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Útdráttur 

Félagsþjónusta  við bágt stadda borgara hefur breyst og þróast með árunum. Kröfurnar á 

félagsþjónustu hafa stöðugt verið að aukast og í dag er ætlast til þess að í vel stæðum ríkjum 

hafi allir einstaklingar tækifæri til að geta lifað góðu og eðlilegu lífi. Mörgum einstaklingum 

tekst illa að lifa sjálfstæðu lífi af fjölmörgum ástæðum og því þurfa úrræðin að vera fjölbreytt 

til að svara eftirspurnum fjölbreytts hóps þjónustunotenda. Í ljósi meiri krafna á 

félagsþjónustukerfið og vegna aukinnar reynslu og samkeppni á markaði hefur úrræðum 

fjölgað og gæði aukist með árunum. 

 Ritgerðin leggur megináherslu á hvað einkennir gott félagsþjónustukerfi og hvers 

vegna er úrræði eins og Viðbragðsteymi félagslegrar heimaþjónustu þarft 

félagsþjónustuúrræði innan Reykjavíkurborgar.  

 Það sem helst einkennir gott félagsþjónustukerfi er að auðvelt sé fyrir notendur að 

afla sér upplýsinga um þau þjónustuúrræði sem standa þeim til boða, fjölbreytt 

þjónustuúrræði, gæði séu góð og kostnaður lítill. Einnig að notandi hafi rödd og val hvað 

varðar hans eigin þjónustu (Brennan, Cass, Himmelweit og Szebehely, 2012). 

 Á Íslandi er félagsþjónusta að mestu leyti í höndum sveitarfélaga og 

þjónustumiðstöðva, en í Félagsþjónustumiðstöð Laugardals og Háleitis starfar 

Viðbragðsteymi félagslegrar heimaþjónustu sem er gott dæmi um þróun í íslenskri 

félagsþjónustu. Viðbragðsteymið var stofnað vegna þess að talin var þörf á úrræði til að fá 

farsælli lausn á verkefnum sem þóttu of erfið eða tímafrek fyrir aðra þjónustuaðila vegna 

þess að heimilishald var komið í gífurlega óreiðu og samskipti við viðkvæmann notendahóp 

þóttu flókin. Viðbragðsteymið starfar tímabundið inn á heimilum til að geta flýtt fyrir 

aðkomu annarra þjónustuaðila, sem í flestum tilfellum er félagsleg heimaþjónusta. Með 

tilkomu Viðbragðsteymis félagslegrar heimaþjónustu var þannig mögulegt að styrkja 

notendur til að geta búið sem lengst heima hjá sér. Viðbragðsteymið er sérhæft, valdeflandi 

og skaðaminnkandi félagsþjónustuúrræði. Markmið teymsins eru oft mismunandi vegna þess 

að hvert mál er einstakt, en markmið Viðbragðsteymisins er ávallt að langtímaárangur náist 

og er því ætlað að hvetja og styðja notanda til sjálfshjálpar og til að þiggja frekari þjónustu að 
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lokinni aðkomu teymisins. Í grunninn sér Viðbragðsteymið um þrif og endurskipulagningu á 

heimilum sem eru í mikilli óreiðu sem þarfnast úrbótar áður en annar þjónustuaðili tekur við 

málinu (Ingunn S. U. Kristensen, 2012). 
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 Inngangur 

Hugmyndir og viðhorf til samfélagslegrar þjónustu við bágt stadda hafa breyst og þróast með 

árunum. Kröfurnar hafa stöðugt verið að aukast og í dag er ætlast til þess að í vel stæðum 

ríkjum hafi allir einstaklingar tækifæri til að geta lifað góðu og eðlilegu lífi. Mörgum 

einstaklingum tekst illa að lifa sjálfstæðu lífi af fjölmörgum ástæðum og því þurfa úrræðin að 

vera fjölbreytt til að svara eftirspurnum fjölbreyttra þjónustunotenda. Í ljósi meiri krafna á 

félagsþjónustukerfið hefur úrræðum fjölgað og gæði aukist með árunum. Dæmi um slíkt 

úrræði er Viðbragðsteymi heimaþjónustu og er tilgangur þessarar ritgerðar að svara hvað 

einkennir gott félagsþjónustukerfi og hvers vegna úrræði eins og Viðbragaðsteymið sem er 

þjónustuúrræði á vegum Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis, sé þarft úrræði innan 

félagsþjónustukerfsins. Til að svara þessum spurningum verður fjallað upphaf og þróun 

félagsráðgjafar og um muninn á almennri og sértækri  félagsþjónustu, ásamt því að kanna 

hvaða áhrif markaðsvæðing hefur á gæði félagsþjónustu. Í framhaldi af því verður fjallað um 

önnur valdeflandi félagsþjónustuúrræði í Englandi, Svíþjóð og Ástralíu. Síðan verður 

Viðbragðsteymið ígrundað og rætt um tilgang þess, markmið og starfshætti. Því verður 

fjallað um hvað einkennir helst notendahóp teymisins. Í umfjöllun um notendahópinn verður 

sérstaklega fjallað um sjálfsvanrækslu og söfnunaráráttu. Einnig verður fjallað um kenningar 

tengdar Viðbragðsteyminu og verður tengt við kenningar um reynslunám og lært 

hjálparleysi. Í framhaldi af því verður fjallað um þá aðferðafræði og þær reglur sem 

Viðbragðsteymið vinnur eftir. Tengt verður meðal annars við hugtökin 

sjálfsákvörðunarréttur, heildarsýn, eftirfylgni, skaðaminnkandi þjónusta og  einstaklingsvinna 

við Viðbragðsteymið. Sögð verður dæmisaga um dæmigert Viðbragðsteymismál og fjallað 

um hvað verður um notendahóp Viðbragðsteymsins að lokinni íhlutun teymisins. Loks verða 

umræður og lokaorð þar sem meginatriði ritgerðarinnar eru hnýtt saman. 

 Stuðst var við ritrýndar erlendar og íslenskar heimildir, bækur, skýrslur og greinar. 

Einnig var stuðst við upplýsingar af traustum vefsíðum og óbirta skýrslu um Viðbragðsteymið 

sem unnin var af Ingunni S. U. Kristensen árið 2012. 
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1 Upphaf og þróun félagsráðgjafar og félagsþjónustu 

Upphaf félagsráðgjafar má tengja við þróun í félagsþjónustu. Upphaf félagsráðgjafar má rekja 

til kristilegra góðgerðarfélaga og umbótahreyfinga, en árið 1536 voru sett lög um 

félagsþjónustu í Englandi þar sem meðlimir kirkjunnar áttu að sinna þeim sjúku og fátæku á 

sunnudögum. Þessi gjörningur er talinn hafa markað upphaf félagsþjónustu. Það var svo í 

kjölfar iðnbyltingarinnar þar sem skipulögð góðargerðarstarfsemi jókst. Góðgerðarstarfsemin 

tengdist þá siðferðislegum, pólitískum og efnahagslegum hugmyndum og voru fyrstu félögin 

sem einungis sinntu góðgerðarstarfsemi fyrst starfrækt í fátæktrarhverfum Hamborgar og 

Elberfeld á 18. öld. Markmiðið var að brúa bilið í lífsgæðum milli fátækra og ríkra með því að 

auka hag þeirra fátækru og auka sjálfshjálp þeirra (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d.;Farley, Smith og Boyle, 2012). 

 Góðgerðarstarfsemin var gagnrýnd fyrir að vera illa skipulögð sem varð til þess að sett 

voru upp námskeið fyrir góðgerðarstarfsfólkið. Námskeiðin leiddu í ljós að þörf var á frekari 

menntun starfsfólksins og útfrá þessari þörf  þróaðist starfstétt félagsráðgjafa. Það var Oktavía 

Hill sem kom með fyrstu hugmyndir um að mennta félagsráðgjafa, en það hóf hún að gera 

1864. Henni þótti fljótlega nauðsynlegt að miðla af þekkingu sinni og varð brautryðjandi í 

aðferðafræði sem notuð er til að aðstoða fátæka. Árið 1869 stofnaði hún svo London Charity 

Organization Society sem átti að sameina góðgerðarstarfsemi í London (Ása Fanney 

Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d.;Farley, Smith og Boyle, 

2012). 

 Fyrsti félagsráðgjafarskólinn var stofnaður í Hollandi árið 1899, en markmið hans var 

að þjálfa félagsráðgjafa á skipulegan hátt sem vildu sinna málum á ákveðnum sviðum 

félagsráðgjafar og vera því sérfræðingar á sínu sviði. Mikil þróun átti sér svo stað þegar The 

School of Sociology var stofnaður 1903, en sá skóli sameinaðist síðar The London School of 

Economics þar sem hann varð deild innan hans fyrir stjórnsýslustörf og félagsvísindi. Ein af 

þremur aðferðum félagsráðgjafar ásamt hópavinnu og samfélagsvinnu nefnist ,,Case work” 

þróaðist upp úr skipulagðri starfsemi góðgerðarfélagana sem og félagsráðgjafar sem í rauninni 

urðu fyrst til sem vinnuafl góðgerðarfélagana (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir 

og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d). 

 Sama ár og The School of Sociology var stofnaður eða árið 1903 var fyrst farið að kenna 

félagsráðgjöf í Chicago í Bandaríkjunum (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 
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Rannveig Gunnarsdóttir, e.d). En það var einnig í Chigaco þar sem einn af frumkvöðlum 

félagsráðgjafar, Jane Addams stofnaði Hull House eftir að hafa farið með vinkonu sinni Ellen 

G. Starr til London og skoðað Toynbee Hall sem var nokkurs konar fræðslu- og 

þjónustumiðstöð. Árið 1889 opnuðu þær Hull House í fátækrahverfi í Chicago. Markmiðið með 

Hull House var að bæta lífskjör fátækra í Chicago með því að bjóða upp á félagslega starfsemi, 

fræðslu og mannúðarstarfsemi undir sama þakinu. Síðar meir varð Hull House einnig mistöð 

fyrir rannsóknir. Um 70 manns bjuggu í Hull House, ásamt því að sirka 2000 manns mættu 

daglega í húsið, en starfsmenn hússins voru sjálfboðaliðar og oft var talað um að starfsmenn 

væru að mestu nágrannar eða jafningjar. Jane Addams kaus að búa meðal þeirra fátæku til að 

geta séð samfélagið með þeirra augum og nota þann skilning sem hlytist við þá athugun í að 

bæta kjör þeirra. En hennar skoðun var sú að með því að afmarka ekki fátæka í sér hverfum 

mætti bæta virðingu og nánd á milli fátækra og ríkra, en hún taldi fátækt ekki vera tilkomna 

vegna leti einstaklinga heldur vegna misskiptingu fjármagns í samfélaginu. Helstu markmið 

Jane Addams var að bæta samfélagið með stefnumótun í félagsmálum og stofnunum. Hún 

barðist því ekki einungis fyrir kjörum fátækra, heldur tók hún til starfa á mörgum sviðum á 

ævinni eins og við barnavernd, félagslegar bætur, kjarabaráttu kvenna, menntun og 

heilsugæslu fyrir almenning, kjör aldraða, verkalýðsfélög, stofnun unglingadómsstóla, baráttu 

gegn fordómum og réttindum innflytjenda. Hún lagði grunninn að félagsráðgjöf eins og hún er 

í dag með störfum sínum og útgáfu fræðirita eins og Democracy and Social Ethics, The Spirit 

og Youth and the City Streets og Hull-House (O’Connel, 2010; Gross, 2009; Addams, 1910; 

Brieland, 1990; Lundblad, 1995). 

 Annar frumkvöðull félagsráðgjafar er Mary E. Richmond, en hún er höfundur 

fyrrnefnds ,,Case Work”, en fyrstu launuðu félagsráðgjafarnir störfuðu á sjúkrahúsum í 

Bandaríkjunum og var hún ein af þeim. Reynsla hennar á sjúkrahúsinu lét hana koma auga á 

vöntun á sérþekkingu á félagslegum áhrifaþáttum í lífi sjúklinga. Hún fór að skilja gildi 

félagslegrar athugana eða heildarsýnar á högum sjúklinga og tengslum umhverfis og 

sjúkdóma. Eftir þessa uppgötvun kom hún á fót námskeiðum í ,,case work” til að dýpka skilning 

fagaðila á einstaklingum, fjölskyldu lífi þeirra og persónulegum og félagslegum samskiptum. 

Með komu bókarinnar Social Diagnosis árið 1917 sem Mary R. Richmond skrifaði var lagður 

vísindalegur grundvöllur að fyrrnefndu ,,case work”, en þetta rit er eitt það merkasta og 

mikilvægasta í sögu og þróun félagsráðgjafar. En aðferðafræðin breyttist með tímanum með 
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nýrri reynslu og þekkingu. Með tilkomu þessarar aðferðafræði var ekki einungis horft á 

einstaklinginn, heldur einstaklinginn í umhverfi sínu og var beitt heildarsýn við þá athugun. 

Fram að Mary R. Richmond átti félagsráðgjöf sér enga kenningarlega undirstöðu, heldur sótti 

þekkingu sína í félagsfræði, læknisfræði, lögfræði, sálfræði, heimsspeki og siðfræði (Ása 

Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d). 

 Félagsráðgjöf á Norðurlöndunum er tilkomin vegna löggjafa sem sett voru í kjölfar 

atvinnuleysis á krepputímum.  Þessar löggjafir voru á sviðum almannatryggingar og áfengis-, 

félags-, framfærslu- og barnaverndarmála. Þróun félagsráðgjafar hófst ekki fyrr en fór að líða 

á 20. öldina. En fyrstu félagsráðgjafarskólar Norðurlanda voru opnaðir á tímabilinu 1921-1950 

þar sem fyrsti skólinn var opnaður í Svíþjóð. Fyrstu íslensku félagsráðgjafarnir sóttu menntun 

sína til þessara skóla áður en Háskóli Íslands byrjaði að kenna félasgráðgjöf árið 1978 og luku 

fyrstu félagsráðgjafarnir námi árið 1982. Fyrsti kennslustjóri Íslands í félagsráðgjöf var Guðrún 

Jónsdóttir, sem jafnframt var fyrsti íslenski félagsráðgjafinn. Guðrún kom heim sem 

menntaður félagsráðgjafi árið 1957 og hóf störf hjá Barnaverndarnefnd Reykjavíkurborgar. Sjö 

árum eftir að hún kom til Íslands stofnaði hún Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa ásamt 

Kristínu Gústavsdóttur, Margréti Margeirsdóttur og Margréti Steingrímsdóttur (Ása Fanney 

Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d.). 

2  Hugmyndafræði nútíma félagsþjónustu  
Á 21. öldinni eru notendur orðnir fjölbreyttur og óaðgreindur hópur og því er nú lögð áhersla 

á að félagsþjónusta sé fjölbreytt til að koma til móts við margþættar þarfir notendahópsins. 

Heikkilä og Julkunen skiptu notendum félagslegrar þjónustu í tvo hópa eða almenna og 

sértæka þjónustu.  Almenn þjónusta er einstaklingsmiðuð og er tileinkuð þeim sem þurfa 

aðstoð vegna vandkvæða sem eru tilkomin vegna aldurs, fötlunar eða erfiðleika í æsku. Sértæk 

þjónusta er tileinkuð einstaklingum sem eiga að etja við ýmis félagsleg vandamál og er 

þjónustan oft takmörkuð þar sem hún byggir á faglegu mati. Einnig eru vandamál einstaklinga 

í almennri þjónustu oftast betur skilgreind en í sértækri  þjónustu sem oftast inniheldur fátækt 

og illa sett fólk sem hefur sjaldheyrða rödd miðað við fólk í almennri þjónustu. Til að valdeflast 

er mikilvægt að hópar hafi rödd til að geta látið til sín taka með pólitískum hætti og til dæmis 
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hafa blindir, fatlaðir, heyrnarlausir og aldraðir stofnað valdeflandi samtök sem gerir baráttu 

þeirra meira áberandi og árangursríkari (Lára Björnsdóttir, 2006) 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta er nú víða sameinuð í velferðarþjónustu eða 

skipulagsheild. Nú er meira lagt upp úr heildarsýn og þörfum fólks frekar en að sérhvert mál 

sé skipt niður í hluta og sundurliðað á ólíkar faggreinar. Nýir faghópar eru að spretta upp með 

nýjar áherslur, ásamt því að faghópar eru að sameina þekkingu og reynslu sína við úrvinnslu 

einstakra mála. En hver faghópur hefur sitt sjónarmið eða stefnu sem bætir heildarárangur 

þar sem hvert mál getur verið margþætt og skiptir heildarsýn sköpum þegar unnið er að 

margþættum málum. Einnig leiðir samþætting opinberra þjónustuþátta til sparnaðar og 

hagræðingar. (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Lára Björnsdóttir, 2006). 

Hlutdeild notenda byggir á mannréttindum og lýðræði eða réttindum fólks til þátttöku 

og áhrifa. Skipta má hugtakinu hlutdeild notenda niður í þrjár mismunandi gerðir hlutdeildar 

eftir stærðargráðu hlutverks notenda í eigin þjónustu. Þær gerðir eru þátttaka (user 

participation), hlutdeild (user involvement) og valdgjöf (user empowerment). Í þátttöku hefur 

notandi eingöngu takmarkaðan rétt þar sem hlutverk notanda er aðallega að veita 

upplýsingar. Aðgerðir notenda hafa áhrif á þjónustuna og hvernig hún er veitt í hlutdeild. 

Valdgjöf er þegar fagaðilar gefa notanda vald sitt og stjórnun og hefur notandinn því val um 

að þjónustan verði rekin af honum sjálfum að allflestu leyti, en það vald sem notandi öðlast 

við bætta þekkingu og getu er hluti af valdgjöfinni. Þetta fyrirkomulag bætir sérstaklega stöðu 

notenda sem þurfa á fleiri en einni tegund þjónustu að halda eins og fatlaðir. En notendastýrð 

persónuleg aðstoð er dæmi um valdgjöf (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Hlutdeild notenda gagnast þjónustuveitendum í lýðræðiskennslu, þar sem þeir læra 

hversu miklu máli lýðræði skiptir fyrir notendur þeirra. Aukið lýðræði eykur um leið ánægju, 

sjálfsöryggi og sjálfstæði notanda sem eykur skilvirkni þjónustunnar sem verður fyrir vikið ekki 

eingöngu árangursríkari, heldur einnig fljótlegri og lögmætari (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Hindranir í hlutdeild notenda geta verið pólitískar, lagalegar og stjórnsýslulegar þar 

sem vöntun er á lagaákvæðum um réttindi notenda. Einnig geta markmið verið óljós og 

þekking og skilningur ábótavant. Faglegar hindranir geta einnig átt sér stað þar sem fagaðili 

virðir ekki þekkingu og reynslu notanda og heldur að hann viti allt betur en notandinn sem í 

rauninni er sérfræðingur í eigin lífi (Lára Björnsdóttir, 2006). 
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Evrópuráðið setti fram nokkrar lykilreglur fyrir aðildarlönd sín sem sneru að 

innsetningu notendahlutdeildar í félagslega þjónustu. Samkvæmt þeim þurftu borgarar að 

hafa réttindi til félagslegar þjónustu. Einnig þurfti að skilgreina hlutdeild sem bæði réttindi og 

ábyrgð notenda. Markmið þurftu að endurspegla óskir og skoðanir notenda og leggja þurfti 

því áherslu á að notendur séu virkir í mótun markmiða. Að notast við rannsóknir til að búa til 

þekkingu og þróa aðferðir er einnig einn af lykilþáttum Evrópuráðsins sem og að taka þurfi tillit 

til þess stuðningsnets sem notandi hefur (Lára Björnsdóttir, 2006). 

2.1 Markaðsvæðing og valdeflandi úrræði erlendis 

Markaðsvæðing hefur mikil áhrif á félagsþjónustukerfi þar sem hún er við lýði og því þarf að 

fjalla um hana þegar fjallað er um félagsþjónustu á vítækan hátt. Tekin verða fyrir áhrif 

markaðsvæðingar í Svíþjóð, Englandi og Ástralíu. 

 Efling markaðar í félagsþjónustu stuðlar að víðtækum breytingum í ríkisrekinni 

félagsþjónustu. Þeir sem aðhyllast lögmálinu um framboð og eftirspurn segja að tvær týpur af 

ávinningi eigi sér stað þegar veitt er þjónustu í gegnum markað. Önnur týpan er þegar 

notendur þjónustunnar kaupa valdeflandi þjónustu sem kemur þeim að góðum notum. Hin 

týpan er þegar  gæði þjónustu eykst og kostnaður minnkar þegar þjónustuveitendur berjast 

fyrir meiri viðskiptum við samkeppnisaðila sína og er slík barátta á markaði þjónustunotendum 

í hag. Baráttan á markaðnum og lægri kostnaður sem henni fylgir myndi því einnig skila sér til 

skattgreiðenda ef þjónustan er greidd af fullu eða að hluta til af ríkinu. Til þess að markaður 

virki eins og hér á undan var getið þurfa ýmis skilyrði að vera til staðar eins og aðgengilegar 

upplýsingar um verð og einkenni þjónustuúrræða, að það sé ódýrt að skipta um þjónustu og 

úrval og samkeppni á markaði. Þar sem laun starfsmanna í félagsþjónustu eru stór hluti 

kostnaðar þjónustunnar getur þjónustuúrræði lækkað kostnað með því að draga úr 

gæðaskilyrðum starfsmanna sinna eins og menntunarskilyrðum sem getur dregið úr gæðum 

þjónustu og kostnaði í leiðinni. Helsta gagnrýnin á opnum markaði í veitingu félagsþjónustu er 

að slíkt fyrirkomulag til að draga úr kostnaði minnki gæði þjónustunnar verulega. Hins vegar 

getur það ekki komið mikið að sök þar sem gæði eru sýnilegt fyrirbrigði og einnig getur 

starfsreynsla og þróun elft gæði þjónustunnar. Þetta varpar ljósi á mikilvægi þess að notendur 

séu upplýstir um einkenni þjónustuúrræða sem eru í boði og að mælanlegir þættir í gæðum 

þjónustuúrræða séu mældir (Brennan, Cass, Himmelweig og Szebehely, 2012). 
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England var fyrsta landið í Evrópu til að markaðsvæða félagsþjónustu árið 1990 eftir að 

hafa átt í erfiðleikum með að hvetja almenna þegna til að sinna slíkri þjónustu í sjálfboðastarfi 

og sjö árum síðar fengu þjónustunotendur bæði fjármagn og val um hvers konar þjónustu þeir 

vildu í gegnum markað, en viðtökur voru ekki nægilega góðar og sérstaklega ekki meðal eldri 

borgara. Árið 2007 gaf ríkisstjórnin svo út einstaklingsfjárlög  sem greidd voru úr ríkissjóði fyrir 

notendur sem nauðsynlega þurftu á þjónustu að halda. Þetta fyrirkomulag gaf notendum val, 

valdeflingu og aukinn sveigjanleika í þjónustu. Markmiðið með nýja fyrirkomulaginu var að 

draga úr kostnaði og auka um leið gæði félagsþjónustu í heildina (Brennan, Cass, Himmelweit 

og Szebehely, 2012). 

 Markaðsvæðing í Svíþjóð á upphaf sitt að rekja til nýrra laga sem sett voru árið 1991 

sem gerði sveitarfélögum kleift að bæta félagsþjónustu með skattpeningum og úr urðu bæði 

þjónustuúrræði sem stofnuð voru í gróðaskyni og ekki í gróðaskyni. Í fyrstu áttu lögin einungis 

að bæta gæði þjónustunnar, en í kjölfar fjármálakreppu fóru þjónustuúrræðin að lækka verð 

sitt vegna samkeppninnar. Árið 2014 fór ríkisstjórn Svíþjóðar að innleiða notendastýrða 

persónulega aðstoð líkt og í Englandi. Bjartsýni ríkti um það að ef notandi hefði val um að 

skipta um þjónustuúrræði og geti fundið sjálfur út hvað hentar honum best væri það mjög 

jákvætt fyrir gæði þjónustuúrræða (Brennan, Cass, Himmelweit og Szebehely, 2012). 

 Í Ástralíu hefur félagsþjónustan einnig verið markaðsvædd eftir að Australian 

Government Productivity Commission fór fram á að þjónusta yrði greidd að hluta til eða öllu 

leyti af ríkinu líkt og í Englandi og Svíþjóð. Ástralska framkvæmdastjórnin sagði að valdefling 

sem fengist með valfrelsi notenda myndi tryggja fullnægjandi sveigjanleika og gæði og hefur 

þessum kröfum að miklu leyti verið mætt, en árið 2014 var til dæmis hækkað dagpeninga 

þeirra sem eru í notendastýrðri persónuleg aðstoð úr 32,58 dollurum í 52,84 (Brennan, Cass, 

Himmelweit og Szebehely, 2012; Australian Government, 2011). 

 Sé skoðað árangur þeirra landa sem hér undan voru talin upp má telja að 

markaðsvæðing hefur góð áhrif á félagsþjónustu. Það að opna gæðastjórnaðan markað með 

hliðsjón af lögmálinu um framboð og eftirspurn, ásamt því að leyfa gróðamiðuðum 

fyrirtækjum og fyrirtækjum sem starfa ekki í gróðaskyni að takast á um notendur með 

samkeppni hefur verulega góð áhrif á kostnað, gæði, valfrelsi notenda og fjölbreyttni 

þjónustuúrræða. Rannsóknir sýndu þó að  þetta fyrirkomulag í Svíþjóð og Englandi hentaði 

betur yngri þjónustunotendum en eldri borgurum, en eldri borgarar áttu erfiðara með að afla 
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sér upplýsinga um hvernig best væri að eyða því framlagi sem þau fengu til  ráðstöfunar fyrir 

þjónustu. Einnig þykir það að skipta um þjónustuúrræði of dýrt sem vegur að vægi upplýsinga, 

valfrelsi og möguleikum notenda, ásamt því að þessi partur fyrirkomulagsins hefur áhrif á gæði 

félagsþjónustukerfisins (Brennan, Cass, Himmelweit og Szebehely, 2012).  

3 Þróun félagsþjónustu á Íslandi 

Félagsþjónusta á Íslandi hefur þróast úr því að vera einungis í formi fátækraframfærsla yfir í 

fjölþætta og valdeflandi félagsþjónustukerfi.  

Framkvæmd fyrstu fátækrarframfærslu var í höndum hreppa sem þá voru framfærslufélög 

og er það elsta fyrirkomulag opinberar aðstoðar sem vitað er um á Íslandi. Í fornum íslenskum 

lögum eða Grágás og Jónsbók frá árinu 1280 er ritað um framfærslu fátækra og sekra manna. 

Upphaf iðnbyltingarinnar er tengd við fyrstu heildarlöggjöfina um framfærslu fátækra og er 

oft tengd við fyrsta togara Íslands, en við komu hans flykktist fólk úr sveitum að sjávarsíðunni 

til að fá atvinnu tengda fiskvinnslu. Við þessa búflutninga komu upp ný félagsleg vandmál sem 

Ísland hafði ekki þurft að takast á við áður. Íslensk stjórnvöld urðu við þeim kröfum sem 

mynduðust í kjölfar búsetuflutninganna árið 1907 með setningu nýrra fátækralaga og 

sveitarstjórnarlaga. Miklar framfarir urðu á Íslandi í kjölfar laga um alþýðutryggingar sem sett 

voru 1936 þar sem ný framfærslu- tryggingamálalöggjöf bætti ástand í íslenskum félagsmálum 

til muna. Almannatryggingalögin árið 1946 urðu svo til þess að Ísland fór loksins að standast 

samanburð við nágrannaþjóðir sínar. En áður fyrr var Ísland talið vera eftir á í þróun 

viðunnandi félagsþjónustu við þegna sína. Félagsmálanefndir fóru smám saman að líta dagsins 

ljós hérlendis. Fyrst var barnaverndarnefnd sett á laggirnar, svo áfengisvarnarnefnd og síðan 

fylgdu fleiri í kjölfarið. Árið 1960 var félagsþjónusta í Reykjavík orðin vel inngróin í íslenskt 

samfélag, en þótti of hefðbundin þar sem starfið var mótað eftir gömlum 

framfærslusjónarmiðum og því gamalli framfærslu- og tryggingalöggjöf sem Reykjavíkurborg 

vildi endurskipuleggja til að auka réttindi og lífskjör þegna sinna (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, 

Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d). 

 Í dag fer félags- og jafnréttismálaráðherra og velferðarráðuneytið með umsjá 

félagsþjónustu sem nú er bundin í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga sem sett voru árið 

1991. Félagsþjónusta er í dag á vegum sveitarfélaga og er markmið fyrrnefndra laga að tryggja 
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fjárhags- og félagslegt öryggi íbúa sinna og stuðla að velferð þeirra á grundvelli samhjálpar. 

Sveitarfélög beita sér fyrir því að bæta lífskjör bágt staddra, tryggja þroskavænleg 

uppeldisskilyrði barna og ungmenna, grípa til aðgerða ef koma þarf í veg fyrir félagsleg 

vandmál og bjóða íbúum upp á aðstoð við að geta búið sem lengst í heimahúsum, lifað sem 

eðlilegustu lífi og við að vera virkir þátttakendur á atvinnumarkaðinum. Málaflokkar 

félagsþjónustu samkvæmt lögunum eru félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagsleg 

heimaþjónusta, þjónusta við unglinga, þjónusta við aldraða, þjónusta við fatlað fólk, málefni 

barna og ungmenna, húsnæðismál, atvinnuleysisskráning, vinnumiðlun, aðstoð við 

áfengissjúka og vímugjafavarnir. Félagsþjónustu er ætlað að hvetja einstaklinga til ábyrgðar á 

sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja til sjálfshjálpar (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga,  40/1991). 

Seinni hluta tuttuguasta áratugarsins var eitt af markmiðum Reykjavíkurborgar að 

bæta þjónustu við borgarbúa, styrkja samstarf við þá og auka nærþjónustu. Til þess að uppfylla 

þau markmið var ákveðið að stofna þjónustumiðstöðvar og var stofnun Miðgarðs árið 1997 

tilraunaverkefni til að kanna  áhrif samþættar og hverfisbundinnar þjónustu á lífskjör íbúa í 

nágrenninu. Sama hugmyndafræði var á bakvið Vesturgarð sem var stofnaður árið 2001. Í 

framhaldi af undirbúningsvinnu stjórnkerfisnefndar borgarinnar var árið 2003 samþykkt tillaga 

um að stofna þjónustumiðstöðvar víðsvegar um borgina. Árið 2005 tóku þjónustumiðstöðvar 

borgarinnar formlega til starfa. Í dag eru þær sex talsins og heyra undir velferðarráð og 

velferðarsvið. Velferðarráð fer með heildarstefnumótun og eftirlit og velferðarsvið fer með 

ábyrgðarhlutverk hvað varðar aðstoð við stefnumótun og innleiðingu hennar, ásamt 

samhæfingu, samþættingu verkefna, reglur, áætlanagerð, samþykktir og pólitíska stefnu. 

Fjögur meginmarkmið voru sett fyrir stofnun þjónustumiðstöðvanna. Þau voru aðgengilegri 

þjónusta á einum stað, samþætting verkefna til að stuðla að markvissari þjónustu, undirbúa 

framtíðaráætlanir og gera borgina að betri samstarfsaðila við íbúa í hverfum, frjáls 

félagasamtök og aðra grasrótarstarfsemi. Í dag sinna þjónustumiðstöðvar borgarinnar 

þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla, 

frístundaráðgjöf og almennri upplýsingagjöf um starfsemi og þjónustu í Reykjavík. Einnig sinnir 

hún félagsstörfum, rekstri þjónustuíbúða, heima- og stuðningsþjónustu, ásamt því að þar er 

mögulegt að sækja um ýmis þjónustu eins og húsaleigubætur, fjárhagsaðstoð, ráðgjöf og 

félagslega heimaþjónustu (Reykjavíkurborg, 2016). 
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4 Viðbragðsteymið 

Stöðug þróun á sér stað í félagsþjónustu á Íslandi með aukinni þekkingu og reynslu og má rekja 

upphaf Viðbragðsteymisins til starfsreynslu Sigrúnar Ingvarsdóttur, deildarstjóra hjá 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis. Ítrekað voru að koma inn á borð hjá félagsráðgjöfum 

og matsfulltrúum heimaþjónustu mál sem þóttu of stór verkefni fyrir félagslega 

heimaþjónustu. Heimilishald hjá íbúunum sem áttu í hlut voru komin í slíkt óefni að félagsleg 

heimaþjónusta átti erfitt með að athafna sig á heimilinu sökum plássleysis og óreiðu. Einnig 

þótti erfitt að gera samninga við þrifafyrirtæki í verkin vegna ýmissa vandkvæða sem lágu fyrir 

í samskiptum við notendur og þóttu málin því flóknari en það sem kalla má venjuleg þrif á 

heimili. Talin var því þörf á öðru úrræði til fá farsælli lausn á verkefnum sem þessum og geta 

flýtt fyrir aðkomu annarra þjónustuaðila inn á heimilin og þannig styrkt íbúann til að geta búið 

heima sem lengst.  Í kjölfar sameiningar félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar í 

borginni árið 2009 var Viðbragðsteymi heimaþjónustu stofnað sem sérhæft úrræði í 

heimaþjónustu. Í fyrstu var Viðbragðsteymið staðsett hjá Heimaþjónustu Reykjavíkur en 

fluttist árið 2011 til Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis. Viðbragðsteymið starfar 

þvert á Reykjavíkurborg, þó það sé staðsett í Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis. Teymið 

er sérhæft, valdeflandi og skaðaminnkandi þjónustu úrræði  (Ingunn S. U. Kristensen, 2012). 

        Hvert mál sem Viðbragðsteymið fæst við er einstakt og því eru markmiðin oft 

mismunandi. En í grunninn sér Viðbragðsteymið um þrif og endurskipulagningu á heimilum 

sem eru í mikilli óreiðu og er markmiðið yfirleittt að félagsleg heimaþjónusta taki við að lokinni 

aðkomu Viðbragðsteymisins. Viðbragðsteymið fyllir einnig í skarðið fyrir veika eða fjarverandi 

starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu sé brýn þörf fyrir það eða að 

Viðbragðsteymisstarfsmaður sé uppiskroppa með verkefni. Í einstaka tilvikum hefur 

Viðbragðsteymi aðstoðað við flutninga hjá hjá notendum með veikt félagsnet. 

Viðbragðsteymið er félagsleg þjónusta og er teyminu ætlað að hvetja og styðja notanda til 

sjálfshjálpar og til að þiggja frekari þjónustu, en Viðbragðsteymið hefur það að markmiði að 

langtímaárangur náist (Ingunn S. U. Kristensen, 2012).  

4.1 Notendahópur  

Líkamlega fatlaðir einstaklingar hafa fengið aðstoð hjá Viðbragðsteyminu séu þrif og skipulag 

í íbúð þeirra komið í slíkt óefni að verkefnið þyki of erfitt fyrir félagslega heimaþjónustu. Geð- 

og fíknisjúkdómar leiða stundum til þess að einstaklingur er ófær um að sinna daglegum 
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venjum til að vera sjálfstæður þó hann sé fær líkamlega til að hugsa um sjálfan sig og íbúð sína. 

Þegar slíkir einstaklingar hafa misst tökin og íbúð þeirra er komin í algjöra óreiðu hefur 

Viðbragðsteymið oft verið kallað til. En rannsókn Ingunnar á notendahóp Viðbragðsteymisins 

leiddi í ljós að algengustu kvillar sem hrjá notendahópinn eru sjálfsvanræksla og 

söfnunarárátta. Ítarlega verður því fjallað um þau hugtök hér að neðan (Ingunn S. U. 

Kristensen, 2012).  

4.1.1 Sjálfsvanræksla 

Engin einföld eða einhliða skilgreining er til á hugtakinu sjálfsvanræksla og eru margar 

hugsanlegar ástæður fyrir því. Fleiri raunprófaðar rannsóknir væri það gagnlegasta til að skýra 

fyrirbærið frekar. Einnig hafa fleiri þættir áhrif á hve erfitt hefur verið að niðurnjörfa 

skilgreiningu hugtaksins. Þeir þættir eru menningarmismunur, hve vítt hugtakið er félagslega 

og að ekki er til neitt sérstakt viðmið um hvað megi telja viðunandi hreinlæti eða heilbrigði 

(Rannveig Sigríður Ragnarsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2011). 

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til að skilgreina sjálfsvanrækslu og var fyrsta 

tilraunin gerð á sjötta áratugnum og þá voru önnur heiti notuð, eins og sjálfsofbeldi (self-

abuse) og ellihrörnun (senile breakdown syndrome) sem notuð voru til að lýsa fyrirbærinu til 

að byrja með, en sjálfsvanræksla er þróaðra hugtak (Band-Winterstein, Doron og Naim, 2012). 

Margir rannsakendur líta á sjálfsvanrækslu sem sér fyrirbrigði og á það sjónarmið 

uppruna sinn að rekja til breskra rannsakenda sem álitu að sjálfsvanræksla væri sér heilkenni 

vegna þess hve sjálfsvanrækslusjúklingarnir voru frábrugðnir öðru fólki. Heilkennið nefndu 

þeir Diogenes-heilkennið (Band-Winterstein, Doron og Naim, 2012). 

Aðrir vilja líta á sjálfsvanrækslu út frá víðara sjónarhorni og vilja skoða hugtakið einnig 

út frá félagsfræðilega líkaninu (Rannveig Sigríður Ragnarsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2011). Þó að sjónarmiðin séu ólík og niðurstöðurnar misnákvæmar og örlítið mismunandi má 

álykta að skilgreiningar haldist í hendur og geta allir verið sammála um að sjálfsvanræksla 

einkennist af mikilli vanrækslu á bæði eigin umhverfi og líkama sem getur raskað heilsu, öryggi 

og velferð manneskju (Day og McCarthy, 2015). En tjónið getur verið líkamlegt, andlegt og 

fjárhagslegt (Rannveig Sigríður Ragnarsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2011). 

Það sem helst einkennir manneskjur með  sjálfsvanrækslu eru: 

• Andleg- eða líkamleg skerðing. 

• Erfiðleikar við að öðlast, stjórna eða viðhalda nauðsynjum sem tengjast eigin sjálfstæði. 
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• Skortur á getu til sjálfsumönnunar og persónulegs hreinlætis. 

• Eftirtektarleysi á eigin hreinlæti. 

• Óhreint heimili. 

• Sinnuleysi á eigin ástandi. 

• Höfnun á aðstoð. 

• Félagsleg einangrun. 

• Erfiðleikar við að útvega sér fæði, föt, læknisþjónustu og húsaskjóli. 

• Söfnunarárátta. 

(Rannveig Sigríður Ragnarsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2011). 

Til að auðvelda viðmið um hvað teljist vera sjálfsvanræksla og hvað ekki, vilja sumir 

rannsakendur skipta hugtakinu í tvennt eða í viljandi sjálfsvanrækslu og óviljandi 

sjálfsvanrækslu. Með þessu móti má að einhverju marki rekja hvaða sjálfsvanrækslu tilfelli eru 

viljandi eða valinn lífstíll, sem hjálpar til við að komast að því hverjir eru hugsanlega með 

undirliggjandi eða viðráðanlega sjálfvanrækslu sem er hægt að meðhöndla. En þeir sem eru 

með óviljandi sjálfsvanrækslu er oft fólk sem býr við erfiðar umhverfisaðstæður (Gibbons, 

Lauder og Ludwick, 2006; Band-Winterstein, Doron og Naim, 2012). 

Umfangsmesta rannsókn sem gerð hefur verið á sjálfvanrækslu var framkvæmd á 

árunum 1993-2005 í Chigaco í Bandaríkjunum og fólst í því að gera samanburð á venjulegum 

borgurum og eldri samborgurum þeirra. Reynt var að finna líklega áhættuþætti í 

persónuleikum til að skýra sjálfsvanrækslu seinna á ævinni. Niðurstöður rannsóknarinnar var 

að ekki væri hægt að finna áhættuþætti fyrir sjálfsvanrækslu með persónuleikagreiningu. 

Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að þeir þættir sem líklegastir eru til að valda sjálfsvanrækslu 

eru skerðingar eins og heilabilanir, þunglyndi og alkahólismi. Þó hafa flestir  þeirra sem eru 

með sjálfsvanrækslu ekki verið greindir með sérstaka geðsjúkdóma eða yfir 50%. Því má segja 

að til þessa hafi einungis fundist vísbendingar um hvað valdi sjálfsvanrækslu, en engar beinar 

skýringar. Í Bandaríkjunum er þó kominn mælikvarði á alvarleika sjálfsvanrækslu og til þess er 

notaður stuðull sem nefnist sjálfsvanrækslu alvarleika stuðullinn (Self-neglect Severity Scale) 

(Band-Winterstein, Doron og Naim, 2012; Gibbons, Lauder og Ludwick, 2006; Dong, Simon, 

Wilson, Beck, McKinnel og Evans, 2011). Þeir þættir sem hafa áhrif á skalann eru hreinlæti, 

virkni og umhverfi og er greiningin framkvæmd með athugunarrannsóknum. Eftir fyrstu 

prófanir á skalanum kom í ljós að mælingarnar sem fengust með honum voru ekki nægilega 
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nákvæmar og réttmætar. Nú er hann í þróunarferli þar sem unnið er að því að bæta réttmæti 

mælinga (Kelly, Dyer, Pavlik, Doody og Jogerst, 2008). 

4.1.2 Söfnunarárátta 

Það er munur á því að vera safnari og að vera með söfnunaráráttu. Safnarar eru stoltir af 

hlutunum sem þeir safna og gleðjast yfir því þegar nýjum hluti er bætt í safnið. Safnarar njóta 

þess að tala um hlutina sem þeir safna og raða þeim skipulega. Hins vegar eru þau sem eru 

með söfnunaráráttu skömmustuleg og finnst oft óþægilegt þegar aðrir sjá það sem þau safna. 

Nýr hlutur þýðir að það mun kosta þau meira pláss í íbúðinni sem nú þegar er orðin plásslítil 

útaf eignum sem teljast til óþurftar. Söfnunin verður til þess að íbúðin fer í óreglu og 

ómögulegt er að koma reglu á íbúðina án þess að henda óþarfa hlutum úr henni (Neziroglu, 

e.d.). 

Sá sem er með söfnunaráráttu á erfitt með að losa sig við hluti sama hvers virði þeir 

eru. Þessi hegðun getur haft í för með sér tilfinningaleg, líkamleg, félagsleg og fjárhagsleg áhrif. 

Dæmi um hluti sem fólk með söfnunaráráttu safnar eru til dæmis dagblöð, pappakassar, 

matur, föt, plastpokar og húsáhöld. Oft ræður þetta fólk ekki við sig þegar það sér fría eða 

ódýra hluti, ásamt því að sjá eitthvað sérstakt við hluti sem enginn annar sér neitt sérstakt við 

eins og til dæmis gamalt ílát (Neziroglu, e.d.). 

        Hegðunarmynstur og einkenni sem fólk með söfnunaráráttu hefur eru margvísleg. 

Algengustu einkennin eru að eiga í erfiðleikum með að flokka og raða eignum sínum og vita 

hvaða hlutum skal henda eða eiga. En það að þurfa að henda einhverju fyllir þau af kvíða. Þau 

skammast sín oft fyrir eigur sínar og finnst þær vera yfirþyrmandi. Einnig finnst þeim óþægilegt 

þegar annað fólk kemur við eigur þeirra, sem og tilhugsunin um að eitthvað klárist eða að þau 

þurfi að henda eigum sem þau muni mögulega hafa not fyrir síðar. Þau jafnvel leita í 

ruslatunnunni sinni til að vera viss um að hafa ekki hent einhverju sem þeim fannst þau ekki 

hafa átt að henda. Söfnunarárátta getur valdið félagslegri einangrun því fólk með 

söfnunaráráttu vill helst ekki að fólk komi og sjái íbúðina sína. Þetta hefur ekki einungis áhrif 

á einstaklinginn með söfnunaráráttuna, heldur getur þetta líka haft áhrif á fjölskyldulífið. Til 

dæmis geta börnin ekki haft vilja til að bjóða vinum sínum heim því þau skammast sín fyrir 

óregluna í íbúðinni og geta miklar deilur komið upp í hjónaböndum. Fjárhagsörðugleikar og 

heilsubrestir geta einnig verið fylgikvillar söfnunaráráttu (Neziroglu, e.d.). 
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Algengar ástæður fyrir því að manneskja með söfnunaráráttu vill geyma hlut eru til 

dæmis að þeim finnst hann hafa notagildi hvort sem það sé í nútíð eða framtíð, sé fágætur eða 

verðmætur. Einnig geta þau talið að þau þurfi ákveðinn hlut til að minnast ákveðnar 

manneskju eða viðburðar (Neziroglu, e.d.). 

Söfnunarárátta er oft einkenni annarra geðrænna kvilla eins og áráttu- og þrjáhyggju 

persónuleikaröskun (OCPD), áráttu- og þráhyggjuröskun (OCD) eða athyglisbrest og ofvirkni 

(ADHD). Einnig getur söfnunarárátta verið fylgifiskur þunglyndis, kvíða og geðrofa (Neziroglu, 

e.d.). Samkvæmt DSM-IV flokkunarkerfinu (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-IV) er söfnunarárátta nefnd sem einkenni áráttu- og þrjáhyggju persónuleikaröskun 

(OCPD). Einnig er nefnt að hún sé mögulegur fylgifiskur heilaáverka, Prader-Willi heilkennisins, 

kækjaraskana eins og þær sem fylgja tourette heilkenninu, taugarýrnunarsjúkdóma og 

þroskaraskana. Hins vegar telja sumir að söfnunarárátta sé ein og sér tegund heilkennis vegna 

þess að stundum sé ekki hægt að tengja hana við fyrrnefndar raskanir eða kvilla, en þó er hún 

ekki enn viðurkennd ein og sér sem heilkenni innan klíníska samfélagsins (Brown og Meszaros, 

2007). 

Algengast er að söfnunarárátta fylgi áráttu- og þráhyggjuröskun (OCD), en um 25-30% 

slíkra sjúklinga eru með söfnunaráráttu. Telja má að söfnunarárátta sé óalgeng sem til dæmis 

má álykta vegna þess að sjúklingar með áráttu- og þráhyggjuröskun eru einungis um 1-2% 

jarðarbúa (Brown og Meszaros, 2007). 

Bandarísk rannsókn framkvæmd af Maria Mencebo gaf von um að hægt væri að vinna 

á söfnunaráráttu en ferlið væri hægt. Ekki allir með söfnunaráráttu eru með vitsmunalega 

skerðingu. En í þeim málum þar sem vitsmunaleg skerðing er til staðar fylgir oft mikil ringulreið 

og hefur þá reynst vel fyrir slíkar manneskjur að fá gott eftirlit og stuðning. Íbúðin þarf ekki að 

vera öll í röð og reglu, heldur þarf að gera nóg til að koma í veg fyrir að óreglan sem fylgir 

söfnunaráráttunni geti talist heilsuspillandi. Einnig kom í ljós að oft næðist árangur þegar vinur 

eða fjölskyldumeðlimur sem manneskjan treystir veitir hjálparhönd. En Maria segir að þó þetta 

fólk hafi meint vel hafi það oft skaðað líkurnar á bata og aukið mótþróa manneskjurnar sem 

er með söfnunaráráttu vegna þess að þau hafi hent dóti án þess að fá leyfi eða beitt oft miklum 

þrýstingi. Mikilvægt er að sá sem veitir hjálparhönd hafi kvíða manneskjunar með 

söfnunaráráttuna í huga og geri allt í samráði við hana. (Brown og Meszaros, 2007). 
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4.2 Kenningar tengdar Viðbragðsteyminu 

Hér að neðan verða tvær sálfélagslegar kenningar tengdar við störf Viðbragðsteymsins. Þær 

kenningar sem fjallað verður um er kenning David Kolb um reynslunám og kenning Seligman 

um lært hjálparleysi. 

4.2.1 Reynslunám 

Kenning David Kolb um reynslunám gengur út á að fólk læri ekki né vaxi persónulega án þess 

að ígrunda fyrri reynslur sínar. Það má bæði læra af góðri og slæmri reynslu með réttu 

hugarfari. Einstaklingur gæti þá spurt sig eftir góða reynslu hvað hann hafi gert í aðdraganda 

reynslunnar og á meðan á henni stóð og reynt að draga lærdóm af því hvað hann var að gera 

rétt og greina hvers vegna reynslan var góð. Einnig er hægt að læra af slæmri reynslu með 

sömu aðferð en andstæðum spurningum og því gæti hann spurt sig hvað fór úrskeiðis og hvers 

vegna og hvað hann myndi gera öðruvísi ef aðstæðurnar kæmu upp aftur. Einstaklingur þarf 

að skilja aðstæður sínar og ákvarðanir til að geta notað reynsluna til þess að læra eða vaxa. 

(Hutchinson og Dattilo, 2001). 

Mjög ólíklegt er að tveir einstaklingar upplifi sama atburðinn nákvæmlega eins og því 

er ekki til nein sérstök uppskrift sem er sú eina rétta af því hvernig best er að bregðast við 

ákveðnum atburð eða hvaða lærdóm má draga af honum. En ljóst er að öll reynsla verður að 

þekkingu, en það er undir einstaklingunum komið hver þekkingin  verður og hvernig hún nýtist 

þeim, en þekkingin gæti mótað framtíðar reynslur og því haft bein áhrif á líf einstaklingana 

(Luckner og Nadler, 1997). 

David Kolb skipti reynslunámi í fjögur stig sem eru hluti af hringrás. Fyrsta stigið er 

reynsla, annað stigið er ígrundun, þriðja stigið er alhæfing og fjórða stigið er beiting (Luckner 

og Nadler, 1997). 

Ef við tökum fyrir reynslu af óhreinindum í eigin íbúð hjá notanda Viðbragðsteymisins 

gæti fyrsta stigið eða reynslustigið verið að þegar starfsmaður Viðbragðsteymisins gengur inn 

á heimili notandans upplifi hann skömm og finnist því nærvera ókunnugrar manneskju á 

heimili sínu vera óþægileg (Luckner og Nadler, 1997). 

Annað stigið eða ígrundunarstigið væri þá að notandinn hugsi afhverju hann hafi fundið 

fyrir skömm og óþægindum. Notandinn veit að starfsmaðurinn er kominn til að þrífa og laga 

til í íbúðinni og þarf því að leggja mat á aðstæður hans. Við ígrundun er líklegt að notandinn 
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komist að því að honum leið illa vegna þess hve mikil óhreinindi og óreiða er í íbúð hans 

(Luckner og Nadler, 1997). 

Á alhæfingarstiginu eða á þriðja stigi gæti hann hugsað afhverju íbúðin sé óhrein og í 

óreiðu. Sú hugsun myndi leiða í ljós  að notandi hafi ekki verið nógu duglegur að sinna 

heimilisstörfum og ef hann væri duglegri að taka til hendinni á heimilinu væri staðan önnur en 

í dag. Notandinn gæti þá hugsað með sér að reynslan af því að fá ókunnuga manneskju inn á 

heimili sitt hefði verið jákvæðari ef íbúðin hefði verið hreinni (Luckner og Nadler, 1997). 

Fjórða stigið eða beitingarstigið væri þá prófun þar sem notandinn tæki til hendinni á 

heimilinu og í kjölfarið bæti aðstæður sínar í samvinnu við starfsmann Viðbragðsteymisins. Á 

fjórða stigi verður þá til ný reynsla og hringrásin heldur áfram (Luckner og Nadler, 1997). 

Dæmið um reynslunám hér að ofan lýsir jákvæðri breytingu hjá notanda og góðum 

árangri af reynslunámi. Fólk er misgott í að beita aðferðum reynslunáms eða rökhugsun og 

hefur jafnvel aðrar skoðanir en í dæminu hér að ofan á eigin ástandi. Önnur gildi og skoðanir 

notanda hefðu getað orðið til þess að notandinn hefði ekki áhuga á að taka þátt í að breyta 

aðstæðum sínum með hreingerningunum og jafnvel fundist þær óþarfar. Í slíku tilfelli væri 

þjónusta Viðbragðsteymsins einungis skaðaminnkandi þjónusta. Sem sagt íhlutun 

Viðbragðsteymsins veldur ekki alltaf reynslunámi hjá notendum, en starfsmenn hvetja til 

reynslunáms eða jákvæðra breytinga á viðhorfum og gildum notandans. Ef að notandinn sér 

að ný hegðun eða þekking gefur honum jákvæðar niðurstöður er hann líklegri til að nota þá 

hegðun eða þekkingu aftur, en allir leitast við að vera í jafnvægi (Luckner og Nadler, 1997; 

Ingunn S. U. Kristensen, 2012). 

4.2.2 Lært hjálparleysi 

Lært hjálparleysi er hugtak sem birtist fyrst í kenningu Seligman. Hugtakið fjallar um að ef 

einstaklingur upplifir neikvæðar og streituvaldandi aðstæður í langan tíma sem hann hefur 

ekki stjórn á er það lært hjálparleysi ef hann færir þessar aðstæður á aðrar aðstæður sem hann 

hefur í rauninni stjórn á. Þá gæti til dæmis einstaklingur notað þunglyndi sitt sem er þáttur 

sem hann hefur ekki stjórn á sem ástæðu fyrir algjöru aðgerðarleysi eins og til dæmis að hann 

geti ekki þrifið eigin íbúð sem er í rauninni þáttur sem hann hefur stjórn á (Ferrándiz og 

Vicente, 1997). 
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4.3 Aðferðafræði og reglur 

Viðbragðsteymið hefur aðferðafræði úr félagsráðgjöf að leiðarljósi í störfum sínum. Fjallað 

verður um hugtök og skilgreiningar sem teymið vinnur eftir hér að neðan. En þau eru 

valdefling, einstaklingsvinna, handleiðsla, heildarsýn, sjálfsákvörðunarréttur, þjónandi 

leiðsögn, case management og skaðaminnkandi þjónusta. Einnig verður fjallað um þær reglur 

sem teymið fylgir, en þær eru sambærilegar við siðareglur íslenskra félagsráðgjafa. 

 

• Valdefling: Eins og áður hefur komið fram er Viðbragðsteymið valdeflandi 

félagsþjónustu úrræði. Vald er hægt að misnota til þess að stjórna fólki, hegðun þess 

og hugsunum og getur slík mistnotkun á valdi til dæmis átt sér stað á milli 

fagmanneskju og notanda. En með valdeflingu er ætlunin að fagmanneskja og notandi 

deili valdinu og séu því jafningjar. Valdefling snýst í grunninn um að gefa notandanum 

rödd og gera hann að virkum þátttakanda í þeirri þjónustu sem hann þiggur. Valdefling 

er því ætluð einstaklingum eða hópum sem eru í veikri stöðu samanborið við 

almenning og hafa þörf fyrir aukið vald yfir eigin lífi. Slíkir einstaklingar eða hópar gætu 

til dæmis verið fatlaðir. Einnig snýst valdefling um að styrkja getu notandans til að sjá 

um sig sjálfur, en nauðsynlegt er að einstaklingur geti mætt grunnþörfum sínum til að 

hann geti verið sjálfstæður (Iðunn Ása Óladóttir, Davíð Bjarnason og Jónína 

Einarsdóttir, 2014; Toofany, 2013). 

Hvetji starfsmaður til valdeflingar notandans stuðlar það að auknum skilningi 

hjá notanda á því hverju hann raunverulega hefur stjórn á sem getur aukið jákvæðni 

hans. Þátttaka notandans er eitt einkenni valdeflingar, en þáttaka notandans getur 

verið á margan hátt. Eitt hlutverk notandans í valdeflingu er að móta þjónustuna með 

því að deila skoðunum sínum, hugmyndum og taka þátt í verki (Toofany, 2013). 

Valdefling er flókið viðfangsefni, en til að auðvelda skilning á því hefur því verið 

skipt í fjóra þætti sem felast í hugtakinu. Þeir þættir eru áhrif notanda á eigið umhverfi, 

greining á hæfni, skilningur á valdi og tilfinningar sem tengja má við mat og skilning á 

eigin valdi (Toofany, 2013). 

Margir fræðimenn hafa fjallað um valdeflingu. Katherine A. Jankowski og Paulo 

Freire töldu að valdefling verði að koma innan frá og að þeir kúguðu verði að sjá um að 

frelsa sjálfan sig. En starfsmaður gæti með aðferðum valdeflingar stuðlað að jákvæðum 
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hugarfarsbreytingum notandans og hjálpað honum að átta sig á því að hann geti meira 

en hann taldi sig geta í fyrstu. Zimmerman og Freire töldu að einstaklingar þurfi frelsi til 

valds til að geta borið ábyrgð á eigin valdeflingu og að ef einstaklingur hafi vald til eigin 

ákvarðana geti hann borið ábyrgð á eigin lífi og hamingju (Iðunn Ása Óladóttir, Davíð 

Bjarnason og Jónína Einarsdóttir, 2014). 

Margir þættir geta hindrað valdeflingu eins og fátækt, þunglyndi, kvíði og 

vonleysi eða neikvæðni sem fylgir lærðu hjálparleysi. Oft skortir þetta fólk sjálfstraust 

sem þarf til að tjá sig um þarfir sínar, reynslu, skoðanir og hugmyndir (Toofany, 2013). 

Það sem gerir teymið valdeflandi er að starfsmenn þess  gera notanda að 

jafningja sínum, meta og virða þekkingu hans á eigin ástandi, ásamt því að notast við 

rödd hans í ákvarðanatöku. En mikilvægt er að það sé samstarf á milli notandans og 

starfsmanns þegar kemur að ákvarðanatöku og íhlutun. Starfsmaður reynir að draga úr 

þörf notandans fyrir að áreiða sig á aðra og hjálpar því notandanum án þess að gera allt 

fyrir hann sem hann getur gert sjálfur. Þegar starfsmaður valdeflir getur það reynst 

margþætt og flókið, en verkfæri sem auka líkur á vel heppnaðri valdeflingu eru 

gagnrýnin hugsun, greining á styrkleikum og veikleikum notandans, ákveðni, virðing, 

hvatning og jákvæðni. Til að samvinnan gangi sem best þurfa stafsmaður og notandi 

einnig að miðla gagnlegri  þekkingu, reynslu og upplýsingum til hvors annars. Veikleikar 

og styrkleikar notandans geta breyst með tímanum og því er endurmat á þeim 

mikilvægt (Toofany, 2013) 

 

• Einstaklingsvinna: Úrvinnsla mála hjá Viðbragðsteyminu er byggt á fjórum þáttum 

einstaklingsvinnu eða kynningu, mati, íhlutun og lokun (Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Hugmyndafræði einstaklingsvinnu í félagsrágðjöf byggir á sálfélagslegum-, 

vistfræði-, og atferliskenningum. Helsta markmið einstaklingsvinnu er að hjálpa 

einstaklingnum að hjálpa sjálfum sér eða bæta líf sitt með því að leysa eigin vandamál. 

Einstaklingsvinnuferlið skiptist í fjóra hluta sem nefnast kynning, mat, íhlutun og lokun 

(Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Í kynningarhlutanum kynnist félagsráðgjafinn vandamáli notandans. Vegna 

þess að hvert mál er einstakt þarf félagsráðgjafinn í næsta skrefi eða matshlutanum að 

skilgreina vandamálin og gera það í samvinnu með notandanum. Síðan er það íhlutun, 
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en segja má að hún hefjist um leið og notandi og félagsráðgjafi hittast, því kynningar- 

og matshlutarnir hjálpa notanda að sjá vandamál sín skýrar. Í íhluturnarhlutanum er 

unnið að settum markmiðum þangað til talið er að starf félagsráðgjafa geti ekki skilað 

frekari árangri eða markmiði sé náð.  Þá hefst lokunarhlutinn, en í þeim hluta er leitast 

við að útvega notanda viðeigandi og áframhaldandi þjónustu sé þess talin þörf (Farley, 

Smith og Boyle, 2012). 

Viðbragðsteymið vinnur einstaklingsvinnu og byrjar ferlið með því að 

starfsmenn fá kynningu frá yfirmanni sínum um málið. Að því loknu setur starfsmaður 

sem á að vera ábyrgðaraðili málsins hjá Viðbragðsteyminu sig í samband við notanda 

og ákveður í samráði við hann tíma fyrir fyrstu heimsókn sína á heimilið. Síðan fer 

ábyrgðaraðilinn eða þeir starfsmenn sem eiga að annast málið í fyrstu heimsókn þar 

sem kannaðar eru aðstæður heimilisins og notandanum kynnst í eigin persónu (Ingunn 

S. U. Kristensen, 2012). 

Að lokinni kynningu tekur við matshlutinn. Þá er vandinn skilgreindur í samráði 

við yfirmann sem sér um handleiðslu Viðbragðsteymsins. Félagsráðgjafi notandans 

getur einnig komið með sérstakar hugmyndir eða beiðnir (Ingunn S. U. Kristensen, 

2012). Matið skal vinna í samræmi við óskir notanda. Í matshlutanum eru raunhæf 

markmið sett (Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Segja má að íhlutunarferlið hefjist um leið og starfsmaður hittir notanda, en 

íhlutun Viðbragðsteymisins felst helst í þrifum og félagslegri þjónustu. Einnig getur 

íhlutun teymisins náð út fyrir það vegna þess hve mikið traust getur myndast milli 

starfsmanns og notanda. Notandi hleypir starfsmanni  langt inn á sitt persónulega 

svæði og því getur myndast mikið traust. Þetta traust hefur oft verið notað til að hvetja 

notanda til að gera breytingar sem æskilegar þykja til að auka lífsgæði notandans. 

(Ingunn S. U. Kristensen, 2012). 

Lokunarstigið hefst þegar komið er að því að loka málinu af hálfu 

Viðbragðsteymisins og ljóst er að Viðbragðsteymið hefur náð markmiði sínu eða nær 

ekki lengra. Nánar verður greint frá þessu stigi í kaflanum Hvað verður um 

notandahópinn að lokinni aðkomu Viðbragðsteymisins? undir lok ritgerðarinnar 

(Ingunn S. U. Kristensen, 2012). 
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• Handleiðsla: Handleiðsla er mikilvægt tæki til að finna sem farsælasta lausn á 

vandamálum og til að bæði læra og þróast sem þjónustuúrræði. Viðbragðsteymið 

notast við handleiðslu. Upphaflega var handleiðsla notuð innan félagsráðgjafar til að 

opna faglegar umræður um kenningar og aðferðir, ásamt því að hún var tæki til að 

koma þekkingu á framfæri. Með handleiðslu er hægt að fá ráð, álit og speglun eða 

ígrundun á eigin aðferðum. (Gould og Baldwin, 2004).  

Handleiðsla er eitt af þeim verkfærum sem félagsráðgjöf notar til að þróast í 

rétta átt sem fræðigrein og til að rétt sé unnið í málum sem félagsráðgjafar taka sér 

fyrir hendur til að auka gæði allrar starfsemi þeirra.  Handleiðsla er því nokkurskonar 

gæðastjórnunartæki sem ætlað er að tryggja betri árangur. Hún leggur einnig áherslu 

á að geta eða hæfileikar skili sér í verki þar sem sá handleiddi tekur virkan þátt í að 

útbúa lausnir(Gould og Baldwin, 2004; Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Handleiðsla er mismunandi eftir löndum. Bandaríkin líta á handleiðslu sem 

stigveldi þar sem yfirmaður er algjörlega við stjórnvölin og samskipti hans við 

undirmenn sína er nokkurskonar stjórnunartæki þar sem hann getur kannað hvort 

undirmenn hans séu að framfylgja ákveðnum aðferðum og reglum. Í löndum 

Skandinavíu er handleiðsla til að fá hlutlaust álit eða fræðslu frá hæfum aðilum sem 

tilheyra oft öðrum stofnunum eða fyrirtækjum. Hins vegar eru félagsráðgjafar á 

norðurlöndunum að nota handleiðslu sem daglegan umræðuvettvang þar sem deilt er 

bæði nýrri og eldri þekkingu og er hún því vettvangur þar sem félagsráðgjafar 

fá  faglegan stuðning og ráðgjöf (Gould og Baldwin, 2004). 

Viðbragðsteymið vinnur eftir bandaríska módelinu og notar handleiðslu sem 

gæðastjórnunartæki þar sem yfirmaður fær yfirsýn yfir það hvort starfsmenn hans séu 

að beita æskilegum aðferðum og fylgja reglum. Handleiðsla í þessu formi skilar betri 

árangri fyrir Viðbragðsteymið því starfsmenn þess búa yfir mismunandi menntun og 

reynslu og fæstir eru með prófgráðu frá Háskólum. Starfsmennirnir búa því ekki yfir 

sömu þekkingu og reynslu og yfirmaður þeirra. Þessi aðferð kemur einnig að góðum 

notum til að þróa og efla teymið. Því með handleiðslu geta starfsmenn fengið ráð, álit 

og speglun eða ígrundun á eigin aðferðum. Handleiðsla er einnig gott tæki til að læra 

af mistökum (Gould og Baldwin, 2004). Með þessu móti miðlar yfirmaður reynslu sinni 
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og þekkingu til starfsmanna sinna sem nýtist þeim á beinan hátt í verki og því má kalla 

samskipti yfirmanns og starfsmanns reynslunám (Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Handleiðslan fer aðallega fram á vikulegum fundum innan Viðbragðsteymisins 

þar sem allir starfsmenn sitja ásamt yfirmönnum og hvert mál er rætt fyrir sig. Þar er 

rætt hver staðan er á málunum, hvað starfsmaður aðhafðist í liðinni viku og hvert 

næsta skref gæti verið. Á þessum fundum geta starfsmenn og yfirmaður deilt 

persónulegum skoðunum sínum. Yfirmaður getur þá ígrundað aðferðir og aðgerðir 

starfsmanna sinna og notað þekkingu sína og reynslu til að beina starfsmönnum sínum 

á réttar brautir (Ingunn S. U. Kristensen, 2012). 

  

• Heildarsýn:  Öll mál Viðbragðsteymisins eru einstök og því þurfa  starfsmenn að vera 

sveigjanlegir og skapandi til að finna sem farsælasta lausn á þeim vandamálum sem 

teymið glímir við hverju sinni. (Gould og Baldwin, 2004). Viðbragðsteymið þarf því að 

beita heildarsýnsem felur í sér að líta á félagslegar, tilfinningalegar og námslegar 

aðstæður einstaklinga út frá öllum mögulegum hliðum eða sjónarhornum 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b). 

Með heildarsýn er markmiðið að bæta lífskjör einstaklinga, hópa og samfélaga 

með því að horfa á einstaklinginn og samfélagið sem eina heild  (Farley, Smith og Boyle, 

2012). 

Viðbragðsteymið reynir eftir bestu getu að byggja ákvarðanir sínar og aðferðir 

á kenningum, niðurstöðum rannsókna og starfsreynslu. Það að starfsmenn geti hlýtt 

samvisku sinni og sannfæringu, hafi verksvit og frumkvæði eru æskilegir kostir 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a). 

Þegar starfsmenn Viðbragðsteymsins beita heildarsýn þurfa þeir að hafa í huga 

hverjir líkamlegir eða andlegir kvillar notenda séu og hver einkenni þeirra kvilla séu, 

hvar styrkleikar og veikleikar notenda liggja, hvert tengslanet þeirra sé og hvaða 

úrvinnsluleiðir eru í boði. Við úrvinnslu hvers máls sem eru öll á sinn hátt einstök, þarf 

starfsmaður að hafa að leiðarljósi hvernig þekking og þær aðferðir sem starfsmaður 

hefur lært í gegnum tíðina getur komið að notum í hverju máli fyrir sig (Gould og 

Baldwin, 2004; Farley, Smith og Boyle, 2012; Ingunn S. U. Kristensen, 2012). 
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• Þjónustustjórnun (Case management): Þjónustustjórnun er aðferð þar sem fagaðili 

notandar þekkingu sína á þeim úrræðum sem í boði eru í samfélaginu til að hjálpa 

notanda í margþættu lífi hans. Viðbragðsteymisstarfsmenn kynnast oft áhugamálum 

og hvar vilji notanda liggur er snýr að breytingum í hans eigin lífi. Því er æskilegt að 

Viðbragðsteymisstarfsmenn þekki til úrræða sem í boði eru fyrir einstaka notendur 

(Farley, Smith og Boyle, 2012).  

 

• Skaðaminnkandi þjónusta: Í mörgum tilfellum er Viðbragðsteymið einungis 

skaðaminnkandi þjónusta. Skaðaminnkandi þjónusta er þegar ekki er endanlega 

læknað eða dregið algjörlega úr vanda einstaklings, heldur er lögð áhersla á að bættar  

aðstæður í nærumhverfi einstaklingsins til að gæta heilbrigði hans (Inciardi og 

Harrison, 1999). 

 

• Samskipti: Viðbragðsteymið hefur einnig sérstakar aðferðir þegar kemur að 

samskiptum við notendur. Ætlast er til þess af Viðbragðsteymisstarfsmönnum að 

þeir fari fordómalausir inn á heimili og dæmi hvorki notanda, né aðstæður hans. 

En starfsmönnum teymsins ber að virða sjálfsákvörðunarrétt notanda, en virðing 

fyrir honum getur stuðlað að myndun gagnkvæmrar virðingar og trausts á milli 

starfsmanns og notanda sem nýtist vel fyrir framvindu málsins. 

Sjálfsákvörðunarréttur okkar Íslendinga er varinn víða í íslenskum lögum og 

sáttmálum sem skrifað hefur verið undir. Fjallað er meðal annars um hann í lögum 

um málefni aldraðra, fatlaðs fólks og barna. Einnig er hann varinn í ýmsum 

sáttmálum sameinuðu þjóðanna er varða réttindi fólks. Sjálfsákvörðunarréttur 

felst í réttindum sem ákvarðar að fólk eigi að vera laust við takmarkanir á eigin 

frelsi til að stjórna eigin lífi. Samkvæmt sjálfsákvörðunarrétti á notandi sem sagt að 

vera í fullum rétti til að taka rökréttar og skynsamlegar ákvarðanir er varða hann 

sjálfann. Oft kemur til átaka á milli fagfólks og notanda þegar kemur að 

sjálfsákvörðunarrétti. En þá telur fagmanneskjan sig vera að gæta hagsmuna 

notandans sem telur sig vera meiri sérfræðing í eigin lífi og finnst því að 

fagmanneskjan sé að vega að sjálfsákvörðunarrétti sínum (Ursin, 2009; Ingunn S. 

U. Kristensen, 2012).         
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 Þjónandi leiðsögn (gentle teaching) er aðferð sem John McGee þróaði á 

áttunda ártugnum. Þá nálgast starfsmaður notanda af umhyggju, blíðu og virðingu. 

Þessi aðferð er líkleg til að efla traust og tengsl notanda og starfsmanns. 

Starfsmaður sem notandi treystir er í kjörstöðu til hvetja notanda til þátttöku, þar 

sem notandi finnur fyrir öryggi og kærleika í návist starfsmanns. Virðingin og 

umhyggjan sem notandi finnur fyrir verður til þess að notandi veit að starfsmaður 

vill honum vel og það stuðlar að betri árangri og samstöðu. Aðferðin er sérlega 

hentug fyrir notendahóp Viðbragðsteymisins sem inniheldur oft viðkvæma 

einstaklinga (Ingunn S. U. Kristensen, 2012;Siepkamp, 2010).    

 

• Siðareglur félagsráðgjafafélags Íslands: Viðbragðsteymið tileinkar sér ýmis reglur 

sem finna má í siðareglum félagsráðgjafa, en bætir við reglum sem ætlað er að 

sporna gegn slæmum ákvörðunum sem gætu mögulega átt sér stað vegna þekkingar- 

eða reynsluleysis starfsmanns. 

Það sem er skylt með siðareglum félagsráðgjafa og hvernig starfsmenn 

Viðbragðsteymisins sinna starfi sínu er að þeir starfa undir þagnarskyldu og þurfa að 

reyna að gæta þess sem þeir láta frá sér munnlega og skriflega.  Þeir þurfa eftir bestu 

getu að koma í veg fyrir misskilning og mistúlkun. Starfsmenn þurfa því að sýna varkárni 

þegar kemur að því að gefa notendum loforð. Það er mikilvægt að það sem starfsmaður 

lofar verði staðið við og sé því bæði raunhæft og réttlátt. Þó að það sé góður kostur að 

starfsmaður Viðbragðsteymsins hlýði samvisku sinni og sannfæringu þarf hann að 

þekkja sinn stað og ekki taka stórar ákvarðanir án þess að vera búinn að ræða það við 

yfirmann sinn eða félagsráðgjafa notanda. (Ingunn S. U. Kristensen, 2012; 

Félagasráðgjafafélag Íslands, e.d.-a).     

4.4 Dæmisaga um tengsl Viðbragðsteymisins og notanda 

Hér verður gerð grein fyrir því hvernig starfsmaður Viðbragðsteymsins notar þekkingu sína í 

samskiptum við notanda. Þess ber að geta að dæmið er að öllu leyti uppspuni og eru 

persónurnar Helena, Fríða, Ingvar og Stefán ekki til í alvörunni. 

Heimaþjónustustarfsmenn sem sinntu þrifum á íbúð Helenu áttu erfitt með að athafna 

sig vegna mikils dóts sem hafði safnast upp í íbúðinni og kvörtuðu yfir því við yfirmenn sína. 

Félagsráðgjafi á vegum Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða sem kallaður 
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verður Ingvar, sendi því yfirmanni Viðbragðsteymisins bréf þar sem hann óskaði eftir þjónustu 

þess. Í bréfinu sagði hann frá dótinu sem safnast hafði saman í íbúð Helenu. Ásamt því að 

nefna að hún væri öryrki og hafi verið greind með þunglyndi, kvíða og ADHD þá nefndi Ingvar 

einnig að hún væri félagslega einangruð og hefði lokað á þjónustu áður. Á heimilinu byggi 

einnig 15 ára dóttir Helenu sem heitir Fríða. 

Það er mikilvægt að fá upplýsingar um hagi notenda áður en hafið er störf til að 

starfsmaður geti metið hvernig best sé að nálgast málið. Í bréfi Ingvars kom fra að Helena hafði 

lokað á þjónustu sem hún hefur þegið og má því telja málið viðkvæmt. Teymið vinnur eftir 

aðferðum og reglum sem líklegar eru til að skila árangri við erfiðar aðstæður sem þessar. En 

teymið nálgast fólk eins og Helenu af nærgætni, virðingu og mætir því þar sem það er statt. 

Starfsmaður setur sig því í spor notanda til að sjá við hvaða raunveruleika hann býr. Útfrá þeirri 

athugun er hægt að öðlast dýpri skilning á aðstæðum hans sem hjálpar starfsmanni þegar 

kemur að ákvarðanatöku. 

Viðbragðsteymið beitir heildarsýn og horfir því á málið út frá mörgum þáttum eins og 

að hún er félagslega einangruð, þunglyndis- og kvíðasjúklingur, með söfnunaráráttu og ADHD, 

ásamt því að vera  móðir sem á eina dóttur sem býr á heimilinu. Einnig þyrfti starfsmaður að 

skoða málið út frá tengslaneti hennar og stöðu í samfélaginu og að lokum reyna að setja sig í 

spor Helenu og dóttur hennar, en þær hafa líklega sínar skoðanir á stöðu mála. 

Yfirmaður Viðbragðsteymsins fól málið í hendur starfsmanns að nafni Stefán á 

vikulegum fundi Viðbragðsteymisins og eftir fundinn tók hann upp símtólið og hringdi í Helenu 

til að finna tíma.  

Starfsmaður heimsótti Helenu vikulega og eftir hverja heimsókn skrifar hann í 

greinargerð, þar sem hann merkir inn dagsetningu og skrifar það sem hann gerði þann dag, 

ásamt því að skrifa upplýsingar sem gætu nýst við framvindu máls Helenu. 

Helena er með ADHD og er það líklegur þáttur til að hafa áhrif á getu hennar til að 

skipuleggja sig og koma hlutum í verk. Eitt af markmiðum Viðbragðsteymisins er að virkja 

notendur. En eftir að Stefán hafði unnið inn traust Helenu og aukinn áhugi hennar á verkefninu 

var augljós ákvað hann að útbúa lista yfir heimilisverk sem Helena gæti framkvæmt á meðan 

starfsmaður væri ekki á staðnum. Þessa hugmynd sína bar Stefán undir yfirmann sinn á næsta 

vikulega fundi Viðbragðsteymisins og var hugmyndin samþykkt af yfirmanni. Mikilvægt er að 

starfsmaður og notandi vinni slíkann lista í samvinnu, svo að samþykki notanda liggji fyrir og 
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einnig svo hann sé raunhæfur. Listinn þarf að vera valdeflandi og er því mikilvægt að 

Stefán  geri sér grein fyrir hvað Helena gæti mögulega ráðið við til að auka sjálfstraust hennar. 

En eitt af markmiðum Viðbragðsteymisins er að langtímaárangur náist og er aukið sjálfstraust 

Helenu lykilþáttur í langtímaárangri og valdeflingu. Listinn hjálpaði Stefáni að auka afköst í 

hverri heimsókn á heimilið, en áður sá hann um að vaska upp uppsafnað leirtau og hnífapör, 

ásamt því að ryksuga á tveggja vikna fresti. Það orsakaði það að Stefáni miðaði hægt áfram og 

var því listinn mikil bót fyrir framvindu málsins. 

Ljóst er að Helena er með söfnunaráráttu. Henni finnst til dæmis sumir hlutir vera 

merkilegir, hafa persónulega þýðingu eða verðmætir sem er eitthvað sem mögulega enginn 

annar sér. Stefán reyndi að hjálpa henni með að greina á milli hvaða hluti mætti setja í geymslu 

eða koma betur fyrir, hverju mætti henda og hvað mætti hvetja Helenu til að selja.   

Mikið traust myndast oft á milli Viðbragðsteymisstarfsmanns og notanda vegna þess 

hve notandi hleypir starfsmanni langt inná sitt persónulega svæði með því að bjóða honum 

inn á heimili sitt og leyfa honum að handleika eigur sínar. Einnig vegna þess hve reglulega þau 

eiga samskipti. Þetta á við í máli Helenu og þegar talið var að lítið væri eftir hjá 

Viðbragðsteyminu var ákveðið að halda skilafund þar sem sætu yfirmaður Viðbragðsteymsins, 

Stefán, Ingvar og starfsmenn á vegum félagslegrar heimaþjónustu. Þar var ákveðið að láta 

félagslega heimaþjónustu byrja í þarnæstu viku, en Stefán átti að fara í eina heimsókn enn til 

að loka málinu af sinni hálfu. Einnig vegna traustsins sem Helena var farin að bera til Stefáns 

var hann beðinn um í síðustu heimsókn sinni að hvetja Helenu til meira félagslífs og spyrja 

hana hvort hún myndi hafa áhuga á því að byrja í kór, en Helena hafði áður tjáð Stefáni að hún 

hefði gaman af því að syngja og hefði verið í kór áður fyrr. Einnig kannaði hann áhuga hennar 

á að fara í Geysi sem er klúbbur fyrir fólk sem hefur verið félagslega einangrað vegna 

geðsjúkdóma eins og Helena hafði verið í mörg ár (Klúbburinn Geysir, e.d.). 

4.5 Hvað verður um notendahópinn að lokinni aðkomu Viðbragðsteymisins? 

Viðbragðsteymið er einungis tímabundið inn á heimilum eða rétt á meðan þörfin er til staðar. 

Markmið Viðbragðsteymisins er að valdefla notendur sína og styrkja getu þeirra til sjálfstæðs 

lífs. Því er það ætlunin að notandi geti haldið heimili sínu við sjálfur án utanaðkomandi hjálpar. 

Sé notandi ekki fær um það er það hlutverk starfsmanns Viðbragðsteymsins að meta getu 

einstaklingsins út frá styrkjum hans og veikleikum og koma skilaboðum áleiðis um hvers konar 

þjónustu er æskilegt að notandi hljóti. Það er oft gert á skilafundum ef málið er umfangsmikið. 
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Algengast er að þeir notendur sem þurfa áframhaldandi aðstoð hljóti þjónustu frá félagslegri 

heimaþjónustu (Ingunn S. U. Kristensen, 2012). Allir aldurshópar eiga rétt á félagslegri 

heimaþjónustu og er þörf umsækjanda fyrir slíka þjónustu metin í hverju einstöku máli fyrir 

sig. Sveitarfélag fer með yfirstjórn yfir félagslegri heimaþjónustu, en notendur sækja um slíka 

þjónustu hjá þjónustumiðstöð þar sem viðkomandi er búsettur. Félagsleg heimaþjónusta er 

hugsuð fyrir þá sem vegna skertrar getu hafa ekki tök á því að sjá hjálparlaust um heimilishald 

og persónulega umhirðu. Oft vegna fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða 

fötlunar. Markmið þjónustunar er að efla notanda til sjálfsbjargar og gera honum mögulegt að 

búa sem lengst í heimahúsi. Félagsleg heimaþjónusta sinnir ýmis verkefnum á heimilum eins 

og við heimilishald, persónulega umhirðu, félagslegan stuðning og gæslu og umönnun barna 

og unglinga (Reykjavíkurborg, e.d.; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, 40/1991). 

 Eins og áður hefur komið fram er Viðbragðsteymið einungis tímabundið úrræði og 

veitir því ekki eftirfylgd. Eftirfylgnin er fyrst og fremst í höndum fagaðila sem starfa með 

viðkomandi notanda eins og félagsráðgjafi og jafnvel starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu 

eða annarra þjónustuúrræða sem starfa inn á heimili notanda. Það hefur gerst að notendur 

missa aftur tökin á heimili sínu og því er Viðbragðsteymið aftur kallað inn á heimili hans 

(Ingunn S. U. Kristensen, 2012) 

 Máli telst lokið af hálfu Viðbragðsteymsins þegar búið er að halda skilafund sé þess 

þörf og starfsmaður Viðbragðsteymsins er búinn að gera notanda ljóst um framhaldið eftir að 

hann hefur lokið störfum. Lokaskrefið er þegar starfsmaður Viðbragðsteymsins sendir 

greinargerð á yfirmann Viðbragðsteymsins og  félagsráðgjafa viðkomandi notanda. Í 

greinargerðinni kemur fram hvað starfsmaður gerði á heimilinu í hverri heimsókn fyrir sig sem 

merkt er með dagsetningu. Einnig staða notanda í byrjun og staða notanda í lokin þar sem 

nytsamlegar upplýsingar um ástand og getu notanda skal koma fram (Ingunn S. U. Kristensen, 

2012). 

5 Umræður og lokaorð 

Tilgangur ritgerðarinnar var að svara hvað einkennir gott félagsþjónustukerfi og hvers vegna 

þjónustuúrræði eins og Viðbragðsteymið sé þarft úrræði innan félagsþjónustukerfisins. 
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Helstu einkenni góðs  félagsþjónustukerfis er að það sé auðvelt fyrir notendur að 

verða sér úti um upplýsingar um þau þjónustuúrræði sem eru í boði. Einnig að 

þjónustuúrræðin séu bæði  fjölbreytt og sérhæfð ásamt því að  gæði séu góð, kostnaður lítill 

og auðvelt og ódýrt sé að skipta um þjónustuaðila. Mikilvægt er að þjónustuúrræðin séu 

valdeflandi fyrir notendur og þeir hafi því rödd og val þegar kemur að eigin þjónustu. Að 

þjónustuveitendur beiti heildarsýn er einnig mikilvægt því vandi notenda getur verið 

margþættur og er  ekki nóg að líta á notanda sem einstakling, heldur einstakling í umhverfi 

sínu . (Brennan, Cass, Himmelweig og Szebehely, 2012;Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d.). 

Til þess að þessir kostir sem hér á undan voru gefnir séu til staðar í 

félagsþjónustukerfinu þurfa ýmsir þættir að vera til staðar. Einn þessara þátta er samkeppni 

á markaði sem gerir það að verkum að fjölbreyttni á markaði eykst, gæði þjónustu aukast og 

kostnaður minnkar. Fjölbreyttni og gæði aukast hjá vegna þess að þjónustuaðilar sem starfa í 

gróðaskyni vilja sérhæfa sig og auka framboð sitt til að draga til sín fleiri viðskiptavini eða 

notendur. Samkeppni við þjónustuúrræði sem eru að hluta til eða að mestu greidd að ríkinu 

og starfa ekki í gróðaskyni eru oft ódýrari fyrir notendur sem verður til þess að kostnaður 

minnkar. Það sem getur minnkað kostnað hjá þjónustuveitendum í félagsþjónustu er til 

dæmis að minnka menntunarskilyrði fyrir starfsfólk sitt sem getur dregið úr launakostnaði. 

Það kemur þó ekki mikið að sök, því gæði eru sýnilegt fyrirbrigði (Brennan, Cass, Himmelweig 

og Szebehely, 2012). 

Annar þessara þátta er upplýsingaflæði til notenda þar sem notendur geta á 

auðveldan máta fræðst um þau úrræði sem í boði eru, ásamt því að auðvelt sé fyrir þá að 

skipta um þjónustuaðila og það sé þeim ekki dýrkeypt. Til að nálgast upplýsingar geta 

notendur til dæmis  farið í þá þjónustumiðstöð sem starfar í þeirra hverfi, rætt við 

félagsráðgjafa sinn, ásamt því að afla sér sjálfir upplýsinga á netinu (Brennan, Cass, 

Himmelweig og Szebehely, 2012; Reykjavíkurborg, 2016; Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga,  40/1991). 

Valdefling er annar þáttur þar sem þjónustuaðilar innleiða notendahlutdeild sem 

gefur þeim rödd og val um eigin þjónustu, þar sem notandi getur haft bein áhrif á þá 

þjónustu sem hann fær. Valdeflandi þjónustuúrræði styrkja notanda til að hann geti lifað eins 

sjálfstæðu og góðu lífi og unnt er. Þá er greint hæfni hans út frá styrkleikum og veikleikum til 
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að auka skilvirkni þjónustunnar og þátttöku notandans (Toofany, 2013; Lára Björnsdóttir, 

2006). 

Heildarsýn er einnig mikilvægur þáttur þar sem þjónustuaðilar eru sveigjanlegir og 

skapandi til að finna sem farsælasta lausn fyrir einstaka notendur. Heildarsýn felst í því að 

láta á félagslegar, tilfinningalegar og námslegar aðstæður einstaklinga út frá öllum 

mögulegum sjónarhornum eða hliðum. Með heildarsýn er markmiðið að bæta lífskjör 

einstaklinga, hópa og samfélaga með því að horfa á samfélagið og einstaklinginn sem eina 

heild (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b; Gould og Baldwin, 2004; Farley, Smith og Boyle, 

2012).  

 Ofantaldir þættir sem tengjast Viðbragsðteyminu eru valdefling, heildarsýn og 

aðgangur að upplýsingum. Einnig er menntunarskilyrði starfsmanna ekki háskólagráða sem 

dregur úr launakostnaði sem borgaður er af Reykjavíkurborg, ásamt því að þjónustan er 

notendum ókeypis (Ingunn S. U. Kristensen, 2012;Brennan, Cass, Himmelweig og Szebehely, 

2012). 

 Margþættar ástæður liggja að baki þess að telja mætti Viðbragðsteymið sem mikilvægt 

þjónustuúrræði innan félagsþjónustukerfis Reykjavíkur. En ekki var til farsæl lausn á 

verkefnum sem þóttu til dæmis of erfið eða tímafrek fyrir félagslega heimaþjónustu eða önnur 

þrifafyrirtæki. Viðbragðsteymið sem er tímabundin aðstoð inn á heimilum var stofnað til að fá 

farsælli lausn á slíkum verkefnum og til að flýta mætti fyrir aðkomu annarra þjónustuaðila inn 

á heimilin og þannig styrkt íbúann til að geta búið sem lengst heima hjá sér. Telja má að 

árangurinn sem næst með Viðbragðsteyminu sé að mestu tilkominn vegna þess að það starfar 

eftir mörgum aðferðum og reglum félagsráðgjafar. Teymið vinnur einstaklingsvinnu að hætti 

félagsráðgjafar. Einnig er það í  handleiðslu sem gerir það að verkum að reynslu- og 

þekkingarmeiri yfirmaður getur fylgst með starfsháttum starfsmanna sinna og miðlað reynslu 

sinni og þekkingu beint til þeirra sem þeir geta nýtt strax í verki (Gould og Baldwin, 2004; 

Farley, Smith og Boyle, 2012). Mikið traust skapast oft á milli starfsmanns og notanda sem er 

að miklu leyti tilkomið vegna innleiðingu grunngilda félagsráðgjafar í starfsháttum 

Viðbragðsteymisins þar sem starfsmaður fer fordómalaus inn á heimili notandans og dæmir 

því hvorki hann, né aðstæður hans. Einnig ber starfsmaður virðingu fyrir notanda og virðir 

sjálfsákvörðunarrétt hans (Ingunn S. U. Kristensen, 2012). Úrræðið er valdeflandi og beita 

starfsmenn teymisins því jákvæðni, hvatningu og mati á veikleikum og styrkleikum notenda til 
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að styðja notanda til sjálfshjálpar og  í að lifa sjálfstæðu og góðu lífi (Toofany, 2013). Einnig 

horfir teymið ekki einungis á einstaklinginn, heldur á einstaklinginn í umhverfi sínu og beitir 

heildarsýn við þá athugun. Viðbragsðteymið skoðar því mál ekki einungis út frá óhreinindum 

og uppsöfnuðu dóti, heldur líka út frá tengslaneti notanda og persónueinkennum hans (Ása 

Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d). Oft myndast mikil 

tengsl milli notenda og starfsmanna Viðbragðsteymisins vegna þess hve regluleg og 

persónuleg samskipti þeirra eru. Ókosturinn við það að Viðbragðsteymið sé tímabundið úrræði 

inn á heimilum notanda er að rjúfa þessu tengsl.  En þeirri þekkingu sem hlýst af samskiptum 

þeirra er þó  haldið til haga með greinargerð starfsmanns sem er send til félagsráðgjafa 

viðkomandi notanda. Notendur eru líklegri til að líta á starfsmenn Viðbragðsteymisins sem 

jafningja sinn, heldur en til dæmis félagsráðgjafa sinn sem hjálpar starfsmanni við að starfa á 

jafningjagrundvelli og því er starfsmaður Viðbragðsteymsins í kjörinni stöðu til að valdefla 

notendur. En Viðbragðsteymið hefur það að markmiði að virkja notendur sína bæði í 

heimilisstörfum og í félagslífi ef þess krefur. En Viðbragðsteymisstarfsmenn leggja upp með að 

þekkja ýmis úrræði sem í boði eru fyrir einstaka notendur. Með fyrrnefndum aðferðum nær 

teymið langtímaárangri, sem næst ef vel til tekst að auka sjálfstæði og sjálfstraust notenda. 

(Farley, Smith og Boyle, 2012; Ingunn S. U. Kristensen, 2012).  
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