

allra þeirra óhjákvæmilegu fylgikvilla sem fólk með mænuskaða þarf að eiga við og vegna 

þeirrar staðreyndar að kenna þarf fólki að gera alla hluti upp á nýtt. Afleiðing þess verður oft að 

sálræni og félagslegi þátturinn situr eftir þrátt fyrir að vera mjög þýðingarmikill í endurhæfingu 

fólks með mænuskaða (Mathew, Ravichandran, May og Morsley, 2001). 

Markmið endurhæfingar er að gera einstaklinginn eins sjálfbjarga og hægt er líkamlega, 

andlega og félagslega. Rannsóknir hafa sýnt fram á betri árangur í endurhæfingunni með 

hlutdeild sjúklings. Vísindamenn hafa því lagt áherslu á að til að ná fram árangursríkri 

endurhæfingu ætti að byggja á alhliða líkamlegri- og sálfélagslegri nálgun sem felur í sér 

líkamlega, félagslega og sálfræðilega þætti. Til að ná sem bestum árangri í meðferð fólks með 

mænuskaða nefna Löfgren og Norrbrink (2012) mikilvægi þess að hlusta, bregðast við og virða 

þekkingu einstaklingsins, reynslu hans og óskir. Fólk með mænuskaða á því að taka þátt í 
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meðferð sinni með því að móta og setja sér markmið í endurhæfingunni. Í dag er slík nálgun 

orðin viðurkennd í endurhæfingu fólks með mænuskaða (Mathew o.fl., 2001). 

Byrnes o.fl., (2012) gerðu blandaða rannsókn til að meta ferli og útkomu þverfaglegra 

áætlunar í endurhæfingu með tilliti til líkamlegra, félagslegra og sálrænna þátta fólks á 

sérhæfðum endurhæfingardeildum í Ástralíu. Úrtakið var 100 einstaklingar sem nýlega höfðu 

hlotið mænuskaða. Þáttagreining leiddi í ljós mikilvægi þess að gera víðtækt mat og greiningu á 

þörfum hvers einstaklings fyrir sig þegar markmið endurhæfingar er sett niður, einnig að gert 

sé alhliða mat á líkamlegri, félagslegri og sálfræðilegri þörf í aðlögun einstaklingsins að breyttu 

lífi með mænuskaða til að sem bestum árangri sé náð frá upphafi endurhæfingar.  

Fólk sem hlotið hefur mænuskaða þarf að horfast í augu við nýjar áskoranir í sínu daglega 

lífi eftir að endurhæfingu lýkur. Líkamlegar takmarkanir, viðvarandi fylgikvillar og minni lífsgæði 

eru allt þættir sem fólk þarf að takast á við. Vitað er að félagslegur stuðningur hefur jákvæð 

áhrif á heilsu, lífsánægju og  enn fremur á dánartíðni einstaklinga. Því má segja að félagslegur 

stuðningur sé mjög mikilvægur fyrir einstaklinginn ef ekki lífsnauðsynlegur. Fólk sem 

mænuskaðast lendir oft í þeirri stöðu að sá félagslegi stuðningur sem það hafði minnkar eftir 

slys (Müller o.fl., 2012).  

Félagslegur stuðningur er skilgreindur á þá leið að félagsleg sambönd eða tengsl fela í sér 

umhyggju og tilfinninguna að tilheyra. Einnig felur það í sér stuðning í formi ráðgjafar, 

leiðsagnar og upplýsingagjafar. Sýnt hefur verið fram á að félagslegur stuðningur getur haft 

áhrif á félagslega færni einstaklings. Að hafa góða félagslega færni er forsenda þess að aðlagast 

vel því samfélagi sem við búum í og er sérstaklega mikilvægt fyrir fólk með fötlun. Slík færni 

hjálpar til að sigrast á hindrunum og fordómum og gerir það að verkum að fólk á auðveldara 

með að biðja um hjálp og efla félagsleg tengsl (Murphy o.fl., 2010; Müller o.fl., 2012). 

Félagsleg færni er skilgreind sem hæfni til að hafa samskipti við annað fólk á þann hátt að 

það veiti ánægju og efli styrk einstaklingsins til að sjá gildi samskiptanna. Fólk með laka 

félagslega færni á hættu á að greinast frekar með þunglyndi og félagsfælni og er líklegra til að 

misnota áfengi og fíkniefni. Því þarf að huga vel að félagslegum stuðningi í endurhæfingu fólks 

með mænuskaða til að efla lífsgæði og lífsánægju einstaklingsins og koma í veg fyrir einangrun 

og misnotkun (Murphy o.fl., 2010; Müller o.fl., 2012). 

Aldrei hefur verið rannsakaður beinn ávinningur félagslegs stuðnings eða félagsleg hæfni 

fólks með mænuskaða og því ákváðu Müller o.fl., (2012) að framkvæma kerfisbundna leit 

meðal tólf landa til að kanna þýðingu félagslegs stuðnings meðal fólks með mænuskaða. 
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Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig félagslegur stuðningur og félagsleg færni 

tengjast mismunandi hliðum á heilbrigði, virkni og lífsgæðum fólks með mænuskaða. Áhersla 

var lögð á að leitast við að svara hvaða þættir í félagslegum stuðningi og félagslegri færni eru 

skoðaðir meðal fólks með mænuskaða, hvaða aðferðir eru notaðar til að meta félagslegan 

stuðning og færni og að draga saman niðurstöður um félagslega færni og stuðning hjá fólki með 

mænuskaða. Samtals voru greindar 69 rannsóknir um félagslegan stuðning og færni sem 

skiptust síðan í 58 sem fjölluðu um félagslegan stuðning en einungis 11 um félagslega færni. 

Mestu tengslin voru greind á milli félagslegs stuðnings og andlegrar heilsu. Það er vegna fjölda 

rannsókna sem sýna fram á veruleg tengsl á milli meiri félagslegs stuðnings og lægri tíðni 

þunglyndis, hjálparleysis, svartsýni, neikvæðra hugsana um lífið og sjálfan sig og 

sjálfsvígshugleiðinga sem og vonleysis, streitu og kvíða. Aukinn félagslegur stuðningur tengdist 

einnig minni líkum á geðröskunum og alvarlegri áfallastreituröskun. Áfengi og fíkniefnaneysla 

tengdist lélegum félagslegum stuðningi en þeir sem misnotuðu vímuefni fyrir slys voru almennt 

með minni félagslegan stuðning og upplifðu frekar stuðning frá fjölskyldu en vinum. 

Vísbendingar um tengsl á milli félagslegs stuðnings og lífsánægju, lífsgæða og góðrar aðlögunar 

voru staðfestar í tólf rannsóknum en sú niðurstaða hefur komið fram í mörgum rannsóknum. 

Með tilliti til heilsufars voru tengsl á milli félagslegs stuðnings og betra heilbrigðis. Minni líkur 

voru á veikindum og vandamálum tengdum fylgikvillum mænuskaðans eins og 

þvagfærasýkingum og þrýstingssárum. Þrjár af rannsóknunum sýndu tengsl á milli félagslegs 

stuðnings og þörf á sjúkrahúsvist, lengd legutíma auk annarra læknis heimsókna, en það byggði 

á hvernig og hvaðan félagslegi stuðningurinn kom. Ótvíræð tengsl voru á milli tilfinningalegs 

stuðnings og þarfarinnar fyrir heilbrigðisþjónustu. Fjórar rannsóknir sýndu hliðstæðu á milli 

félagslegs stuðnings og minni verkja (Müller o.fl., 2012; Song og Nam, 2010). Í rannsókn 

Mathew o.fl., (2001) sögðu viðmælendur að í meðferð á verkjum, spasma, hægðavandamálum 

og þrýstingssárum sé áherslan öll á það læknisfræðilega en ekkert hugað að hvort viðkomandi 

vandamál tengist lélegri sálfélagslegri aðlögun sem var síðan niðurstaðan í rannsókninni.  

Frekar sterk tengsl eru á milli félagslegs stuðnings og þess að hafa trú á getunni til að 

aðlagast. Tengdist það skilningnum á að geta haft sjálfur áhrif og trú á vonina. Einstaklingar sem 

hafa góðan félagslegan stuðning eru líklegri til að verða virkari í samfélaginu og sjálfstæðari. 

Bæði tilfinningalegur og félagslegur stuðningur tengdist betri andlegri líðan og meiri félagslegri 

virkni (Kennedy, Lude, Elfström og Smithson, 2012; Müller o.fl., 2012). 
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Niðurstaða rannsakanda var sú að ef einstaklingur hefur góða félagslega færni á hann 

auðveldara með félagslegan stuðning. Fólk með mænuskaða þarf allan þann félagslega 

stuðning sem það getur fengið.  Mikilvægt er að styrkja og styðja við það félagslega kerfi sem 

stendur viðkomandi næst eins og fjölskyldu og vini og ætti að setja slíkan stuðning sem hluta af 

markmiðum í endurhæfingunni. Með því móti upplifir einstaklingurinn sig síður sem óvirkan 

þiggjanda stuðningsins og háðan öðrum heldur einmitt sem virkan og skapandi í sínum 

félagslegu tengslum (Kelehera, Dixon, Hollimana og Voddea, 2008; Müller o.fl., 2012). Murphy 

o.fl., (2010) telja mikilvægt að kanna betur hvaða tegundir af félagslegum stuðningi myndi 

henta í endurhæfingu fólks með mænuskaða til að ná sem bestum árangri í að gera 

endurhæfinguna skilvirkari og farsælli fyrir einstaklinginn.  

Cox, Amsters og Pershouse (2001) spurðu fólk með mænuskaða hvað þeim fyndist helst 

vanta upp á þá þjónustu sem veitt væri eftir að endurhæfingu lyki. Framkvæmd var 

símakönnun á meðal 54 einstaklinga sem lokið höfðu endurhæfingu frá mænuskaðadeild í 

Ástralíu. Niðurstöður þeirra endurspegluðu mikla þörf fyrir áframhaldandi þjónustu frá  

þverfaglega teyminu sem þau höfðu haft í endurhæfingunni. Auk þess kom fram mikil þörf á 

ráðgjöf og fræðslu til þeirra þjónustuaðila sem taka við eftir útskrift. Mjög stór hluti svarenda 

eða 79% fannst vanta símaráðgjöf eftir að endurhæfingu lauk. Rannsakendur bentu sérstaklega 

á þessa miklu þörf fólks með mænuskaða að geta verið í símasambandi við 

endurhæfingardeildina eftir útskrift og lögðu til að það yrði eflt.  

Hér á eftir fer umfjöllun um þá endurhæfingu sem veitt er á Grensásdeild.  

2.3 Endurhæfingardeild Grensás 

Endurhæfingardeildin á Grensási tók til starfa í lok apríl 1973 þegar fyrsti sjúklingurinn lagðist 

þar inn. Í daglegu tali gengur hún undir nafninu Grensás. Endurhæfingardeildin sinnir 

fjölbreyttum hópi sjúklinga sem koma beint frá  öðrum deildum Landspítalans sem eiga það 

sameiginlegt að hafa misst færni tímabundið eða varanlega vegna slysa eða veikinda. Auk fólks 

með mænuskaða koma þangað þeir sem misst hafa útlim, hafa hlotið heilaskaða, fengið 

heilablóðfall, fjöláverka og eftir langvinn veikindi, svo það helsta sé talið. Hér áður voru 

starfandi tvær sólarhringsdeildir en því fyrirkomulagi var breytt snemma árs 2009 þegar 

ákveðið var að breyta deildinni í eina sólarhringsdeild með rúmum fyrir 24 sjúklinga og eina 

dagdeild sem sinnir að jafnaði um 30 manns fimm daga vikunnar. Við þær breytingar var 

göngudeildarþjónustan efld til muna og fer vaxandi. Á göngudeildinni eru starfræktir 
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stuðningshópar sem fólk á sólarhringsdeildinni hefur kost á að sækja. Samkvæmt Mörtu 

Kjartansdóttur (munnleg heimild, 22. nóvember 2013)er yfirleitt starfræktur einn hópur í einu 

en stundum tveir. Þeir sem halda utan um hópana eru félagsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og 

sálfræðingur. Hver hópur hittist einu sinni í viku í fimm vikur í senn. Á Grensásdeild starfa um 

90 manns í um 75 stöðugildum. Hér á eftir verður greint frá hlutverki og starfi Grensásdeildar 

eins og fram kemur á vef Landspítala Háskólasjúkrahúss/Grensásdeild ([LSH], e.d.).  

2.3.1 Markmið og hlutverk 

Markmið endurhæfingarinnar á Grensásdeild er að gera einstaklinginn eins sjálfbjarga og hægt 

er líkamlega, andlega og félagslega. Í því felst meðal annars að auka styrk, þol og færni við 

athafnir daglegs lífs. Áhersla er lögð á virka þátttöku einstaklingsins og fjölskyldu hans. 

Ákvörðun um innlögn á Grensásdeild er metin með tilliti til ákveðinna þátta.  

• Að einstaklingurinn hafi færnis- og heilsuskerðingu sem þarfnist sérfræðiþjónustu 

endurhæfingarlæknis og hjúkrunar allan sólarhringinn.  

• Þörf á meðferð fjölfaglegs teymis, sem eru til að mynda sjúkraþjálfari, iðjuþjálfi, 

talmeinafræðingur, sálfræðingur og félagsráðgjafi. 

• Að ástand einstaklingsins sé talið nægilega stöðugt til að hægt sé að sinna honum á 

endurhæfingardeild og hann sé fær um að taka þátt í endurhæfingunni auk annarra 

meðferða. 

• Að fyrir liggi skýr raunhæf markmið og að einstaklingurinn muni hafa gagn af 

endurhæfingunni og áhuga á að takast á við hana. 

• Almenn aldursviðmið eru 18 til 75 ára með undantekningum þó (LSH, e.d.). 

2.3.2 Uppbygging endurhæfingar 

Áætluð meðferðarlengd einstaklings er mjög breytileg. Hjá fólki með mænuskaða er lengd 

meðferðar oftast frá þremur mánuðum upp í níu mánuði, allt eftir staðsetningu skaðans (Marta  

Kjartansdóttur, munnleg heimild, 22. nóvember 2013). Sem fyrst eftir innlögn er haldinn 

markmiðsfundur þar sem einstaklingurinn og meðferðarteymi hans fer yfir 

meðferðaráætlunina, markmið sett og áætluð útskrift tímalögð. Á markmiðsfundum eru 

markmiðin höfð skýr, tímasett og þau endurmetin reglulega. Um leið og viðkomandi 
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einstaklingur treystir sér til fer hann heim í dagleyfi, síðan í helgarleyfi og að lokum á dagdeild. 

Lögð er áhersla á þátttöku og virkni einstaklingsins í endurhæfingunni sem og fjölskyldu hans. 

Sérstakt endurhæfingarteymi er sett saman í kringum einstakling með mænuskaða. Samsetning 

teymisins er breytileg en að jafnaði er það læknir, hjúkrunarfræðingur, sjúkraliði, sjúkraþjálfari, 

iðjuþjálfi og félagsráðgjafi en einnig getur verið sálfræðingur og næringarfræðingur. Aðrar 

fagstéttir geta komið til ráðgjafar sé eftir því leitað eins og sjúkrahúsprestur og 

stoðtækjafræðingur. Teymið kemur eins oft saman og þurfa þykir með einstaklingnum einum 

eða honum og fjölskyldu hans. 

Markmiðsfundirnir eru hafðir stuttir, helst ekki lengri en 15 mínútur og fjölskyldufundir um 

30 mínútur. Markmið fundanna er að tryggja að allir sem að fundinum koma séu samstiga og 

að markmið endurhæfingarinnar séu skýr. Á markmiðsfundum eru fyrst drög að 

útskriftaráætlun sett og metin þörf fyrir aðra þjónustu svo sem heimilisathugun, hjálpartæki, 

ökumat og ferðaþjónustu svo eitthvað sé nefnt. Einnig er metin þátttaka í samfélaginu eins og 

atvinna og tómstundir. Svokallaðir „br arfundir” eru haldnir í ákveðnum tilvikum. Byggja þeir á 

að samhæfa þá þjónustu sem einstaklingurinn þarf á að halda eftir útskrift, sem getur verið til 

að mynda félagsþjónusta sveitarfélaganna og heimahjúkrun (LSH, e.d.). 

2.3.3 Sérþjónusta á Grensásdeild 

Ýmis sérþjónusta er í boði á Grensásdeild. Boðið er upp á heimilisathugun í sumum tilvikum til 

að meta og greina þær hindranir sem hugsanlega geta verið til staðar á heimili einstaklingsins. 

Iðjuþjálfi og sjúkraþjálfari fara í slík innlit í undirbúningi útskriftar og veita ráðgjöf og aðstoð við 

að útvega hjálpartæki ef á þarf að halda. 

Ökumat er þjónusta sem veitt er á Grensásdeild. Tilgangur slíks mats er annars vegar að 

meta hvort getan til að stjórna ökutæki sé til staðar til dæmis ef grunur er um skerta 

heilastarfsemi og hins vegar þegar finna þarf viðeigandi hjálpartæki til að einstaklingurinn sé 

fær um að stjórna bifreiðinni. 

Æfingaíbúð var tekin í notkun síðla árs 2010 á Grensásdeild. Íbúðin er eingöngu hugsuð fyrir 

þá sem þurfa að þjálfa sjálfstæða búsetu, þjálfa notkun hjálpartækja eða öðlast aukið öryggi við 

breyttar aðstæður áður en til útskriftar kemur. Hægt er að fá afnot af íbúðinni í allt að fjórar 

vikur í senn að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 

Líkamsræktarhópar eru starfræktir sem sérstaklega eru ætlaðir fólki með mænuskaða og 

hittast hóparnir tvisvar í viku undir leiðsögn sjúkraþjálfara. Einnig geta einstaklingar sem 
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útskrifast hafa frá Grensásdeild stundað líkamsrækt í tækjasal á eigin vegum. Gjald er tekið fyrir 

þessa þjónustu (LSH: Grensás, e.d.). 

2.3.4 Eftirfylgd og félagsráðgjöf á Grensásdeild 

Kerfisbundin eftirfylgd hófst á Grensásdeild 1999 í kjölfar rannsóknar sem gerð var á árunum 

1996 og 1997, þar sem fram kom mikil vöntun á eftirfylgd. Fyrir þá sem hafa háan skaða er 

árleg eftirfylgd fyrst eftir slys en síðan á tveggja til fimm ára fresti eftir eðli skaðans allt til 

æviloka. Fyrir þá sem hafa lægri skaða er eftirfylgd fyrst á eftir á fimm ára fresti. Það sem felst í 

eftirfylgdinni er ítarleg skoðun sem tekur um tvo daga. Einstaklingurinn fer í þvagfærarannsókn 

og blóðrannsókn. Hittir þvagfæra- og endurhæfingarlækna, félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðing, 

iðjuþjálfa, sálfræðing og sjúkraþjálfara. Meðferðarteymið og einstaklingurinn fara síðan yfir 

stöðuna og meta þörf á frekari úrræðum (LSH, e.d.).  

Samkvæmt BA ritgerð rannsakanda (Kristín Þórðardóttir, 2012) kom fram að ekki væri hægt 

að segja að eftirfylgd þeirra sem eru mænuskaðaðir hafi batnað frá því sem var, fyrir utan 

kerfisbundnu eftirfylgdnina þrátt fyrir að markmiðið með breytingum deildarinnar hafi verið 

það.  

Þær upplýsingar sem finna má um starf félagsráðgjafa í endurhæfingu á Grensásdeild er 

ekki mikið en hér verður fjallað um það sem þar er ritað. 

Starf félagsráðgjafa byggir á sérfræðiþekkingu hans á fjölskyldum, samfélaginu og þeim 

félagslegu úrræðum sem í boði eru. Við vinnslu mála einstaklings er félagsráðgjafinn talsmaður 

og tengiliður við hinar ýmsu stofnanir samfélagsins. Það sem felst í starfi félagsrágjafar á 

Grensásdeild er stuðningur við einstaklinginn og fjölskyldu hans, ráðgjöf til að takast á við 

breyttar aðstæður í kjölfar veikinda eða slysa og hann veitir upplýsingar um réttindi (LSH, e.d.).  

2.4 Félagsráðgjöf og endurhæfing 

Hugmyndafræði endurhæfingar kristallast í hugm ndafræði f lagsráðg afar um heildars nina 

sem er að sjá einstaklinginn sem hluta af stærra kerfi sem hefur gagnkvæm áhrif. Þannig er 

fjölskyldan eitt kerfi þar sem margir einstaklingar hafa áhrif hver á annan ásamt umhverfinu og 

þeim aðstæðum sem upp koma í lífi þeirra sem aftur hefur áhrif inn í fjölskyldukerfið.  

2.4.1 Hugmyndaf   i  g   nning   f   g    g  f  

 llt frá upphafi f lagsráðg afar hefur starf f lagsráðg afa b ggst á heildars n.  eð heildars n er 

átt við að hver einstaklingur er s rstakur og bre tilegur á einhvern hátt, aðstæður hans, 
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umhverfi og f  lsk lda hefur áhrif á hann og því nauðs nlegt að skoða aðstæður einstaklingsins 

í samhengi við það   arle ,  mith og  o le,  00    ára    rnsd ttir,  00  . 

Hugm ndafræði f lagsráðg afa á heilbrigðissviði b ggir á heildars n og kerfishugsun þar 

sem áhersla er á lífsálf lags- og vistfræðilega nálgun.   rst k áhersla er l gð á samskipti og 

tengslin milli  líkra kerfa.   rfræðiþekking f lagsráðg afans inni á spítalanum felst annars vegar 

í grunnþekkingu á manninum sem þroska- og tilfinningaveru og hins vegar á kerfum 

samf lagsins   igr n J líusd ttir,  00  . Hugm ndafræði kerfiskenninga er að einstaklingurinn 

er ekki einungis líffræðilegt kerfi heldur einnig hluti af stærra kerfi eins og samf lagi, menningu 

og f  lsk ldu.  il að skilja að fullu hegðun einstaklings er mikilvægt að horfa á það kerfi sem 

hann tilhe rir.  egar við t lum um heildars n á kerfi þá horfum við ekki bara á einstaklinginn 

sem slíkan heldur allt það kerfi sem hann er hluti af   e kett og  a lor,  0 0; Nichols og 

Schwartz, 2004). 

Mikilvægur grunnur í vinnulagi f lagsráðg afa á heilbrigðissviði er samskipta- og 

kerfiskenningar ásamt kreppukenningum.  lvarleg veikindi verða þess oft valdandi að verulegar 

bre tingar verða á lífi f  lsk ldunnar þar sem hlutverkaskipan riðlast sem þarfnast síðan 

endurskipulagningar   i hols og   h art ,  00    igdís J nsd ttir,  00  .  egar talað er um 

kreppur er átt við það að einstaklingur sem upplifir áfall nær ekki að takast á við 

kringumstæður sínar með sinni f rri lífsre nslu.  il að m nda getur maki einstaklings sem hlotið 

hefur mænuskaða upplifað kreppu vegna sl ssins og afleiðingar þess.  ft þarf makinn að  ta 

sínum tilfinningum og vanlíðan frá á meðan sá slasaði þarfnast alls hans stuðnings   argr t 

 igurðard ttir,  00  . 

2.4.2 Félagsráðgjöf í endurhæfingu mænuskaðaðra 

Samkvæmt ástralska heilbrigðisráðuneytinu er hlutverk félagsráðgjafa í endurhæfingu fólks 

með mænuskaða að veita ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu auk réttindamála einnig að virkja fólk 

með mænuskaða og fjölskylduna til að takast á við þau sálfélagslegu áhrif sem slíkt áfall getur 

haft á líf fjölskyldunnar (Queensland Spinal Cord Injuries Service,[QSCIS]. e.d.). 

Í starfi félagsráðgjafans er það þekking hans á kenningum um mannlega hegðun og 

skilningur á því hvernig einstaklingurinn og umhverfið hafa áhrif hvort á annað ásamt þekkingu 

hans á kerfi samfélagsins sem mótar vinnu hans. Heildarsýn félagsráðgjafans er að sérhver 

einstaklingur er einstakur og umhverfi hans margbreytilegt. Því er mikilvægt að skoða fyrri 

reynslu viðkomandi og hvernig hann hafi unnið úr fyrri áföllum. Sumir einstaklingar sem slasast 
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og hljóta mænuskaða eiga sögu um andleg veikindi og þurfa þá oft á lengri stuðningi að halda 

og jafnvel aðstoð geðlæknis. Nauðsynlegt er því að hjálpa hverjum og einum að finna sína eigin 

styrkleika og efla viðkomandi í að setja sér markmið í endurhæfingunni (Lára Björnsdóttir, 2006; 

Farley, Smith og Boyle, 2006; QSCIS, e.d.). 

Félagsráðgjafar sem starfa að endurhæfingu fólks með mænuskaða ættu að hafa þekkingu 

á því hvað mænuskaði er og þeim krónisku fylgikvillum sem honum fylgja til að ná sem bestum 

árangri með einstaklingnum. Mikilvægt er einnig að gera sér grein fyrir að sérhver skaði er 

einstakur. Í endurhæfingu fólks með mænuskaða er starfað í þverfaglegum teymum og unnið 

eftir ákveðinni hugmyndafræði sem felur í sér að greina vanda einstaklingsins og vinna að 

markmiðum hans. Markmiðið er að skoða vanda einstaklingsins heildrænt og taka mið af getu 

hans og aðstæðum. Mikilvægt er að setja bæði skammtíma- og langtímamarkmið. Rannsóknir 

hafa sýnt að slík nálgun í endurhæfingu fólks með mænuskaða skili bestum árangri þegar 

skjólstæðingsmiðuð íhlutun er höfð að leiðarljósi. Með henni er einstaklingurinn gerður virkari í 

að skilgreina sínar þarfir og setja sér markmið í samvinnu við teymið. Ef sú nálgun er notuð 

ræður einstaklingurinn frekar við þau verkefni sem bíða hans eftir útskrift (Atwal og Wolfie, 

2009; Björk Pálsdóttir o.fl, 1999; Donnelly o.fl., 2004; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2001). Strax frá byrjun meðferðar koma félagsráðgjafar að meðferð einstaklingsins sem hluti af 

teyminu. Hlutverk þeirra er að skilgreina þarfir hans og fjölskyldu hans og sjá til þess að þeim 

þörfum sé fylgt eftir út endurhæfingartímabilið. Við útskrift sér félagsráðgjafinn um að 

undirbúa fjölskylduna fyrir örugga og árangursríka úskrift með því að fræða þau um hvernig 

best sé að takast á við líkamlegar, efnahagslegar og tilfinningalegar hindranir í samfélaginu. 

Félagsráðgjafinn er einnig tengiliður á milli sjúklings, fjölskyldu og endurhæfingarteymisins 

(QSCIS, e.d.). 

2.4.2.1 Fræðsla 

Allir þeir sem koma að endurhæfingunni, hvort sem það er einstaklingurinn sjálfur, fjölskyldan 

eða fagaðilar eru mikilvægir í ferlinu. Lögð skal áhersla á kennslu fyrir einstaklinginn og 

fjölskyldu hans, bæði um líffræðilega og andlega þáttinn í endurhæfingarferlinu. Með því að 

einstaklingurinn skilji betur hvað gerist í líkamanum við mænuskaða og hafi þekkingu á þeim 

fylgikvillum sem fylgja í kjölfarið, ásamt því að fræðast um hvaða tilfinningar geta komið upp og 

hvernig sé best að mæta þeim, mun hann verða líklegri til að bregðast betur við 

endurhæfingunni. Einnig er auðvelt fyrir þá nánustu að missa vonina um bata í þessu langa ferli 
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sem endurhæfingin getur tekið. Sá breiði skilningur sem félagsráðgjafinn hefur gerir hann 

færan í að fara yfir ferlið með fjölskyldunni með því að fræða og útskýra hverju þau geti átt von 

á. Með því móti getur einstaklingnum gengið betur að aðlagast ásamt því að líkamlega 

endurhæfingin gæti orðið árangursríkari (Kelehera, Dixon, Hollimana og Voddea, 2003; Müller 

o.fl., 2012). 

Líkamlegar afleiðingar mænuskaðans eru oft á tíðum flóknar og reynast fólki með 

mænuskaða og fjölskyldum þeirra erfiðar að kljást við. Eitt af slíkum málum tengist kynlífi og 

æxlun. Í huga fólks eru slík mál mikilvæg en jafnframt einkamál hvers og eins. Mikilvægt er fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að vera meðvitað um mikilvægi þess að nálgast slík mál með 

einstaklingnum sjálfum og maka. Félagsráðgjafar eða annað heilbrigðisstarfsfólkss í teyminu 

þarf að geta stuðlað að umræðu um kynferðismál snemma í endurhæfingarferlinu. Með því að 

opna fljótt á umræðuna er hægt að koma í veg fyrir óþarfa kvíða og jafnvel þunglyndi vegna 

þessa. 

Lyfjameðferð fólks með mænuskaða getur einnig oft verið flókin og ættu félagsráðgjafar 

sem starfa með fólki sem er mænuskaðað að afla sér þekkingar um þau lyf sem mest eru notuð, 

til að mynda vegna aukaverkana þeirra (Keleher o.fl., 2003; NINDS, 2013). 

Sálfélagsleg áhrif á fólk sem slasast og hlýtur mænuskaða og fjölskyldu hans eru mjög 

víðtæk. Áhrifin eru margþætt og hafa mismiklar afleiðingar eftir því hvar skaðinn er. Því meiri 

sem skaðinn er því meiri aðstoð þarf viðkomandi. Fólk sem hlotið hefur mænuskaða upplifir oft 

að það hafi enga stjórn lengur. Fyrir utan að hafa ekki lengur stjórn á útlimum missir það oft 

stjórnina á þeim líffærum sem fólk tengir helst við einkamál hvers og eins. Það hefur ekki 

lengur stjórn á þörmunum og þvagblöðru og karlmenn hafa enga stjórn á risi getnaðarlims. 

Hann getur skyndilega risið við það eitt að fara í bað án þess að til komi nokkur örvun. Þessar 

upplifanir geta oft valdið tilfinningum eins og hræðslu, reiði og sektarkennd. Hræðslan brýst oft 

út vegna þess að fólk er neytt til að horfast í augu við það að geta dáið. Reiðin og vonleysið er 

vegna þeirra takmarkana sem það býr nú yfir og þess að hlutirnir verða ekki eins og áður. Oft 

beinist reiðin að þeirra nánustu. Til að ná árangursríkari endurhæfingu þarf oft að eyða miklum 

tíma í að rjúfa vítahring reiði og þunglyndis. Sektarkennd er einnig vel þekkt tilfinning meðal 

fólks með mænuskaða. Einstaklingurinn telur sér trú um að ef hann hefði ekki gert þetta eða 

hitt þá hefði þetta ekki gerst (Keleher o.fl., 2003; Mayo Clinic, 2011; NINDS, 2013). 

Þunglyndi er algengt meðal fólks með mænuskaða og þá sérstaklega snemma í 

endurhæfingarferlinu. Einstaklingurinn upplifir sjálfan sig sem hjálparlausan og háðan öðrum. 
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Einstaklingurinn syrgir það sem hann hefur tapað og þá framtíð sem aldrei verður eins og 

viðkomandi sá fyrir sér. Sú staðreynd að þurfa að treysta á aðra þó það sé aðeins fyrst um sinn 

getur verið erfið fyrir fólk. Það að þurfa jafnvel að treysta algjörlega á starfsfólk stofnana eða 

kerfis eftir að heim er komið getur orðið yfirþyrmandi og gert það að verkum að fólki reynist 

erfit að aðlagast breyttu lífi. Því verða endurhæfingastofnanir oft öruggur og þægilegur staður 

fyrir fólk því þar eru fleiri að kljást við sama vanda. Fólk með mænuskaða þarf að læra að biðja 

um aðstoð og læra að verkstýra aðstoðarfólki. Sýnt hefur verið fram á að fólk með mænuskaða 

getur búist við að um tveimur árum eftir endurhæfinguna fari sjálfstraustið sem það hafði að 

minnka vegna þess að félagslegur stuðningur var ekki eins mikill og það hafði talið að yrði í 

fyrstu (Keleher o.fl., 2003; NINDS, 2013). 

2.4.2.2 Fjölskyldan 

Í 23. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir að réttur sjúklings sé að njóta stuðnings 

fjölskyldu sinnar, ættmenna og vina meðan á meðferð og sjúkrahúsvist stendur. Rannsóknir 

erlendis frá og hér á landi hafa sýnt fram á að það sem betur mætti fara í endurhæfingunni er 

mikilvægi þess að fjölskyldan sé höfð með í endurhæfingunni. Hammell (2004) rannsakaði 

lífsgæði fólks með mænuskaða þegar til framtíðar væri litið og fékk þá niðurstöðu að það sé 

helst þrennt sem vegi þyngst. Það var velferð fjölskyldunnar og góð líkamleg og andleg líðan 

(Cott, 2004; Chan, 2002; Anna Dís Guðbergsdóttir og Rakel Björk Gunnarsdóttir, 2006).  

Stuðningur við fjölskyldu fólks með mænuskaða er eitt af mikilvægustu þáttum í aðlögun 

þeirra út í samfélagið á ný. Fjölskyldan sér um að veita ást og hlýju og að láta einstaklinginn 

finna að hann tilheyri (Chen og Boore, 2008). Því er mikilvægt að fjölskyldan sé þátttakandi í 

meðferð og endurhæfingu einstaklingsins. Ef viðkomandi hefur ekki stuðning fjölskyldunnar er 

mikilvægt að fá náinn vin til samstarfs og einnig að einstaklingurinn komist í stuðningshóp fyrir 

fólk með mænuskaða. Slíkir hópar eru ekki bara ráðgefandi og styðjandi heldur ekki síður 

félagslegir og til að deila upplýsingum (Keleher o.fl., 2003).Ein tegund fjölskyldumeðferðar 

byggir á kerfiskenningu (sjá umfjöllun hér að framan). Hjálpa þarf fjölskyldunni að takast á við 

breytt líf, fást við sorgina og aðlagast missinum (DeVivo og Richards, 1996). Fræða 

aðstandendur um að þeir geta upplifað svipaðar tilfinningar og hinn slasaði, eins og reiði, 

efasemdir, hjálparleysi og sektarkennd og ættu að vera meðvitaðir um þeirra eigin þörf fyrir 

aðlögun. Sambandsslit er stór áhættuþáttur eftir að fólk hlýtur mænuskaða og sýna rannsóknir 

hærri skilnaðartíðni fyrstu árin eftir slysið. Huga þarf að maka sem hefur takmarkaðan skilning á 
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aðlögunarferlinu og á í erfiðleikum með að veita stuðning vegna síns eigin vanda eins og 

þunglyndis eða upplifunar að viðkomandi sé byrði. Mikilvægt er að greina slíkt snemma og 

bregðast við. Kunnátta félagsráðgjafans í að vinna með fjölskyldur ásamt heildarsýn hans á vel 

við í slíkum aðstæðum. Oft verða vandamál vegna misskilnings í samskiptum á milli fólks vegna 

álags eða ef maki ofverndar einstaklinginn sem kemur síðan niður á sjálfstæði hans, 

undirstrikar þörfina fyrir ýmiskonar stuðningshópa eins og til að mynda fyrir hjón. Nálgun og 

vinna félagsráðgjafans hentar einnig mjög vel til að vinna með einstaklinga og fjölskyldur sem 

eru að glíma við sorg. Mikilvægt er fyrir fjölskylduna að gera sér grein fyrir að fólk fer í gegnum 

ákveðin stig í sorgarferlinu hvort sem maður er að syrgja það að geta aldrei gengið aftur eða 

einhvern sem hefur látist. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir slíku og því að fólk er mismunandi 

og fer mismunandi í gegnum sorgarúrvinnslu (Keleher o.fl., 2003 og QSCIS, e.d.). Huga þarf 

sérstaklega að börnum þeirra sem slasast. Það getur verið mikið áfall fyrir barn ef foreldri þess 

slasast og lendir inn á spítala. Löng endurhæfing getur haft verulega truflandi áhrif á líf barns 

eins og til að mynda ef það þarf að dvelja hjá öðrum á meðan. Ýmis tilfinningaleg viðbrögð geta 

brotist út hjá barni sem þarf að glíma við slíkt áfall eins og depurð, kvíði, reiði, gremja, óöryggi, 

sektarkennd og sjálfsásökun. Mikilvægt er að leyfa barninu að tjá sig og spyrja spurninga og 

hlusta á barnið. Mikilvægt er að segja þeim rétt og satt frá miðað við aldur þeirra og þroska, 

fræða þau um hvernig líf fjölskyldunnar verður í framtíðinni og leyfa þeim að vera þátttakendur 

í þeim ákvörðunum sem snerta fjölskylduna (Snorri Ingimarsson, 2008). 

2.4.2.3 Ekki bara líkami! 

Líkams- og sálfélagsleg heildarsýn á hvergi eins vel við og í vinnu með fólki sem hefur 

mænuskaðast. Allar þær ólíku fagstéttir, sem koma að meðferðinni og vinna í teymi með 

einstaklingnum og fjölskyldu hans að þeim markmiðum sem sett hafa verið fram, eru  með 

hagsmuni viðkomandi í huga. 

Það er ekki eingöngu áríðandi að endurhæfa fólk með mænuskaða líkamlega heldur er ekki 

síður mikilvægt að hafa góða sálfélagslega endurhæfingu. Það að einstaklingur nái ekki að 

aðlagast vel andlega og félagslega getur einfaldlega leitt til dauða hans. Skaðleg hegðun eins og 

sjálfsvanræksla og misnotkun á vímuefnum getur orðið mikill vandi ef viðkomandi einstaklingur 

aðlagast illa nýju lífi sem mænuskaðaður. Því er jafn mikilvægt að bjóða upp á sálfélagslega 

endurhæfingu eins og líkamlega. Byrja mætti á að skoða tilfinningalegan sársauka, afneitun, 

hræðslu, reiði, sektarkennd og þunglyndi. Án slíkrar aðstoðar gæti viðkomandi þurft að glíma 
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við andleg veikindi auk þeirra líkamlegu. Einstaklingur sem hefur hlotið mænuskaða er fimm 

sinnum líklegri til að fá þunglyndi en sá sem er það ekki.   

Markmið félagsráðgjafans í endurhæfingunni er að draga úr streitu og kvíða og bæta 

hæfileika fólks til að ná sátt við ástandið eins og það er orðið. Það þarf að aðstoða fólk við að 

leysa vanda sinn og hvetja fólk áfram. Aðstoða það við að setja sér markmið og að fá 

viðkomandi til að taka þátt í einstaklings- og fjölskyldumeðferð (Keleher o.fl., 2003; Müller o.fl., 

2012). 

2.4.3 Samantekt 

Hér á undan hefur verið farið yfir fræðilega umfjöllun um hvað mænuskaði er og fylgikvilla 

hans. Hugmyndafræði endurhæfingar og stefnumótun ásamt umræðu um heildræna 

endurhæfingu. Fjallað var um helstu þætti endurhæfingar á Grensásdeild og lauk á umfjöllun 

um störf félagsráðgjafa í endurhæfingu fólks með mænuskaða. Af ofangreindri umfjöllun má sjá 

að fólk sem hlýtur mænuskaða missir ekki aðeins líkamlega færni sína heldur missir það 

snertiskyn ásamt því að þurfa að takast á við margvíslega og flókna fylgikvilla skaðans. Í 

umfjölluninni um líkam- og sálfélagslega endurhæfingu er komið skýrt inn á mikilvægi 

félagslegs stuðnings fyrir fólk með mænuskaða. Rannsakendur eru farnir að gefa sálfélagslegu 

endurhæfingunni meiri gaum en verið hefur og er það vel. Hugmyndafræði félagsráðgjafans og 

þekking hans á fjölskyldunni, manninum og kerfinu er kjörin í vinnu með fólki sem hefur hlotið 

mænuskaða.  
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3 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun fólks, sem hlotið hefur mænuskaða, á 

endurhæfingunni á Grensásdeild. Einnig var leitað eftir því hversu vel viðmælendum fannst þeir 

undirbúnir fyrir heimkomuna og með hvaða hætti fjölskyldan kom að endurhæfingunni. 

Eigindleg aðferðfræði var notuð í rannsókninni og viðtöl tekin við sjö einstaklinga sem allir 

höfðu lokið endurhæfingu frá Grensásdeild á árunum 2003 til 2005. 

Hér á eftir er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, fjallað um eigindlega aðferðafræði, 

val á þátttakendum, úrtaksaðferð og réttmæti. Gerð er grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar, úrvinnslu  og að lokum eru siðferðileg álitamál skoðuð. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Samkvæmt upplýsingum á vef LSH er unnið eftir skilgreiningu  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á endurhæfingu. Þar segir að hún eigi að taka mið 

af því að skjólstæðingur nái aftur eins góðri, líkamlegri, andlegri og félagslegri færni og hægt er. 

Með það að leiðarljósi eru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: 

1. Hver er upplifun fólks af líkamlegri, sálrænni og félagslegri endurhæfingu á 

Grensásdeild?  

2. Fékk fjölskyldan stuðning og þá hvernig? 

3. Hversu vel fannst þátttakendum þeir undirbúnir fyrir heimkomu eftir 

endurhæfinguna? 

3.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Fjölbreytileiki eigindlegra rannsóknaraðferða er breiður og því erfitt að finna eina skilgreiningu 

sem passar. Það sem þær eiga sammerkt er að reyna að skilja og lýsa mannlegum eiginleikum. 

Áherslan liggur í hinu persónulega og að skoða raunveruleikann eins og hann kemur fyrir í það 

skiptið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Val rannsakanda á að nota eigindlega rannsóknaraðferð var fyrst og fremst vegna þess að 

rannsakandi vildi rannsaka félagslegan veruleika og persónulega upplifun fólks á aðstæðum 

sínum. Einnig hentar slík aðferð vel ef hópurinn sem á að rannsaka er fámennur. Eigindlegar 
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rannsóknaraðferðir eru leitandi og byggja á aðleiðslu. Það er að segja, gögnin eiga að leiða 

rannsakandann að svörum við rannsóknarspurningum. Eigindlegar rannsóknir felast í að afla 

gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Það er gert með því að fylgjast 

með fólki í sínu daglega umhverfi og/eða taka viðtöl við fólk og fá það til að lýsa reynslu sinni og 

upplifun. Þegar skoða á reynslu fólks til að mynda einmanaleika, þunglyndi, einangrun og/eða 

þjáningu þess eiga viðtöl vel við (Helga Jónsdóttir, 2013). Útkoma slíkra rannsókna byggir ekki á 

tölulegum samanburði heldur hugtökum eða þemum sem lýsa hvað sé sameiginlegt með 

reynslu eða upplifun fólks (Neuman, 2003).  

3.3 Val á þátttakendum 

Hugmynd að vali þátttakanda fór nokkra hringi í byrjun. Upphaflega hugmyndin var að notast 

við snjóboltaúrtak, síðan kom hugmynd að fá aðgang að nafnalista þeirra sem hlotið hafa 

endurhæfingu á Grensásdeild eða aðgang að félagalista Samtaka endurhæfðra mænuskaðaðra 

(SEM). Eftir samtal við leiðbeinanda féllum við frá hugmyndinni að nafnalista hjá Grensás. Eftir 

símtal við Persónuvernd, þar sem rannsakanda var bent á að hann þyrfti leyfi til að fá aðgang 

að félagalista hjá SEM samtökunum ákvað rannsakandi að leita eftir samvinnu við SEM 

samtökin þar sem þau myndu senda tölvupóst í nafni félagsins fyrir hönd rannsakanda og óska 

eftir þátttöku félagsmanna. Að lokum varð niðurstaðan sú að rannsakandi myndi sjálfur hafa 

samband við tvo til þrjá viðmælendur sem síðan myndu benda rannsakanda á aðra 

viðmælendur. Reyndist þessi aðferð vel og var rannsakandi kominn með sjö viðmælendur á 

skömmum tíma. Úrtakið telst markmiðsúrtak þar sem rannsakandi vildi hafa breitt aldursbil, 

mismunandi háan skaða og bæði kynin. Með slíku úrtaki eru þátttakendur valdir fyrirfram þar 

sem þeir uppfylla ákveðin skilyrði sem geta leitt til upplýsandi niðurstöðu vegna hagsmuna 

þeirra eða viðhorfa til viðfangsefnisins. Rannsakandi valdi þátttakendur með tilliti til 

ofangreindra þátta og að þeir hefðu upplifað endurhæfingu frá Grensásdeild (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Neuman, 2003).  

3.4 Mælitæki  

Þar sem rannsakandi vildi skoða reynslu, viðhorf og upplifun fólks taldi hann eigindleg viðtöl 

eiga vel við. Þau eru ýmist opin, djúp, óstöðluð eða hálfstöðluð. Í rannsókn þessari var notast 

við hálfstöðluð viðtöl (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við sjö einstaklinga sem lokið höfðu endurhæfingu frá 

Grensásdeild. Studdist rannsakandi við viðtalsvísi til að fullvissa sig um að geta svarað þeim 
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rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Hálfstöðluð viðtöl falla undir eigindlega 

aðferðafræði þar sem leitast er við að ná fram sameiginlegum reynsluheimi fólks í þeim tilgangi 

að lýsa og veita skilning á upplifun í lífi fólks. Viðtölin fara fram sem samræða á 

jafningjagrundvelli þar sem umræðuefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakanda en innihald þess 

er síðan viðmælandans að tjá. Á þann hátt nær viðmælandinn að tjá sig opinskátt um 

tilfinningar, atburði, skynjun, vonir og væntingar og annað það sem skiptir viðkomandi máli. 

Með því næst meiri dýpt í reynsluna sem rannsaka á (Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsakandi 

studdist við viðtalsvísi (sjá viðauka 1) en nýtti það að spyrja viðmælanda sinn nánar út í tiltekin 

málefni sem rannsakanda fannst áhugaverð og þjóna tilgangi rannsóknarinnar.  

Til að ná fram meiri dýpt í upplifun viðmælanda ákvað rannsakandi að biðja viðmælendur 

að meta þjónustu tiltekins faghóps með fjölvalsspurningum, sem voru frá því að vera mjög 

ánægð með þjónustu í að vera mjög óánægð með þjónustuna. Slíkar spurningar er hentugt að 

nota þegar spurt er um viðhorf fólks (Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsakandi fór þá markvisst í 

gegnum hvern faghóp fyrir sig og bað viðmælanda að meta og segja sér frá sinni upplifun af 

tilteknum faghópi.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eru mælikvarði á gæði rannsókna og eiga við hvort sem er í 

megindlegum eða eigindlegum rannsóknum. Mikið er lagt upp úr áreiðanleika í megindlegum 

rannsóknum en er engu að síður jafn mikilvægur í eigindlegum rannsóknum. Í megindlegum 

rannsóknum byggir áreiðanleiki á því að hægt sé að endurtaka sömu rannsóknina undir sömu 

kringumstæðum og ná fram sömu niðurstöðum eða svipuðum. Í eigindlegum rannsóknum er 

aftur á móti ekki hægt að endurtaka raunveruleikann aftur á sama hátt (Neuman, 2007).  

Í eigindlegum rannsóknum er stundum talað um að rannsóknarniðurstöður séu trúverðugar 

ef þær lýsa eða túlka reynslu sem lesandi getur samsamað sig við ef hann hefur upplifað sömu 

reynslu eða lesið sömu upplifanir í öðrum rannsóknum. Hægt er að hafa í huga nokkrar aðferðir 

til að auka réttmæti eigindlegra gagna, þegar valið er í úrtak ber að passa það að úrtakið sé ekki 

of einsleitt, greina rannsóknargögnin um leið og þeim er safnað og passa okkar eigin viðhorf 

sem rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Rannsakandi leitaðist við að hafa viðmælendur sina af báðum kynjum, með breiðu 

aldursbili og að þeir væru með bæði háan og lágan mænuskaða. Einnig að á meðal viðmælenda 

væri bæði fjölskyldufólk og einstaklingar. Telur rannsakandi að hann hafi náð að fá góða 
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fulltrúa þýðisins. Til stóð að taka í kringum átta viðtöl í upphafi en við greiningu gagnanna taldi 

rannsakandi að ekkert nýtt væri að koma fram og að hann væri búinn að safna nægjanlegum 

gögnum til að svara rannsóknarspurningum og því nam hann staðar við sjö viðmælendur. Þar 

sem rannsakandi hefur sterkar skoðanir á viðfangsefninu reyndi hann eftir bestu getu að gæta 

hlutleysis og vera meðvitaður um stöðu sína en ekki er hægt að útiloka smitáhrif. Að lokum skal 

þess getið að rannsakandi hefur takmarkaða reynslu af rannsóknarvinnu en hefur leitast við að 

vera heiðarlegur og sannur viðmælendum sínum við greiningu á gögnunum. 

3.6 Undirbúningur og framkvæmd  

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í maí og júní 2013 með leit að fræðilegum rannsóknum 

um efnið. Eiginleg vinna við rannsóknina hófst hinsvegar í september 2013 með tilkynningu til 

Persónuverndar. Hafist var handa við að útbúa viðtalsvísi, kynningarbréf og upplýst samþykki. 

Gagnaöflun viðtala fór fram á tímabilinu 7. til 24. október 2013. 

 Viðtölin fóru fram á heimilum fimm viðmælenda og eitt í húsi SEM samtakanna. Erfitt 

reyndist að komast til tveggja viðmælenda og var sú ákvörðun tekin að notast við Skype 

myndavél í þeim tilvikum, sem reyndist vel. Við upphaf hvers viðtals var farið yfir 

trúnaðarskyldu, nafnleynd og að öllum gögnum yrði eytt að lokinni rannsókn og því til 

staðfestingar skrifuðu þátttakendur undir samþykkisbréf í tvíriti (sjá viðauka 2). Rannsakandi 

hafði samband símleiðis við alla viðmælendur kynnti sig og rannsóknina og fékk samþykki allra 

ásamt tölvupóstfangi til að senda kynningabréfið (sjá viðauka 3) þar sem farið var yfir markmið 

og tilgang rannsóknarinnar.  

3.7 Skráning og úrvinnsla 

Viðtölin voru tekin upp á síma rannsakanda með þar til gerðu forriti með samþykki þátttakanda 

og síðan afrituð. Hvert og eitt viðtal var afritað orð fyrir orð og merkt viðkomandi með tilbúnu 

nafni. Samtals sjö skjöl með breiðri spássíu svo hægt væri að skrifa athugasemdir og 

hugleiðingar. Lengd viðtalanna var afar misjöfn, allt frá 25 mínútum upp í 1 klukkutíma og 23 

mínútur. Samanlögð viðtalsgögn voru 221 blaðsíða. 

Við greiningu gagnanna var notast við opna kóðun. Markmið opinnar kóðunar felur það í 

sér að rannsakandinn aflar gagna án þess að vera með ákveðna kenningu í huga í byrjun. Á 

öllum stigum rannsóknarinnar er greining unnin jafnhliða gagnasöfnun meðal annars með 

spurningum og hugtakamyndun. Rannsakandi fer yfir gögnin með opnum huga og margles þau 

yfir til að finna sameiginlega þætti eða þemu. Farið var markvisst í gegnum gögnin með því að 
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nota mismunandi liti til greininga og út frá því fundin aðalþemu. Með slíkri aðferð taldi 

rannsakandi að hann myndi ná mikilvægustu atriðunum sem fram kæmu í viðtölunum og gæti 

þannig markvisst fundið það sem sameiginlegt var með þeim (Esterberg, 2002; Unnur Guðrún 

Óttarsdóttir, 2013). 

Þau meginþemu sem komu fram við greiningu gagnanna voru: Sálfélagsleg aðstoð, 

fjölskyldustuðningur, notendasamráð, fyrirmyndir og jafningjafræðsla og útskrift heim - 

tengiliður. Viðkomandi þemu eru sett fram í niðurstöðukaflanum hér á eftir. 

3.8 Siðferðileg álitamál 

Þegar rætt er um siðferði í vísindarannsóknum eru fjögur hugtök þar efst á blaði. Það er 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörð og réttlæti. Það sem felst í sjálfræðis hugtakinu er virðingin fyrir 

einstaklingnum og sjálfræði hans. Mikilvægt er í vísindarannsóknum að hafa upplýst og 

óþvingað samþykki þátttakenda. Þar með skal veita nægilegar upplýsingar um eðli 

rannsóknarinnar svo hver og einn þátttakandi geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku. 

Mikilvægt er að hafa það í huga að allar mikilvægar upplýsingar um þátttöku komi fram á 

viðeigandi upplýsingablaði á skýran og greinargóðan hátt. Rannsakandi ætti að fara munnlega 

yfir upplýsingablaðið með þátttakanda svo allt liggi ljóst fyrir, meðal annars það að 

þátttakandinn geti hafnað þátttöku eða hætt hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Rannsakandi 

hafði allt ofangreint í huga þegar hann kynnti og upplýsti viðmælendur sína um rannsóknina. 

Skaðleysis hugtakið felur það í sér að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast að valda 

skaða. Samkvæmt því mega vísindarannsóknir ekki á nokkurn hátt valda áhættu fyrir 

þátttakendur. Huga þarf að því samhliða upplýstu samþykki.  Velgjörðar hugtakið segir til um 

skylduna að láta gott af sér leiða, en passa þarf jafnframt að fórnarkostnaðurinn sé sem allra 

minnstur. Tilgangurinn skal ætíð fela í sér að rannsóknin sé til hagsbóta fyrir almenning. Að 

lokum er það réttlætis hugtakið en það skal veita þeim sem minna mega sín í þjóðfélaginu 

vernd fyrir áhættu rannsakanda en sagan hefur sýnt sig að þeir hópar hafa jafnan lent í slíkri 

áhættu meðan ávinningurinn skili sér frekar til þeirra sem búa við betri kjör (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Þar sem rannsakandi er vel kunnugur endurhæfingu á Grensásdeild og hefur sínar skoðanir 

á henni eru ákveðin siðferðileg álitamál sem rannsakandi varð að vera meðvitaður um. 

Rannsakandinn upplýsti alla viðmælendurna um stöðu sína gagnvart rannsókninni bæði 

munnlega og í kynningarbréfinu. Mikilvægt er að rannsakandinn leitist við að hafa spurningar 
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sínar sem minnst litaðar af eigin skoðunum í viðtölum við þátttakendur. Þegar farið verður yfir 

niðurstöður rannsóknarinnar verður rannsakandi að vera meðvitaður og spyrja sig hvort hans 

skoðanir séu nokkuð að lita niðurstöðurnar. Rannsakandi hefur velt mikið fyrir sér hvort að 

staða hans hafi haft áhrif á viðmælendur. Eftir þó nokkra ígrundun hefur rannsakandi komist að 

þeirri niðurstöðu að staða hans hafi ekki haft neikvæð áhrif á viðmælendur heldur þvert á móti 

gert það að verkum að viðmælendur hafi treyst rannsakanda og hafi þar af leiðandi tjáð sig 

óhikað um sína upplifun (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Eins og Sigurður Kristinsson (2013) bendir á, þegar um er að ræða frekar fámennan hóp í 

rannsókn eins og þessari, skiptir afskaplega miklu máli að vernda persónuupplýsingar og afmá 

allt það sem hugsanlega má þekkja viðkomandi á. Rannsakandi var mjög meðvitaður um þetta 

og lagði sig í líma við að tengja ekki neinar upplýsingar við viðmælanda sem mögulega gæti gert 

það að verkum að hann myndi þekkjast. Einnig ákvað rannsakandi að nota ekki tilbúin nöfn 

þegar hann er að vitna í viðmælendur þegar um ákveðin viðkvæm mál er að ræða ef 

viðkomandi gæti mögulega þekkst af ummælum sínum. 
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem byggja á frásögnum 

viðmælenda. Viðtöl voru tekin við sjö einstaklinga sem hafa mænuskaðast eftir slys og hlotið 

sína endurhæfingu á Grensásdeild á árunum 2003 til 2008. Notast var við viðtalsvísi og 

hálfstöðluð viðtöl til þess að geta svarað eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er upplifun fólks á líkamlegri, sálrænni og félagslegri endurhæfingu á 

Grensásdeild? 

2. Fékk fjölskyldan stuðning og þá hvernig? 

3. Hversu vel fannst þeim þau undirbúin fyrir heimkomu eftir endurhæfinguna? 

Fyrst er að nefna kynningu á viðmælendum og þeim þemum sem greind voru af frásögnum 

þeirra. Fjallað verður um hvert þema fyrir sig og gerð grein fyrir þeim með tilvitnun í frásagnir 

viðmælenda.  

4.1 Þátttakendur 

Viðmælendurnir voru fjórir karlar og þrjár konur á aldrinum frá 23 ára til 52 ára. Þrjú af þeim 

eru einhleyp, tvö eru fráskilin og tvö í sambúð/hjónabandi. Öll voru þau í vinnu þegar slysið 

varð fyrir utan einn námsmann. Af þeim þremur einstaklingum sem voru í hjónabandi þegar 

slysið átti sér stað eru tveir fráskildir. Ástæða slysanna var í fjórum tilfellum bílslys, frístundaslys 

í tveimur og fall í einu. Af þessum sjö þátttakendum bjuggu fimm úti á landi og tveir í Reykjavík 

þegar slysið átti sér stað. Í dag búa þrjú þeirra enn út á landi en fjögur eru á 

höfuðborgarsvæðinu. Fimm af viðmælendunum eru með þverlömun en tveir með ferlömun. Í 

tilvikum tveggja viðmælenda var um hlutaskaða að ræða og heilskaða hjá hinum fimm. Mynd 2 

sýnir skiptingu á staðsetningu og gerð mænuskaðans hjá viðmælendum. 

Viðmælendurnir slösuðust á árunum 2003 til 2008 og hafa verið mænuskaðaðir frá fimm og 

upp í tíu ár, að meðaltali 6,7 ár. Til að gæta fyllsta trúnaðar hafa þau fengið tilbúin nöfn og allar 

þær upplýsingar sem mögulega gætu auðkennt þau verið fjarlægðar. Þau nöfn sem 

þátttakendur fengu, voru eftirfarandi: Pétur, Kjartan, Erla, Sigrún, Magnús, Guðmunda og Þór. 
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Mynd 2 - Staðsetning og gerð mænuskaðans hjá viðmælendum 

 

4.2 Niðurstöður rannsókna 

Rannsókn þessi fjallar um upplifun viðmælenda af endurhæfingu á Grensásdeild. Hér á eftir 

verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum og þeim þemum sem rannsakandi greindi úr 

gögnunum. 

Greind voru fimm meginþemu:  

 Sálfélagsleg aðstoð  

 Fjölskyldustuðningur 

 Notendasamráð 

 Fyrirmyndir og jafningjafræðsla  

 Útskrift heim - tengiliður  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir hverjum lið fyrir sig með tilvitnun í viðmælendur. Að síðustu 

voru viðmælendur spurðir hvernig þeir myndu vilja sjá endurhæfinguna á Grensási uppbyggða. 

Í lok kaflans verður gerð grein fyrir þjónustumati þar sem viðmælendur voru beðnir að meta 

tiltekna faghópa sem starfa alla jafna í teymi fólks með mænuskaða á Grensási. 
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Ferlömun (tetraplegia) og heilskaði

Ferlömun (tetraplegia) og
hlutaskaði

Þverlömun (paraplegia) og
hlutaskaði

Þverlömun (paraplegia) og
heilskaði

Heilskaði (complete impairment)                Hlutaskaði (incomplete 
impairment) 

Fjöldi
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4.2.1 Sálfélagsleg aðstoð 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir um upplifun sína af endurhæfingunni töluðu þeir nánast 

allir um að vel hafi verið staðið að henni líkamlega séð og voru sérstaklega sátt við 

sjúkraþjálfunina og hjúkrunina. Gefum Sigrúnu orðið: 

...Þú veist ekkert nema gott, ábyggilega eins og flestir segja það var alveg ótrúlega góð 

þjónusta inn á deildinni. Þú veist læknar og hjúkrunarfólk og allt og sjúkraþjálfunin, þú 

veist, manni leið alveg í öruggum höndum. Alltaf framfarir en náttúrulega erfitt líka...  

Í sama streng tekur Guðmunda: 

...Sko upplifunin náttúrulega bara held ég var góð, frábært fólk sem starfar þarna sinnir sínu 

jobbi og stendur sig bara vel... 

Þegar Þór var beðinn um að lýsa sinni upplifun af endurhæfingunni sagði hann: 

...Sko almennt séð var hún mjög góð líkamlega sérstaklega en, en sko andlega hliðin miklu 

verri það var ekki sálfræðingur þegar ég var. 

Allir viðmælendurnir töluðu um að langmesta áherslan væri á líkamlega endurhæfingu og að 

markmiðið væri að að hæfa þau til athafna daglegs lífs. Eins og Magnús kemst að orði:  

 ...Já aðaláherslan var að koma þér út í lífið, að þú getir stundað sko athafnir daglegs lífs, 

það er verið að koma þér í það en það er bara svo mikilvægt að hafa hitt, sálina í lagi og 

þetta félagslega... 

Pétur var ekki eins sáttur við sína endurhæfingu en sagði það sama og hin:  

...Líkamlega það er tekið svo sem ágætlega á því það vantar meira þetta félagslega... 

Þegar ég spurði Erlu hver hafi verið helsta áherslan í endurhæfingu hennar sagði hún:  

...Klárlega allt þetta grunndót að hérna að geta farið sjálfur á klósettið, í sturtu og klætt mig og 

bara setjast upp...mér fannst lang lang mest hugsað um svona líkamlega að þú gætir farið heim til 

þín og farið út úr rúminu, lang mesti tíminn fór í það, já lang mesta áherslan á því og hitt svona 

kom einhverstaðar á eftir… 

Í sama streng tekur Þór um aðaláhersluna:  

...Hún er bara, aðaláherslan er bara líkamleg það er bara 90% líkamlegt þessi endurhæfing, 

hitt var bara pínulítið og maður sér það bara á fundunum sem voru haldnir sko að þá var 

það algjört aukaatriði bæði sálfræði og félagslegi þátturinn þannig að [þögn] þannig að það 

var mjög skrítið, sérstaklega upplifði ég það eftir á... 

Greina mátti af frásögnum viðmælenda að þeir voru ekki sáttir við hvernig staðið var að 

sálfélagslegri aðstoð og þó þau hafi ekki talið sig vanta slíka aðstoð á þeim tímapunkti sem hún 

bauðst, fannst þeim að slík aðstoð ætti að vera jafn sjálfsögð eins og að fara til dæmis í sjúkra- 
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og iðjuþjálfun. Dæmi um slíkt má vel sjá í frásögn Sigrúnar sem var sú eina af viðmælendunum 

sem var sáttust við sína endurhæfingu svona á heildina litið: 

...það bauðst alveg fyrir mig sálfræðiaðstoð og svona en það var meira svona, manni fannst 

ekkert vera að svona “nei, nei maður þarf ekkert”.  anni finnst það ætti bara að vera 

skylda. 

...það er það eina í öllu þessu ferli sem ég get sett út á. Þú veist, mér vantaði það ekki á 

þessum tíma en ég hefði hugsanlega haft gott af því að fá þú veist, fá svona aðstoðina... 

Rannsakandi: Fara í gegnum þetta? 

...Já fara í gegnum ferlið og allt svona því það var ákveðið ferli að ganga í gegnum þetta slys. 

Þú veist og þurfa að læra allt upp á nýtt og svona... 

Eins og Sigrún nefnir hér fyrir ofan þá telja þau þörf á að fara markvisst í gegnum ferlið til að 

vinna úr hlutum og ná sátt. Þau töluðu einnig um að þau hefðu ekki gert sér grein fyrir 

mikilvægi þess fyrr en líða tók á endurhæfinguna eða eftir útskrift. Þegar fólk lendir í áfalli fer 

það í gegnum ákveðið ferli sem það þarf oft aðstoð með að vinna úr. Dæmi um þetta er skýrt í 

frásögn Guðmundu: 

...Sorgarferlið er vegna þess að þú er búin að tapa sjálfri þér, þú ert búin að tapa öllu þínu 

lífi, þú ert búin að tapa getunni til allra hluta nánast, en þú verður samt að lifa áfram og þá 

er spurningin hvernig ætlar þú að lifa áfram. Hvernig getur þú lifað áfram og það er kannski 

það sem sálfræðingur ætti kannski að fara svoldið með manni í gegnum. 

Þór kom vel inn á það hvernig hann sá ekki fyrr en eftir á mikilvægi sálfélagslegrar aðstoðar eða 

eins og hann sagði: 

...maður fattar ekkert þegar maður er staddur svona, fattar ekki hver þörfin er á bæði 

félagslega hlutanum og sálfræðihlutanum, maður er bara að berjast við líkamlega hlutann 

maður áttar sig ekkert á því sjálfur, svo sér maður það bara eftir á hvað var sko – hvað 

þurfti að gera mikið sko. 

Mörg nefndu líka að þeim bauðst að tala við sálfræðing en annað hvort fannst þeim óþægilegt 

að tala við viðkomandi eða að þau hreinlega kunnu það ekki eins og Guðmunda lýsir svo vel:  

...að þegar sálfræðingar eða þetta fagfólk, það á bara að vita það, að það þarf að taka fólk 

svoldið sko og leiða það í gegnum ferlið sko. Kenna því svoldið á það til hvers ertu komin til 

sálfræðings, ekki bara hvernig líður þér og viltu ræða eitthvað og maður segir bara nei ég 

hef svo sem ekkert að ræða og svo er það bara búið, þú veist það þarf að fara með fólki 

mikið dýpra í gegnum þetta og leiða það í gegnum þetta, eða ég held það, ég er ekki 

sálfræðimenntuð. 
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Þór var heldur ekki ánægður með að sálfræðingurinn hafi eingöngu metið hans líðan af 

prófblaði og sagði að viðkomandi fagmanneskja þyrfti einnig að nota persónulegt mat, ekki 

bara eitthvert prófblað. En Þór lýsir þessu svona: 

...og seinna meir sko – þá gerði hún [sálfræðingurinn] einhver svona próf á mér og hérna 

[þögn] þar sem að sko samkvæmt þessu prófi þá átti ekki að votta fyrir þunglyndi eða neinu 

sko, sem var bara út í hött á þeim tíma. Því þá átti ég mjög erfitt á köflum sko, eitthvað sem 

hún hefði átt að grípa inn í þannig að [þögn]  

Rannsakandi: Fannst þér þá ekki gert mikið úr þinni andlegu líðan? 

Þór: Neiii, nei, nei alls ekki sko það var bara gert einhver svona próf og [mjög löng þögn] 

Rannsakandi: Og bara? 

Þór: Ég veit það ekki hvort bara fólk kannski bara fattaði ekki hvað mér leið illa sko af því að 

ég var svo mikið að, ég var svo aktívur, ég var svo mikið að gera sko líkamlega að... 

Kjartan talaði um að honum þætti betra að tala við konu en sálfræðingurinn sem þá var var 

karl. Hann lýsir sinni upplifun af sálfræðingnum svona: 

...það var hræðilegt sko... mér fannst óþægilegt að tala við hann... 

Þegar ég spurði Erlu hvort henni hafi boðist að fara til sálfræðings sagði hún: 

...sko ég vildi það ekkert þá, alls ekki sko en held að það hefði alveg gagnast mér. 

Magnúsi var boðið að tala við sálfræðing þegar hann var búinn að vera inniliggjandi í nokkra 

mánuði en hann sagðist alveg hafa verið blindur á sjálfan sig og verið á einhverju flugi andlega, 

bæði vegna framfara í endurhæfingunni og þegar hann fann að hann var að yfirstíga hindranir. 

Magnús lýsir þessu svona: 

...mér var boðið að hitta hann [sálfræðinginn] en það bara, ég var ekki tilbúinn til að ræða 

þetta ég var bara á fullu í endurhæfingu og ég sá engan hag í – þurfti ekkert á því að halda 

þá en ... það má segja að ég hafi ekki verið tilbúinn út af þessu að ég var á svo miklu flugi. 

Magnús talaði einnig um það að það hafi ekki verið fyrr en síðar sem það rann upp fyrir honum 

að hann þyrfti kannski að tala við einhvern: 

...það var ekki fyrr en ég kom heim, var farið að líða að útskrift að þá fór maður svona 

virkilega á því að halda að tjá sig. 

Lengi vel var á Grensásdeild sálfræðingur í 50% stöðu en um haustið 2007 var staðan lögð niður 

og var þá enginn starfandi sálfræðingur á deildinni fyrr en um haustið 2008 sem ráðið var í 

hlutastarf aftur eftir að deildin hafði verið án sálfræðings í um eitt ár. Þegar Þór kom á 
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Grensásdeild var enginn sálfræðingur starfandi en var ráðinn fljótlega eftir komu hans í 

hlutastarf. Hann talaði einmitt um að hann hefði haldið að öllum þáttum endurhæfingarinnar, 

líkamlega, andlega og félagslega, myndi verða gerð skil sem varð svo ekki raunin. Gefum Þór 

orðið: 

...þar vantar sko einmitt þetta að gera sér grein fyrir að þetta snúist ekki bara um líkamlega 

endurhæfingu...  

Hann bætti við til að benda á vægið: 

...Þú bara sérð, bara eins og þetta að leggja niður sálfræðiaðstoðina... 

Berlega má sjá af frásögnum viðmælenda að þeir telja nokkuð hafa skort á að sálfélagslegri 

aðstoð hafi verið mætt í endurhæfingu þeirra á Grensásdeild og nefna öll jafnframt mikilvægi 

hennar.  

4.2.2 Fjölskyldustuðningur 

Annað sem var sameiginlegt með öllum þátttakendum þó á ólíkan hátt, var skortur á stuðningi 

við fjölskylduna. Einnig nefndu þau öll mikilvægi þess að fjölskyldan fengi stuðning. Þau sem 

voru án maka og barna þegar þau voru í endurhæfingunni á Grensásdeild töluðu um að slysið 

hefði verið mikið áfall fyrir foreldrana og systkini og jafnvel meira en hjá þeim sjálfum. Dæmi 

um þetta er í frásögnum þeirra Kjartans, Sigrúnar og Erlu. Gefum Kjartani orðið: 

...Það náttúrulega áfallið var miklu meira fyrir mömmu mína heldur en mig sko andlega... 

og systkini líka til dæmis, ég veit að systir mín hafði það mjög erfitt sko í skóla líka, þú veist, 

hún missti náttúrulega bróður sinn. Það var bara eins og ég hefði dáið. 

Þegar Kjartan var spurður hvort systir hans væri yngri en hann, sagði hann: 

...Já 12 árum yngri, hún var 8 ára... þannig að hún auðvitað lenti mjög harkalega í þessu, 

meira heldur en margir gera sér grein fyrir... 

Sigrún: 

...þú veist eins og hvernig með fjölskylduna það var það var ekki tekið á svona áfallahjálp 

það er svona það eina sem ég hugsa svona eftir á sko.  

Og aðeins seinna segir hún:  

...maður var kannski ekki að pæla út í fjölskylduna sko, þetta var örugglega meira áfall fyrir 

þau... 

Seinna í viðtalinu kom ég inn á það að hún hafi talað um að fjölskyldan hefði kannski þurft 

áfallahjálp. Ég bað hana að ræða það nánar. Sigrún: 
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...ég held að það þurfi líka svoldið að spá í fjölskyldumeðlimum í þessu, ef eitthvað er þá 

lenda þau meira í þessu, þú veist þannig að, því að þau þurfa auðvitað líka að læra á mig 

upp á nýtt.   

Einnig sagði Sigrún mér frá bróður sínum sem var á unglingsaldri þegar hún lendir í slysinu, 

hvað hann þoldi ekki alla athyglina sem hún fékk. Að enginn skyldi spyrja hvernig honum liði 

bara Sigrún þetta og Sigrún hitt, svona lýsir Sigrún þessu: 

...æj, þú veist hjálpaðu systur þinni, gerðu þetta fyrir systur þína, lagaðu þetta fyrir systur 

þína, hjálpaðu systur þinni... Ég fékk ALLA athyglina...hann var bara soldið settur til hliðar. 

Pétur kom inn á mikilvægi fræðslunnar fyrir fjölskylduna:  

...Auðvitað þurfa þau að fá einhverjar upplýsingar um, skilur þú ef þú þarft að búa 

tímabundið heima hjá þeim áður en þú kemst út eða eitthvað svoleiðis... 

Í sama streng tók Guðmunda: 

...það þarf bara einhverja fræðslu fyrir aðstandendur og það þarf bara að hjálpa fólki 

líka...hvernig tekur þú allt í einu við bjargarlausum einstaklingi inn á heimili þitt... 

Af þeim sjö viðmælendum sem talað var við voru þrjú af þeim fjölskyldufólk með börn þegar 

slysin áttu sér stað. Öll nefndu þau þörfina fyrir fjölskyldustuðning. Þeim fannst það algjörlega 

vanta og lýstu öll mismunandi erfiðleikum sem komu upp í kjölfarið, bæði sem snéru að maka 

og ekki síst börnunum. Þegar þau voru spurð hvort fjölskyldan hefði verið tekin með í 

endurhæfinguna voru svörin svohljóðandi:  

Guðmunda: 

...Hún var bara eiginlega ekkert tekin með það voru kallaðir þessir fundir, þú veist 

teymisfundir – það upplifði sig enginn í minni fjölskyldu að vera sérstaklega innvolvaður í 

þessi mál, þetta var bara einhverskonar kynning – svo var bara, ég veit ekki fyrir hvern 

þetta var mest, fyrir þetta fólk sem var að vinna þarna upp frá held ég, þetta var minna fyrir 

okkur í raun og veru. 

Þór: 

...öhhh – fjölskyldan var tekin með að litlu leyti en þessi sálfræðingur, ég fatta það núna að 

– hún talaði líka við krakkana sko... en því var samt ekkert fylgt eftir sko...við hefðum þurft 

að fá sálfræðiaðstoð áfram, ekki spurning. Ég upplifi það bara núna með þennan [soninn] 

sem er 18 ára ég held að maður hafi ekkert fattað hvað þetta var erfitt fyrir hann. 

Þór sagði mér hvernig unglingssonur hans hefði lokað sig af og sé búinn að vera það síðan slysið 

varð. Einnig ræddi hann um að börnin sín þrjú, sem hefðu öll verið á skólaaldri þegar slysið átti 

sér stað, hefðu öll þurft að takast á við þetta á sinn hátt eða eins og Þór sagði: 
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...þau eru öll með sínar þarfir í þessu og sína sérstöðu á þetta, þau þurfa öll sína sérstöku 

aðhlynningu, sem að hefði skipt svo miklu máli í þessu. Þannig að þess þá heldur það þýðir 

ekkert bara einn fundur með fjölskyldunni.  

Magnús: 

...Hún snéri bara að mér, já það var einhver teymisfundur þarna með nánustu 

aðstandendum í byrjun, punktur. 

Rannsakandi spurði Magnús þá hvað hafi farið fram á þessum fundum og hvort nánustu 

aðstandendur hafi fengið einhverja aðstoð. Í þeim töluðu orðum kom mamma hans færandi 

hendi með kaffi til okkar.  á segir  agn s, „mamma er n  h rna, h n getur svarað því”. 

Mamma Magnúsar segir: 

...já þennan eina... einn fund klukkan 10 að morgni. 

Þegar hún var spurð hvað hafi verið farið yfir á fundinum, sagði hún: 

...[þögn] þetta var meira upplýsingafundur fyrir okkur...við vorum eiginlega ekkert spurð, 

mig minnir það ekki...nei, ég man ekki eftir neinu nema það var verið að upplýsa okkur. Það 

var verið að segja okkur hver ætti að þjálfa þig [Magnús] í þessu og hinu og hvað væri og 

hvað þú ættir að fara í gegnum eitthvað, til þess að þjálfa hitt og þetta. 

Þegar hún var spurð hvort þau (foreldrar Magnúsar) hafi fengið einhverja fræðslu um 

mænuskaða, svaraði hún snöggt: 

...Engan einasta eins og ég segi við mættum þetta eina skipti þarna...nei, fengum ekki neina 

einustu fræðslu, ekki einustu fræðslu og aldrei.  

Í framhaldinu á þessu var Magnús spurður um mikilvægi þess að fjölskyldan fengi stuðning, 

sagði hann ákveðið: 

...ALLA [þögn] allan pakkann jájá. Ég held að það sé bara jafn stór þáttur í því að ég fái sko 

bót meina minna upp að því marki sem ég get fengið. 

Fjölskyldufundir eru haldnir inni á Grensásdeild þegar fólk er þar í endurhæfingu. Á þessum 

fundum er teymi sem vinnur með þeim sem er í endurhæfingunni og nánustu fjölskyldu ef 

viðkomandi vill. Flestöll töluðu um að þessir fundir væru frekar upplýsingafundir heldur en sú 

merking sem þau legðu í heitið fjölskyldufundir. Þegar Kjartan var spurður á hverju 

fjölskyldufundirnir byggðu svaraði hann:  

...en, það var bara aðallega að segja svona hvernig staðan var hjá mér, þetta var frekar 

svona fréttafundir... já, heldur en að þau hafi verið eitthvað svona included, svona í 

endurhæfingunni. 
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Þau nefndu að fjölskyldan hafi verið meira með í sjúkraþjálfuninni og ef eitthvað var þá aðallega 

þar. En eins og í tilfelli Erlu þá var hún ung og utan af landi þegar slysið á sér stað. Erla: 

...öhhh, það var náttúrulega fyrst og fremst að mér en ég náttúrulega – en fjölskyldan var 

með, mamma og pabbi voru náttúrulega bara þarna í Reykjavík með mér fyrstu mánuðina 

þannig að þau voru alltaf þarna. Þau voru líka bara svona að læra með því að fylgjast með 

og læra á hvernig er best að halda og svona en mér fannst það miklu meira snúa að mér... 

Sama má segja með Sigrúnu, hún lýsir aðkomu fjölskyldunnar að endurhæfingunnimá 

eftirfarandi hátt: 

...bæði og. Þú veist það náttúrulega var mest ég en svo þegar kom að, að hjálpa mér með 

stólinn og daglegar venjur og mamma og pabbi voru og bróðir minn voru oft með í 

sjúkraþjálfuninni og svona þannig að þau fylgdust alveg með.  

Sammerkt var með öllum viðmælendum mikilvægi þess að fjölskyldan fengi stuðning og þá 

sérstaklega sálfélagslegan stuðning. Guðmunda var gift og átti börn og félagslegar aðstæður 

fjölskyldunnar voru mjög erfiðar. Eiginmaður hennar átti mjög erfitt andlega og börnin tvístruð 

hingað og þangað. Þegar Guðmunda var spurð hvort börnin hennar hefðu fengið einhvern 

stuðning inni á Grensásdeild var svarið afdráttarlaust: 

... nei, það var ekkert. EKKI rassgat í bala... 

Þegar hún var spurð um upplifun eiginmannsins og hvort hann hafi fengið einhverja aðstoð, 

segir hún: 

...hann fór miklu verr út úr þessu heldur en ég nokkurn tímann sko, andlega held ég... ég 

reyndi það [fá aðstoð] en það bara gekk ekki upp, ég meina það var bara prestur og hann 

þurfti ekki á því að halda.  

Þegar Guðmunda var beðin að segja frá tilkomu prestsins, sagði hún: 

...Sko ég bað um áfallahjálp fyrir fjölskylduna, bæði inni á spítalanum og þegar ég var komin 

út og það var ekkert, fengum prest. Sjúkrahúsprestur var sendur til okkar og á þeim tíma þá 

var bara, þá skildum við ekki einu sinni hvað við ættum að gera við sjúkrahúsprest! 

Þór upplifði það líka að fá prest þegar hann og eiginkona hans sóttu hart eftir því að fá 

sálfræðiaðstoð. Þór segir svona frá því:  

...það var einhver sem benti okkur á það og við fengum nefnilega upp á Borgarspítala 

[þögn] ágætis aðstoð en það var ábyggilega einhver prestur þarna bara – sem að – getur 

það ekki verið, einhver kona sem er prestur... en við sem sagt fengum mjög góða, góða 

hjálp þar sko og einmitt ýmsar pælingar um fjölskylduna og áfallið og allt þannig að við 

lögðum mjög hart á, sem sagt að það yrði gert eitthvað, haldið eitthvað áfram með þetta 

upp á Grensás. Þá var bara ekki neitt þegar við komum þangað og hérna en fljótlega var 
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þessi kona ráðin í hlutastarf... hún var allt í lagi, hún var bara, hún kom bara þarna í 

hlutastarfi, það var bara svo lítið sko, svo lítil aðstoð. 

Hér fyrir ofan kemur Þór inn á mikilvægan punkt sem snýr að fjölskyldunni og því áfalli sem 

fjölskyldan er öll að ganga í gegnum bara hver með sínum hætti eftir því hvar viðkomandi er 

staddur í sínu þroskaferli. Guðmunda kemur inn á þetta sama þegar hún er spurð um mikilvægi 

þess að fjölskyldan fái stuðning: 

...Já og mikinn stuðning. Gríðarlega mikinn stuðning bara, bara mjög. Fólk þarf bara að 

vanda sig virkilega að fara í gegnum félagslega þáttinn og sálfræðiþáttinn og allt þetta. 

Magnús talaði um að hann hafi ekki haft neinn samanburð og hefði ekki áttað sig á þörfinni 

fyrir fjölskylduna. Magnús segir svo frá: 

...bæði með fjölskylduna, börnin mín, foreldra mína, svona að þau yrðu tekin með í þetta 

og kynnt sérstaklega börnunum, hvernig pabbi þeirra myndi fúnkera þegar hann kæmi 

heim, það brunnu á þeim spurningar sem voru bara – já. 

Rannsakandi: Gátu þau ekki fengið svör við þessum spurningum á Grensási? 

Magnús: Þau náttúrulega spurðu ekkert um það, ég reyndi að svara þeim eftir bestu getu. 

Rannsakandi: Það var enginn sem kom til þeirra og... 

Magnús greip framí og sagði strax:  

...nei aldrei [þögn] aldrei nokkurn tímann og þau þurftu virkilega á því að halda þegar 

maður horfir til baka. Mamma þeirra veik – þau voru hjá systur minni.  

Í framhaldinu segir Magnús: 

...þá voru uppákomur í skóla og annars staðar sem má rekja til [hikar] minna veikinda. Þau 

fóru bara að berja í borðið og nota kjaftinn, já gekk illa. 

Nokkrir af viðmælendum töluðu um að fjölskyldan hafi tvístrast þegar viðkomandi var í 

endurhæfingunni. Eins og Guðmunda lýsti hér áður þá voru börnin hennar á sitt á hvornum 

staðnum. Börnin hans Magnúsar hjá systur hans og sama segir Erla með sína fjölskyldu: 

...þetta var líka erfitt fyrir hann [bróður hennar] hann var í skóla á Akureyri, hann var 18 ára 

og þá var hann soldið mikið bara einn heima því mamma og pabbi komu hérna en hann 

kom alltaf – var hérna fyrst en kom svo um helgar en þú veist hann var bara heima í skóla á 

meðan við vorum hér. [Löng þögn].  

Mamma Magnúsar sagði að henni hafi fundist hann oft vera að leika leikrit þegar þau voru í 

heimsókn og jánkaði Magnús því þegar hann var spurður út í það og sagði: 
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...neineinei, ég var bara – ég var í raun og veru að láta eins og þegar krakkarnir komu og 

annað og þetta nánasta... já þá var ég að reyna takmarka skaðann og áhyggjur sem þau 

annars hefðu haft.   

4.2.3 Notendasamráð  

Allir viðmælendurnir í rannsókninni komu inn á notendasamráð í einhverri mynd. Þau notuðu 

ekki endilega orðið sjálft yfir það, heldur er það túlkun rannsakandans á því sem þau sögðu. 

Ekki er til nein ein skilgreining á hugtakinu notendasamráð en það sem hefur verið stuðst við 

innan f lagsþ  nustunnar er  „  guleiki notanda til að hafa áhrif á innihald gæða þ  nustunnar 

í velferðarkerfinu“.   arren,  0  , bls.   . 

Mjög oft kom það fram að þau hefðu ekki verið sammála lækninum um ákveðin atriði í 

meðferðinni og nefndu oft ummæli eins og: 

...Við [læknirinn] vorum ekkert alltaf sammála, það var nú bara þannig.  

...það voru margir sem áttu mjög erfitt með að eiga samskipti við hann, hann er dálítið 

sérstakur... 

Einnig með lyfjagjafir, tveir viðmælendur sögðu eftirfarandi: 

...hann [læknirinn] er kannski aðeins of pilluglaður... 

...læknir á Grensás setti mig á svo mörg lyf að ég er búin að vera svona vinna frá því...það 

tekur einhver ár að trappa það allt niður sem mér finnst pínu óþarfi...annars hefur hann 

reynst mér mjög vel... 

Einn af viðmælendunum átti í mikilli baráttu við sinn lækni og segir svo frá: 

...hann hefur sem sagt þann meingalla að ef sjúklingur vill hafa áhrif á sína meðferð, 

lyfjameðferð og annað og stjórna sjálfur hvernig honum er skaffað lyf eftir hvernig þau hafi 

farið í hann en þá fer [læknirinn] í þvermóðsku og allt sem að sjúklingi vantar í framtíðinni 

situr á hakanum hjá honum, vottorð og annað... hann hefur brotið oftar en einu sinni á mér 

með lyfjagjafir... 

Ennfremur segir hann: 

...fyrst neitaði ég að vera settur á þunglyndislyf en var samt gefið þunglyndislyf, þetta er 

brot á réttindum sjúklings af því að ég vildi fyrst fá sálfræðing til þess að tala við mig áður... 

og meta mig... svo vildi hann koma á mig sem sagt – af því að ég hef ekki verið hlynntur því 

að taka lyf, ég vil helst komast hjá því. Ég og hann ákváðum það í sameiningu að byrja á því 

sem sagt að taka spasmalyf – ég sagði bara að byrja á mjög vægum skammti af því svo allt í 

einu er lyfjagjöfin aukin án þess að hafa samráð við mig... 

Svo lýsir hann áfram hvernig hann reyndi að sporna við þessum auka lyfjaskömmtum en 

uppskar bara að læknirinn varð brjálaður. Seinna í viðtalinu ítrekar hann þetta: 



 

52 

...eins skilurðu að það sé bara ítrekað meira á því að það er ekki læknastaffið sem ræður því 

hvernig þú ert trítaður. 

Flest voru samt ágætlega sátt við sinn lækni þó þeim hafi fundist að það hefði átt að vera meira 

samráð.  

Guðmunda talaði um að henni hefði fundist að læknarnir hefðu mátt vera  jákvæðari. Hún segir 

svo frá: 

...þeir eru svo uppfullir af því læknarnir að passa upp á það að þú sért ekki að gera þér 

neinar ranghugmyndir eða óraunverulegar vonir og þá gera þeir það á þann máta að... ef ég 

hefði verið krabbameinss  klingur þá hefði aldrei verið le ft að seg a “að það eru mjög litlar 

líkur á því að þ  lifir af”, ef þ  skilur...frekar ætti að seg a “hugsa  ákvætt...við viljum vona 

það besta” … 

Hún vildi meina að fólk þyrfti á því að halda í endurhæfingunni að halda í vonina að geta 

kannski gengið aftur og vildi meina að það væri kannski ekki endilega þarfasta verkefnið að 

draga úr fólki að halda í vonina. Hún segir: 

...bara leyfi því [fólki] bara að jafna sig pínulítið og fara inn í raunveruleikann á sínum hraða. 

Þú endar kannski með því á endanum...að uppgötva að þú sért ekkert að fara ganga og þá 

þarftu að takast á við það...ég held að læknarnir megi bara vera miklu jákvæðari og peppa 

meira fólk upp í því að vona og svoleiðis. 

Talað er um að fólk sem mænuskaðast fari í gegnum ákveðið sorgarferli sem hefur verið flokkað 

í fimm flokka. Fyrst er að nefna afneitun, síðan kemur oft reiði, samkomulag, dapurleiki og að 

síðustu sátt. Afneitunin er mjög þekkt. Viðkomandi trúir því ekki að hann sé lamaður heldur er 

sannfærður um að honum komi til með að batna. Guðmunda er ekki að lýsa þessu stigi heldur 

er hún að tala um stigið þegar fólk gerir samkomulag við sjálft sig. Viðkomandi viðurkennir það 

fyrir sjálfum sér að hann sé mænuskaðaður en gerir jafnframt samkomulag við sjálfan sig um að 

hann komi til með að ganga að nýju. Út á við heldur fólk að viðkomandi sé búinn að sættast við 

orðinn hlut en það er þessi innri von sem fólk lifir á (Hammell, 1992; Ross, 1967/1997). Að 

lokum segir Guðmunda: 

...Ég held að það verði að leyfa fólki bara að vera á sínum hraða og vera bara jákvæður og 

læknar hafa engan rétt á að vera rífa af fólki vonina að það geti gengið, það er nóg og erfitt 

að fara í gegnum allt þetta ferli... 

Þór var ekki ánægður með þá iðjuþjálfun sem hann fékk í endurhæfingunni og segir svo frá: 

...það var bara eins og hún væri bara búin að læra hvernig mænuskaðaðir áttu að vera, það 

var bara eitthvað fast form, það mátti ekkert vera neitt öðruvísi eða gera einhverjar aðrar 

kröfur eða eitt né neitt þannig... 
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Einn viðmælandinn fór í aðgerð á hendi sem mörgum býðst sem eru með takmarkaða getu í 

höndum og lýsir sinni upplifun svona: 

...það var það sem var svo pirrandi við þessa iðjuþjálfun að það var bara ákveðið strax...að 

ég væri bara eitthvað dæmi sem hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýddi ekkert að vera 

þjálfa hendina það var einhvern vegin hugsunin. Ég gat gert heilmikið með hendinni sko og 

þjálfað hana og svoleiðis en hugsunin var bara að þessi hendi ætti bara að fara í 

handaaðgerð eftir tvö ár eða eitthvað blabla. Svo eru bara svo margir sem hafa bara ekkert 

viljað fara í þessa handaaðgerð, þeir vilja bara nota það sem þeir eru með sko. 

Það kom einnig fram að viðmælendurnir hafi verið með skoðanir á meðferðinni sem þau 

reyndu að koma á framfæri en þeim fannst ekki á sig hlustað. Til dæmis þegar einn 

viðmælandinn vildi prufa meðferð sem ekki var verið að nota á Grensás þá en komst síðar að 

því að farið var að beita þessari aðferð eftir að starfsmenn voru á heimsráðstefnu 

mænuskaðaðra og endurhæfðra. Eða eins og Guðmunda sagði: 

...fólk sem er að læra eða fólkið sem eru endurhæfingaaðilar þegar þeir ákveða bara fyrir 

mannesk una hvað h n á að geta gert og hvað ekki… 

4.2.4 Fyrirmyndir og jafningjafræðsla 

Viðmælendur rannsóknarinnar töluðu mikið um skort á fyrirmyndum. Það sem þau áttu við var 

skorturinn á því að sjá ekki aðra í sömu stöðu og þau voru í. Hafa ekki tækifæri til að kynnast því 

hvað hægt sé að gera þó maður sé kominn í hjólastól hvort sem það er í íþróttum, frístundum 

eða vinnu.  

Fræðsla á jafningjagrundvelli er mikilvæg til þess að geta speglað sig í öðrum sem hafa 

upplifað það sama og til að spyrja spurninga sem aðeins er á færi þess að svara sem hefur 

upplifað það að lifa með mænuskaða. Þrátt fyrir það að læknar og hjúkrunarfólk séu mjög vel 

að sér í mænuskaða og þeim fylgikvillum sem fólk með slíkan skaða þarf að fást við er það 

aldrei eins og að upplifa hlutina sjálfur á eigin skinni (Weitzner o.fl., 2011). Nokkrir af 

viðmælendunum lýstu því að það hefði einu sinni verið svona óformleg jafningjafræðsla. Þau 

nefndu nöfn á fólki sem hafi komið reglulega á Grensás. Eins og Kjartan segir: 

...þeir voru að heimsækja okkur og kíkja á okkur hina nýju mænusköðuðu og það muna flest 

allir eftir þessu að það hafi verið að koma þarna eldri mænuskaðaðir... þeir komu þarna í 

kaffi, þeir máttu, þeir fengu frítt kaffi og með því sko en svo var það bannað – þá fóru menn 

að minnka þetta... 

Hann talaði um að það hafi legið svona í loftinu að þeir ættu ekki að vera að koma og sníkja 

kaffi og meðlæti því það væri fyrir sjúklingana. En sagði samt að það kæmu aðrir gestir sem 

fengu sér frítt kaffi og með því, því ekki þeir? 
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...þá náttúrulega getum við talað um allt. Það er bara þannig þegar við hittumst þá erum 

við að tala um sko kúk og kynlíf og allskonar svona sem við tölum ekki um við aðra.  

Einn viðmælandi talaði um að hjúkrunarfólkið hefði komið honum í kynni við einn mann sem 

hafði hlotið mænuskaða einhverjum árum fyrr. Gísli sagði jafnframt:  

...svo komu þarna sko einhverjir þrír eða fjórir svona félagar sem voru að koma alltaf og 

æfðu á þriðjudögum. Þeir komu bara allir og heilsuðu upp á mig upp á stofu þannig að ég 

kynntist þeim þannig að ég fór alltaf á þessum tíma. 

Þegar Gísli var spurður um mikilvægi jafningjafræðslu svaraði hann afdráttarlaust:  

...Já, alveg rosalega mikilvægt sko. Ekki spurning það er þetta – þeir drógu mig bara þarna 

niðrí sal þannig að ég tel það mjög mikilvægt sko. 

Sigrún sagði að kona á svipuðu reki og hún hafi einmitt komið á Grensás þegar hún hafi verið 

þar í endurhæfingu: 

...hún svaraði helling af spurningum fyrir mig sko.  

Sigrún sagðist jafnframt sjálf hafa farið og heilsað upp á stráka sem slösuðust á eftir henni. 

Bæði Sigrún og Guðmunda töluðu um að þó hjúkrunarfólkið væri búið að læra þetta þá væri 

það ekki í þessum aðstæðum og því betra að fá upplýsingar frá þeim sem hefðu verið að glíma 

við það sama. Þegar Sigrún er spurð um mikilvægi jafningjafræðslu var svarið:  

...mér finnst þetta mjög mikilvægt. 

Í sama streng tekur Magnús: 

...mjög mikilvægt, já. 

Magnús segir það sama og Þór með strákana sem komu að æfa á Grensás. Hann nefndi einn 

sem hafi komið að máli við sig og langaði að deila með honum sinni reynslu og sá hafi bara sagt 

beint við hann  „Endilega spurðu”  

Erla:  

...ég væri alveg til í að sjá meira og svona markvissara að annað fólk með mænuskaða 

myndi þú veist, kenna – myndi kannski já kenna manni og mundi læra af þeim. 

Þegar rætt var um jafningjafræðslu við Guðmundu sagði hún að það hefði komið kona og hitt 

sig þegar hún var á Grensás. Konan var búin að vera mænusköðuð mjög lengi og sagði bara 

svona: 
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... að ég myndi lifa þetta af og ég myndi geta gert fullt af hlutum en kannski, maður kann 

ekkert að spyrja og veit ekkert hvernig maður á – maður þorir ekkert að spyrja fólk að 

ákveðnum hlutum og þetta er svo mikið persónulegt ég meina maður getur ekki einu sinni 

farið á klósettið sjálfur, sko á meðan maður er á Grensás. 

En Guðmundu fannst kannski frekar að þörfin fyrir slíka fræðslu vera þegar heim væri komið:  

...eftir á þegar fólk er að átta sig á því að það er að lifa og það verður að lifa og – nema 

maður fari bara og klári þetta eins og sumir myndu kannski frekar kjósa. 

 

Sama sagði Magnús: 

...einhver sem hefur skaða sem samsvarar mínum skaða sem kemur til mín og sem er 

hundrað sinnum meira virði en einhver sálfræðingur...því þá getur þú spurt þennan 

einstakling beint hver hans upplifun er... 

Pétur talaði um jafningjafræðslu og fyrimyndir með eftirfarandi hætti: 

...það mætti draga saman einstaklinga sem væru svipaðir og ég, með svipuð áhugamál og 

annað ... þannig að við getum rætt um hvernig er að stunda þessi áhugamál og annað eftir 

skaða. 

Hann sagði jafnframt að hann hafi verið kynntur fyrir manni sem var með svipuð áhugamál og 

hann, sem honum fannst fínt og bætti við: 

...það væri voða þægilegt að fá eitthvað af því liði inn í endurhæfinguna til þess að fá 

feedback hvernig er með þessi sport og annað skilurðu og allt það. 

Erla sagði rannsakanda frá því að í Svíþjóð væru sumarbúðir fyrir ungt fólk með mænuskaða þar 

sem allir koma saman hvort sem þeir eru með háan skaða eða lágan. Lagt er upp með að 

viðkomandi komi einn en á staðnum er aðstoðarfólk fyrir þá sem þurfa. Þar ertu látin kynnast 

allskonar íþróttum og reynt er að efla þig í að gera eins mikið og þú getur og örlítið meira. 

Þarna sérðu hvað aðrir eru að gera og færð tækifæri til að prufa sjálfur. Erla talaði um að hún 

hafi verið mikið í íþróttum fyrir slysið og sagðist vilja sjá meiri tengingu út í samfélagið: 

...fá upplýsingar um hvort ég gæti farið að æfa einhverja íþrótt og svona útivistartengingu, 

sjá svona möguleika og geta prófað eitthvað ... fyndir eitthvað sem er gaman að. Ég var 

eitthvað svo lost þarna [Grensásdeild] – var búin að æfa svo mikið og alltaf verið á fullu...  

Erla hélt áfram og sagði: 

...Allir sem ég þekki sem eru mænuskaðaðir eru á fullu í æfingum og svona allskonar dóti, 

en ég fann það ekkert strax. Þegar ég var inn á Grensás þá fannst mér eins og allir væru 

bara heima hjá sér í tölvunni... 
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Guðmunda nefndi svipaða hluti og Erla með að tengja endurhæfinguna út í lífið. Guðmunda: 

...kenna því, þú getur farið á skíði, farðu með fólki á skíði og kenndu því að fara út að hjóla á 

svona hjóli, hvetja það svo áfram í að finna sér svo leið til þess að geta hreyft sig á einhvern 

máta. 

Guðmunda bætir síðan við: 

...það þarf miklu meira að segja fólki hvað það getur gert þó það sé orðið svona. 

Magnús talaði um mikilvægi þess að koma fólki á stað út í atvinnulífið aftur ef það gæti það en 

hann sagði að engin áhersla væri á það inni á Grensás nema með orðum sem hann sagði að 

væri bara alls ekki nóg og lagði til: 

...til dæmis að fara á staði þar sem fólk er að vinna sem eru í hjólastólum og sjá hvað hægt 

er að gera... Það er ekki nóg að tala um eitthvað á einhverjum fundi, hvað væri sniðugt að 

gera – fara með manninn og leyfa honum [mér] að snerta á þessu... 

Frásögn Guðmundu af sinni vinnu undirstrikar hvað vinnan skiptir miklu máli, Guðmunda: 

...það eina sem bjargaði mér var að ég gæti farið í vinnuna, þótt ég væri að díla við það að fólk 

vissi ekki hvernig það átti að umgangast mig þá var ég samt í vinnu og ég var að hugsa um aðra 

hluti... það bjargaði mér algjörlega. 

Allir viðmælendur sögðu jafningjafræðslu mjög mikilvæga og það er ánægjulegt að segja frá því 

að samtök endurhæfðra mænuskaddaðra (SEM) hafa verið í viðræðum við starfsfólkið á 

Grensás um samvinnu að slíkri fræðslu. Samtökin sjá þá um að vera með viðveru á einhverjum 

ákveðnum dögum og vera þar í þeim tilgangi einum að mynda tengsl og svara spurningum 

þeirra sem eru nýmænuskaðaðir. Þau ætla að reyna að miða við að þeir sem fari séu af sama 

kyni og/eða á svipuðum aldri og með svipaðan skaða (Rúnar Björn Þorkelsson munnleg heimild, 

7. október 2013). 

4.2.5 Útskrift heim - tengiliður  

Viðmælendurnir lýstu oft þeirri upplifun sinni að vera í vernduðu umhverfi inni á Grensás en 

það væri ekki fyrr en þau útskrifuðust heim og kaldur raunveruleikinn tók við sem þau fundu 

vanmátt sinn eða eins og Magnús orðaði það: 

...já ég var bara þarna í vernduðu umhverfi og – maður fór að hugsa þegar leið að útskrift 

hvort að maður fengi ekkert svona, enga hönd til að leiða ef á þyrfti, þú veist... 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hversu vel þeim hafi fundist þeir í stakk búnir undir lífið 

eftir endurhæfinguna voru svörin á þessa leið: 
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Guðmunda: 

...ömurlega. Þú ferð út í lífið og þú ert ein á báti því það er enginn stuðningur allt í einu... 

Kjartan sagði:  

...maður er svo hjálparvana... 

Pétur sagði:  

...tæknilega séð engan veginn... 

Erla útskrifaðist heim til foreldra sinna og lýsir sinni upplifun svona: 

...ummhh...bara svona ágætlega, ekkert eitthvað rosalega vel... 

Þór hafði þetta að segja:  

...hversu vel? – Ég hef ekki hugmynd um það...  

Þegar Sigrún var spurð þá kom fyrst frekar löng þögn og síðan: 

... ööhhh...[síðan dæsti hún]... 

Sigrún útskrifaðist heim til foreldra sinna þó hún hafi verið farin að heiman. Þau áttu heima í 

lyftulausri blokk svo það þurfti að nota rennur til að hún kæmist upp í íbúðina og annað 

aðgengi þar var ekki gott. Til að mynda þurfti Sigrún að fara í sturtu uppi á Grensás. 

Sigrún: 

...Ég var ekkert tilbúin, skilurðu. Maður er ekkert tilbúinn að mæta öllu þessu fólki sem 

maður þekkti og þú veist að vera komin í stól... 

Erla talaði einnig um erfiðleikana við að mæta fólki eftir að heim kom:  

...maður er svolítið svona verndaður þarna inni, já ég veit ekki maður var kannski, var 

ekkert undirbúin að fara svona – það var ótrúlega óþægilegt að fara fyrst út á meðal fólks í 

hjólastól, það var bara horror... þetta er bara svo verndað inni og nauðsynlegt svona fyrst, 

ég myndi kannski tengja þetta betur út í raunveruleikann seinna meir í endurhæfingunni. 

Magnús sagði að það sem hann hafi aðallega hræðst var það ef eitthvað óvænt kæmi upp á 

eins og: 

...ef ég hérna kúkaði í mig eða ef ég dett úr stólnum eða er einhvers staðar innan um fólk 

þar sem að – út í búð eða einhvers staðar... 

Þegar hann var spurður út í hvort ekki hafi verið búið að fara í gegnum slíkar aðstæður með 

honum sagði hann að eflaust hafi verið búið að gera það að einhverju leyti og bætti við: 
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...þú þarft ekki annað en að reyna eitthvað aðeins meira á þig – reyna að beygja þig eftir 

einhverju eða reyna komast upp í stólinn með aðstoð manna þá náttúrulega geta komið 

slys...mér fannst það vera erfiðast að lenda í einhverjum aðstæðum sem ég vildi ekki lenda í 

og geta ekki hringt í einhvern einn og spurt hann ráða hvað væri best að gera núna eða 

fattarðu... 

Það sem kom aftur og aftur fram hjá viðmælendum var að þeim fannst vanta að hafa ekki 

einhvern tengilið sem hægt væri að vera í sambandi við eftir að heim væri komið. Einhvern sem 

hægt væri að ná í fljótt og hægt væri að spyrja spurninga eða fá ráð um eitthvað sem kæmi upp 

á. Upplifun þeirra var oftast sú að þeim fannst þau í vernduðu umhverfi á Grensásdeild en við 

útskrift væri bara klippt á allt og þau ættu bara að bjarga sér. Dæmi um þetta er til að mynda í 

frásögn Guðmundu:  

...sálfræðieftirfylgd þegar þú kemur út af Grensás það bara verður að vera þú verður að 

vera með símanúmer og þú veist, mér finnst bara að sálfræðingurinn ætti bara að hringja 

eða einhver frá Grensás á bara að hringja reglulega og tékka bara hvernig er ástandið, 

hvernig líður þér eða senda tölvupóst eða vera í tengslum...það eru engin símanúmer gefin 

upp, engir sálfræðingar engin nöfn á neinum sálfræðingum sem að hugsanlega sko kynnu 

að tækla svona mál sko... 

Guðmundu var mikið niðri fyrir og greinilega var þetta henni mikið hitamál. Hún átti við 

erfiðleika heima fyrir sem hún átti erfitt með að höndla og þurfti mikið á aðstoð að halda. Hún 

sagðist svo hafa hringt í sjúkraþjálfarann sinn á Grensás sem sendi hana til þess sálfræðings 

sem þá var kominn á Grensás. Það reyndist ekki ganga upp svo hún varð að fara aðrar leiðir. 

Þór talaði einmitt um svipaða hluti: 

...maður þarf áframhaldandi tengil. Það vantaði náttúrulega alveg, ég fékk sko sjúkraþjálfara 

hérna og iðjuþjálfara en það vantaði algjörlega sálfræðinga og félagsráðgjafa hérna, það er bara 

klippt á allt svoleiðis... 

Í sama streng tekur Pétur: 

...svo þegar maður er kominn út þá er ekkert sagt hvaða iðjuþjálfar eru á þínu svæði eða 

neitt. Þér er ekkert gefið hvern þú átt að contacta og þér er ekki gefin upp nein símanúmer 

sem þú getur hringt í...þú tæknilega séð – þú þarft að bóka tíma þar eða þú þarft að láta 

leggja þig inn ef við [Grensás] eigum að svara þér...  

Guðmunda útskýrir sitt sjónarmið hér: 

...þú verður að tengja einhvern á einstaklinginn eða þannig að hann hafi einhver úrræði 

þegar hann kemur heim. Að hann geti hringt í einhvern eða talað við einhvern sem þekki og 

veit hans sögu, það er líka það að fólk verður að treysta þeim sem hann er að tala við. Þá 

finnst manni að fólkið á Grensás þekkir mann best það er búið að fara með manni fyrstu 

mánuðina, fara inn á manns persónulegustu hluti þá vill maður vera í tengingu við það 

fólk... 
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Pétur lagði mikla áherslu á mál sitt með því að berja í borðið máli sínu til stuðnings: 

...það vantar upplýsingar og það vantar að hafa fasta tengiliði, þú veist og hafa sama fólkið í 

því ef þú ert alltaf að hrókera fólki – það vekur bara óöryggi, af því að ef þú ert alltaf með 

sama fólkið þá veit það hver þú ert og hvað þú þarft. 

Pétur talaði mikið um það að það vantaði algjörlega upplýsingar frá Grensás í hans heimabyggð 

til þeirra sem sjá um hans mál þar. Það sama kom fram í viðtalinu við Guðmundu, hún sagði að 

sjúkraþjálfarinn sem hefði tekið við henni hafi fengið afar takmarkaðar upplýsingar um hvað 

hún ætti að láta hana gera:  

... sjúkraþjálfarinn, hún fékk bara passaðu bara upp á axlirnar, passaðu bara að hún ofreyni 

sig ekki í öxlunum og láttu hana fara á handhjól og kannski svona fóthjól og eitthvað svona. 

Hún fékk engar leiðbeiningar.  

Guðmunda sagði að sá sjúkraþjálfari sem tók við henni hafi bara sett hana á svona hjól eins og 

eldri borgararnir, sem þarna voru, notuðu og bætti við: 

...ég hékk á því í heilan vetur, gjörsamlega hélt að ég myndi deyja úr leiðindum. 

Guðmunda taldi að það þyrfti bara að útbúa einhvers skonar bækling sem til dæmis 

sjúkraþjálfarar myndu fá þegar þeir tækju við manneskju sem væri mænusköðuð, þar sem fram 

kæmi hvað hægt væri að láta fólk gera, því það gæti gert miklu meira en það væri látið gera. 

Það er greinilega misjafnt hvernig staðið er að slíku þar sem einn viðmælandinn sagði að 

sjúkraþjálfararnir úr hennar heimabæ hefðu komið á Grensás og verið þar í nokkra daga til að 

fræðast og læra. 

Gefum Magnúsi og Guðmundu síðustu orðin. 

Magnús: 

...þú kemur úr svo vernduðu umhverfi þú þarft ekki annað en að hringja bjöllu og þá er 

einhver kominn...að það sé einhver á bakvakt. 

...að það sé eftirfylgd eftir að út er komið með þeim einstakling sem þú getur náð í einn eða 

tvo… 

Guðmunda: 

…f lk kemur heim til sín og allt í einu er allt orðið allt öðruvísi og hérna, þú lendir ekkert 

endilega í einhverri rosalegri krísu inn á Grensás þar sem þú ert bara í vernduðu umhverfi 

og ert að reyna ná bata en síðan kemur þú heim og þá ertu kannski ekki með atvinnu lengur 

sumir lenda í því nátt rulega og þá ertu bara heima og getur ekkert gert… 
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Ummæli viðmælenda eru skýr og afdráttarlaus með hvernig þeir myndu vilja sjá hlutina verða 

eftir útskrift af Grensásdeild. Hvernig sum þeirra vilja meiri tengingu við samfélagið í lok 

endurhæfingar, markvissari upplýsingar um hvert hægt sé að leita til að mynda ef þörf sé á 

sálfélagslegri aðstoð. Betri upplýsingagjöf til sjúkraþjálfara sem starfa úti á landi og/eða 

hjúkrunarfólk. Síðast en ekki síst er það tengiliður sem þeim finnst skipta miklu máli. Að það sé 

alltaf hægt að hringja í einhvern sem þekkir viðkomandi ef upp koma aðstæður sem 

viðkomandi veit ekki hvernig á að bregðast við. 

4.3 Áherslur viðmælenda 

Þau þemu sem nú þegar hefur verið fjallað um hér að ofan eru allt áherslur sem viðmælendur 

undirstrikuðu einnig í lok viðtals þegar þeir voru spurðir hvernig þeir myndu vilja sjá 

uppbygginguna á Grensásdeild. Það sem verður fjallað um hér á eftir eru þau atriði sem sum 

hver nefndu en féllu ekki inn í neitt af þemunum.  

4.3.1 NPA, sjúkraþjálfun og Grensás 

Tveir viðmælendur tjáðu sig um Notendastýrða persónulega aðstoð (NPA). NPA miðstöðin var 

stofnuð um mitt ár 2010 sem nýtt úrræði í þjónustu við fatlað fólk. Viðkomandi einstaklingur 

fær fjármagn frá sínu sveitarfélagi til þess að sjá um og skipuleggja sína eigin aðstoð. Með NPA 

getur viðkomandi skipulagt sína aðstoð sjálfur eftir hverjar hans þarfir eru (NPA, e.d.).  

Einn af viðmælendunum er með NPA aðstoð og vildi sjá meiri tengingu á milli Grensáss og NPA 

þegar líða tæki á endurhæfingu einstaklingsins. Hann lagði mikla áherslu á það að þeir sem 

væru með hámænuskaða fengju slíka þjónustu strax að hluta til þegar þeir væru enn 

inniliggjandi á Grensás. Hann sér það fyrir sér á þessa leið: 

...þú þarft ekkert að fá fulla sólarhringsaðstoð strax. En ef þú byrjaðir hérna að finna 

einhvern einn eða tvo til að sjá um helgar, til að fara heim um helgar. 

Viðmælandinn talaði um að hann hefði verið allt of lengi inni á Grensás og hefði getað farið 

mikið fyrr heim til sín um helgar til að byrja með og svo í dagþjónustu ef hann hefði fengið slíka 

þjónustu strax í sinni endurhæfingu. Viðmælandinn sem var utan af landi komst ekki heim til sín 

um helgar þegar líða tók á endurhæfinguna eins og flestir gerðu heldur hékk hann einn inni á 

Grensás um helgar og hafði ekkert fyrir stafni. Lýsti hann upplifun sinni á eftirfarandi hátt:  

...að maður venjist því að það verði eðlilegur hlutur á einu og hálfu ári að sitja og stara á 

Perluna, græna ljósið, hvíta ljósið, græna ljósið, hvíta ljósið. Maður hérna getur orðið 

geðveikur á þessu... ég eyddi mörgum klukkutímum í að horfa á Perluna. 
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Að hans mati er ávinningurinn ekki bara mjög mikill fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig 

fyrir ríkið, þar sem sólarhringslega á sjúkrahúsi er mjög dýr. Gefum viðmælanda orðið: 

...þetta er svo mikilvægt, þetta bara verður að vera réttindi...ég vil ekki sjá aðra 

mænuskaðaða, svona háa eins og mig og svona...ég vil bara ekki sjá þá koma út af Grensás 

nema með NPA – ég vil ekki sjá að fólk þurfi að vera í stofufangelsi í tíu ár eins og ég lenti í.  

Viðmælandinn lýsti reynslu sinni þegar hann útskrifaðist af Grensás. Hann talaði um að hann 

hafi upplifað sig sem byrði á aðra og því einangrast.  

...þeir [vinirnir] eru að fara eitthvað út með mig þá þarf að passa mig. Þess vegna er ég bara 

á því að NPA á að vera hluti af þessu líka í að koma manni út. 

Rannsakandi: Þannig að þú upplifðir svona félagslega einangrun? 

Viðmælandi: já, já eða svona ekki beint heldur svo bara gerist það, maður lokast bara inni 

heima hjá sér... Þannig að hérna mér finnst að það eigi að vera hluti af endurhæfingunni er 

að koma manni í það líka. Það er þá þessi félagslega hlið – ekki beint endurhæfing en jú. 

Annar viðmælandi talaði einnig um reynslu sína af NPA. Eftir að heim kom fékk viðkomandi 

heimilishjálp frá sveitarfélaginu: 

Þú kemur heim til þín og þú getur ekki gert neitt, þú getur ekki ryksugað, þú getur ekki 

skúrað... þú hengir ekki upp gardínur eða skiptir ekki um perur... eða gerir nokkurn skapað 

hlut. 

Fyrir utan það að viðkomandi hafi fundist erfitt að fá eitthvað fólk inn á sitt heimili fékk hún fólk 

sem mátti ekki samkvæmt einhverjum reglum, gera hitt eða gera þetta. Og sagði svo frá: 

... það er verið að skaffa fólk sem er oft veikara en maður sjálfur líkamlega, það var gigt og 

allskonar...ekki að það hafi verið slæm manneskja eða neitt svoleiðis...þá gat hún 

[heimilishjálpin] ekkert hjálpað mér... ég hélt ekki að kerfið væri svona og þá skrifaði ég 

bréf til sveitarfélagsins og heimtaði bara að fá manneskju sem mætti stíga upp á stól. 

Um það leyti var NPA að stíga sín fyrstu skref og fékk viðkomandi úthlutað tilraunaverkefni sem 

reyndist frábær lausn. 

4.3.1.1 Sjúkraþjálfun 

Einn viðmælandinn talaði mikið um að vilja sjá meira aðhald í sjúkraþjálfuninni. Á morgnana var 

verið að teygja á líkamanum og kenna ýmsar æfingar á bekknum en eftir hádegi mátti hann 

mæta frjálst í tækin til að lyfta. 

...þ  f kkst enga svona m ppu sko... “þ  gerðir þetta mikið í þessum tækjum í dag og svo 

bættir þ  við þarna meira eftir tvo daga”, þ  veist... m r fannst vanta svona að þarna væri 

fagmaður með möppu sem að gæti greinilega séð ef um niðurbrot var að ræða. 
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Viðkomandi tók dæmi: 

...”Já n  er hann bara hættur að koma og - já hann hefur örugglega sofnað eða eitthvað” . 

Mér fannst vanta eitthvað svona aðhald. 

Rannsakandi: Svona markvisst? 

Viðmælandi: Já markvisst. Þennan daginn æfum við þetta og hinn daginn hitt, þú veist og 

allt skráð. 

Annar viðmælandi lagði mikla áherslu á hvað líkamleg þjálfun væri mikilvæg fyrir fólk með 

mænuskaða og finnst ekki vera lögð nóg og mikil áhersla á það. Viðkomandi taldi að það þyrfti 

að ýta fólki mikið meira áfram og fara með það eins langt og það mögulega getur og segir: 

...láta það labba á fjórum fótum eins og mér var kennt að gera og taka armbeygjur og hérna 

og príla í rimlum og svona þetta er bara fullt af litlu svona sem mér var kennt... sem mér 

datt ekki til hugar að ég gæti gert. Labba í spelkum...ganga við göngugrind í dag geng ég við 

göngugrind í spelkum. 

Viðmælandinn hafði farið erlendis í meiri þjálfun og hafði upplifað þar að fólk er látið reyna 

mikið meira á sig líkamlega heldur en hafði verið gert hér á Íslandi. Sama upplifði einn af 

viðmælendunum sem hafði farið til Svíþjóðar.  

4.3.1.2 Grensás 

Þrír viðmælendur töluðu um tímaleysi og mikið álag á starfsfólki. Einnig aðbúnaðinn á deildinni, 

til að mynda þurfti einn sjúkraþjálfarinn að nota sinn eigin bíl til að kenna einum 

viðmælandanum að fara í og úr bíl með hjólastólinn. Viðkomandi viðmælandi lýsir sínum 

sjúkraþjálfara á þessa leið: 

...ég myndi gefa henni A+ sem sjúkraþjálfara... hún bar náttúrulega alveg af að mínu mati... 

en hún er ekki lengur og þetta góða fólk brennur út í starfi og hérna það er allt of mikið lagt 

á það. 

Með tímaskortinn voru eftirfarandi ummæli: 

...sko mér fannst allir hafa voða mikið að gera.  

...þá finnst mér liðið vera allt of fámannað miða við að þau eru svo mikið á þönum og svo 

mikið bissí.  

Einn viðmælandi lagði til að húsnæði Grensáss yrði stækkað til muna og að fjölga þyrfti 

starfsfólkinu umtalsvert til að það geti gefið sér betri tíma með hverjum og einum.  
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4.3.2 Þjónustumat 

Rannsakandi bað viðmælendur sína að meta þjónustu tiltekins faghóps með 

fjölvalsspurningum, sem voru frá því að vera mjög ánægð með þjónustuna í að vera mjög 

óánægð með þjónustuna. Í hverju teymi í endurhæfingu fólks með mænuskaða er 

eftirfarfarandi fagfólk: Læknir, hjúkrunarfólk, sjúkraþjálfari, iðjuþjálfari, félagsráðgjafi og í 

einhverjum tilvikum sálfræðingur.  

Almennt voru viðmælendur rannsóknarinnar mjög ánægðir með þjónustu hjúkrunarfólks 

og sjúkraþjálfara. Með lækninn voru þrír ánægðir en tveir svöruðu hvorki né. Með 

iðjuþjálfunina var meiri breidd í ánægju viðmælenda, flestir voru ánægðir eða mjög ánægðir en 

einn var mjög óánægður. Skiptar skoðanir voru með félagsráðgjafann en fólk skiptist í að vera 

ánægt eða mjög óánægt. Með sálfræðiaðstoðina voru þrír mjög óánægðir og einn ánægður. 

Hvorki né sagði einn viðmælandi og í tveimur tilvikum átti sú þjónusta ekki við. Í mynd 3 má sjá  

dreifingu mats á ánægju með þjónustu tiltekinna faghópa.  

 

Mynd 3 - Þjónustumat viðmælenda  

 

Það sem viðmælendum fannst helst erfitt í samskiptum sínum við lækninn sinn var vöntun á 

notendasamráði. Sá eini sem var mjög óánægður átti í baráttu við lækninn vegna lyfja sem 

hann vildi ekki taka en læknirinn var ekki sammála. Viðkomandi viðmælandi skipti síðar um 

lækni. Flestallir voru ánægðir með störf hjúkrunarfólks en þeir tveir viðmælendur sem sögðu 
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hvorki né, lýstu erfiðum samskiptum við sumt af hjúkrunarfólkinu. Allir viðmælendur voru mjög 

ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu frá sjúkraþjálfurunum á Grensási. Sumir höfðu 

skoðun á hvernig þeir myndu vilja sjá breytingar þar en það litaði ekki mat þeirra á því hvernig 

þeir upplifðu sjúkraþjálfunina. Viðmælendur höfðu mismikla þörf á þjónustu iðjuþjálfa. Þeir 

sem voru með hærri skaða þurftu meira á þeirri þjónustu að halda en þeir sem voru með lægri 

skaða. Sá viðmælandi sem var mjög óánægður var alls ekki sáttur með sinn iðjuþjálfa og fékk að 

lokum nýjan en talaði um að hann hefði átt að gera það mun fyrr. Sá viðmælandi sem sagðist 

ekki geta metið þjónustu iðjuþjálfans þurfti ekki á þjónustunni að halda. Þess skal getið að mat 

á þjónustu félagsráðgjafans er mat á þjónustu þess sem hættur er störfum á Grensási. Einn 

viðmælandi var mjög ánægður með störf félagsráðgjafans og tveir ánægðir. Þeir tveir mundu 

ekki mjög vel eftir viðkomandi en þegar rannsakandi spurði hvort félagsráðgjafinn hafi ekki sótt 

um örorku og slíkt fyrir viðkomandi þá jánkuðu þeir því. Aftur á móti voru þrír mjög óánægðir. 

Ummælin voru á þá lund að þeim fannst viðkomandi félagsráðgjafi ekki hafa gengið í sín mál 

eins og þeir bjuggust við og þeir því þurft að athuga með sín réttindamál sjálfir. Þeir upplifðu 

líka eins og félagsráðgjafinn væri frekar að hugsa um hagsmuni Tryggingastofnunar heldur en 

þeirra og að erfitt hafi verið að fá skýr svör. Einn af viðmælendunum hafði meiri hugmyndir um 

hvað félagsráðgjafinn gæti aðstoðað hann með og var því mjög óánægður með að 

félagsráðgjafinn skyldi ekki huga betur að félagslegum þáttum fjölskyldunnar. Einn viðmælandi 

var ánægður með þá þjónustu sem hann fékk hjá sálfræðingnum en þrír mjög óánægðir. 

Upplifun þeirra var yfirleitt sú að viðkomandi náði ekki tengslum við viðkomandi sálfræðing eða 

þeim fannst þeim ekki mætt þar sem þau voru stödd. Tveir viðmælendur fengu ekki 

sálfræðiaðstoð og gátu því ekki lagt mat hana en töldu samt sem áður þörfina mikla. Annar 

þessara viðmælenda fór til sálfræðings sem hann hafði áður verið hjá.  

Niðurstöður þessar gefa skýra mynd af þeim áherslum sem viðmælendur telja að verði efla 

í endurhæfingunni á Grensási.   
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun fólks með mænuskaða af þeirri 

endurhæfingu sem það fékk á Grensásdeild bæði fyrir sig persónulega og fjölskylduna. Einnig 

að fá innsýn í það hversu vel þeim fannst þau undirbúin fyrir lífið eftir útskrift. Viðmælendur 

voru sjö einstaklingar sem allir höfðu lokið endurhæfingu frá Grensásdeild á árunum 2003 til 

2008, þrjár konur og fjórir karlar og byggja niðurstöður rannsóknarinnar á svörum þeirra. Þau 

þemu sem komu sterkast fram við greiningu gagnanna voru, sálfélagsleg þjónusta, 

fjölskyldustuðningur, notendasamráð, fyrirmyndir og jafningjafræðsla og útskrift heim – 

tengiliður. Einnig verður gerð grein fyrir áherslum viðmælenda. Niðurstöður byggja á 

upplifun þessara sjö viðmælenda sem fengu þjónustu frá Grensásdeild á fimm ára tímabili en 

sá síðasti af viðmælendum útskrifaðist árið 2009. Ber því að taka það fram að niðurstöður 

byggja á viðhorfi fámenns hóps og því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum.  

Hugmyndafræði endurhæfingar er göfug en svo virðist samkvæmt viðmælendum að 

öllum þáttum hennar sé ekki gert jafnhátt undir höfði. Hugmyndir samstarfshóps um eflingu 

endurhæfingar hér á landi og stofnun endurhæfingarráðs hafa ekki náð fram að ganga og 

virðist stofnun slíks ráðs hafa dottið upp fyrir í drögum að heilbrigðisáætlun til ársins 2020 

(Velferðarráðuneytið, 2012). 

Í niðurstöðunum kemur fram upplifun viðmælenda af endurhæfingunni á Grensásdeild 

og hvað þeim finnst að betur mætti fara. Þess ber að geta að rannsakandi bað alla 

viðmælendur að meta upplifun sína af þeim faghópum sem koma að endurhæfingunni, til að 

fá gleggri mynd af hlutverki og þjónustu hvers hóps fyrir sig. Það sem kom rannsakanda á 

óvart var að viðmælendur mundu ekki vel eftir félagsráðgjafanum og voru ekki upplýstir um 

hvaða hlutverk hann hefði. Rannsakandi spurði þau þá hvort hann hafi ekki séð um 

réttindamál þeirra en þá mundu flest eftir honum. Þegar viðmælendur rannsóknarinnar voru 

inni á Grensásdeild var einungis einn starfandi félagsráðgjafi sem sinnti öllum sjúklingum 

deildarinnar. Í dag eru tveir starfandi félagsráðgjafar í rúmlega einni og hálfri stöðu sem sjá 

um réttindamál, samhæfingu á milli þjónustukerfa og hafa umsjón með stuðningshópum. 

Það má því segja að þjónusta félagsráðgjafa hafi batnað frá árinu 2009 frá því sem áður var. 

Samkvæmt viðtali sem tekið var vegna BA ritgerðar rannsakanda (2012) kom fram að vegna 
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skorts á fjármagni væri ekki hægt að veita meiri þjónustu af hendi félagsráðgjafa til að 

mynda fyrir frekari stuðning fjölskyldunnar.  

Hér á eftir fer umræða um niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til fræðilega hluta 

ritgerðarinnar og mun rannsakandi leitast við að draga ályktanir út frá því og ræða hvernig 

vinna mætti betur að eflingu endurhæfingar á Grensásdeild.  

5.1 Ekki bara líkami 

Eins og kemur fram í fræðilega hlutanum þá slasast fjórir karlar á móti hverri konu og 

meðalaldur er í kringum 40 ára. Á Íslandi er hann um 38 ár og var meðalaldur viðmælanda 

tæplega 36 ár. Algengasta orsökin er umferðarslys, föll og frístundaslys. Flestir 

viðmælendanna slösuðust við þær kringumstæður (Knútsdóttir o.fl., 2012; NINDS, 2013 ).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að bæta sálfélagslega aðlögun fyrir fólk með 

mænuskaða. Hins vegar er aðaláherslan lögð á líkamlega aðlögun meðal annars vegna allra 

þeirra óhjákvæmilegu fylgikvilla sem fólk með mænuskaða þarf að kljást við. Afleiðing þess 

getur orðið að sálræni og félagslegi þátturinn situr eftir þrátt fyrir að vera mjög 

þýðingarmikill í endurhæfingunni (Mathew o.fl., 2001). Allir viðmælendurnir upplifðu að 

aðaláherslan væri á líkamlega endurhæfingu og mikill skortur væri á sálfélagslegri aðstoð í 

endurhæfingunni. Öll voru þau sammála um mikilvægi þess og nauðsyn.  

Í Ástralíu er starfrækt sérstök endurhæfingarstöð fyrir mænuskaðaða sem hefur þróað 

þjónustu fyrir fólk með mænuskaða með það að markmiði að ná hámarks árangri í líkamlegri, 

félagslegri og andlegri endurhæfingu frá fyrsta degi og áfram eftir útskrift. Þróunin byggir 

meðal annars á ICF flokkunarkerfinu um endurhæfingu, kenningum og gagnreyndum 

aðferðum (sem fjallað var um í fræðilega kaflanum undir endurhæfingu). Kalla þeir líkanið 

„ odel of  are”.  agt er upp með þverfaglegt te mi sem starfar með einstaklingnum og 

fjölskyldu hans auk þess sem í teyminu er einstaklingur sem veitir jafningjafræðslu (QSCIS 

e.d.). Keleher o.fl., (2003) fjalla mikið um nauðsyn þess að huga vel að öllum þáttum 

endurhæfingarinnar til að ná sem bestri útkomu fyrir einstaklinginn og hans fjölskyldu þegar 

til lengri tíma er litið. Þau telja og færa rök fyrir því af hverju sálfélagsleg endurhæfing sé jafn 

mikilvæg og sú líkamlega. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist ekki vera samræmi á milli upplifana 

viðmælanda af sálfélagslegri þjónustu og þeirri þjónustu sem ætti að veita samkvæmt 

skilgreiningu. Hvort það sé vegna skorts á fjármagni og vinnuálagi  eða annarra atriða er ekki 
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ljóst en erlendar rannsóknir hafa sýnt að tilhneiging er til að vanrækja sálfélagslegu hluta 

endurhæfingar eins og fram kemur hér að ofan.  

5.2 Enginn er eyland 

Í 23. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 segir að réttur sjúklings sé að njóta stuðnings 

fjölskyldu sinnar, ættmenna og vina meðan á meðferð og sjúkrahúsvist stendur. Erlendar 

rannsóknir sem og rannsóknir hér á landi hafa sýnt fram á mikilvægi þess að fjölskyldan sé 

höfð með í endurhæfingunni. Allir viðmælendurnir töluðu um þörfina á stuðningi við 

fjölskylduna og fannst þeim það skipta mjög miklu máli. Áherslur þeirra voru mismunandi 

eftir hvort þau voru með maka og börn eða einhleyp, en allir lögðu áherslu á stuðning við 

fjölskylduna (Beckett og Taylor, 2010). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að styrkja og styðja betur við það 

félagslega kerfi sem stendur einstaklingnum næst ásamt því að setja slíkan stuðning sem 

hluta af markmiðum í endurhæfingu. Afleiðingar slysa hafa ekki bara áhrif á einstaklinginn 

sem slasast heldur á öll þau kerfi sem hann tilheyrir, samfélag, menningu og fjölskyldu. Því er 

mikilvægt að horfa ekki bara á einstaklinginn heldur á allt það kerfi sem hann er hluti af 

(Beckett og Taylor, 2010). Slíka sýn finnst viðmælendum þeir ekki hafa upplifað í sinni 

endurhæfingu og hvíldi þungt á þeim. Fjölskyldur eru mismunandi og þurfa mismunandi 

nálganir og var það upplifun fjölskyldufólksins í rannsókninni að þeim hafi ekki verið mætt á 

þeirra forsendum. Rannsóknir sýna að hjónaskilnaðir hjá fólki sem hefur mænuskaðast eru 

tíðari fyrstu árin eftir slys. Tveir af viðmælendunum höfðu skilið við maka sinn eftir að þeir 

lentu í slysinu. Í öðru tilfellinu mátti rekja það til afleiðinga mænuskaðans en viðkomandi 

einstaklingur hefði þurft mikinn stuðning eftir slys maka síns, sem hann fékk ekki. Eins og 

kemur fram hjá þeim Keleher o.fl., (2003) þá telja þau mikilvægt að greina vanda maka 

snemma í endurhæfingarferlinu til að geta brugðist fljótt við.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru mjög skýrarar varðandi stuðning fyrir fjölskylduna sem 

kemur ekki á óvart þegar erlendar rannsóknir eru skoðaðar og kenningar fræðimanna um 

stöðu og hlutverk fjölskyldunnar. Mikilvægur grunnur í vinnulagi félagsráðgjafa á 

heilbrigðissviði er samskipta- og kerfiskenningar ásamt kreppukenningum og eru 

félagsráðgjafar sérstaklega vel í stakk búnir til að mæta fjölskyldum í kreppu (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). Rannsakandi telur því að menntun og hugmyndafræði félagsráðgjafa í 

vinnu með fjölskyldum myndi reynast afar vel á Grensásdeild. 
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5.3 Sjálfsmynd og virðing 

Túlkun rannsakanda á því sem viðmælendurnir sögðu um samstarf sitt við það starfsfólk sem 

að endurhæfingunni kom er aukinn vilji á notendasamráði. Margar rannsóknir hafa sýnt fram 

á betri árangur í endurhæfingu með hlutdeild notanda og þátttöku hans í að móta og setja 

markmið í endurhæfingunni (Mathew o.fl., 2001). Nokkrum viðmælandanna fannst samband 

sitt við lækninn erfitt og hann ekki vera tilbúinn til að hlusta á vilja þeirra og óskir. Einn 

viðmælandi nefndi að skynsamlegra væri að reyna að nota aðrar aðferðir eins og nudd til að 

reyna að draga úr verkjum frekar en að ávísa endalausum verkjalyfjum. Löfgren og Norrbrink 

(2012) koma einmitt inn á mikilvægi þess að hlusta, bregðast við og virða þekkingu 

einstaklingsins, reynslu hans og óskir. Með því móti næst betri árangur í meðferðinni ásamt 

því að byggja þekkingu á reynslu þess sem nýtir meðferðina. Samkvæmt Warren (2011) felur 

notendasamráð það í sér að einstaklingurinn (notandinn) tekur þátt í að móta þá þjónustu 

sem hann fær. Ein af þeim hindrunum sem nefndar hafa verið í notendasamráði er 

valdamunur milli fagmanna og notenda. Tímaskortur og formgerð stofnana eru einnig atriði 

sem geta komið í veg f rir notendasamráð   ára    rnsd ttir,  00  .  pplifun viðmælenda 

var að heilbrigðisstarfsfólkið ákvað hvað væri þeim fyrir bestu og að það hafi viljað hafa vit 

fyrir þeim. Töluðu þau um þessa upplifun í sambandi við meðferðir, lyfjamál og viðhorf.  

Tveir viðmælendurnir tjáðu sig um Notendastýrða persónulega aðstoð ([NPA], e.d.) en 

með tilkomu hennar hefur umræða um notendasamráð aukist mikið meðal fatlaðs fólks. 

Með þeirri þjónustu fær notandinn öll völd yfir því hvernig hann vill skipuleggja sína eigin 

aðstoð.  

Einn af viðmælendunum er með NPA aðstoð og vill sjá meiri tengingu á milli Grensáss og 

NPA þegar líða tekur á endurhæfingu einstaklingsins. Erlendis þar sem boðið er upp á slíka 

þjónustu er NPA eitt af þeim úrræðum sem félagsráðgjafinn sér um í útskriftaráætlun 

einstaklingsins.  

Rannsakandi hafði ekki velt fyrir sér mikilvægi fyrirmynda fyrir fólk með mænuskaða fyrr 

en hann hitti viðmælendur sína. Nokkrir viðmælenda lögðu áherslu á hvað slíkt skipti miklu 

máli. Mest töluðu þau um vöntunina á fyrirmyndum í íþróttum og tómstundum en einn 

nefndi atvinnuna. Hann sagði að að honum hefði verið sagt frá hvað hann gæti prófað en 

honum hefði þótt mikið áhrifaríkara ef hann hefði farið með einhverjum og séð hvar fólk 

með mænuskaða væri að vinna. Tveir af viðmælendunum höfðu kynnst þjálfun erlendis sem 

þeim fannst vera eins og framhaldsmeðferð í endurhæfingunni og kynntust þar hvað þeir 
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gátu gert mikið meira og styrkt sig með frekari og róttækari þjálfun. Viðmælendurnir töldu 

þessa reynslu hafa skipt miklu máli fyrir þeirra endurhæfingu.  

Það að hafa ekkert fyrir stafni eftir útskrift úr endurhæfingu er ekki góð aðlögun. Einn af 

viðmælendunum hafði verið mjög virkur í íþróttum en þekkti þá engan mænuskaðaðan sem 

stundaði slíkt. Fyrirmyndir hans voru að allir mænuskaðaðir héngu heima hjá sér í tölvunni. 

Þeim viðmælanda fannst því mikilvægt að á Grensási væri einhver kynning á því hvað fólk 

með mænuskaða getur gert í frístundum og íþróttum og að gefa fólki kost á að prufa. Slík 

þjónusta er í boði fyrir fólk með mænuskaða á endurhæfingardeildinni í Ástralíu sem fjallað 

var um hér að ofan (QSCIS e.d.).  

Góður félagslegur stuðningur skilar virkari og sjálfstæðari einstaklingi út í samfélagið. 

Rannsakandi telur mikinn ávinning liggja í því að efla félagsfærni einstaklingsins ásamt því að 

færa félagslega endurhæfingu meira út í samfélagið (Müller o.fl., 2012).  

Fyrir einstakling með mænuskaða er mikilvægt að geta speglað sig í öðrum sem eru að 

upplifa það sama, fá stuðning og miðla til annarra (Chen og Boore, 2007; Weitzner o.fl., 

2011). Rannsakandi spurði viðmælendur sína hvort þeir teldu jafningjafræðslu mikilvæga í 

endurhæfingu þeirra og töldu  þeir allir hana mjög mikilvæga. Eftir róttækar breytingar á 

stjórn samtaka endurhæfðra mænuskaddaðra (SEM) þar sem inn er komið öflugt ungt fólk 

sem hefur metnað í að gera samtökin kraftmeiri og sýnilegri, má búast við að þau beiti sér 

meir í þágu félagsmanna sem verður vonandi til að efla samtökin enn frekar til góðra verka. 

Eitt af nýju verkefnum samtakanna er að fara í samstarf við Grensásdeild um að fulltrúi á 

þeirra vegum komi einu sinni til tvisvar í viku á deildina til að mynda tengsl við nýja 

mænuskaðaða og svara spurningum þeirra. Það telja þau mikilvægt fyrir fólk sem stendur 

frammi fyrir því að hafa hlotið mænuskaða.  

5.4 Heim og hvað svo? 

Samkvæmt fræðilega hluta ritgerðarinnar eru svokallaðir „br arfundir” haldnir f rir þá 

einstaklinga sem á þurfa að halda við útskrift. Byggja þeir á að samhæfa þjónustu sem 

viðkomandi þarf á að halda þegar heim er komið. Samkvæmt skilgreiningum er það hlutverk 

félagsráðgjafans að vinna að útskrift einstaklingsins með því að undirbúa hann og 

fjölskylduna fyrir örugga og árangursríka útskrift með því að fræða þau um hvernig best sé að 

takast á við líkamlegar, efnahagslegar og tilfinningalegar hindranir í samfélaginu (QSCIS e.d.). 
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Samkvæmt rannsóknarspurningu voru viðmælendur spurðir um hversu vel þeim hafi 

fundist þau vera undirbúin fyrir útskrift. Nánast öll sögðust ekki hafa verið tilbúin að fara 

heim þegar að því kom. Þau hafi upplifað sig hjálparvana og þótt skorta upplýsingar og síðast 

en ekki síst, töluðu þau um mikilvægi þess að hafa tengilið frá Grensásdeild sem hægt væri 

að ná í. Viðmælendur rannsóknarinnar tala um sömu vöntun á þjónustu og viðmælendur 

þeirra Cox o.fl. (2001) þar sem mjög hátt hlutfall þeirra eða 79% fannst vanta að hafa ekki 

aðgang að teyminu sínu með símaþjónustu. Eins og segir í kaflanum um félagsráðgjöf í 

endurhæfingu er hlutverk félagsráðgjafans meðal annars að sjá um örugga og árangursríka 

útskrift ásamt því að vera  tengiliður á milli sjúklings, fjölskyldu og endurhæfingarteymis 

(QSCIS e.d.). 

Það var greinilegt á ummælum viðmælenda að þessi skyndilega aftenging sem verður á 

milli Grensáss og einstaklingsins við útskrift hvílir þungt á þeim. Þau voru öll sammála um að 

það þyrfti að vera tengiliður á milli deildarinnar og heimilis, að stórefla þyrfti fræðslu og 

upplýsingar, hvort sem væri til þeirra sjálfra, fjölskyldunnar eða þess fagfólks sem við þeim 

tæki. Þau vildu fá símanúmer, nöfn og númer hinna ýmsu fagaðila sem hugsanlega hefðu 

þekkingu á þeirra vanda og væru því betur í stakk búin til að mæta þeim. Það er mat 

rannsakanda að hægt væri að mæta svo ótal mörgum svona litlum atriðum með frekar litlum 

tilkostnaði sem myndi skipta fólk með mænuskaða miklu máli. Að síðustu er kannski ágætt 

að vitna í Cox, Amsters og Pershouse, (2001) sem sögðu að þörf fólks með mænuskaða á 

þjónustu hættir ekki þó það hafi lokið endurhæfingu og sé útskrifað heim.  

5.5 Félagsráðgjöf 

Eins og fram hefur komið hér að ofan virðist sem menntun og þekking félagsráðgjafans nýtist 

ekki sem skyldi í starfi á Grensásdeild samkvæmt þeirri upplifun sem viðmælendur 

rannsóknarinnar lýsa.  

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er starf félagsráðgjafans talið mjög mikilvægt í 

endurhæfingu fólks með mænuskaða. Þekking hans á manninum sem þroska- og 

tilfinningaveru og kerfum samfélagsins gerir hann að góðum tengilið á milli sjúklings, 

fjölskyldu og endurhæfingarteymisins. Hlutverk félagsráðgjafans er að skilgreina þarfir 

einstaklingsins sem og fjölskyldu hans og sjá til þess að þeim þörfum sé fylgt eftir (QSCIS 

e.d.). Samkvæmt heimasíðu Landspítalans/Grensás felst í starfi félagsráðgjafans á 



 

71 

Grensásdeild að veita einstaklingnum og fjölskyldu hans stuðning, ráðgjöf til að takast á við 

breyttar aðstæður í kjölfar veikinda eða slysa og veita upplýsingar um réttindi.  

Fæstir viðmælenda mundu eftir starfi félagsráðgjafans en þegar rannsakandi spurði 

hvort hann hafi ekki verið tengiliður þeirra við hinar ýmsu stofnanir samfélagsins töldu þau 

það en mundu ekki vel eftir því.  

Hlutverk félagsráðgjafa í endurhæfingu fólks með mænuskaða á Princess Alexandra 

hospital (QSCIS e.d.) í Ástralíu felur í sér að vinna með einstaklinginn og fjölskyldu hans, í að 

veita sálfélagslega aðlögun og vera tengiliður út í samfélagið. Í því felst meðal annars: 

• Að sinna sálfélagslegu mati og setja markmið með einstaklingnum og fjölskyldu hans 

ásamt teyminu. 

• Veita ráðgjöf um meðferðarúrræði. 

• Sjá um útskriftaráætlun með því að auðvelda skipulagningu og leiðbeina með kerfi. 

• Styðja einstaklinginn og fjölskyldu hans við að sækja þá þjónustu sem veitt getur betri 

heilsu, sjálfstæði og þátttöku. 

• Vera talsmaður fyrir hönd einstaklingsins og fjölskyldu hans innan spítalans, við 

stofnanir og þjónustuúrræði til að aðlögunin verði sem best með tilliti til góðrar 

heilsu og vellíðunar. 

• Vera málsstjóri (Case manager), einkum og sér í lagi í samvinnu við opinbera aðila svo 

sem félagsþjónustu sveitarfélaga og Tryggingastofnun, sem og ýmis frjáls 

félagasamtök sem sinna þjónustu við mænuskaðaða. 

Félagsráðgjafar á Grensásdeild sinna í starfi sínu mörgu af því sem hér er upp talið en telur 

rannsakandi að ef sálfélagsleg þjónusta væri efld væri hægt að koma betur til móts við þarfir 

fólks með mænuskaða í endurhæfingunni á Grensás.  
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi byggir á eigindlegri aðferðafræði þar sem talað var við sjö einstaklinga. 

Annmarkar rannsóknarinnar liggja helst í fámennum hópi viðmælenda og þeirri staðreynd að 

enginn af viðmælendunum hafði útskrifast frá Grensásdeild á tímabilinu 2009 til 2011. Árið 

2009 varð breyting á starfsemi þjónustu félagsráðgjafa á deildinni þegar starfshlutfallið var 

aukið úr einu stöðugildi í rúmlega eitt og hálft. Því endurspegla niðurstöðurnar ekki endilega 

hver staðan er í dag fyrir utan ummæli viðmælenda vegna vinnu við BA ritgerð rannsakanda 

frá árinu 2012, þar sem kemur fram að ekki sé unnt að sinna öllum þáttum starfsins eins og 

best verður á kosið meðal annars vegna fjárskorts og tímaleysis.  

Markmið þessara rannsóknar var að skoða upplifun fólks sem hlotið hafði mænuskaða á 

endurhæfingunni á Grensásdeild. Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram voru þrjár: 

Hver er upplifun fólks á líkamlegri, sálrænni og félagslegri endurhæfingu á Grensásdeild? 

Fékk fjölskyldan stuðning og þá hvernig? Hversu vel fannst þeim þau undirbúin fyrir 

heimkomu eftir endurhæfinguna? 

Upplifun viðmælenda rannsóknarinnar er að hún snúi nánast öll að líkamlegri 

endurhæfingu þeirra en nánast ekkert að sálfélagslegum þáttum. Fram kom mikil óánægja 

með að hugað sé ekki betur að sálfélagslegri nálgun sem þau töldu mikilvæga og töldu 

jafnframt fulla þörf á að bæta. Mikil óánægja var meðal fjölskyldufólksins í rannsókninni með 

takmarkaðan stuðning fyrir fjölskylduna en fram kom í niðurstöðum þörf fyrir slíkan stuðning 

bæði fyrir maka og börn.  

Öllum viðmælendunum fannst að betur hefði mátt standa að undirbúningi útskriftar. 

Flestum fannst þau alls ekki hafa verið nægilega vel undirbúin og voru öll með ákveðnar 

hugmyndir um hvað mætti betur fara í þeim efnum. Það sem þau vilja fyrst og fremst sjá er 

tengiliður á milli þeirra og Grensáss sem þau geta auðveldlega náð í. Meiri fræðsla og betra 

upplýsingaflæði á milli starfsfólks Grensásdeildar og þess fagfólks sem tekur við í þeirra 

heimabyggð.  

Samkvæmt ofangreindu vilja viðmælendur rannsóknarinnar stórefla sálfélagslega 

aðkomu og byggja upp öflugan fjölskyldustuðning í endurhæfingunni ásamt því að byggja brú 

á milli Grensáss og heimilis eftir endurhæfinguna. 
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Mikil vitundarvakning er úti í heimi að rannsaka sálfélagslega aðlögun fólks með 

mænuskaða og skoða þýðingu félagslegs stuðnings. Styrkleikar rannsóknarinnar felast í því 

að ekki hefur áður verið framkvæmd rannsókn sem kannar upplifun einstaklinga af 

sálfélagslegum stuðningi né því sem snýr að aðkomu fjölskyldunnar. Rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar á eftirfylgd fólks með mænuskaða en þær niðurstöður sýndu fram á mikla 

vöntun á slíku og var það bætt á Grensásdeild í kjölfar þeirra rannsókna. Rannsókn þessi 

gefur ákveðnar vísbendingar um hvað sé vel gert á Grensásdeild og hvað megi betur fara. 

Mikilvægt væri í framhaldinu að skoða upplifun fólks á endurhæfingunni eftir árið 2009 til að 

fá betri mynd af starfinu eins og það er í dag. Einnig væri akkur í því að framkvæmd væri 

bæði eigindleg og megindleg rannsókn þar sem spurt væri ítarlega um ákveðna þætti í 

þjónustunni svo hægt væri að kortleggja frekari stuðning fyrir einstaklinginn og fjölskyldu 

hans. Þó nokkrar rannsóknir erlendis frá hafa skoðað þessa þætti og er einhverra þeirra getið 

í fræðilega hluta ritgerðarinnar. Í fræðilega kaflanum um félagsráðgjöf í endurhæfingu er 

fjallað um þekkingu og hugmyndafræði félagsráðgjafa sem nýtist sérstaklega vel í vinnu með 

þeim sem eru í endurhæfingu og hafa upplifað kreppu. Hér á landi hafa félagsráðgjafar á 

geðsviði Landspítalans notað úrræði sem kallast fjölskyldubrúin í vinnu með fjölskyldum þar í 

nokkur ár og nú nýlega innleiddu félagsráðgjafar á krabbameinsdeild úrræðið þar. Það er von 

rannsakanda að rannsókn þessi veki umræðu um mikilvægi þess að mæta einstaklingum og 

fjölskyldum þeirra þar sem þær eru staddar. Jafnframt að veita þeim viðeigandi úrræði til 

þess að takast á við nýtt líf með sem bestri heildrænni nálgun.  
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