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Útdráttur 

Barnaliðagigt, líkt og aðrir langvinnir sjúkdómar, hefur ekki einungis líkamlegar afleiðingar 

heldur getur sjúkdómurinn haft áhrif á líf barna í heild sinni. Afleiðingarnar fyrir börnin 

geta verið líkamlegar, félagslegar, námslegar og sálfélagslegar. Ekki má gleyma þeim 

afleiðingum sem barnaliðagigt getur haft á fjölskyldu þeirra þar sem að allir 

fjölskyldumeðlimir þurfa að takast á við áskoranir sem fylgja veikindunum. Afleiðingarnar 

eru til staðar en þess vegna er mikilvægt að viðeigandi úrræði séu í boði fyrir börn með 

liðagigt og fjölskyldur þeirra innan samfélagsins. Þau úrræði sem í boði eru koma víðs 

vegar að en fyrst og fremst úr þremur áttum, félagslega kerfinu, heilbrigðiskerfinu og 

menntakerfinu. Úrræðin geta hjálpað við að draga úr afleiðingunum sem veikindin hafa á 

líf barnanna og fjölskyldna þeirra. Með mismunandi úrræðum fá fjölskyldurnar hjálp við 

að lifa með sjúkdómnum og þurfa ekki að breyta lifnaðarháttum sínum um of. 

Félagsráðgjafar starfa bæði innan félagslega kerfisins og heilbrigðiskerfisins í samstarfi við 

fjölskyldurnar. Þeir veita aðstoð til þess að takast á við breytingar sem fylgja greiningu og 

til þess að ná jafnvægi í lífi sínu. Félagsráðgjafar hafa góða þekkingu á þeim samfélagslegu 

úrræðum sem í boði eru fyrir alla fjölskylduna. Ritgerðin byggir á fræðilegri samantekt og 

gefur vísbendingar um það hvað mætti betur fara hvað varðar úrræði. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar voru eftirfarandi: Mikil þörf er á auknum úrræðum fyrir foreldra og systkini 

barnanna. Börn með liðagigt hafa ekki eins greiðan aðgang, líkt og börn með annars konar 

fötlun, að öllum þeim úrræðum sem bjóðast innan samfélagsins. Einnig er mikil þörf á 

bættum upplýsingum og fræðslu um börn með liðagigt hér á landi.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Áhugi á 

ritgerðarefni kom að hluta til vegna þess að móðir mín greindist ung með liðagigt, þó ekki sem 

barn. Þess fyrir utan hafði ég áhuga á að auðvelda upplýsingaöflun fyrir foreldra barna með 

liðagigt. Leiðbeinandi minn við skrif á ritgerðinni er Sigurveig H. Sigurðardóttir. Hún á hrós skilið 

fyrir þolinmæði, hvatningu og einstaklega góða handleiðslu. Næst langar mig að þakka móður 

minni fyrir að hvetja mig ótrautt áfram við að skrifa um það sem ég hef áhuga á og veita mér 

stuðning. Einnig langar mig að þakka kærastanum mínum, vinkonum og fjölskyldu fyrir að sýna 

mér stuðning og þolinmæði í gegnum þetta vinnuferli. 

. 
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1 Inngangur 

Undir skilgreininguna gigt falla rúmlega 100 mismunandi tegundir sjúkdóma en í hnotskurn 

felur gigt í sér bólgur í liðum. Mannkynið hefur tekist á við þennan sjúkdóm í hundruðir ef ekki 

þúsundir ára. Fyrstu vísbendingarnar um gigt má rekja til múmía frá árinu 8.000 fyrir Krist. 

Samt sem áður var sjúkdómurinn ekki skilgreindur í Evrópu fyrr en á 19. öld. Gigt er oft kallaður 

ósýnilegi sjúkdómurinn þar sem einkennin eru oft og tíðum ekki sjáanleg. Þegar fólk heyrir 

orðið gigt þá tengir það oft hugtakið við aldraða þrátt fyrir að sjúkdómurinn er partur af lífi 

margra barna. Flest allar tegundir barnagigtar falla undir langvinna sjúkdóma og hrjá þar af 

leiðandi börn til lengri tíma, jafnvel alla ævi (Cassidy og Pretty, 1995; 2005).  

Ritgerðin byggir á fræðilegri samantekt þar sem meginmarkmið hennar er að varpa ljósi 

á líf barna með gigt, þær afleiðingar sem börnin og fjölskyldur þeirra geta upplifað ásamt 

úrræðum sem í boði eru. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hverjar eru helstu afleiðingar og úrræði barna með liðagigt og fjölskyldum þeirra? Eru 

úrræðin í samræmi við lög? Hvert er hlutverk félagsráðgjafa í tengslum við börn með liðagigt 

og fjölskyldur þeirra? 

Við skrif þessarar ritgerðar er notast við ritrýndar greinar, bækur, þingskjöl, vefsíður og 

lög. Ekki er mikið af upplýsingum um barnaliðagigt í þessu samhengi. Töluvert meira er ritað 

um líkamlegar afleiðingar barnaliðagigtar heldur en þær félagslegu, námslegu og 

sálfélagslegu. Ritin um afleiðingar gigtarsjúkdóms barna á fjölskyldumeðlimi eru einnig af 

skornum skammti. Meira er af ritum um langvinna sjúkdóma sem komu þó að góðum 

notum. Það sem var einna helst áberandi er hversu mikill skortur er á íslenskum heimildum 

um barnaliðagigt en helsti sérfræðingurinn hér á landi er Jón R. Kristinsson barnalæknir. 

Hann hefur annast nær öll gigtarveik börn síðastliðna áratugi og hefur þar af leiðandi mikla 

þekkingu á þessu sviði. Til þess að fá betri innsýn var notast við munnlegar heimildir frá 

fagfólki þegar heimildir voru af skornum skammti. Mikill skortur er á gögnum varðandi starf 

félagsráðgjafa í tengslum við gigtarveik börn og þjónustuna sem þau geta nýtt sér. Fengnar 

voru upplýsingar um þetta frá Kristínu Valgerði Ólafsdóttir félagsráðgjafa á Barnaspítala 

Hringsins með spurningalista. Svör hennar voru samþykkt af gigtarteymi sem þar er 

starfandi.  

Uppbygging ritgerðarinnar skiptist í þrjá meginhluta. Í fyrsta lagi verður komið inn á 

fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins. Þar verða annas vegar skýrð helstu hugtök og 
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kenningar sem eiga við og hins vegar verður rýnt í þau lög og samninga sem tengjast 

réttindunum barna með gigt. Í öðru lagi verður fjallað um afleiðingar sjúkdómsins sem geta 

komið upp bæði hjá börnunum sjálfum og fjölskyldum þeirra. Í þriðja lagi verður varpað ljósi 

á þau úrræði sem bjóðast innan mennta-, heilbrigðis- og félagslega kerfisins. Þar verður 

einnig komið stuttlega inn á þau úrræði sem Kópavogsbær býður börnum með gigt og 

fjölskyldum þeirra. Bærinn var valinn af handahófi til þess að varpa betra ljósi á hvernig 

velferðarkerfi bæjarfélaga kemur að málefnum barna með gigt. Þó er vert að nefna að 

velferðarkerfin eru ólík á milli sveitarfélaga. Þessi ritgerð felur ekki í sér tæmandi lista þeirra 

úrræða sem í boði eru heldur nær hún yfir þau helstu.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður fjallað um hugtök og kenningar sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar. 

Hugtökin langvinnir sjúkdómar, barnaliðagigt og teymisvinna eru skilgreind. Í lokin er síðan 

fjallað um kreppukenninguna og vistfræðikenninguna í tengslum við börn með liðagigt.  

2.1 Langvinnir sjúkdómar 

Erfitt er að setja upp ákveðna skilgreiningu á langvinnum sjúkdómum þar sem að ágreiningur 

er á milli fræðimanna og enn hefur ekki verið fundin samstaða um ákveðna skilgreiningu 

(Barth, 2000). Samkvæmt skilgreiningum sem notaðar eru hér á landi eru börn sögð langveik 

ef að þau hafa verið undir eftirliti lækna í að minnsta kosti þrjá mánuði og hafa upplifað 

skerðingu á daglegum athöfnum (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2008). Undir þessa 

skilgreiningu falla ýmis konar sjúkdómar sem eiga það sameiginlegt að hafa víðtæk áhrif á líf 

barnanna og aðstandenda þess (Sanzo, 2008). Þar af má nefna liðagigt, sykursýki, 

meltingarfærasjúkdómar, ofnæmi, astma og jafnvel krabbamein. Ekki hefur verið safnað 

nákvæmum tölum um það hversu mörg börn þjást af langvinnum sjúkdómum hér á landi 

(Elísabet Konráðsdóttir, 2012). Þó gefa niðurstöður íslenskrar þarfagreiningar frá árinu 2005 

vísbendingar um tíðni þeirra. Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið átti frumkvæði að 

greiningunni og hafði Miðstöð heilsuverndar barna yfirumsjón með henni. Úrtakið samanstóð 

29.556 börnum úr 125 skólum í landinu sem var hátt í 66,5% grunnskólanema landsins. 

Niðurstöðurnar benda til þess að 19,25% eða 5.690 grunnskólabarna innan úrtaksins voru með 

langvinnan heilsufarsvanda af einhverju tagi. Þar af var athyglisbrestur með eða án ofvirkni 

algengasti langvinni sjúkdómurinn eða tæpur þriðjungur barnanna. Til samanburðar voru 

einungis 25 börn með gigtarsjúkdóma eða 0,08% úrtaksins (Sigríður Kr. Gísladóttir, Ragnheiður 

Ósk Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Ragnheiður Elisdóttir og María Guðnadóttir, 2005). 

2.2 Barnaliðagigt 

Barnaliðagigt (e. juvenile idiopathic arthritis) er algengasta tegund gigtar meðal barna 

(Mawani o.fl., 2013; Ravelli og Martini, 2007). Tíðni sjúkdómsins hefur alla tíð verið frekar óljós 

vegna mismunandi skilgreininga í vísindaheiminum. Það var ekki fyrr en á tíunda áratug 20. 

aldar sem var reynt að samræma ákveðna flokkun. Út frá því kom hugtakið barnaliðagigt sem 

er skilgreind sem sjálfsónæmissjúkdómur. Undir það hugtak falla allar þær langvinnu 

liðabólgur meðal barna, yngri en 16 ára, sem hafa óþekkta orsök í upphafi og vara í að minnsta 

kosti sex vikur (Jón R. Kristinsson, 2008). Samkvæmt rannsóknum innan þróunarríkjanna er 
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tíðni barnaliðagigtar um það bil 16 til 150 á hver 100.000 börn sem gerir barnaliðagigt fimmta 

algengasta langvinna sjúkdóminn meðal barna (Ravelli og Martini, 2007). Rannsókn sem gerð 

var hér á landi sýndi fram á að á árunum 1995 til 2009 var meðalnýgengi barnaliðagigtar 16,3 

á hver 100.000 börn yngri en 16 ára. Úrtakið samanstóð af 172 börnum. Meðalaldur barnanna 

sem greindust var 8,6 ára og voru stúlkur í meirihluta eða 55% af úrtakinu á meðan drengirnir 

voru 45% (Gísli Gunnar Jónsson, 2012). 

 Orsakir barnaliðagigtar eru að mestu óþekktar en þó virðast þær leynast í samspili erfða- 

og umhverfis þátta. Barnaliðagigt skiptist síðan niður í fleiri undirflokka (Ravelli og Martini, 

2007). Ekki verður nánar fjallað um undirflokka barnaliðagigtar hér. Þess í stað verður athygli 

beint að afleiðingum liðagigtar á börnin og fjölskyldur þeirra ásamt þeim úrræðum sem 

bjóðast innan samfélagsins. 

2.3 Teymisvinna 

Teymisvinna felur í sér hóp einstaklinga sem vinnur í átt að sama markmiði (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006). Teymi geta verið 

ólík eftir því hverjir meðlimirnir eru og hvernig samskipti og samstarf er þeirra á milli. Í þessari 

ritgerð verður einungis fjallað nánar um fjölfaglega teymisinnu (e. multidisciplinary) og 

þverfaglega teymisvinnu (e. interdisciplinary). Fjölfagleg teymisvinna felur í sér að fagmenn úr 

ólíkum áttum vinna saman að sameiginlegu markmiði. Meðlimir teymisins virða þekkingu og 

framlag annarra fagmanna og notfæra sér það til þess að öðlast betri heildarsýn á markmiðinu 

sínu. Þessi tegund teymisvinnu er mikið notuð innan spítala (Lessard o.fl., 2008). Þegar talað 

er um þverfaglega teymisvinnu er átt við þegar fagmenn vinna að sameiginlegu markmiði með 

því að deila sínum skoðunum og kunnáttu með öðrum meðlimum teymisins. Með þessu er 

hámarkað samstarf og upplýsingamiðlun á milli meðlima. Teymið lítur á sig sem heild og 

skjólstæðingar geta verið hluti af þessu teymi (Lessard, Morin og Sylvain, 2008; Snæfríður Þóra 

Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). Til þess að tryggja markmið samstarfsins og marvissa 

vinnu er mikilvægt að velja teymisstjóra. Sá aðili getur borið meginábyrgð á því að samþætta 

úrræðin. Einnig er gríðarlega mikilvægt að hlutverk allra aðila innan teymisins séu vel 

skilgreind. Með því er hægt að koma í veg fyrir óljósa verkaskiptingu, tvíverknað og 

verknaðarleysi (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 
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2.4 Kreppukenning 

Foreldrar barna með fötlun geta upplifað kreppu við það að barn þeirra greinist. Ýmsir 

fræðimenn telja að við þær aðstæður gangi foreldrar í gegnum nokkur stig til þess að takast á 

við kreppuna. Einstaklingar upplifa kreppu þegar ástand skapast sem felur í sér óvissu um 

framhaldið þar sem fyrri reynsla og persónulegir eiginleikar nægja ekki til þess að ráða úr 

ástandinu. Kreppukenningin byggir á fjórum stigum en þau eru loststig, viðbragðs- eða 

varnarstig, úrvinnslustig og endurskipunarstig. Mikilvæg er að hafa í huga að viðbrögð við 

áföllum eru einstaklingsbundin og því er ekki sjáfsagt að allir gangi í gegnum þessi stig eða á 

sama hátt (Andrés Ragnarsson, 1997). Vert er að nefna að hér verður lýst kenningunni út frá 

upplifun foreldra barna sem greinast með liðagigt. Samt sem áður getur barnið sjálft og aðrir 

fjölskyldumeðlimir gengið í gegnum þessi stig kreppukenningarinnar. 

Loststig á sér stað í kjölfar fyrstu viðbragða fólks við kreppu sem geta verið af ýmsu tagi. 

Sumir skjálfa á meðan aðrir gráta en ekki allir sýna sömu viðbrögð. Yfirleitt varir þetta stig 

stutt, allt frá nokkrum augnablikum til nokkra sólarhringa. Á þessu stigi er mikilvægt að veita 

foreldrum barna með gigt allar fáanlegar upplýsingar um barn sitt. Einnig að fylgst sé með því 

að þær upplýsingar hafi komist til skila með eftirfylgni. Það sem getur fyrst og fremst hjálpað 

foreldrum úr þessu stigi er að vera til staðar, leyfa þeim að takast á við áfallið á sinn hátt og 

gefa þeim tækifæri á að tjá tilfinningar sínar (Andrés Ragnarsson, 1997). 

Viðbragðs- eða varnarstig á sér stað þegar foreldrar hafa komist yfir áfallið sem fylgdi 

fréttunum. Yfirleitt varir það aðeins lengur en lostastigið eða allt frá nokkrum vikum yfir í 

nokkra mánuði. Tekist er á við sorg þar sem um er að ræða varanlegt ástand. Þessi sorg er oft 

litin hornauga þar sem barnið er ekki látið og þar af leiðandi er áfallinu ekki sýnt nægilegan 

skilning. Foreldrar setja oft upp varnarhætti líkt og afneitun, þar sem þeir neita að trúa 

fréttunum, eða frávarp þar sem þeir kenna öðrum um. Á þessu stigi er mikilvægt að hjálpa 

foreldrunum að takast á við sorgina og ekki reka á eftir þessu ferli (Andrés Ragnarsson, 

1997). 

Úrvinnslustig á sér stað þegar þörfin fyrir varnarhætti minnkar og bjartara er yfir 

ástandinu og framtíðinni. Yfirleitt varir það í nokkra mánuði til tveggja ára. Við þetta hefst 

uppbygging þar sem horfst er í augu við staðreyndir málsins og fundinn er nýr taktur í lífinu. 

Á þessu stigi er mikilvægt að foreldrar tali við fólk með reynslu og fái virkan stuðning. Núna 

byrja þeir oft á tíðum fyrst að hlusta af alvöru (Andrés Ragnarsson, 1997). 
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Endurskipunarstig er síðasta stig kreppukenningarinnar og á sér stað þegar foreldrar hafa 

unnið í gegnum kreppuna og eftir stendur mikil lífsreynsla. Þá er komið jafnvægi í lífið og 

fjölskyldan hefur lært að lifa með áfallinu og þeim nýju aðstæðum sem því fylgir (Andrés 

Ragnarsson, 1997). 

2.5  Vistfræðikenning 

Bandaríski sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner kom fram með vistfræðikenninguna (e. 

ecological systems theory) sem markaði tímamót á hans sviði. Kenningin felur í sér að skoða 

samspil á milli einstaklings og umhverfis hans. Líðan, samskipti og þroski einstaklingsins eru 

mótuð af flóknum kerfum samfélagsins. Samkvæmt Bronfenbrenner eru þau kerfi fimm 

talsins. Þau eru nær-, milli-, stofnana-, lýð-, og krónókerfi. Hér verður þessum kerfum gerð skil 

og sett í samhengi við líf barna með liðagigt. Nærkerfi (e. microsystem) felur í sér athafnir og 

samskipti innan nánasta umhverfi barnsins líkt og það hvernig samskiptin eru innan fjölskyldu 

barns með liðagigt. Millikerfi (e. mesosystem) felur í sér tenginguna á milli umhverfa 

einstaklingsins innan míkrókerfisins. Sem dæmi má nefna samstarf á milli skóla og heimilis líkt 

og að miðla upplýsingar um líðan barna með liðagigt. Stofnanakerfi (e. exosystem) felur í sér 

þær félagslegu aðstæður sem hafa áhrif á umhverfi einstaklingsins en ekki endilega 

einstaklinginn sjálfan. Sem dæmi um þetta má nefna breytingar á upphæð fjárhagsaðstoðar 

sem í boði eru fyrir foreldra barna með liðagigt. Lýðkerfi (e. macrosystem) felur í sér víðasta 

félagslega umhverfi einstaklings og hvernig það hefur áhrif á hin kerfin. Þar má til dæmis nefna 

það hvernig lögin skilgreina langveikt barn og það hvort að börn með liðagigt falli undir þá 

skilgreiningu. Tímakerfi (e. cronosystem) hefur áhrif á hin kerfin og felur í sér þætti sem ekki 

er hægt að hafa stjórn á líkt og til dæmis upplifanir fólks. Sem dæmi upplifir barn með liðagigt 

oft á tíðum sársauka og þar af leiðandi getur lífsreynsla þeirra verið önnur en hjá flestum 

börnum. Með kenningu sinni leggur Bronfenbrenner áherslu á að umhverfið okkar er ekki 

stöðugt og fyrirfram ákveðið heldur er það sífellt að breytast (Berk, 2004). 
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3 Réttindi barna með liðagigt 

Mannréttindi má rekja aftur til tíma Rómarveldinsins og hafa þróast mikið í gegnum ár og aldir 

(McCrudden, 2008). Það er ekki mikið um skilgreiningar á hugtakinu þar sem það getur átt við 

svo margt og verið misjafnt eftir menningu og samfélögum. Þrátt fyrir það kemur nokkuð góð 

setning í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var þann 10. desember 

árið 1948 (United Nations, e.d.). Þar segir í upphafssetningunni að viðurkenna eigi að allir 

menn séu jafnbornir til meðfæddrar virðingar ásamt jafnra og óafturkræfra réttinda og að það 

muni leiða til frelsis, réttlætis og friðar í heiminum (OHCHR, e.d). 

Réttindi barna voru aftur á móti yfirleitt undanskilin mannréttindum og var þeim þannig 

mismunað innan samfélagsins og fjölskyldna. Það var ekki fyrr en í kjölfar seinni 

heimstyrjaldarinnar sem að sjálfstæð réttindi barna urðu alþjóðlegt hugtak. Skilgreiningin á 

hugtakinu barn getur verið gríðarlega mismunandi milli landa, menningar og aðstæðna. Hér 

áður voru börn tekin í fullorðinna manna tölu mun fyrr en það sem tíðkast í dag (Flekkøy og 

Kaufman, 1997). Í dag eru þó nokkrir lagabálkar sem fjalla sérstaklega um réttindi barna. Hér 

verður fjallað stuttlega um þá og hvernig þeir koma inn á réttindi barna með liðagigt. Nánar 

verður fjallað um flest þau réttindi sem börn með liðagigt og fjölskyldur þeirra hafa í 

kaflanum um úrræði síðar í ritgerðinni. 

3.1 Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Árið 1989 markaði mikil tímamót í réttindum barna í heiminum þegar Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna var fullkláraður eftir tíu ára ferli (Þingskjal 7, 2007-2008). Í hnotskurn er 

Barnasáttmálinn alþjóðasamningur sem skuldbindur aðildarríki til þess að viðurkenna 

mannréttindi barna. Þessi skuldbinding felur í sér að tryggja öllum börnum vernd og 

umönnunaðstæður til þess að þroska getu sína og hæfileika, fá tækifæri til þess að vaxa við 

hamingju, ást og skilning ásamt því að þau séu upplýst um málefni sín og séu gefinn kostur á 

að taka þátt í að móta þau (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013). Sáttmálinn varð fullgildur hér á landi árið 1992 en þrátt fyrir það voru stjórnvöld og 

dómsstólar ekki lagalega skuldbundnir honum (Þingskjal 944, 2012-2013). Það breyttist loks 

þann 20. febrúar árið 2013 þegar Barnasáttmálinn var lögfestur og það með samhljóða 

samþykki þingmanna (Althingi, e.d.). 

Innan Barnasáttmálans eru fjallað um margs konar réttindi barna, þeim má skipta í fjóra 

meginflokka. Þrátt fyrir að það má tengja nánast allar greinar sáttmálans við gigtarveik börn 
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á einn eða annan hátt. Það eru þó einna helst þátttökuréttindi og réttindi til félagslegrar 

aðstoðar sem þarfnast sérstakrar athygli. Nánar verður fjallað um þessi réttindi í kaflanum 

um úrræði. 

3.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga eru rammalög og setja þannig ramma utan um þá 

þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita. Síðan er það hlutverk sveitarfélaganna að ákveða 

hvernig og að hvaða stigi þjónustan er veitt. Þar hafa sveitarfélögin mikið svigrúm svo lengi 

sem að þau fylgja markmiðum laganna (Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.). Félagsþjónusta á 

vegum sveitarfélaga hefur annars vegar það markmið að ýta undir velferð íbúa samfélagsins á 

grundvelli samhjálpar og hins vegar að tryggja þeim félagslegt og fjárhagslegt öryggi. 

Félagsþjónustan skal styrkja íbúa innan sveitarfélagsins til sjálfshjálpar. Einnig ber að hvetja 

íbúa til sjálfsábyrgðar ásamt því að virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Félagsmálanefnd skal 

samkvæmt lögunum vera skipuð af sveitarstjórn og sér hún um stjórn og framkvæmd 

félagsþjónustu í umboði sveitarstjórnar. Hún sinnir meðal annars framkvæmd þjónustu, 

upplýsingagjöf, yfirumsjón og ýmsum öðrum verkefnum í tengslum við félagsmálaþjónustuna.  

Félagsþjónusta sveitarfélaga felur í sér ýmis konar þjónustu þar á meðal félagslega 

ráðgjöf, fárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu, málefni barna og ungmenna og þjónustu 

við fatlað fólk. Félagsleg ráðgjöf skal vera veitt af félagsmálanefndum sveitarfélaga. Undir 

það fellur til dæmis ráðgjöf vegna uppeldis-, fjár- og húsnæðismála. Fjárhagsaðstoð á vegum 

sveitarfélaga getur bæði verið í formi styrks eða láns og er veitt til þess að aðstoða íbúa sem 

ekki geta framfært sjálfan sig, maka eða börn yngri en 18 ára. Félagsleg heimaþjónsta felur í 

sér aðstoð við heimilishald og persónulega umhirðu. Hvað varðar málefni barna og 

ungmenna ber félagsmálanefnd að gæta velferðar og hagsmuna þeirra í einu og öllu. Einnig 

skal félagsmálanefndin tryggja að börn fái viðeigandi uppvaxtarskilyrði þar á meðal með 

leikskóla og tómstundum ásamt því að aðstæður í umhverfi barna séu ekki hættulegar. Í 

tengslum við málefni fatlaðs fólks ber félagsmálanefndum að stuðla að þvi að fólk með fötlun 

hafi sambærileg lífskjör og búi við jafnrétti líkt og aðrir þegnar þjóðfélagsins. Nánar verður 

fjallað um félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og félagslega heimaþjónustu í kaflanum um 

úrræði. Þar verða tekin dæmi um hvernig sú félagsþjónusta býðst íbúum Kópavogs (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 
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3.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Þann 30. mars 2007 var Ísland eitt af þeim 155 þjóðum sem undirrituðu Samning sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hann hefur ekki verið fullgildur, líkt og í Danmörku, Svíþjóð 

og fleiri Evrópulöndum. Undirbúningur á fullgildingu samningsins var hafinn með 

framkvæmdaráætlun árið 2012, hún stóð til 2014. Þetta felur í sér að farið er yfir íslenska 

löggjöf og lagðar til breytingar til þess að hún samræmist ákvæðum samningsins 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.-b).  

Meginmarkmið samningsins er að verja, efla og tryggja fólki með fötlun jöfn og full 

mannréttindi ásamt grundvallarfrelsi til jafns við aðra auk þess að efla og stuðla að virðingu 

fyrir þeirra mannlegu reisn. Samkvæmt samningnum er einstaklingur með fötlun hver sá sem 

er með langvarandi skerðingu á andlegum-, líkamlegum eða vitsmunalegum þroska eða skerta 

skynjun. Einnig sá sem ekki getur tekið þátt samfélaginu til jafns við aðra vegna hindrana sem 

þeir komast ekki yfir. Undir þetta falla börn með liðagigt. Í samningnum kemur fram að 

aðildarríki skulu viðurkenna að fötluð börn eigi að njóta sömu mannréttinda og önnur börn 

ásamt grundvallarfrelsi (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). 

3.4 Lög um málefni fatlaðs fólks 

Markmið lagabálksins lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 er að skapa einstaklingum með 

fötlun aðstæður til þess að lifa eðlilegu lífi með því að tryggja þeim jafnrétti ásamt 

sambærilegum kjörum þeim sem ófatlaðir eru. Þeir sem falla undir þennan lagabálk eru allir 

þeir sem þurfa á sérstakri þjónustu að halda vegna andlegrar eða líkamlegrar fötlunar. Þar er 

einnig tekið fram að fötlun getur verið afleiðing af langvarandi veikindum líkt og getur átt við 

um gigt. Í lögum um málefni fatlaðs fólks koma fram ýmis réttindi sem má tengja sérstaklega 

við börn með liðagigt þar má einna helst nefna stuðningsfjölskylda, skammtímavistun og 

sumardvöl. Þar fyrir utan eru ýmis úrræði sem koma fram og gigtarveik börn gætu þurft að 

nýta sér. Í því samhengi má nefna liðveislu, félagslega hæfingu og endurhæfingu. Samkvæmt 

ársskýrslu velferðarsviðs Kópavogs frá árinu 2014 notuðust 267 einstaklingar við þjónustu 

sveitarfélagsins á grundvelli laga um málefni fatlaðra (Velferðarsvið Kópavogsbæjar, 2014). 

3.5 Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna 

Þegar barn þarfnast læknisfræðilegrar meðferðar vegna langvinns og alvarlegs sjúkdóms fellur 

það undir skilgreininguna langveikt barn. Þetta kemur fram í 3. grein laga um greiðslur til 

foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006. Sá lagabálkur hefur það markmið 
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að veita foreldrum barna sem eru langveik eða fötluð fjárhagsaðstoð þegar veikindin leiða til 

þess að þeir geta ekki stundað nám sitt eða vinnu vegna sérstakrar umönnunar sem börn 

þeirra þarfnast. Þessi fjárhagsaðstoð kallast foreldragreiðslur. Gigtarveik börn geta bæði fallið 

undir skilgreiningu laganna á því að vera langveikt og vera með fötlun. Annars vegar segir að 

undir hugtakið barn með alvarlega fötlun falli það „Barn sem, vegna alvarlegrar 

þroskaröskunar, geðröskunar eða líkamlegra hömluna, þarf sérstaka íhlutun, svo sem þjálfun, 

aðstoð eða gæslu á uppvaxtarárum sínum“ (Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða 

alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006, bls. 1). Hins vegar að undir hugtakið langveikt barn falli 

það „barn sem þarfnast læknisfræðilegrar meðferðar vegna langvinns og alvarlegs sjúkdóms“ 

(Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006, bls. 1). 

3.6 Lög um félagslega aðstoð 

Innan laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007 falla þeir sem eiga lögheimili á Íslandi og uppfylla 

önnur skilyrði laganna. Lagabálkurinn fjallar um ýmsar bætur sem fólk getur átt rétt á þar á 

meðal barnalífeyri, umönnunargreiðslur og dánarbætur. Hér verður þó ekki útlistaður allur 

lagabálkurinn og þau réttindi sem eru innan hans heldur einungis þau sem snúa að málefnum 

langveikra barna. Þar af eru það einna helst umönnunargreiðslur og endurgreiðslur vegna 

læknishjálpar og lyfja. Bætur sem veittar eru út frá heimild laganna eru greiddar af 

Tryggingastofnun ríkisins sem fær fjármagn sitt frá ríkissjóði miðað við fjárlög hvers tíma. Það 

eru framfærendur langveikra barna og barna með fötlun sem hafa kost á að fá 

ummönnunargreiðslur. Þar kemur líka fram að þeir geta einnig fengið aðstoð við 

sjúkrakostnað ef að hamlanir barnsins leiðar til tilfinningarlegra útgjalda, gæslu eða sérstakrar 

umönnunar. 

3.7 Lög um grunnskóla 

Allir grunnskólar landsins eiga að starfa samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008. 

Markmið lagabálksins er að starfsemi skólans uppfylli þarfir og greini stöðu hvers nemenda til 

þess að stuðla að alhliða þroska hans, velferð, menntun og þátttöku í samfélaginu. Samkvæmt 

grunnskólalögum hafa allir nemendur rétt á kennslu við hæfi og að komið sé til móts við 

námsþarfir allra burtséð frá líkamlegri og andlegri hæfni. Nú í dag byggir nám grunnskólum 

Reykjavíkurborgar á stefnunni skóli án aðgreiningar. Í hnotskurn felur sú stefna í sér að koma 

til móts við félags- og námslegar þarfir nemenda með jafnræði að leiðarljósi. Markmið 

stefnunnar er í raun að allir nemendur, burtséð frá trú, fötlun, uppruna eða veikindum, nái 



21 

sem besta mögulega árangri bæði námslega og félagslega. Skóli án aðgreiningar er stefna sem 

er sífellt að þróast og felur í sér heildstætt og samþætt skólakerfi þar sem stuðningur er veittur 

eftir þörfum hvers og eins (Reykjavíkurborg, 2012). 

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir i grunnskóla nr. 585/2010 ber 

sveitarfélag barnanna að sjá til þess að það fái sérstakan stuðning í skólastarfi. Gigtarveik 

börn geta til að mynda átt rétt á því að komið sé til móts við þarfir þess á námslegum og 

félagslegum grundvelli. Hlusta þarf á sjónarmið þeirra og veita þeim aðstoð miðað við þarfir, 

aldur og þroska. Einnig er nauðsynlegt að aðlaga námsgögn eða aðstöðu sé þess þörf, til þess 

að tryggja sem árangursríkustu menntun. 
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4 Afleiðingar barnaliðagigtar 

Langvinnir sjúkdómar eins og liðagigt hafa ekki einungis líkamlegar afleiðingar fyrir sjúkling 

heldur hafa þeir víðtækari áhrif sem eru ekki eins augljós. Sem dæmi má nefna sálfélagsleg-, 

líkamleg-, námsleg- og félagsleg áhrif. Einnig geta slíkir sjúkdómar haft víðtæk áhrif á 

fjölskyldur barnanna (Sanzo, 2008). Ýmsar rannsóknir benda til þess að sársaukinn sem börnin 

upplifa sé meginrót ofantalinna áhrifa (Schanberg, Anthony, Gil og Maurin, 2003). Hér verður 

fjallað um helstu afleiðingar sem barnaliðagigt getur haft á börn og fjölskyldur þeirra. 

4.1 Líkamleg áhrif 

Barnaliðagigt getur valdið ýmsum líkamlegum áverkum og skemmdum ef að hún er ekki greind 

nægilega snemma eða meðhöndluð með viðeigandi lyfjameðferð (Jón R. Kristinsson, 2008). 

Fyrir utan bólgna liði geta fylgt ýmis önnur einkenni þar á meðal langvinnur sársauki, 

hreyfiskerðing, stirðleiki í liðum, töf á kynþroska og jafnvel vaxtartruflanir sem geta leitt til 

varanlegrar fötlunar. Áætlað er að 70 til 90 prósent barna með barnaliðagigt upplifi ekki 

alvarlega fötlun. Sjúkdómurinn nær oftast hápunkti sínum á aldrinum eins til þriggja ára og 

átta til tólf ára og á sér yfirleitt stað í kjölfar sýkinga eða líkamlegra áverka. Líkt og flestir 

gigtarsjúkdómar er hann algengari meðal stúlkna heldur en drengja. Sársaukinn sem börnin 

upplifa geta verið mismikill eftir bæði tíma dags og aldri þeirra. Hann getur verið mildur og 

síðan gífurlegur. Mörg börn upplifa mikinn morgunstirðleika og stirðleika í kjölfar 

hreyfingarleysis. Til þess að minnka eða koma í veg fyrir sársauka eiga mörg börn til með að 

minnka notkun líkamspartsins sem verkjar í eða jafnvel neita að hreyfa hann. Það er misjafnt 

eftir hverju barni hversu mikil áhrif sjúkdómurinn hefur á hreyfi- og athafnagetu þess (Cassidy 

og Pretty, 1995).  

Flest öllum börnum þykir skemmtilegt að hreyfa sig. Samt sem áður líta þau ekki sömu 

augum á hreyfingu ef að hún er sársaukafull. Börn með liðagigt geta átt við það vandamál að 

stríða. Aftur á móti getur mikið hreyfingarleysi leitt til þess að verkir frá liðamótum og 

stoðkerfinu aukast. Þegar hreyfingin er orðin sársaukafull í stað þess að vera skemmtileg eru 

börnin í hættu að minnka enn fremur hreyfingu sína og þannig getur myndast neikvæður 

vítahringur. Ef að slíkt á sér stað getur komið upp viðvarandi kreppa í liðum (Guðbjörg 

Eggertsdóttir, 2008). Börn með liðagigt eru hvött til þess að hreyfa sig, ef að sársaukinn er 

yfirþyrmandi er mikilvægt að börnin þekki sín mörk og fari ekki framúr þeim (Sanzo, 2008). 
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4.2 Sálfélagsleg áhrif 

Sálfélagsleg vandamál barna hafa ekki einungis áhrif á þau sjálf heldur einnig alla 

fjölskyldumeðlimi þeirra (Jones, 1987). Sálfélagsleg vandamál skiptast í tvo meginflokka. 

Annars vegar fela þau í sér raskanir þar sem einkennin eru út á við og þar af leiðandi sýnilegri. 

Sem dæmi um slíkt má nefna hegðunarvandamál sem geta komið fram á ýmsan hátt þar á 

meðal í formi afbrota eða lélegrar mætingar í skóla. Hins vegar fela þau í sér raskanir þar sem 

einkennin eru innra með einstaklingnum og þar af leiðandi oft meira falin. Slík einkenni eru 

tilfinningaleg líkt og þunglyndi, streita eða kvíði (Leahey og Wright, 1987). Mikilvægt er að 

börnum með liðagigt sé hjálpað að takast á við sálfélagslegar afleiðingar veikinda sinna með 

fræðslu ásamt heilsueflingu og sálfræðiviðtölum ef aðstæður kalla á það (Kristín Valgerður 

Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015).  

Samkvæmt rannsókn Bomba o.fl., (2013) eru börn með liðagigt í aukinni hættu á að þróa 

með sér þunglyndi og kvíða. Þrátt fyrir að ýmsar rannsóknir bendi á beint orsakasamband á 

milli sjúkdómsins og sálfélagslegra vandamála benda ýmsar fræðigreinar á það að aðrir 

þættir geta einnig haft áhrif. Þessum þáttum má skipta niður í fjóra meginflokka. Í fyrsta lagi 

eru það aðstæður sjúkdómsins sem hafa mismikil áhrif. Ef að einkennin fela í sér mikla verki 

eða sjúkdómurinn hefur ekki ennþá verið greindur getur það leitt til aukins vanda. Í öðru lagi 

eru það börnin sjálf þar sem að kyn, heilsa, sjálfstraust og námsgeta hafa áhrif. Í þriðja lagi 

eru það fjölskyldunar þar sem að til dæmis samskipti, sveigjanleiki og aðlögunarfærni þeirra 

geta spilað stórt hlutverk. Í fjórða og síðasta lagi er það samfélagið og aðstæður innan þess. 

Ef stuðningur samfélagsins er til staðar ásamt formlegum og óformlegum úrræðum getur 

það leitt til jákvæðari þroska barnanna (Patterson og Blum, 1996).  

4.3 Námsleg áhrif 

Það sem hefur einna helst áhrif á námsárangur barna með liðagigt, samkvæmt Selekman og 

Gamel-McCormick (2006), er sársaukinn sem kemur út frá bólgunum (Sanzo, 2008). Þessi áhrif 

geta verið óbein til dæmis þegar sársaukinn heldur fyrir þeim vöku sem leiðir til ófullnægjandi 

nætursvefns. Mörg börn eru stirð á morgnana þegar þau vakna og þurfa að gera ráð fyrir auka 

tíma til þess að losa stirðleikann. Þreytan vegna þessa getur leitt til þess að börn ná ekki 

nægilegri einbeitingu í skólanum. Börn með liðagigt lenda oft í þeim hræðilega vítahring að 

þreytan eykur sársaukann sem síðan eykur þreytu þeirra. Áhrifin geta þó líka komið beint fram 

eins og til dæmis ef börn geta ekki glósað eða tekið þátt í verkefnum í tímum vegna verkja. 
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(Sanzo, 2008). Niðurstaða rannsóknar Schanberg o.fl. (2003) bendir til þess að orsakasamband 

sé á milli líkamlegra afleiðinga og skertrar þátttöku í skóla og öðru félagslífi barna.  

4.4 Félagsleg áhrif 

Rannsókn Reiter-Purtill, Gerhardt, Vannatta, Passo og Noll (2003) fól í sér að kanna félagslegar 

aðstæður barna með liðagigt með langtímarannsókn. Upplýsinga var aflað hjá jafnöldrum, 

foreldrum og börnunum sjálfum. Úrtakið samanstóð af 57 börnum með liðagigt og 63 

heilbrigðum bekkjarfélögum þeirra í samanburðarhópi. Í hnotskurn sýndu niðurstöður 

rannsóknarinnar fram á að börnin sem upplifðu alvarlega eða virka liðagigt voru í meiri hættu 

á að félagshæfni þeirra skerðist með tímanum. Fylgnin virtist ekki vera mikil á milli barna með 

væg einkenni barnaliðagigtar og skertar félagshæfni en það samræmist niðurstöðum fyrri 

rannsókna. 

4.5 Fjölskyldulífið  

Allir fjölskyldumeðlimir þurfa að takast á við áskorarnirnar sem fylgja langvinnum sjúkdómum. 

Sjúkdómur barna getur oft og tíðum haft sálfræðilega streitu í för með sér fyrir fjölskylduna. 

Samt sem áður er erfitt að benda á marktækar niðurstöður sem sýna fram á beint 

orsakasamband þar sem að margir aðrir þættir geta haft sömu áhrif (Cassidy og Petty, 1995). 

Samkvæmt rannsókn Büker (2008) eykst flækjustigið til muna þegar um er að ræða langveik 

börn. Þá sér fjölskyldan fram á að sjúkdómurinn verði partur að lífi þeirra alla sína ævi. Þess 

vegna er gríðarlega mikilvægt að foreldrar barna með fötlun viti af öllum þeim úrræðum sem 

þeim bjóðast (Knecht, Hellmers og Metzing, 2015). Aðildarríki samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks ber að veita börnum með fötlun og fjölskyldum þeirra ítalegar 

upplýsingar, þjónustu og stuðning eins fljótt og auðið er (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). 

4.5.1 Fjárhagslegar áhrif 

Ýmis konar fjárhagslegar afleiðingar fylgja greingu barns með langvinnan sjúkdóm. Þar hugsa 

flestir um þau augljósu útgjöld líkt og sjúkrahúsheimsóknir, lyfjakostnað, sjúkraþjálfun og 

aðrar meðferðir. Oft gleymist að taka ýmis falin útgjöld með í reikninginn. Foreldrar geta misst 

mikið úr vinnu eða skóla vegna læknatíma, óvæntra spítalaheimsókna og annarra meðferða. 

Þessu fylgir kostnaður vegna bensíns eða annars konar samgönguleiða. Mikilvægt er að 

foreldrar þekki rétt sinn á úrræðum sem í boði eru innan samfélagsins. Fjárhagslegar 



26 

afleiðingar geta valdið miklu álagi. Börnin eru fljót að skynja álagið sem myndast og það getur 

leitt til aukinna áhrifa (Sanzo, 2008).  

 Samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna geta 

foreldrar átt rétt á fjárhagsaðstoð ef að barn þeirra fellur undir sjúkdóms- eða fötlunarstigin 

sem listuð eru upp í 26. og 27. greinum laganna. Innan þessara stiga er ekki sérstaklega komið 

inn á gigtarveik börn. Þó eru tekin dæmi um ýmsa aðra sjúkdóma og fötlun líkt og 

bæklunarsjúkdóma, meltingarfærasjúkdóma og einhverfu. Gigtarfélag Íslands gerði 

athugasemd við þetta þann 6. desember árið 2007 með erindi. Þar voru settar fram tillögur 

um hvernig hægt væri að breyta 26. og 27. greinum laganna til þess að tryggja það að 

gigtarsjúkdómar barna falli augljóslega undir sjúkdóms- og fötlunarstigin. Gigtarfélagið telur 

að gigtarveik börn geti fallið undir bæði annað og þriðja sjúkdómsstigið og undir þriðja stig 

fötlunar (Gigtarfélag Íslands, 2007). Þessu hefur ekki ennþá verið breitt í dag. 

4.5.2 Áhrif á líðan foreldra 

Þegar börn greinast með langvinnan sjúkdóm getur það haft mikil áhrif á líðan foreldra þeirra. 

Sérstaklega vegna þeirra áhrifa sem sjúkdómurinn getur haft á líf barnanna og jafnvel á 

samband þeirra (Bomba o.fl., 2013). Erfitt getur reynst foreldrum barna með liðagigt að 

yfirstíga þá staðreynd að barn þeirra sé á einhvern hátt öðruvísi. Þeir geta upplifað þetta sem 

áfall og jafnvel gengið í gegnum kreppustigin fjögur, þar sem sambland af alls konar 

tilfinningum koma fram (Burke, 2004). Mikilvægt er að foreldrar barna með liðagigt fái aðstoð 

við að aðlagast veikindum barnanna og sleppi ekki taumunum á uppeldinu sökum sjúkdóms 

(Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015). Börn með liðagigt þarfnast oft 

aukinnar aðstoðar heima fyrir og í flestum tilfellum eru það foreldrarnir sem taka að sér þessa 

auknu aðkomu. Þarfir barnanna eru breytilegar frá degi til dags. Þess vegna þurfa foreldrarnir 

oft og tíðum að fylgjast vel með svefni, mataræði, lyfjum, skóla, verkjum og hreyfingu 

barnanna. Líkt og kom fram hér að ofan bera foreldrar einnig ábyrgð á þeim fjárhagslegu 

afleiðingum sem fylgja sjúkdóminum. Þetta mikla álag á foreldra barnsins getur leitt til áhrifa 

á andlega og líkamlega heilsu þeirra. Sem getur síðan takmarkaðað tíma foreldranna fyrir sínar 

eigin þarfir og þar af leiðandi leitt til þess að foreldrar upplifa sig einangraða og þvingaða. 

Foreldrar þurfa að aðlagast breyttum lífsstíl og sjúkdómi barnanna sem ýtir undir mikilvægi 

úrræða fyrir foreldranna (Mawani o.fl., 2013).  
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4.5.3 Áhrif á systkini 

Samkvæmt rannsókn Murray sem var birt árið 2000 geta þarfir systkina barna með liðagigt 

gleymst vegna athyglinnar sem sjúkdómur barnsins krefst. Þau geta orðið fyrir því að vera 

hunsuð eða jafnvel vanrækt og eru oft og tíðum kölluð gleymdu systkinin (Knecht o.fl., 2015). 

Systkini barna með fötlun geta tekið inn á sig það stress og álag sem foreldrarnir upplifa og 

deila því með þeim (Burke, 2004). Niðurstöður fræðilegrar samantektar Knecht o.fl. (2015) 

gáfu til kynna sex meginþemu þegar skoðuð var upplifun heilbrigðu systkinanna: 

1. Tilfinningaleg upplifun (e. emotional experience) 

2. Upplifun á líkamlegum verkjum (e. somatic complaints as bodily experiences) 

3. Þroskaupplifun (e. developmental experience) 

4. Upplifun fjölskyldulífs (e. family life experience) 

5. Hversdagsupplifun (e. everyday life experience) 

6. Upplifun í tengslum við veikindi systkina (e. experience in the context of siblings 

illness) 

Systkini takast á við tilfinningar sínar með tveimur leiðum, innra og ytra með sér. Annars vegar  

geta þau verðið hlédræg, hljóðlát og draga sig í hlé sem einkennir innri leiðina.  Hins vegar geta 

þau verið afbrýðisöm, reið og jafnvel ofbeldisfull sem einkennir ytri leiðina. Systkini barna með 

liðagigt geta upplifað gríðarlega mikið af tilfinningum þar á meðal sorg, aðskilnaðarkvíða, 

áhyggjur, einmannaleika, höfnun og jafnvel fundist þau vera lítils virði, hundsuð eða vanrækt. 

Ef að slíkt á sér stað geta systkinin átt við vandamál að stríða seinna meir. Þau eru sérstaklega 

berskjölduð þar sem að þau upplifa sig ábyrg gagnvart veikindum systkina sinna (Knecht o.fl., 

2015). Flest takast vel á við aðstæður sínar en sum þeirra þróa með sér ýmis konar sálfélagsleg 

vandamál líkt og lítið sjálfstraust eða vandamál með skólastarf. Systkini barna með liðagigt 

eiga samkvæmt Daniels (1987) oft erfitt með að aðlagast nýjum aðstæðum (Williams, 1997). 

Þrátt fyrir að fá oft minni athygli frá foreldrum sínum tekur meirihluti systkinanna að sér 

umönnunarhlutverk með foreldrum sínum. Þetta gera þau til þess að minnka álagið á 

foreldrum sínum (Burke, 2004). Systur barna með sérþarfir eru líklegri til þess að taka meira 

þátt í umönnun þeirra heldur en bróðir þeirra. Þetta var niðurstaða rannsóknar Olsen, 
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Marshall, Chipman, Bingham, Buchanan og Mandleco (1999). Sú rannsókn sýndi einnig fram á 

að systur barna með liðagigt geta upplifað áhyggjur af heilsu og velferð systkinis síns. Þetta 

getur síðan verkað sem streituvaldur á líf hennar í framtíðinni. Systkini sem taka þátt í 

umönnunarhlutverkinu geta orðið ringluð á því hvaða hlutverki þau gegna innan 

fjölskyldunnar. Þau upplifa oft ekki sama frelsi og önnur börn og þeirra þarfir eru ekki alltaf í 

forgangi. Ef að slíkt á sér stað bæði í gegnum barnæsku þeirra og yfir unglingsárin eru meiri 

líkur á að þau þrói með sér reiði, biturð eða sálfélagsleg vandamál. Þar af leiðandi er mikilvægt 

að þeirra rödd fái að heyrast, þeim sé sýndur skilningur og þörfum þeirra mætt (Burke, 2004). 

Það eru ýmsir einfaldir hlutir sem geta komið í veg fyrir að systkini barna með liðagigt þrói með 

sér sálfélagsleg vandamál. Fyrst og fremst má þar nefna mikilvægi opinna samræðna á milli 

systkina og foreldranna um þeirra upplifun, bæði neikvæða og jákvæða (Siegel og Silverstein, 

1994). Að lokum getur smá tími í burtu frá heimilinu og aðstæðunum haft góð áhrif samkvæmt 

Burke og Montgomery (2001) sem dæmi að fara yfir eina helgi til vina eða ömmu og afa 

(Hallberg, 2013). 

Sú staðreynd er þekkt í dag að ekki eru einungis neikvæðar hliðar á því að alast upp með 

systkini sem glímir við fötlun eða langvinnan sjúkdóm. Neikvæðu afleiðingarnar eru oft 

augljósari og koma upp fyrr á meðan þær jákvæðu koma í ljós þegar lengra líður (Rossiter og 

Sharpe, 2011). Samkvæmt rannsóknum Burke (2004) upplifir meirihluti þeirra hlutverk sitt og 

systkini sín á jákvæðan hátt. Mikilvægt er að félagsráðgjafar sem starfa með fjölskyldunni 

veiti systkinum athygli og fræði þau um úrræði sem í boði eru (Kristín Valgerður Ólafsdóttir 

munnleg heimild, 30. apríl 2015). Þar má einna helst nefna liðveislu, stuðningshópa og 

systkinasmiðju sem nánar verður fjallað um hér að neðan í úrræðum. 

  



29 

5 Úrræði  

Barnaliðagigt hefur víðtæk áhrif á líf barnanna líkt og komið hefur fram hér að ofan. Þar af 

leiðandi verða úrræði sem í boði eru að koma víðs vegar að (Cassidy og Petty, 1995). Vegna 

þessa getur reynst erfitt að átta sig á því hvaða úrræði eru í boði og hvaðan þau koma. Flest 

öll úrræðin hafa sameiginlegt meginmarkmið. Það er að takmarka afleiðingar veikindanna svo 

að börn og fjölskyldur þeirra geti lifað eins eðlilegu lífi og völ er á. Í þessum kafla verður fjallað 

um helstu úrræði sem börn með liðagigt og fjölskyldur þeirra geta mögulega nýtt sér ásamt 

því hvernig fagaðilar geta aðstoðað við afleiðingar sjúkdómsins. Kaflanum er skipt í þrjá 

undirflokka þar sem fjallað er um úrræði innan menntakerfisins, heilbrigðiskerfisins og 

félagslega kerfisins. Þar verður einnig komið inn á hvaðan úrræðin sækja sitt lagalega gildi 

þegar það á við. Gigtarteymi Barnaspítala Hringsins telur að þörf sé á úrbótum hvað varðar 

úrræði fyrir gigtarveik börn hér á landi. Teymið telur að börn þurfi aukið aðgengi að sérhæfðri 

þjónustu iðjuþjálfa, tannlækna og sjúkraþjálfara. Samt sem áður hafa úrræðum fyrir langveik 

börn fjölgað síðastliðinn áratug (Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015). 

5.1 Úrræði innan menntakerfisins 

Hér verður stuttlega fjallað um þau úrræði sem eru innan menntakerfisins og hvernig hægt 

er að stuðla að því að börn með liðagigt hafi sömu tækifæri til náms og tómstunda. Einnig 

verður fjallað um mikilvægi hreyfingar og iðkun tómstunda fyrir börnin. Ekki voru fáanlegar 

upplýsingar um það hvernig er komið til móts við börn með liðagigt innan menntakerfisins 

hér á landi. 

5.1.1 Grunnskóli 

Einstaklingum með fötlun eru tryggð réttur til menntunar innan Samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). Áhrif gigtarsjúkdómsins á 

skólalíf barna getur einkennst af því að missa úr nokkra skóladaga á ári og allt upp í að missa 

það mikið af skóla vegna spítalaheimsókna að börnin þurfa á aukinni aðstoð við námið að 

halda (Sanzo, 2008).  

Samkvæmt Sanzo, (2008) er mikilvægt að skólayfirvöld og kennarar aðlagi skólastarf að 

þörfum gigtarveikra barna. Með því geta skólayfirvöld og kennarar komið í veg fyrir það að 

sjúkdómurinn hafa of mikil áhrif á líf þeirra. Samkvæmt rannsókn Thies árið 1999 er ekki 

grundvöllur fyrir sömu úrræðum og þegar um er að ræða barn með þroskaskerðingu. Við þær 

aðstæður þarf oft að aðlaga nám og námsgögn að þörfum barnanna. Fyrir börn með liðagigt 
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þarf ekkert að breyta menntuninni heldur einungis aðstæðunum (Thies og McAlister, 2001). 

Sem dæmi um slík úrræði má nefna hvíldartíma, auka bækur, hafa sveigjanlega mætingu, 

lengri prófatíma, takmarka flakk og vegalengdir milli skólastofa og gefa leyfi til þess að nota 

lyftu (Sanzo, 2008). Með því að koma til móts við börnin geta þau náð auknum námsárangri. 

Mikilvægt er að skólinn eigi samstarf við börnin og foreldra þeirra ásamt samfélaginu til þess 

að stuðla að betra skólaumhverfi og jafnari tækifærum. Með því geta skólar haft jákvæð áhrif 

á mætingu, líðan og þátttöku barnanna sem gæti um leið fækkað spítalaheimsóknum 

(National Asthma Education o.fl. 2003).  

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var af Kliebenstein og Broome (2000) bentu á 

að mikil þörf er á bættum samskiptum og samvinnu á milli heimila, skóla og heilbrigðiskerfis. 

Mikilvægt er að upplýsingar um stöðu barnanna komi frá heilbrigðiskerfinu svo að skólinn 

geti uppfyllt þarfir barnanna. Það væri best gert með tengilið sem sæi um samskiptin. Einnig 

væri gott ef að fulltrúi heimila, skóla og heilbrigðiskerfis fundi um markmið, þarfir og 

framlögn þeirra. Þessir þættir gætu stuðlað að því að endurkoma barnanna í skólann eftir 

spítalaheimsóknir verði góð upplifun. 

5.1.2 Tómstundir 

Mikilvægi hreyfingar er ótvíræð. Við eigum einungis einn líkama og hann er byggður fyrir 

hreyfingu en ekki kyrrsetu (Guðbjörg Eggertsdóttir, 2008). Hreyfing er holl öllum, einkum 

börnum með liðagigt. Til dæmis getur sjálfsímynd þeirra styrkst þegar þau sigrast á líkamlegum 

áskorunum. Börn með liðagigt, líkt og önnur börn, hafa sömu tilhneigingu til þess að takast á 

við slíkar áskoranir (Guðbjörg Eggertsdóttir, 2008; Sanzo, 2008). Aðildarríkjum Samings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ber að viðurkenna rétt einstaklinga og þá 

sérstaklega barna með fötlun til þess að taka þátt í menningarlífi og tómstunda-, frístunda- og 

íþróttastarfi (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). Fjölbreytt hreyfing eykur hreysti og minnkar líkur á 

mörgum sjúkdómum líkt og æða- og hjartasjúkdómum, beinþynningu og jafnvel þunglyndi 

(Ása Dóra Konráðsdóttir, 2008). Rannsóknir sýna fram á að hreyfing er bæði örugg og góð fyrir 

heilsu barna sem hafa verið greind með liðagigt. Mikilvægt er að börnin fái ráð hjá lækni eða 

sérfræðingi hversu oft og hversu mikið þau eiga að hreyfa sig. Börn með liðagigt geta flest 

tekið þátt í hefðbundinni hreyfingu með jafnöldrum þar á meðal í frímínútum, skólaíþróttum 

og skipulögðum íþróttum. Þau ættu að geta fylgt því almenna viðmiði að hreyfa sig í 60 

mínútur á dag á meðan hreyfingin er löguð að þeirra getu (Sanzo, 2008; Takken, 2010). 
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5.2 Úrræði innan heilbrigðiskerfisins  

Undanfarna áratugi hafa læknavísindi þróast á þann hátt að þau eru betur í stakk búin til þess 

að veita meðferð við langvinnum sjúkdómum. Þetta hefur lengt lífslíkur sjúklinga og þar með 

hafa langvinnir sjúkdómar orðið umfangsmesta verkefni heilbrigðisþjónustu á Vesturlöndum. 

Eftirlit og meðferð við slíkum sjúkdómum getur skipt sköpum við að forða sjúkrahúsinnlögnum 

og jafnvel dauða (Sigurður Guðmundsson og Runólfur Pálsson, 2006). Þegar börn greinast með 

liðagigt er beitt ýmsum meðferðum. Við slíkar aðstæður er mikilvægt að börnunum verði gefin 

kostur á að ákveða hvaða merðferðarmöguleikar henta (Jón R. Kristinsson, 2008). Börn hér á 

landi eru þátttakendur í eigin meðferð þar sem þau hafa tækifæri til þess að hafa áhrif á þá 

þjónustu sem þeim er veitt (Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015). 

Meginmarkmið meðferðanna er að auka hreyfigetu ásamt því að koma í veg fyrir og minnka 

sársauka, bólgur, augnsjúkdóma og augnskemmdir. Einnig hafa meðferðirnar það að leiðarljósi 

að börnin líði vel og lifi eins eðlilegu lífi og hægt er. Meðferðum við gigtarsjúkdómum hefur 

farið fram síðastliðin ár og er sjaldgæft að börn fái ekki nægjanlega meðferð (Jón R. Kristinsson, 

2008). Til þess að tryggja að börnin fái viðeigandi þjónustu og rétta meðhöndlun er mikilvægt 

að hafa skýra yfirsýn yfir meðferðarmöguleikana og að hagsmunir barnanna séu hafðir að 

leiðarljósi. Miðað við niðurstöður Sigurðar Guðmunssonar og Runólfs Pálssonar (2006) má sjá 

að helsti galli meðferðar og eftirlits hér á landi sé skortur á upplýsingaflæði og samskipta milli 

fagaðila.  

Gríðarlega margir sérfræðingar vinna í átt að bættri líðan barna með liðagigt þar á meðal 

barnalæknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, félagsráðgjafar, augnlæknar, 

bæklunarlæknar, iðjuþjálfarar, tannlæknar, geðlæknar og stoðtækjafræðingar. Við slíkar 

aðstæður er grundvallarforsenda að gott samstarf sé á milli sérfræðinganna (Jón R. 

Kristinsson, 2008). Slíku samstarfi má ná með fjölfaglegri teymisvinnu. Til að mynda er 

fjölfaglega teymisvinnan innan Barnaspítalans öflugt. Þar er gott upplýsingarflæði og mikil 

samvinna á milli fagstétta. Þessu er viðhaldið með vikulegum teymisfundum (Kristín 

Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015).  

Börn hafa þátttökurétt líkt og kemur fram í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013. Þar segir að virða skuli skoðanir barna þegar ákvarðanir, sem 

gætu haft áhrif á líf þess, eru teknar. Ekki er síður mikilvægt að taka tillit til aldurs og þroska 

barnanna. Barnasáttmálinn setur skilyrðingu við þessa reglu og segir að hafa skuli það sem er 
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best fyrir börnin að leiðarljósi. Þar af leiðandi geta börn ekki tekið áhættusamar og mögulega 

lífshættulegar ákvarðanir án þess að nokkur fái um það ráðið (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Einnig er komið inn á rétt barna til þess að tjá sig 

um sín eigin málefni innan Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, en þar er 

lögð áhersla á að tekið sé tillit til fötlunar. Þar eru aðildarríki skuldbundin til þess að gera 

viðeigandi ráðstafanir í því skyni að tryggja aðgang fólks með fötlun að heilbrigðisþjónustu. 

Að lokum er hæfing og endurhæfing tryggð innan samningsins sem segir að aðildarríki skuli 

efla og auka þjónustu og áætlanagerð í tengslum við slíkt (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). 

Í þessum kafla verður fjallað um þau úrræði sem til staðar eru innan heilbrigðiskerfisins 

hér á landi og hvert börn með liðagigt og fjölskyldur þeirra geta leitað. Þar er komið inn á 

störf ýmissa fagaðila, fjallað um meðferðir sem í boði eru og skýrt frá starfi Barnaspítala 

Hringsins í tengslum við gigtarveik börn. Þar á meðal er fjallað um hlutverk félagsráðgjafa 

innan heilbrigðiskerfisins en nánar verður fjallað um störf hans innan í kaflanum um úrræði 

innan félagslega kerfisins. 

5.2.1 Félagsráðgjöf innan heilbrigðiskerfisins 

Frá upphafi hefur félagsráðgjöf verið mjög almennt fag þar sem þekking þeirra og reynsla er 

mjög breið. Þetta er helsti kostur faggreinarinnar en jafnframt líka helsti galli hennar (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Grundvöllur þess að starfa sem félagsráðgjafi er að bera virðingu fyrir öllum 

einstaklingum og hafa trú á þeirra getu. Markmið fagstéttarinnar er að starfa í átt að lausnum 

hvað varðar persónuleg og félagsleg vandkvæði ásamt því að koma í veg fyrir félagslegt 

ranglæti og vinna gegn mannréttindabrotum. Félagsráðgjafar starfa út frá siðarreglum 

starfstéttarinnar. Þar á meðal segir í siðarreglunum að félagsráðgjafar beri að upplýsa 

skjólstæðinga sína um þau réttindi sem þeir hafa ásamt þeim úrræðum sem í boði eru. Þar er 

einnig tekið fram að félagsráðgjafi skuli gæta réttar skjólstæðinga sinna ef að sá hinn sami 

getur það ekki (Félagsráðgjafafélag Ísands, e.d.).  

 Innan heilbrigðisþjónustunnar koma félagsráðgjafar oft að þjónustu við sjúklinga og 

fjölskyldum þeirra og reyna að veita þeim aðstoð og úrræði til þess að takast á við þær 

breytingar sem sjúkdómar og önnur veikindi geta haft í för með sér. Lokamarkmið starfsins 

er að jafnvægi náist innan tilfinningarlegu og félagslegu lífi viðkomandi. Það sem 

félagsráðgjafar koma einna helst með til borðsins í tengslum við þetta markmið er þekking 

þeirra á samfélagslegum úrræðum, félagslegri íhlutun og sálfélagslegri stuðningsvinnu bæði 
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með einstaklingum og fjölskyldum þeirra sem upplifa öll mikið áfall vegna veikinda. Starf 

félagsráðgjafa á sjúkrahúsum leggur megináherslu á að bera virðingu fyrir einstaklingum og 

rétti þeirra til þess að taka ákvarðanir um sitt eigið líf. Þannig standa félagsráðgjafar vörð um 

rétt barna til þess að tjá sig um eigin málefni líkt og kemur fram í samningum Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins og réttindi fatlaðs fólks. Viðfangsefni félagsráðgjafans innan 

heilbrigðiskerfisins í tengslum við börn með liðagigt eru margvísleg. Hann þarf meðal annars 

að huga að stuðningi, fjölskyldugreiningu, fræðslu og ráðgjöf, meðferð og síðast en ekki síst 

útskrift og eftirfylgni. Einnig ber félagsráðgjafanum að mynda tengsl á milli samfélagsins, 

þjónustustofnana og barnsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

5.2.2 Lyfjameðferð 

Lyfjameðferð er stór þáttur í meðferð barnaliðagigtar. Þegar börn eru greind með liðagigt er 

lyfjameðferð það fyrsta sem þarf að huga að (Jón R. Kristinsson, 2008). Barnaliðagigt er 

ólæknandi sjúkdómur sem er þó hægt að bæla niður með ýmsum meðferðum þar á meðal 

lyfjameðferðum. Áður fyrr var mikið notast við gull og aspirin til þess að meðhöndla 

barnaliðagigt en það er töluvert minna notað í dag. Einnig er vert að nefna að mataræði 

barnanna er mikilvægur þáttur af langtímameðferðinni gegn sjúkdómnum. Þar af leiðandi er 

mikið notast við bætiefni og vítamín (Cassidy og Petty, 1995). Lyfjameðferð hefur þróast mikið 

síðastliðna áratugi og nú í dag er oft notast við ýmiskonar bólgueyðandi lyf. Þau geta oft og 

tíðum bælt sjúkdóminn niður að fullu en hafa ýmsar aukaverkanir. Þar má til dæmis nefna 

magaverki og bólgur, skerta matarlyst og höfuðverk. Meginstoð lyfjameðferða síðastliðinna 

þriggja áratuga eru ónæmisbælandi lyf, þá einna helst lyfið Methorexate. Það lyf hefur valdið 

byltingu og reynist vel í að halda niðri einkennum gigtar meðal barna. Að lokum hefur verið 

beitt beinmergsígræðslu í örfáum tilfellum þegar gífurlega veikir sjúklingar sýna ekki viðbrögð 

við öðrum meðferðum. Í sumum tilfellum þarf að notast við sterameðferð til þess að ná tökum 

á alvarlegri sjúkdómseinkennum. Við lyfjameðferðir er mikilvægt að fylgjast vel með lifur og 

nýrum barnanna og að þau fái ekki ofnæmisviðbrögð (Jón R. Kristinsson, 2008). 

5.2.3 Sjúkraþjálfun 

Mikilvægt er að hafa færni, verki og getu í huga þegar hreyfing barna með liðagigt er annars 

vegar. Börnin verða að hafa áhuga, taka þátt og setja sér markmið. Sjúkraþjálfarar geta komið 

til hjálpar með því að aðlaga umhverfi barnanna til þess að hámarka hagkvæmni 

hreyfingarinnar og lágmarka sársauka. Meginarkmið sjúkraþjálfunar í slíkum aðstæðum er að 
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stuðla að jöfnum tækifærum barnanna og að þau geti lifað sínu lífi án tillits til 

gigtarsjúkdómsins. Sjúkraþjálfun barna með liðagigt hefur þann tilgang að viðhalda 

hreyfanleika liða og koma í veg fyrir kreppumyndanir. Langtímamarkmiðið er verðugt verkefni 

og felur einfaldlega í sér að börn með liðagigt geti, líkt og önnur börn, tekið þátt í skipulagðri 

og almennri hreyfingu með jafnöldrum sínum (Guðbjörg Eggertsdóttir, 2008). Sjúkratryggingar 

Íslands greiðir niður hluta kostnaðar vegna sjúkraþjálfunar barna. Nánar tiltekið er niðurgreitt 

77% af heildarkostnaði fyrstu 30 meðferðartímanna á hverju ári. Ef að þeir verða fleiri þá tekur 

gildi 100% niðurgreiðsla (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.-b). Það sama á við kostnað iðjuþjálfunar 

sem komið verður inn á í næsta undirkafla (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.-a). 

5.2.4 Iðjuþjálfun 

Iðjuþjálfar horfa á daglegt líf skjólstæðinga sinna og reyna að aðstoða við skipulagningu með 

áherslu á heilsu og vellíðan. Í upphafi var starfsstéttin einna helst tengd við iðju með það 

markmið að draga úr heilsufarsvanda. Nú í dag tengist starfsstéttin við ýmsa hópa og samfélög 

í tengslum við atvinnu, uppeldi, menntun, félagslega velferð og heilbrigði (Kristjana Fenger og 

Guðrún Pálmadóttir, 2011). 

Iðjuþjálfun einkennist af heildrænni nálgun, fjölskyldumiðaðri þjónustu og 

þverfaglegrar teymisvinnu. Fjölskyldumiðuð þjónusta felur í sér að horft sé á þarfir 

fjölskyldunnar þar sem að hún hefur bestu innsýn í þarfir og styrk barnanna (Snæfríður Þóra 

Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). Vinna iðjuþjálfa með börnum fólst hér áður fyrr einna 

helst í að draga úr vöðvaspennu en þróaðist með árunum í að auka færni barnanna. Í því 

samhengi var farið að líta meira til umhverfisþátta. Gigtarveik börn hafa rétt á iðjuþjálfun sem 

stuðlar að félagslegri hæfni og endurhæfingu sem dregur úr þeim áhrifum sem fötlunin hefur 

á líf þeirra samanber lög um málefni fatlaðs fólks. Iðjuþjálfar þurfa að þekkja vel til 

þroskaferlisins til þess að leggja mat á það hvort þörf sé á íhlutun (Snæfríður Þóra Egilson og 

Sara Stefánsdóttir, 2011).  

5.2.5 Barnaspítali Hringsins 

Barnaspítalinn veitir börnum og fjölskyldum þeirra sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Þar er boðið 

upp á fjölbreytta þjónustu til þess að sinna líkamlegum, félagslegum og andlegum þörfum 

barnanna sem stuðla að velferð fjölskyldunnar í heild sinni (Barnaspítali Hringsins, e.d.-a). 

Mikið er notast við fjölskylduvinnu á spítalanum. Það felur í sér að veita fjölskyldumeðlimum 

fræðslu um sjúkdóminn og að aðstoða foreldra við að aðlagast því að eiga langveikt barn 
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(Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015). Innan spítalans starfar 

fjölbreyttur hópur einstaklinga með margs konar reynslu og menntun. Starfsfólk spítalans 

myndar teymi fagfólks til þess að samhæfa meðferð, fræðslu og þjónustu í samvinnu við 

börnin og fjölskyldur þeirra (Barnaspítali Hringsins, e.d.-a). Þar er starfrækt sérstakt 

gigtarteymi sem vinnur með börnum sem greinast með gigt og fjölskyldum þeirra. Teymið 

vinnur að meðferð, greiningu og eftirfylgni ásamt því að vinna að því að bæta öryggi, skilvirkni 

og lífsgæði þeirra með heildarsýn að leiðarljósi (Barnaspítali Hringsins, e.d.-b). Meginmarkmið 

gigtarteymisins er að bæta heilsu barna eins og mögulegt er og að börnin ásamt fjölskyldu 

þeirra læri að lifa með sjúkdómnum. Síðast en ekki síst að draga úr breytingum á högum 

fjölskyldunnar þegar upp koma veikindi hjá börnunum (Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg 

heimild, 30. apríl 2015). Samkvæmt Kristínu Valgerði Ólafsdóttur (munnleg heimild, 30. apríl 

2015) eru ýmsir styrkleikar sem fylgja því að hafa starfandi gigtarteymi. Þar má einna helst 

nefna þá þjónustu og margþætta aðstoð sem teymið veitir börnum með liðagigt og 

fjölskyldum þeirra sem ekki endilega tengjast lyfjum og læknisþjónustu. Engu að síður telur 

hún vera þörf á aukinni samvinnu við fjölbreyttari hóp fagmanna sem gætu komið að 

málefnum gigtarveikra barna. Þó að einungis einn félagsráðgjafi starfi á spítalanum telur 

Kristín hann geta, með tilkomu gigtarteymisins, öðlast heildarsýn og fylgst með öllum börnum 

sem greinast með liðagigt ásamt því að hafa aðstöðu til að hitta alla foreldrana.  

Innan Barnaspítalans er góður kjarni þjónustumöguleika til þess að veita eins fullkomna 

heilbrigðisþjónustu og unnt er að veita hverju sinni líkt og Barnasáttmálinn segir til um. Þar 

má til dæmis nefna sálfræðiaðstoð, leikstofu, íbúðir fyrir aðstandendur utan að landi, 

grunnskóla, félagslegráðgjöf, sálgæslu og næringarráðgjöf. Upptalin þjónusta fellur fyrir utan 

þá grunnþjónustu sem Barnaspítalinn veitir (Barnaspítali Hringsins, e.d.-d). 

5.2.6 Sjálfshjálp  

Sjálfshjálp hefur mismunandi skilgreiningu meðal fræðimanna en hér verður notast við 

skilgreiningu Barlows (2001). Samkvæmt henni felur sjálfshjálp í sér getu einstaklings til þess 

að takast á við einkenni, meðferðir og þær lífsstílsbreytingar sem fylgja langvinnum 

sjúkdómum ásamt bæði líkamlegum og sálfélagslegum afleiðingum þeirra. Sjálfshjálp felur 

þannig í sér að einstaklingur viðhaldi viðeigandi lífsskilyrðum með því að hafa eftirlit með 

vitsmunalegu, tilfinningalegu og atferlis ástandi sínu. Í hnotskurn felur sjálfshjálp í sér að brúa 

bilið á milli þarfa sjúklings og getu heilbrigðis- og félagsmálakerfisins til þess að koma til móts 
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við þarfir þeirra (Barlow, Wright, Sheasby, Turner og Hainsworth, 2002). Innan laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga kemur fram að félagsþjónustan hefur það hlutverk að styrkja íbúa 

innan sveitarfélagsins til sjálfshjálpar. Niðurstöður sem koma fram í grein Barlow o.fl. (2002) 

benda til þess að aukinn áhugi er á því að varpa ljósi á mikilvægi sjálfshjálpar fyrir fólk sem 

glímir við langvinna sjúkdóma. Þær greinar sem voru hafðar til hliðsjónar benda til þess að 

sjálfshjálp hefur í raun jákvæð áhrif á velferð þeirra. Þær aðferðir sem notast er við ná flest 

allar markmiðum sínum að auka þekkingu, sjálfsnægju og sjálfsstjórn. Einnig kom fram 

samræmi milli niðurstaðna hvað varðar umbætur sálfélagslegra vandamála (Barlow o.fl., 

2002).  

Yfirleitt er sjálfshjálp miðuð við fullorðna einstaklinga og er því fátt um slík úrræði fyrir 

börn. Þó sýna niðurstöður rannsóknar Barlows o.fl. (2002) að þörf sé á aukinni athygli á 

sjálfshjálparúrræðum fyrir börn og unglinga. Þeir sem beita slíkum aðferðum eru einna helst 

faglærðir einstaklingar úr heilbrigðiskerfinu, þar á meðal félagsráðgjafar. Margs konar 

aðferðir eru notaðar við sjálfshjálp sem henta við vissar aðstæður, þar á meðal fræðsla, 

vettvangsferðir, námskeið, félagslegur stuðningur, samskipti og markmiðssetning svo 

nokkrar séu nefndar (Barlow o.fl., 2002).  

5.3 Úrræði innan félagslega kerfisins 

Réttur barna til félagslegrar aðstoðar er verndaður í 26. grein laga um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins. Þar eru aðildarríki skyldug til þess að gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til að stuðla að því að réttur barna sé tryggður. Ríkin skulu veita þeim fjölskyldum 

bætur miðað við efni og aðstæður barna innan þeirra (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 19/2013). Í þessum kafla verður fjallað um þau úrræði sem til staðar 

eru innan félagslega kerfisins hér á landi. Rýnt verður í það hvers konar félagsleg úrræði börn 

með liðagigt og fjölskyldur þeirra hafa kost á. Innan kaflans er lögð áhersla á starf 

félagsráðgjafans innan félagslega kerfisins.  

5.3.1 Félagsráðgjöf innan félagslega kerfisins 

Innan Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir að aðildarríki skulu tryggja 

mannréttindi og grundvallarfrelsi barna með fötlun jafns við önnur börn. Einnig að það skuli 

hafa hagsmuni barnanna að leiðarljósi (Innanríkisráðuneytið, e.d.-a). Félagsráðgjafar standa 

vörð um þessi réttindi þar sem að mannréttindi og félagsleg réttindi eru sjónarmið sem 
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félagsráðgjafar líta á sem hluta af sínum faglegu verkefnum. Stefnumörkun og samfélagsleg 

þróun skipar einnig stórt hlutverk innan faggreinarinnar (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar hafa frá upphafi haft heildarsýn að leiðarljósi í starfi sínu sem felur í sér 

að nálgast viðfangsefni sín út frá öllum hliðum lífsins. Þetta starf félagsráðgjafans má tengja 

við vistfræðikenningu Bronfenbrenners. Félagsráðgjafinn vinnur þannig að öllum fjórum 

kerfunum. Sem dæmi getur nærkerfið verið einstaklingurinn, millikerfið verið skólinn, 

stofnanakerfið verið félagsþjónustan og lýðkerfið verið lögin. Hugmyndafræðin á bak við 

hugtakið heildarsýn er að hver og einn einstaklingur er margbreytilegur og einstakur, þess 

vegna ber að horfa til aðstæðna þeirra frá öllum hliðum og í samhengi við umhverfi hans. Til 

þess að félagsráðgjafi geti starfað út frá heildarsýn verður hann að hafa nokkuð góða yfirsýn 

ásamt því að hafa góða þekkingu á samfélaginu og hvaða úrræði eru til staðar (Farley, Smith 

og Boyle, 2012; Lára Björnsdóttir, 2006).  

 Þegar langvinn veikindi, líkt og gigt, herjar á aðila innan fjölskylduna verður þörf fyrir 

mikla og flókna endurskipulagningu innan þeirra. Fjölskyldurnar þurfa að takast á við nýjar og 

óþekktar aðstæður. Þekking félagsráðgjafa kemur að góðum notum til þess að samskipti 

innan og utan fjölskyldna gangi vel (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg 

J. Svavarsdóttir, 2006). Félagsráðgjafar vinna með mörgum stofnunum og annast öll þau 

samskipti á milli fjölskyldna og stofnana. Þó að flestir nýti sér ýmis konar þjónustu eru 

margar fjölskyldur sem hafa aldrei þurft að hafa nein samskipti við stofnanir og eru þar af 

leiðandi komnar í nýjan heim. Það má segja að félagsráðgjafi starfi sem umferðarstjóri og 

vegavísir (Björg Karlsdóttir o.fl., 2006). 

Það fyrsta sem félagsráðgjafi þarf að huga að þegar börn greinast með liðagigt er að hitta 

fjölskylduna. Vert er að nefna að félagsráðgjafar starfa meira með foreldrum barna með 

liðagigt heldur en börnunum sjálfum þar sem að börnin fá þjónustu vegna sjúkdómsins en 

foreldrar vegna félagslegra og fjárhagslegra réttinda. Félagsráðgjafi hjálpar börnunum þó 

með því að veita þeim fræðslu. Það er helsti styrkleiki félagsráðgjafa, að veita fræðslu um 

réttindi barna með liðagigt ásamt því að aðstoða foreldra barnanna við leit að heppilegum 

úrræðum. Þess fyrir utan geta félagsráðgjafar aðstoðað börnin við að taka ábyrgð á 

fjármálum sínum í sambandi við veikindi sín þegar þau eldast ásamt því að fræða þau um 

réttindi sín innan kerfisins (Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015). Til 

þess að geta veitt upplýsingar um viðeigandi úrræði innan samfélagsins verður 
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félagsráðgjafinn að afla sér nánari upplýsinga um hvert barn fyrir sig og fjölskyldu þess með 

viðtali. Við það hefur hann upplýsingar um alla innri og ytri þætti sem hafa áhrif á 

einstaklinginn til hliðsjónar. Viðtalstæknin krefst tillitsemi, samkenndar og virkrar hlustunar 

þar sem lesið er í ósögð orð og tilfinningar. Með þessu móti öðlast félagsráðgjafinn betri 

innsýn í þarfir einstaklingsins, tilfinningar og persónuleika (Björg Karlsdóttir o.fl., 2006). 

Félagsráðgjafar vinna með ýmsum fagstéttum í þverfaglegum teymum í þágu 

skjólstæðingsins. Upplýsingar um hvert barn sem greinist með liðagigt fær félagráðgjafinn frá 

ýmsum öðrum fagstéttum. Þessar fagstéttir koma víða úr samfélaginu. Mikilvægt er að 

félagsráðgjafar séu virkir innan teyma til þess að framkvæmdir þeirra skili sé til notandans 

(Vigdís Jónsdóttir, 2006). Með þvi að starfa í teymum má tryggja að öll börn fái sömu 

þjónustu varðandi félagsleg réttindi sem þeim bjóðast og að enginn verði undanskilinn 

(Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015). 

Félagsleg ráðgjöf á vegum sveitarfélaga hefur annars vegar það markmið að veita íbúum 

leiðbeiningar og upplýsingar um sín félagslegu réttindi og hins vegar að veita íbúum stuðning 

ef þeir eiga við félagslegan eða persónuleg vandamál að stríða (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Það er misjafnt hvernig þeirri þjónustu er háttað á milli 

sveitarfélaga. Hér verður nánar fjallað um Kópavogsbæ í þessu samhengi. Innan 

velferðarsviðs Kópavogs starfa 12 félagsráðgjafar. Bæjarbúum býðst að bóka viðtal hjá 

félagsráðgjafa vegna leiðsagnar eða ráðgjafar. Þar getur fólk fengið félagslega ráðgjöf eða 

sótt um fjárhagslega aðstoð (Kópavogsbær, e.d.-c; e.d.-f).  

5.3.2 Fjárhagsleg aðstoð 

Þegar foreldrar langveikra barna þurfa að leggja niður störf eða geta ekki sinnt námi sínu vegna 

umönnunar barna sinna geta þeir sótt um foreldragreiðslur (Tryggingastofnun, e.d.-b). 

Foreldragreiðslur er fjárhagsaðstoð sem veitt er út frá lögum um greiðslur til foreldra 

langveikra eða alvarlega fatlaða barna og geta átt við þegar barn fellur undir sjúkdóms- eða 

fötlunarstigin sem listuð eru upp í lögunum (Tryggingastofnun, e.d.-d). Foreldragreiðslur hafa 

þrenns konar fyrirkomulag. Í fyrsta lagi eru veittar tekjutendar greiðslur til foreldra sem hafa 

þurft að yfirgefa vinnumarkaðinn og eru að hámarki 714.088 krónur á mánuði. Í öðru lagi eru 

það greiðslur til þeirra foreldra sem gera hlé á námi sínu sem fela í sér 200.297 krónur á 

mánuði. Í þriðja lagi eru það grunngreiðslur sem eiga við þegar foreldrar stunda hvorki nám 

né vinnu eða þegar réttindi foreldra hafa fallið niður, sem nema 200.297 krónum á mánuði. 
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Foreldrar geta fengið greiðslur í allt að þrjá mánuði að uppfylltum ákveðnum skilyrðum en þau 

verða ekki nánar útlistuð hér (Tryggingastofnun, e.d.-a). 

Umönnunargreiðslur eru í boði fyrir foreldra barna sem glíma við fötlun eða alvarleg 

veikindi. Þessar greiðslur eru veittar út frá lögum um félagslega aðstoð til þess að koma til 

móts við það þegar umönnun barna er orðin krefjandi og þegar kostnaður vegna meðferðar, 

þjálfunar eða heilbrigðisþjónustu er orðinn talsverður eða jafnvel tilfinnanlegur fyrir foreldra 

barnanna. Um þessa tegund félagslegrar aðstoðar er sótt hjá Tryggingastofnun ríkisins. 

Sveitarfélag fjölskyldunnar gerir tillögu um upphæð greiðslunnar út frá umönnunarmati. 

Umönnunargreiðslur eru skattfrjálsar og geta verið allt frá 36.338 til 145.351 krónum á 

mánuði (Tryggingastofnun, e.d.-c ; e.d.-e). Við sérstakar aðstæður liggur heimild fyrir því að 

hækka umönnunargreiðslur um allt að 25%. Einungis sértæk þjónusta og vistun utan heimilis 

skerða umönnunargreiðslur en ekki almenn leikskóla- og skólaþjónusta (Lög um félagslega 

aðstoð nr. 99/2007). Einnig er vert að nefna að þeir foreldrar sem þiggja umönnunargreiðslur 

geta sótt um að fá bifreiðagjöld sín niðurfelld af einum bíl (Tryggingastofnun, e.d.-e). 

Gigtarfélag Íslands hefur lýst yfir áhyggjum þess efnis að foreldrar barna með liðagigt eigi 

erfitt með að fá umönnunargreiðslur. Þó að þörfin sé brýn og augljóslega til staðar er ekki 

skilningur fyrir því að sjúkdómurinn sé óútreiknanlegur. Þar af leiðandi er umönnunarþörfin 

misjöfn frá degi til dags og ekki er gert ráð fyrir slíku innan kerfisins (Fríða Björnsdóttir, 

2006). 

Foreldrar langveikra barna hafa einnig kost á að sækja um umönnunarkort sem veitir 

þeim afslátt af læknaþjónustu fyrir börnin (Tryggingastofnun, e.d.-e). Þegar umtalsverður 

kostnaður kemur upp vegna læknishjálpar og lyfja geta foreldrarnir átt rétt á endurgreiðslu 

vegna þess samkvæmt lögum um félagslega aðstoð. Þar segir að hlutaðeigandi getur átt kost 

á að fá hluta kostnaðarins eða jafnvel heildarkostnaðinn endurgreiddan en þá er tekið tillit til 

tekna hvers og eins. Síðast en ekki síst hafa gigtarveik börn rétt á því að sækja um styrk 

vegna greiðslu á námskostnaði. Það á þó ekki við fyrr en þau eru komin í framhaldsskóla og 

er einungis greiddur ef að námskostnaðurinn er ekki greiddur út frá öðrum lögum (Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Kópavogsbær býður upp á slíka styrki fyrir þá sem eiga 

lögheimili þar. Markmið þess er að auðvelda einstaklingum með fötlun að mennta sig og 

öðlast reynslu sem stuðlar síðan að aukinni þátttöku í samfélaginu (Kópavogsbær, e.d.-h). 

Alls sóttu sex einstaklingar um námsstyrk árið 2014 sem fengu allir úthlutað að meðaltali 

74.000 kr (Velferðarsvið Kópavogsbæjar, 2014). Einnig veitir Kópavogsbær fjárhagsaðstoð 
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samanber lög um félagsþjónustu sveitarfélaga ef að foreldrar barns eiga í erfiðleikum með 

framfærslu fjölskyldunnar. Upphæð fjárhagsaðstoðarinnar í Kópavogi miðast við tekjur en 

grunnupphæðin er 161.723 krónur fyrir einstakling og 258.757 krónur fyrir hjón eða 

sambúðarfólk. Þessi upphæð er í boði bæði sem styrkur eða sem lán (Kópavogsbær, e.d.-c). 

Öll fjárhagsaðstoð Kópavogsbæjar er einungis tímabundið úrræði sem miðast að því að 

hvetja einstaklinga til sjálfshjálpar og virkni innan samfélagsins. Í heildina fengu 603 heimili 

fjárhagsaðstoð árið 2014 þar af fengu 59% þeirra slíka aðstoð í einn til fjóra mánuði. Ekki eru 

upplýsingar um hversu margar fjölskyldur langveikra barna fengu fjárhagsaðstoð 

(Velferðarsvið Kópavogsbæjar, 2014). Starfandi félagsráðgjafi á Barnaspítala Hringsins veitir 

öllum foreldrum langveikra barna upplýsingar um þá fjárhagslega aðstoð sem þeir geta sótt 

um (Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015). 

5.3.3 Félagsleg heimaþjónusta 

Félagsleg heimaþjónusta er lögbundin þjónusta samanber lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga. Þar segir að sveitarfélag ber að veita íbúum sínum slíka þjónustu svo að þeir séu 

betur í stakk búin til þess að sjá um heimilishald. Slík þjónusta er í boði þegar einstaklingarnir 

geta ekki séð um heimilishald vegna ýmis konar kringumstæðna, þar á meðal vegna 

fjölskylduaðstæðna, álags eða veikinda. Það getur komið upp sú staða að 

fjölskylduaðstæðurnar flækist við það að barn greinist með liðagigt og nausynlegt er að fá 

aðstoð líkt og félagslega heimaþjónustu. Heimaþjónusta felur ekki einungis í sér aðstoð við 

heimilishald líkt og aðstoð við innkaup og þrif. Hún getur einnig veitt íbúum félagslegan 

stuðning ásamt því að gefa kost á heimsendum matarpökkum ef þörf liggur fyrir því. Þjónusta 

þessi getur verið veitt til skamms eða lengri tíma eftir aðstæðum (Kópavogsbær, 2015). 

5.3.4 Liðveisla 

Í lögum um málefni fatlaðs fólks er fólki með fötlun tryggður réttur á liðveislu. Þar er tekið 

fram að það sé á ábyrgð sveitarfélaganna að veita slíka þjónustu. Innan lagarammans er 

liðveisla skilgreind sem persónulegur stuðningur og aðstoð með það markmið að koma í veg 

fyrir félagslega einangrun til að mynda með því að njóta félagslífs og menningar. Í sumum 

tilfellum er þörf á að veita aukna liðveislu og sá réttur er tekinn fram í lögunum. Það getur til 

dæmis falið í sér aðstoð við daglegar venjur. Kópavogur býður upp á liðveislu fyrir langveik 

börn. Þá er miðað við allt að 16 tíma á mánuði en við sérstakar kringumstæður geta þeir farið 

upp í 36 tíma á mánuði. Einnig er vert að nefna að Kópavogsbær hugsar sérstaklega til 
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fjölskyldumeðlima og þeirra sem búa á heimili meðal barna með fötlun. Þannig geta systkini 

og foreldrar barnanna átt rétt á allt að 8 tímum af liðveislu á mánuði. Markmið bæjarins með 

þessu er að veita langveikum börnum, og öðrum sem hafa rétt á liðveislu, félagslegan stuðning 

til þess að ýta undir félagsfærni og sjálfstæði þeirra. Einnig að styðja við foreldra og 

forráðamenn við uppeldishlutverkið þegar börn þeirra glíma við veikindi eða fötlun 

(Kópavogsbær, e.d.-a; e.d.-d). Fjöldi notenda liðveislu innan Kópavogsbæjar fer fjölgandi milli 

ára. Alls voru 167 einstaklingar sem fengu þessa þjónustu árið 2014 og þar af 100 börn. Til 

samanburðar voru einungis 87 einstaklingar í heildina sem fengu liðveislu árið 2009. Árið 2014 

bauð bæjarfélagið börnum og ungmennum upp á skipulagt hópastarf þar sem hóparnir hittust 

reglulega. Markmið þessa starfs var að veita tækifæri á félagslegri samveru og afþreyingu 

(Velferðarsvið Kópavogsbæjar, 2014). 

5.3.5 Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Notendastýrð persónuleg aðstoð, eða NPA, er gott dæmi um notendahlutdeild. 

Notendahlutdeild er tiltölulega óljóst hugtak en felur í sér í grófum dráttum réttinn til þess að 

taka þátt og hafa áhrif. NPA er sem sagt úrræði sem býðst fólki með fötlun til þess að öðlast 

meiri stjórn á lífi sínu. Þjónustan er skipulögð í kringum þarfir notandans og gefur honum kost 

á að stjórna sinni þjónustu. Mánaðarlegar greiðslur eru veittar til notanda sem að hann getur 

ráðstafað eins og þörf hans reynist. Þá hefur notandinn tækifæri til þess að ráða starfsmann 

eða kaupa þjónustu í gegnum fyrirtæki (Lára Björnsdóttir, 2006; Velferðarráðuneytið, 2012). 

Börn geta ekki sótt um þetta úrræði heldur verða forsjáraðilar að gera það fyrir þeirra hönd 

(Velferðarráðuneytið, 2012). Notendastýrð persónuleg aðstoð hefur það markmið að sniða 

þjónustuna betur að þörfum notandans ásamt því að gera hana sveigjanlegri, hnitmiðaðri og 

skilvirkari (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Til þess að stuðla að þessu markmiði stjórnar notandi 

ekki einungis því hvernig þjónustu hann nýtir sér og magni hennar heldur einnig hvar, hvernig 

og hver veitir þjónustuna (Velferðarráðuneytið, e.d.). NPA er í raun og veru einungis 

þróunarverkefni hér á landi og byggir á bráðarbirgðaákvæði innan laga um málefni fatlaðs 

fólks. Þar kemur fram að ákvæðið hefur það lokamarkmið að innleiða notendastýrða 

persónulega aðstoð innan sveitarfélaga landsins. Samkvæmt þeim ber ráðherra að leggja fram 

frumvarp til laga til þess að lögfesta NPA sem eitt meginform þeirrar þjónustu sem fólk með 

fötlun getur nýtt sér. Kópavogsbær hóf þátttöku í tilraunaverkefni um notendastýrða 
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persónulega aðstoð árið 2012. Í dag er þó ekki hægt að sækja um þetta úrræði þar sem að 

þetta var tímabundið tilraunaverkefni (Kópavogsbær, e.d.-i). 

5.3.6 Skammtímadvöl utan heimilis 

Bæði langveik börn og börn með fötlun hafa kost á að nýta sér dvöl utan heimilis í ákveðinn 

tíma. Þá er um að ræða stuðningsfjölskyldur, sumardvöl, skammtímavistun eða annars konar 

tímabundna vistun í skólaleyfum barnanna. Markmið slíkra úrræða er annars vegar að veita 

börnunum tilbreytingu á sínu daglega lífi. Hins vegar að létta álagið sem fjölskyldurnar getur 

upplifað (Félagsmálaráðuneytið, 2001). Samkvæmt Kristínu Valgerði Ólafsdóttur (munnleg 

heimild, 30. apríl 2015) nota börn með liðagigt ofantalin úrræði ekki mikið. Þá er spurningin 

hvort að slík úrræði henti þeim illa. 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra rekur Reykjadal sem er dvalarstaður fyrir fötluð börn á 

sumrin og um helgar. Árlega koma þangað 250 börn og unglingar. Þar hefur hvert barn tök á 

að dvelja allt að tvær helgar á veturna og tvær vikur á sumrin (Styrktarfélag lamaðra og 

fatlaðra, e.d.-a) Starfsemin hófst árið 1959 en þó ekki fyrr en 1963 í Reykjadal. Upphaflega 

gátu öll börn leitað þangað, ekki einungis þau með fötlun en það breyttist árið 1973 þegar 

ríkið veitti sumarbúðunum styrk fyrir umönnun á 30 börnum (Styrktarfélag lamaðra og 

fatlaðra, e.d.-b). 

Stuðningsfjölskyldur geta komið fjölskyldum barna með fötlun og börnunum sjálfum til 

góðs. Það úrræði sækir lagaheimild sína til laga um málefni fatlaðs fólks. Þar segir að 

fjölskyldur barna með fötlun hafi rétt á þjónustu stuðningsfjölskyldu eins mikið og þörf þeirra 

reynist. Markmið stuðningsfjölskyldna er að létta af álagi fjölskyldunnar en úrræði þetta er 

ólíkt á milli sveitarfélaga. Miðað við reglur Kópavogsbæjar geta börnin farið í umsjá 

stuðningsfjölskyldu í allt að fimm sólarhringa á mánuði. Þörfin fyrir þessa þjónustu er metin 

út frá fötlun barnanna ásamt því hvers konar umönnunar þau krefjast. Einnig er horft til 

félagslegra aðstæðna fjölskyldna barnanna (Kópavogsbær, e.d.-g). Árið 2014 nýttu 67 

fjölskyldur stuðningsfjölskylduúrræðið á vegum Kópavogsbæjar. Erfitt getur verið að fá 

fjölskyldur til starfa og í lok ársins voru 26 fjölskyldur á biðlista vegna þessa (Velferðarsvið 

Kópavogsbæjar, 2014). 

Rjóður er hvíldar- og endurhæfingardeild innan Barnaspítalans sem býðst langveikum 

börnum sem þurfa á hvíld að halda og er gott dæmi um skammtímavistun (Barnaspítali 

Hringsins, e.d.-c). Deildin starfar í miklu samstarfi við Barnaspítala Hringsins og sendir börn 
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þangað sem þurfa á víðtækari eða flóknari meðferð á að halda en Rjóður býður upp á 

(Landspítali, e.d.-b). Meginmarkmið Rjóðurs er þríþætt, í fyrsta lagi að gefa fjölskyldum hvíld 

og tækifæri á að lifa eðlilegu lífi. Í öðru lagi að veita börnum umönnun og hjúkrun miðað við 

þarfir þess. Í þriðja lagi að veita börnunum lífsgæði og afþreyingu eftir þörfum. 

Hugmyndafræði starfseminnar felur í sér að gefa fjölskyldunni tækifæri á að takast á við 

verkefni sín með því að veita þeim hjálp til sjálfshjálpar (Landspítali, e.d.-a). Starfsemin er 

rekin í Kópavogi og getur tekið á móti sjö til átta börnum hverju sinni. Þörf er á umsókn frá 

barnalækni sem innlagningarteymi metur til þess að fá aðgang að þessu úrræði. Tími 

innlagnar er mjög fjölbreytilegur og fer eftir þörfum hvers og eins, hann getur verið allt frá 

tveimur dögum til rúmlega viku í hverjum mánuði. Þetta úrræði er ekki einungis heppilegt 

fyrir börn með liðagigt heldur einnig foreldra og fjölskyldur þeirra í heild sinni. Starfsemin 

leggur megináherslu á að byggja upp traust meðal foreldra til þess að auðvelda þeim ferlið. 

Traust er forsenda þess að foreldrar geti skilið börn sín eftir í höndum annarra án þess að 

upplifa kvíða (Barnaspítali Hringsins, e.d.-c). Helsti gallinn er að starfsemin nær einungis til 

takmakaðs hóps langveikra barna en eftirspurnin er mjög mikil og erfitt er að koma til móts 

við alla (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Til dæmis hafa einungis tvö gigtarveik 

börn nýtt sér þjónustu Rjóðurs (Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 

2015). Kópavogsbær býður einnig upp á skammtímavistun fyrir fötluð börn og ungmenni til 

þess að létta álagi af fjölskyldum. Vistunin og dvalartíminn getur verið reglubundin eða 

sveigjanlegur eftir þörfum hvers og eins (Kópavogsbær, e.d.-e). Skammtímavistunin er 

staðsett í Garðabæ. Í heildina nýttu 14 börn sér þetta úrræði árið 2014 en þeim fer fjölgandi 

á milli ára (Velferðarsvið Kópavogsbæjar, 2014). 

5.3.7 Stuðningshópar 

Stuðningshópar geta verið góð leið til þess að fá að vera í samveru einstaklinga sem hafa 

upplifað veikindi eða sjúkdóm. Þetta getur eflt sjálfsvirðingu og sjálfsmynd veikra einstaklinga. 

Skipulag hópastarfs getur skipt meginmáli um það hvort þeir gagnist einstaklingum eða valdi 

óþægindum. Sumum finnst auðvitað erfitt að tjá sig fyrir framan aðra, hvað þá ókunnuga, en 

aðrir þrífast við slíkar aðstæður. Hópastarf gerir mörgum kleift að takast betur á við 

sjúkdóminn, miðla sinni reynslu og þekkingu til annarra og hjálpast að við að sjá björtu 

hliðarnar (Margrét Sigurðardóttir, 2006). Stuðningshópar fyrir börn með liðagigt eru til staðar 

innan Gigtarfélagsins (Kristín Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015). 
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Stuðningshópar koma ekki einungis að góðum notum fyrir börn með fötlun eða sjúkdóm 

heldur geta stuðningshópar einnig komið að góðum notum fyrir systkini þeirra. Slík úrræði 

gefa þeim hlutlausan vettvang til þess að tjá tilfinningar sínar, leita ráða hjá einstaklingum í 

sömu sporum og sömuleiðis veita ráð (Burke, 2004). Einnig geta stuðningshópar haft jákvæð 

áhrif á sjálfsmynd þeirra (Smith og Perry, 2005). Ekki eru til staðar upplýsingar um 

stuðningshópa fyrir fjölskyldumeðlimi barna með liðagigt. 

5.3.8 Stofnanir og félög 

Innan þjóðfélagsins eru ýmis konar stofnanir og félög, sum þeirra eru ríkisrekin á meðan önnur 

eru rekin með góðgerðarstarfsemi eða með söfnunum. Í tengslum við gigtarveik börn og 

fjölskyldur þeirra eru það fyrst og fremst fimm félög og stofnanir sem hér verða stuttlega 

fjallað um. Það er Gigtarfélag Íslands, Sjónarhóll, Umhyggja og Systkinasmiðjan.  

Gigtarfélag Íslands hefur það meginmarkmið að auka lífsgæði þeirra sem hafa greinst 

með gigt. Félagið var stofnað 9. október árið 1976 (Einar S. Ingólfsson, 2012). Í dag hefur það 

aðstöðu í Ármúla 5 þar sem Gigtarmiðstöðin er einnig rekin. Þar starfa 14 starfsmenn og 

megnið af þeim eru menntaðir sjúkra- og iðjuþjálfarar og síðan eru nokkrir starfsmenn við 

skrifstofustörf. Í dag eru félagsmenn Gigtarfélagsins orðnir 5.100 talsins (Gigtarfélag Íslands, 

e.d.). Gigtarmiðstöðin hefur þann tilgang að sinna meginmarkmiði félagsins. Þar er boðið upp 

á sjúkraþjálfun, gigtarlæknaþjónustu, iðjuþjálfun, fræðslu, fótsnyrtingu og félagsráðgjöf. 

Gigtarfélagið hefur einnig það hlutverk að varðveita sjóði sem styrkja bæði ungt fólk með 

gigt til náms og framkvæmd gigtarrannsókna (Einar S. Ingólfsson, 2012). Gigtarfélagið og 

Barnaspítalinn starfa í samstarfi meðal annars með árlegum sameiginlegum fundi (Kristín 

Valgerður Ólafsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2015).  

 Sjónarhóll hóf störf sín í ágúst árið 2004 og er meðal annars stuðningsfélag langveikra 

barna og fjölskyldna þeirra. Innan stofnunarinnar starfa ýmis félög og samtök við réttindamál 

fjölskyldna barna með sérþarfir. Öll sú þjónusta sem í boði er á Sjónarhóli er án endurgjalds 

fyrir foreldra og aðstandendur. Sjónarhóll leggur áherslu á það að veita fjölskyldum barna 

með sérþarfir stuðning og ráðgjöf (Sjónarhóll, 2014). 

Umhyggja er félag sem starfar í átt að bættum kjörum langveikra barna og fjölskyldna 

þeirra. Stefna félagsins felur í sér að veita upplýsingar um þarfir barnanna, benda 

stjórnvöldum á þær þarfir og hvetja þau til úrbóta þar sem þörf er á ásamt því vinna í 

samstarfi við önnur félög sem vinna í átt að sömu markmiðum bæði hér á landi og erlendis 
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(Umhyggja, e.d.-c). Umhyggja á uppruna sinn að rekja til Íslandsdeildar norrænu samtakanna 

um þarfir sjúkra barna sem voru stofnuð árið 1980 og spratt út frá norræna félaginu NOBAB 

(e. nordisk organisation för sjuka barns behov). Það var síðan nokkrum árum seinna sem 

félagið fékk nafnið Umhyggja. Nú í dag eru 20 foreldrafélög í félaginu en þar starfar einnig 

fagfólk alls staðar að úr heilbrigðiskerfinu (Umhyggja, e.d.-a; e.d.-c). Félagið býður foreldrum 

langveikra barna upp á sálfræðiaðstoð ef að þess er óskað (Umhyggja, e.d.-b). 

Systkinasmiðjan er félag sem horfir sérstaklega til þarfa systkina einstaklinga með 

sérþarfir. Upphaf þess má rekja til þriggja félagsráðgjafa, þeirra Hönnu Björnsdóttur, 

Vilborgu Oddsdóttur og Maríu Jónsdóttur sem stofnuðu félagið árið 1997. Meginhlutverk 

Systkinasmiðjunnar er að bjóða upp á námskeið fyrir systkini á aldrinum átta til 16 ára í 

þessum aðstæðum þar sem áhersla er lögð á að hafa gaman ásamt því að fræða , veita 

upplýsingar og gefa tækifæri á umræðu. Þar geta systkini einstaklinga með sérþarfir hitt 

jafningja sem upplifa það sama og geta deilt sinni reynslu og ræða á jákvæðan máta um allt 

sem því við kemur. Einnig öðlast þau tækifæri til þess að læra eitthvað nýtt annars vegar um 

það hvernig sé hægt að takast á við sínar aðstæður og hins vegar hvernig sérþarfir systkinis 

hefur áhrif á þeirra eigið líf. Einnig geta þau jafnvel lært eitthvað nýtt um sérþarfir systkina 

sinna. Fyrir utan þetta gefur Systkinasmiðjan fagfólki og foreldrum innsýn í það hvernig er að 

alast upp meðal barna með sérþarfir. Systkinasmiðjan snýst þó ekki einungis um að veita 

fræðslu og tækifæri til jafningjastuðning heldur er lögð mikil áhersla á skemmtun og gefa 

börnunum tækifæri til þess að kynnast einstaklingum í sömu stöðu. Til þess að stuðla að því 

er farið í klifurhúsið, horft á myndir, spilað og haft gaman saman með ýmiskonar afþreyingu 

(Hanna Björnsdóttir, 2011).  
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6 Umræður og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara þremur spurningum í tengslum við 

barnaliðagigt. Spurningarnar eru: Hverjar eru helstu afleiðingar og úrræði barna með liðagigt 

og fjölskyldna þeirra? Eru úrræðin í samræmi við lög? Hvert er hlutverk félagsráðgjafa í 

tengslum við börn með liðagigt og fjölskyldur þeirra? Hér verður gerð grein fyrir hverri 

spurningu fyrir sig. Í lok kaflans verða síðan helstu niðurstöður ritgerðarinnar teknar saman. 

Hverjar eru helstu afleiðingar og úrræði barna með liðagigt og fjölskyldna þeirra? 

Barnaliðagig hefur víðtæk áhrif, bæði á líf barnanna og aðra meðlimi fjölskyldunnar. Börnin 

upplifa ekki einungis líkamlegar afleiðingar vegna sjúkdómsins heldur geta einnig komið upp 

félagslegar, námslegar og sálfélagslegar afleiðingar. Hér verða tekin dæmi um helstu 

afleiðingar barnaliðagigtar ásamt úrræðum sem gætu hentað. Við líkamlegum afleiðingum 

líkt og sársauka eru í boði lyfjameðferðir, en þeim getur vissulega fylgt ýmsar aukaverkanir. 

Við félagslegum afleiðingum líkt og skerðing á félagshæfni hafa börn með liðagigt tök á að 

nýta sér liðveislu. Vegna námslegra afleiðinga væri hægt að koma til móts við barnið á 

skólavettvangi til dæmis með auknu svigrúmi hvað varðar próftíma eða mætingu. Engu að 

síður eru takmarkaðar upplýsingar um það hvernig skólar landsins haga slíku. Varðandi 

sálfélagslegar afleiðingar líkt og þunglyndi væri hægt að nýta sér stuðningshópa eða 

iðjuþjálfun. Þegar barn greinist með liðagigt þá þurfa allir meðlimir fjölskyldunnar að takast á 

við ýmsar afleiðingar sem geta fylgt sjúkdómnum. Foreldrar barna með liðagigt upplifa fyrst 

og fremst sálfélagslegar, félagslegar og fjárhagslegar afleiðingar. Helstu úrræðin sem 

foreldrarnir geta mögulega nýtt sér eru liðveisla og fjárhagsaðstoð líkt og foreldra- eða 

umönnunargreiðslur eða jafnvel fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi sínu. Systkini barna með 

liðagigt eiga til með að gleymast. Þau geta upplifað ýmsar afleiðingar en þó einna helst af 

sálfélagslegum og félagslegum toga. Eitt helsta úrræði sem í boði eru fyrir systkinin er 

Systkinasmiðjan sem er stofnun sérstaklega byggð á þörfum systkina barna með sérþarfir. 

Þau hafa einnig rétt á liðveislu líkt og foreldrar barnsins. 

Eru úrræðin sem í boði eru í samræmi við lög? Réttindi barna eru tryggð víða í löggjöf hér 

á landi. Úrræðin eru í samræmi við þau lög sem sett hafa verið til að styðja börn og 

fjölskyldur þeirra. Engu að síður er óljóst hvort þau úrræði sem í boði eru henta börnum með 

liðagigt og fjölskyldum þeirra eða hvort þau þurfa hugsanlega annars konar úrræði. Þegar 

rýnt er í lög í tengslum við ákveðinn sjúkdóm, líkt og barnaliðagigt, er það áberandi hversu 
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almenn lögin eru. Það er hvergi talað sérstaklega um börn með liðagigt sem er kannski 

eðlilegt miðað við tíðni sjúkdómsins. Engu að síður er grundvöllur breytinga þar sem að 

sumir sjúkdómar viðast fá minna vægi en aðrir. Gott dæmi um það eru sjúkdóms- og 

fötlunarstigin innan laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna. Þar 

eru tekin dæmi um sjúkdóma líkt og einhverfu og meltingarfærasjúkdóma en hvergi minnst á 

liðagigt sérstaklega. Þó eru langvinnir sjúkdómar almennt nefndir en að mati höfundar eru 

þeir allt of fjölbreyttir til þess að vera settir undir sama þakið í lagalegu samhengi. Þegar 

verið er að taka dæmi innan laga er mikilvægt að það valdi ekki mismunum um þau úrræðin 

sem í boði eru. Gigtarfélagið lýsti til að mynda áhyggjum sínum á því að foreldrar barna með 

liðagigt upplifi stundum erfiðleika með að fá umönnunargreiðslur. Það er mikilvægt að átta 

sig á því að barnaliðagigt er óútreiknanlegur sjúkdómur þar sem líkamlegu einkennin geta 

verið mikil einn daginn en nánast engin hinn. Einnig gleymast oft á tíðum þær félagslegu-, 

sálfélagslegu, námslegu og fjárhagslegu afleiðingarnar sem börn með liðagigt og fjölskyldur 

þeirra geta upplifað.  

Hvert er hlutverk félagsráðgjafa í tengslum við börn með liðagigt og fjölskyldur þeirra? 

Líkt og kom fram í ritgerðinni getur starf félagsráðgjafa komið að góðum notum fyrir börn 

með liðagigt og fjölskyldur þeirra. Vegna þess hversu víðtækar afleiðingarnar barnaliðagigtar 

eru í raun verður félagsráðgjafi einn mikilvægasti fagaðili í þessum aðstæðum. Langvinn 

veikindi líkt og liðagigt kalla oft á tíðum á endurskipulagningu innan fjölskyldunnar. 

Félagsráðgjafinn aðstoðar fjölskylduna við úrræðaleit þar sem þau eru að upplifa aðstæður 

sem eru ókunnugar og fjarlægar. Í þeirri vinnu nýtist þekking og reynsla félagsráðgjafa á 

kerfinu mjög vel þar sem hann starfar sem hálfgerður umferðarstjóri og beinir fjölskyldunum 

í rétta átt. Félagsráðgjafar starfa víða í þjóðfélaginu en í þessum aðstæðum er það fyrst og 

fremst félagsráðgjafar innan heilbrigðis- og félagslega kerfisins sem starfa með fjölskyldunni. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar voru eftirfarandi: Mikil þörf er á auknum úrræðum 

fyrir foreldra og systkini barnanna. Börn með liðagigt hafa ekki eins greiðan aðgang, líkt og 

börn með annars konar fötlun, að öllum þeim úrræðum sem bjóðast innan samfélagsins. 

Einnig er mikil þörf á bættum upplýsingum og fræðslu um börn með liðagigt hér á landi. Hér 

verða þessar niðurstöður nánar útlistaðar í ofantalinni röð. 

Í ljós hefur komið að afleiðingarnar fyrir börn með liðagigt eru margvíslegar og úrræðin 

sem í boði eru innan samfélagsins eru tiltölulega fjölbreytt. Hins vegar á það ekki við um 
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úrræðin fyrir fjölskyldur barnanna þó að þau upplífi einnig ýmis konar afleiðingar. Það eru fá 

sem engin úrræði sem eru sérstaklega sniðin að þörfum foreldra og systkina. Til þess að 

skoða hvaða úrræði henta vel fyrir fjölskyldur barna með liðagigt væri gott að framkvæma 

rannsókn. Þannig væri hægt að öðlast betri innsýn í það hversu vel úræðin innan 

samfélagsins nýtast ásamt því hvar megin þörfin er á úrbótum. Út frá ritgerðinni má sjá að 

úrræði líkt og stuðningshópar geta skipt sköpum fyrir sálfélagslegar og félagslegar aðstæður 

barna með liðagigt og fjölskyldur þeirra. Þar er þó megin áhersla lögð á barnið sjálft og slík 

úrræði virðast ekki vera í boði fyrir alla fjölskyldumeðlimi. Félagsráðgjafar hafa góða 

þekkingu á aðstæðum fjölskyldna langveikra barna og tengsl innan samfélagsins. Samkvæmt 

siðarreglum íslenskra félagsráðgjafa ber þeim að standa vörð um réttindi skjólstæðinga 

sinna. Þar af leiðandi hafa þeir siðferðislega skyldu til þess að vekja athygli á því sem er 

ábótavant og hafa þannig áhrif á bætt úrræði.  

Lagalega séð eru langveik börn, líkt og börn með liðagigt, sett í sama mót og börn með 

fötlun en þó virðast þau verða undir þegar kemur að úrræðum. Við upplýsingaöflun var mátti 

sjá mun á úrræðum fyrir börn með fötlun annars vegar og börn með liðagigt hins vegar. Ekki 

má sjá grundvallarmun á þjónustunni innan heilbrigðiskerfisins. Samt sem áður er greint á 

milli þessara hópa barna innan menntakerfisins og félagslega kerfisins. Það virðis skorta 

skilning um barnaliðagigt og hversu víðtækar afleiðingarnar börnin og fjölskyldur þeirra 

upplifa. Enginn grundvöllur liggur fyrir því að börn með liðagigt falli í skuggann á börnum 

með annars konar fötlun hvað varðar úrræði. Í þessu samhengi er megin spurningin hvort 

þörf er á lagabreytingum eða hvort það nægi að fræða almenninginn betur um alvarleika 

barnaliðagigtar. Þó að sjúkdómurinn sé ekki algengur þá hefur hann víðtæk áhrif á börnin og 

fjölskyldulíf þeirra. 

Í gegnum vinnuferli ritgerðarinnar kom í ljós hversu mikil þörf er á auknum upplýsingum 

um afleiðingar og úrræði barnaliðagigtar. Rannsóknir, bækur og almennar upplýsingar um 

aðstæður barna með liðagigt og fjölskyldur þeirra eru af skornum skammti. Þetta á þá 

sérstaklega við um upplýsingar um íslenskar aðstæður. Auðveldara var að finna erlendar 

heimildir um afleiðingar barnaliðagigtar. Töluvert meira er þó skrifað almennt um langvinna 

sjúkdóma en einnig er meiri áhersla lögð á líkamlegar afleiðingar. Einnig hefur lítið verið 

rannsakað afleiðingar barnaliðagigtar á foreldra þeirra en þó örlítið meira um systkinin. Að 

lokum má nefna að þörf er á bættum upplýsingum og fræðslu um störf félagsráðgjafa í 
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tegslum við langvinna sjúkdóma líkt og barnaliðagigt. Þessa þörf á upplýsingum og fræðslu 

mætti bæta með auðveldum máta ef lögð væri aukin áhersla á það. Annars vegar mætti auka 

þekkingu með rannsóknum eða jafnvel auka framboð af rafrænum upplýsingum. Rannsóknir 

um störf félagsráðgjafa og aðstæður barna með liðagigt hér á landi kæmi að góðum notum 

bæði fyrir börnin sjálf, fjölskyldur þeirra og fagaðila innan samfélagsins. Stofnanir líkt og 

Gigtarfélag Íslands gætu nýtt heimasíðu sína í þeim tilgangi að veita rafræna fræðslu. Það 

gæti orðið góður vettvangur til þess að veita fróðleik um réttindi, afleiðingar og úrræði 

ásamt þeim helstu stofnunum og félögum sem koma að málefnum barna með gigt. Ég vona 

að með þessari ritgerð skapist umræða um þetta og fagaðilar láti frá sér meira af 

upplýsingum um málefni barna með liðagigt í framtíðinni. Ekki einungis getur það hjálpað 

börnunum og aðstandendum þeirra heldur einnig öðrum fagaðilum til þess að móta ný 

úrræði. 
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