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Ágrip 

Bakgrunnur: Með aukinni tækni og framþróun í læknisfræði eru sífellt fleiri börn sem lifa af alvarleg 

veikindi og kvilla. Umönnun barna með fjölþætt heilsufarsvandamál hefur með árunum verið að færast 

sífellt meira af sjúkrahúsum og inn á heimili barnsins þar sem þeim er sinnt af fjölskyldu sinni ásamt 

fagfólki. Með aðstoð tækninnar hefur þessum börnum verið gert mögulegt að búa heima hjá sér þrátt 

fyrir lífsógnandi ástand.  

Tilgangur: Að skoða þarfir foreldra sem eiga börn sem þarfnast flókinnar og tæknilegrar umönnunar 

heima og hvaða stuðningsúrræði eru í boði fyrir þá. 

Aðferð: Heimilda var aflað úr rafrænum gagnagrunnum PubMed, Cinahl og Scopus ásamt 

ScienceDirect og Google Scholar. Notast var við fyrirfram ákveðin leitarorð og inntökuskilyrði. Leitað var 

að ritrýndum fræðigreinum sem skrifaðar voru eftir árið 2001 og fjölluðu um þarfir foreldra barna yngri 

en 18 ára með flóknar eða tæknilegar þarfir sem búa heima. 

Niðurstöður: 12 greinar stóðust leitarskilyrði. Niðurstöður leiddu í ljós að helstu þarfir foreldra barna 

með flóknar þarfir eru; andlegar, félagslegar, fjárhagslegar og líkamlegar þarfir, þörf fyrir upplýsingar og 

kennslu, þörf fyrir einkalíf og þörf fyrir sjálfseflingu en allt þetta hafði áhrif á lífsgæði þeirra. Helstu 

stuðningsúrræði þessara foreldra eru heimahjúkrun, stuðningshópar og hvíldarinnlagnir. 

Umræða: Foreldrar sem eiga tækniháð börn og annast þau heima eru með fjölþættar þarfir sem hafa 

áhrif á lífsgæði þeirra. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir þörfum þessara foreldra í 

þeim tilgangi að mæta þörfunum eins og best verður á kosið og þannig stuðla að bættum lífsgæðum 

bæði fyrir barnið og fjölskyldu þess í heild sinni.  

 

Lykilorð: Flóknar og tæknilegar þarfir, þarfir foreldra, Þarfapýramídi Maslow, stuðningsúrræði.  
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Abstract 

Backround: With increased technology and progress in medicine there is an increasing number of 

children who survive serious illnesses and ailments. Caring for a child with complex care needs has 

over the years been moving from the hospital to the child's home where it is cared for by the family or a 

professional. With the help of technology it has been made possible for these children to live at home 

despite their life threatening situation.  

Aim: To examine the needs of parents who have children that are in the need of complex and technical 

care at home and what support is offered to them. 

Methods: References were gathered from electronic databases of PubMed, Cinahl and Scopus as well 

as ScienceDirect and Google Scholar. Predetermined keywords and admission requirements were 

used. Search was conducted for peer-reviewed scientific articles that were written after the year 2001 

and discussed needs of parents of children under the age of 18 with complex or technological needs 

living at home.  

Results: 12 sources passed the search criteria. Results revealed that the needs of parents of children 

with complex care needs are; mental, social, financial and physical needs, need for information and 

teaching, privacy and empowerment, all of which influenced their quality of life. The main supportive 

measures of these parents are home care, support groups and respite care. 

Discussion: Parents who have technical dependent children and take care of them at home have a 

multitude of needs that affect their quality of life. It is important that nurses understand the needs of 

parents in order to assist them as much as possible, thus contributing to improve the quality of life for 

both the child and their family as a whole. 

 

Keywords: Complex and technological needs, needs of parents, Maslow’s Hierarchy of needs, support 

care. 
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1 Inngangur 

Að annast langveikt barn heima sem þarf á miklum tæknilegum stuðningi að halda hefur oftar en ekki í 

för með sér umfangsmiklar breytingar á hinu venjubundna heimilislífi. Haga þarf umhverfi heimilisins á 

þann hátt að það samræmist þörfum barnsins og þeim tækjabúnaði sem það gæti þurft að nota yfir 

sólarhringinn, bæði innan og utan heimilisins (Wang og Barnard, 2004). Sífellt fleiri tækniháð börn hljóta 

meðferð sína heima af foreldrum eða öðrum umönnunaraðilum þar sem þau lifa af erfið veikindi í auknu 

mæli (O'Brien, 2001). Árið 2001 voru 6.000 börn í Bretlandi sem bjuggu heima fyrir háð einhverskonar 

tækni. Helsta ástæðan fyrir þessu er framfarir í tækni og læknavísindum (Kirk og Glendinning, 2002). 

Að vera foreldri er alltaf krefjandi hlutverk sem hefur veigamikil áhrif á það hvernig einstaklingurinn 

hagar lífi sínu og ráðstafar tíma sínum. Þetta hlutverk verður þó enn flóknara og yfirgripsmeira þegar 

frávik eru í heilsu eða þroska barnsins. Að eiga barn með óhefðbundnar, flóknar og tæknilegar þarfir 

gerir það að verkum að þær stöðluðu hugmyndir sem ríkja um fjölskyldulíf og þeim hlutverkum sem því 

fylgja að vera foreldri taka miklum stakkaskiptum. Með þessum nýju og breyttu hlutverkum verður álagið 

og byrðin á foreldrana meiri en í hinu hefðbundna foreldrahlutverki og skilin milli foreldra og annarra 

umönnunaraðila verða sífellt óskýrari. Foreldrarnir eru þá ekki aðeins foreldrar barnsins heldur einnig 

umönnunaraðilar þess (Leiter, Krauss, Anderson og Wells, 2004).  

Þetta hefur ekki aðeins áhrif á foreldrana heldur fjölskylduna í heild sinni. Krafan frá samfélaginu um 

að annast börn sín heima fyrir með fjölþætt heilsufarsvandamál verður sífellt meiri. Foreldrar eru í auknu 

mæli að hugsa um tækniháð börn sín heima fyrir og eru þeir helstu umönnunaraðilarnir (O’Brien, 2001). 

Heimilið er talinn besti kosturinn þar sem það tekur mið af persónulegum þörfum barnsins, þar eru bestu 

úrræðin og barnið er í aðalhlutverki (Carnevale, Rehm, Kirk og McKeever, 2008; Cockett, 2012). 

Hjúkrunarfræðingar gegna því lykilhlutverki í því að tækniháð börn geti búið heima við kjör aðstæður og 

þegið sína meðferð þar, en stærsti hluti þessara barna þiggja einhverskonar heimahjúkrun frá fagfólki 

(O’Brien, 2001). Skortur hefur verið á hjúkrunarfræðingum í þessum geira undanfarin ár en á sama tíma 

fer þessum hópi barna fjölgandi í samfélaginu með aukinni tækni og framþróun í læknisfræði (Boroughs 

og Dougherty, 2009).  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn geri sér grein fyrir helstu þörfum 

foreldra barna sem fá heilbrigðisþjónustu sína heima til þess að stuðla að bættri þjónustu við þá og 

þannig auka lífsgæði þeirra. Staðan á Íslandi er þó þannig í dag að skortur er á úrræðum fyrir sífellt 

vaxandi hóp foreldra sem sinna börnum sínum með flóknar þarfir heima. Í þessari fræðilegu samantekt 

er markmiðið að skoða hverjar þarfir foreldra sem eiga börn með flóknar og tæknilegar þarfir eru í þeim 

tilgangi að vekja athygli á þessum þörfum og þannig stuðla að bættri heilbrigðisþjónustu. Aukin þjónusta 

og stuðningur skilar sér í betri líðan foreldra og áframhaldandi virkni þeirra í samfélaginu þrátt fyrir mikla 

umönnunarbyrði. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hverjar eru þarfir 

foreldra tækniháðra barna sem dvelja heima? Hvaða stuðningsúrræði eru í boði fyrir þessa foreldra? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í fræðilegum bakgrunni þessa verkefnis verður fjallað um helstu hugtök sem tengjast viðfangsefni þess 

og þau skilgreind. Meðal annars verður þarfapýramídi Abraham Maslow útskýrður þar sem kenning hans 

um þarfir mannkynsins var notuð til hliðsjónar í þessu verkefni.  

2.1 Flóknar og tæknilegar þarfir 

Að vera tækniháður er fjölbreytt hugtak og getur bæði átt við einstaklinga sem eru háðir hátæknilegum 

vélum eins og öndunarvél og einnig þá sem eru háðir tækni sem ekki er vélræn, svo sem stóma eða 

næringarsondu (Wang og Barnard, 2004). Það er að aukast að börn með almennt flóknar þarfir séu 

einnig háð læknisfræðilegri tækni að einhverju leyti (Caicedo, 2016). Á Vesturlöndum gerir þessi tækni 

mörgum börnum kleift að lifa með ýmsa alvarlega áverka og sjúkdóma, svo sem langvinna öndunarbilun, 

sem áður fyrr hefðu leitt til dauða (Carnevale o.fl., 2008). Ein af helstu undirstöðunum í 

læknisfræðilegum þörfum barna er næring en mörg börn sem eiga við alvarlega fötlun að stríða eru ófær 

um að uppfylla næringarþörf sína munnlega og þurfa því að styðjast við næringu í gegnum sondu (Elias 

og Murphy, 2012). Með aukinni tækniþróun er það síðan að aukast að einstaklingum sem háðir eru 

læknisfræðilegum tækjabúnaði sé sinnt heima af fjölskyldu ásamt fagfólki í stað þess að vera á 

sjúkrahúsi (Boroughs og Dougherty, 2009). 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem skoðaðar voru er hugtakið „flóknar þarfir“ skilgreint mjög vítt en 

nokkuð mismunandi eftir rannsóknum. Flestar þeirra hafa átt það sameiginlegt að skilgreina flóknar þarfir 

sem þörf fyrir tæknilegan stuðning (Caicedo, 2014; Looman o.fl., 2013; MacDonald og Callery, 2007; 

Woodgate, Edwards, Ripat, Borton og Rempel, 2015) og er það sú skilgreining sem verður stuðst við í 

þessu verkefni. Þessi þörf felst í því að barnið er að einhverju leyti háð notkun læknisfræðilegra tækja í 

þeim tilgangi að bæta upp skort eða tap á lífsnauðsynlegri líkamsstarfsemi og viðhalda starfsemi 

líkamans á einn eða annan hátt til þess að koma í veg fyrir dauða eða frekari fötlun (Mesman, Kuo, 

Carroll og Ward, 2013; Wang og Barnard, 2004). Dæmi um slíka tækni er barkatúba (e. tracheostomy), 

öndunarvél, sogvél, blóðskilunarvél, næring um sondu eða í æð, stóma, lyf í æð, súrefnisgjöf o.fl. 

(Caicedo, 2016; Heaton, Noyes, Sloper og Shah, 2005; Kirk, Glendinning og Callery, 2005; McDonald, 

McKinlay, Keeling og Levack, 2016). Einnig eiga þessi börn oft við einhvers konar hreyfiskerðingu að 

stríða og því styðjast mörg við lyftara eða önnur tæki til að aðstoða þau við hreyfingu. Það er nokkuð 

fjölbreytt hvaða læknisfræðilegu tækni þessi börn eru háð eftir undirliggjandi sjúkdómsástandi og hvort 

hennar er þörf stöðugt allan sólarhringinn, hluta úr degi eða aðeins eftir þörfum. Ásamt tæknilegum 

stuðningi þurfa mörg þessara barna mikla umönnun og aðstoð við athafnir daglegs lífs. Umönnunin er í 

flestum tilfellum að stórum hluta veitt af foreldrum barnsins en margar fjölskyldur fá einnig aðstoð frá 

hjúkrunarfræðingum heimahjúkrunar auk þess sem barnið er í reglulegu lækniseftirliti. Einnig eru dæmi 

um að börn fái þjónustu annarra fagstétta eins og sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa o.fl. til að þau 

viðhaldi eins góðri andlegri og líkamlegri getu og mögulegt er (Elias og Murphy, 2012; Woodgate o.fl., 

2015).  
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2.2 Hvað felst í að annast tækniháð barn heima? 

Hlutverk foreldra sem annast tækniháð börn heima geta verið margslungin og flókin. Ólíkt öðrum 

foreldrum þurfa þeir ekki bara að sinna hinu almenna foreldrahlutverki og öllu sem því fylgir heldur þurfa 

þeir einnig að bregða sér í fjölbreytt hlutverk sérfræðinga á hinum ýmsu sviðum og framkvæma jafnvel 

athafnir sem að öllu jöfnu kæmu í hlut fagaðila ef barnið væri á sjúkrahúsi. Þessar athafnir eru 

miskrefjandi og eru mismunandi eftir sjúkdómsástandi barnsins sem og heilsufarsástandi þess hverju 

sinni. Þeir verkþættir sem foreldrar tækniháðra barna þurfa að sinna eru meðal annars sogun úr 

öndunarvegi, næringargjöf um sondu, lyfjagjafir og aðstoð við hreyfingu og athafnir daglegs lífs (Nicholl 

og Begley, 2012). Einnig er stöðugt eftirlit annar mikilvægur þáttur umönnunar sem þessir foreldrar eyða 

gjarnan miklum tíma í að sinna, jafnvel á nóttunni (McCann, Bull og Winzenberg, 2012). Foreldrarnir eru 

stöðugt að fylgjast með ástandi barnsins, breytingum á heilsufari þess og að allur tækjabúnaður sem 

barnið þarf á að halda virki. Þetta á sérstaklega við um foreldra barna sem þurfa á öndunarstuðning að 

halda þar sem fylgjast þarf vel með því að öndun barnsins sé fullnægjandi (Woodgate o.fl., 2015). Þess 

má því geta að barnið er ekki aðeins háð tækjabúnaðinum heldur er það einnig háð því að hafa stöðugt 

þjálfaðan umönnunaraðila til staðar eða auðveldlega aðgengilegan allan sólarhringinn (Heaton o.fl., 

2005). 

Þegar kemur að tækjabúnaðinum sem barnið er háð er ekki nóg að fylgjast aðeins með og aðstoða 

barnið þegar það er að nota tækið heldur eru ýmsir aðrir þættir sem foreldrarnir þurfa stöðugt að hafa í 

huga. Þeir þurfa að kunna að meðhöndla tækið, tengja það, þrífa það, undirbúa það til notkunar, skipta 

um hina ýmsu hluti, panta vörur sem tilheyra búnaðinum og jafnvel kenna öðrum umönnunaraðilum á 

alla þessa þætti (Heaton o.fl., 2005).  

2.3 Aðlögun foreldra að nýju hlutverki 

Flestir foreldrar hafa fyrirfram ákveðnar hugmyndir um að annast barnið sitt og allar þeirra þarfir hvort 

sem þær eru líkamlegar eða andlegar, en þegar í ljós kemur að barnið þarfnast meiri stuðnings en ella 

geta foreldrarnir oft ekki uppfyllt þessar væntingar sínar. Börnin þarfnast mun meiri aðstoðar en áður og 

allt sem snýr að heilbrigði barnsins bætist ofan á grunnþarfir þess (Roberts og Lawton, 2001). Þessu 

nýja og tiltölulega óviðbúna hlutverki fylgir mikið álag á ýmsum sviðum. Foreldarnir geta upplifað 

aðskilnað við barn sitt þar sem umönnun þess er að hluta í umsjá fagaðila. Að geta ekki sinnt 

foreldrahlutverkinu eins og þau gerðu ráð fyrir eykur álagið til muna. Í kringum tímabil 

sjúkdómsgreiningar upplifa foreldrar oft mikið álag og óvissu sem getur varað lengi á eftir. Í kjölfarið 

getur komið upp þunglyndi hjá foreldrum, áfall, afneitun eða í sumum tilfellum ákveðinn léttir. Að takast 

á við aðstæður (e. coping) er hugtak skilgreint sem sífelld breyting á hugrænni og atferlislegri viðleitni til 

að takast á við innri og ytri kröfur sem eru krefjandi og yfirþyrmandi fyrir úrræði einstaklingsins. Margar 

úrlausnir eru til í þeim tilgangi að efla aðlögunareiginleika fjölskyldna og eru hjúkrunarfræðingar þar í 

kjöraðstöðu, svo sem með því að veita félagslegan stuðning. Félagslegur stuðningur hefur lengi verði 

þekktur sem einskonar stuðpúði (e. buffer) sem dregur úr álaginu í tengslum við veikindi barnsins. Álag 

í fjölskyldunni hefur áhrif á aðlögunarhæfileika hennar í heild sinni það er því mikilvægt að draga úr 

endurteknum álagsþáttum (Melnyk, Feinstein, Moldenhouer og Small, 2001). 
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Í rannsókn O‘Brien (2001) virtist það að vera á varðbergi vera aðferð sem foreldrar beittu til þess að 

búa til jafnvægi á heimilinu. Það felst meðal annars í stöðugu eftirliti með barninu og heilsu þess. 

Foreldrar vildu meina að þetta hefði jákvæð áhrif á fjölskyldulífið í heild sinni en samt sem áður var þetta 

gríðarlega krefjandi verkefni fyrir foreldra og systkini, því gat þessi aðferð mögulega búið til önnur 

vandamál. Málsvari var önnur aðferð, þar sem fjölskyldurnar voru málsvarar fyrir tækniháða barn sitt. 

Margir foreldrar voru einnig málsvarar fyrir önnur börn með flóknar þarfir og fjölskyldur þeirra út á við. 

Þriðja aðferðin í aðlögunarferlinu fólst í því að efla stöðuleika á heimilinu með því að endurskipuleggja 

sig. Þetta var algengasta og árangursríkasta aðferðin sem fjölskyldur notuðu. Fjölskyldumeðlimir 

aðlöguðst þannig auðveldar að nýjum aðstæðum og nýjum lifnaðarháttum, endurskoðuðu trú sína og 

gildi og þannig breyttist forgangsröðunin í lífi þeirra. Margar fjölskyldur notuðust við kímni í erfiðum 

aðstæðum sem hjálpaði til. Aðrir nefndu bjargráð eins og að nota orkuna og horfa á útkomuna frá 

jákvæðu sjónarhorni en lykilatriðið var að viðhalda framtíðarvon. 

Eins og áður hefur komið fram þurfa foreldrar tækniháðra barna oft að sinna mörgum flóknum og 

erfiðum hlutverkum sem tengjast umönnun barnsins. Í rannsókn McDonald o.fl. (2016) sögðu foreldrarnir 

frá nokkrum aðferðum sem þeir notuðu til að takast á við þessi erfiðu verkefni. Meðal annars töluðu 

sumir foreldrarnir um að þeir slökkvi á tilfinningaviðbrögðum sínum gagnvart vanlíðan barnsins til þess 

að geta einbeitt sér að verkefninu, svo sem þegar þarf að soga úr öndunarvegi þess.  

2.4 Hvað eru heilsutengd lífsgæði? 

Hugtakið lífsgæði er mikið notað í daglegu tali og þá sérstaklega í heilbrigðisþjónustu og það er margt 

sem getur haft áhrif á hvernig við skilgreinum það hugtak. Þetta er nokkuð vítt hugtak en 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization) skilgreinir það sem skynjun hvers 

einstaklings á stöðu sinni í lífinu í tengslum við það gildismat og þá menningu sem hann lifir í. Þessi 

skynjun ræðst af markmiðum, væntingum, viðhorfum og íhugunum einstaklingsins og verður meðal 

annars fyrir áhrifum af líkamlegri heilsu, andlegu ástandi, trú, félagslegum tengslum og umhverfi 

einstaklingsins (World Health Organization, 2017). Upplifun einstaklinga á lífsgæðum sínum er breytileg 

á milli hvers og eins auk þess sem hún þróast hjá hverjum einstaklingi fyrir sig með tímanum og eftir því 

sem aðstæður hans breytast. Heilsubrestur hefur gjarnan stórtæk áhrif á líf og lífsgæði einstaklinga, 

einkum ef um langvinnan heilsubrest er að ræða, og því er eitt af helstu markmiðum allrar 

heilbrigðisþjónustu að bæta lífsgæði þeirra skjólstæðinga sem hana hljóta. 

Hugtakið heilsutengd lífsgæði er gjarnan talið vera einn undirflokkur almennra lífsgæða og hefur 

verið skilgreint sem munurinn á væntingum einstaklingsins til eigin heilsufars og reynslu hans á eigin 

heilsufari. Einstaklingar með ólík viðhorf og væntingar upplifa gjarnan ólík heilsutengd lífsgæði þrátt fyrir 

að eiga við sama heilsufarsvandamál að stríða. Eins getur einstaklingur upplifað sömu lífsgæði fyrir og 

eftir að heilbrigðisástand hans breytist (Carr, Gibson og Robinson, 2001). Þessi upplifun byggist meðal 

annars á því hvernig hver og einn metur eigið heilsufar og hvaða áhrif það hefur á líðan hans og færni 

til að sinna daglegum hlutverkum sínum (Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og 

Erla Grétarsdóttir, 2000; Álfhildur Þórðardóttir, 2010). Með því er átt við að þó einstaklingur sé með 

sjúkdóm er ekki þar með sagt að hann upplifi sig sem veikan eða sem sjúkling.   
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Heilsutengd lífsgæði foreldra felast í getu þeirra til að sinna þeim þörfum sem hafa áhrif á líkamlegt 

og andlegt heilbrigði þeirra í daglegu lífi og viðhorfi þeirra til þessara þarfa. Þar má meðal annars nefna 

svefn, mataræði, verki, hreyfingu, þátttöku í félagslífi og ásamt fleiri þáttum sem geta haft áhrif á 

heilsufar. Ef foreldrar upplifa að þessum þörfum sé ekki fullnægt eru lífsgæði þeirra skert en hversu skert 

þau eru ræðst af reynslu og viðhorfum hvers og eins. Heilsufar barnsins er annar þáttur sem getur haft 

stórtæk áhrif á almenn og heilsutengd lífsgæði og líðan foreldra. Eftir því sem heilsufar barnsins er 

lakara og umönnunarþarfir þess eru flóknari er svigrúm foreldranna til að sinna heilsutengdum þörfum 

sínum takmarkaðari (Carr o.fl., 2001).  

2.5 Þarfapýramídi Maslow 

Árið 1943 setti bandaríski mannúðarsálfræðingurinn Abraham Maslow fram kenningu sem lýsir fimm 

grunnþörfum mannkynsins. Þýðing þessara þarfa fer eftir þroska og aðstæðum hvers og eins en Maslow 

taldi þessar þarfir hafa áhrif á hegðun okkar. Þessa kenningu setti hann síðan fram á sjónrænan hátt í 

formi pýramída sem hefur verið kallaður þarfapýramídi Maslow (Hierarchy of needs). Honum er skipt 

niður í fimm þarfastig og gengur út á að forgangsraða þörfum mannsins eftir mikilvægi (Maslow, 1943). 

Mikilvægustu þarfirnar eru neðst í grunni pýramídans og aðrar þarfir byggjast síðan upp koll af kolli með 

því skilyrði að þeim þörfum sem á undan koma sé fullnægt. Með því er átt við að maðurinn leitast við að 

fullnægja fyrst lífsnauðsynlegum þörfum áður en hann getur fullnægt öðrum þörfum.  

Á neðsta og fyrsta stigi þarfapýramídans eru líkamlegar grunnþarfir okkar. Þar má nefna öndun, mat, 

vatn, svefn, útskilnað, hreyfingu og aðrar lífeðlisfræðilegar þarfir sem eru okkur nauðsynlegar til þess 

að geta lifað. Ef þessum þörfum er ekki fullnægt er líkaminn ekki í stöðugu ástandi og þá skipta aðrar 

þarfir litlu sem engu máli. Annað stigið í þarfapýramídanum er þörf fyrir öryggi en það snýr bæði að 

líkamlegu og sálfræðilegu öryggi. Líkamlegt öryggi er þegar engin hætta ógnar lífi einstaklings en 

sálfræðilegt öryggi getur átt við marga þætti. Þar má meðal annars nefna fjárhagslegt öryggi, 

starfsöryggi, húsaskjól, stöðugt andlegt ástand, að vera laus við kvíða og streitu og fleira sem gerir það 

að verkum að einstaklingurinn upplifir sig öruggan. Þriðja stigið er þörfin fyrir félagsskap, umhyggju og 

að tilheyra einhverju. Þörfinni fyrir umhyggju er ekki aðeins mætt þegar okkur er sýnd umhyggja heldur 

einnig þegar við sýnum öðrum umhyggju. Einnig er okkur mikilvægt að tilheyra einhverjum hóp eða heild 

og að hafa eitthvað hlutverk í hópnum. Þörfunum á þessu stigi pýramídans er oftast mætt þegar við 

umgöngumst fjölskyldu okkar og vini en þó er vert að benda á að það á ekki alltaf við. Fjórða stigið er 

þörfin fyrir virðingu. Það á bæði við um sjálfsvirðingu og að vera virtur og viðurkenndur af öðrum. Efsta 

og síðasa stig Þarfapýramída Maslow er þörfin fyrir lífsfyllingu og sjálfsbirtingu. Þetta stig felst í því að 

við gerum okkur grein fyrir okkar eigin getu, kostum og hæfileikum og nýtum þá til fulls. Þetta er ferli 

sem snýst um að þroskast sem manneskja, þróa hæfileika sína og takast á við áskoranir lífsins 

(Glassman, 2009). 
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Mynd 1: Þarfapýramídi Abraham Maslow (Poston, 2009).  

2.6 Þarfir foreldra barna á sjúkrahúsi 

Foreldrar hafa ákveðnar væntingar til heilbrigðisstarfsfólks og aðstæðna þegar börn þeirra leggjast inn 

á sjúkrahús. Í mörgum tilellum eru foreldrarnir týndir og óöruggir þá sérstaklega í bráðaaðstæðum 

(Brooten o.fl., 2013). Álag á foreldra á þessu sviði hefur verið talið vera vegna ójafnvægi á milli krafa 

foreldra og úrræða (Raphael, Zhang, Liu og Giardino, 2010). Í rannsókn Helgu Bragadóttur, Guðrúnar 

Kristjánsdóttur og Herdísar Gunnarsdóttur (2006) sem gerð var á Íslandi á meðal 205 foreldra á þrem 

legudeilum Barnaspítala Hringsins og einni dagdeild var skoðað að hve miklu leyti þörfum foreldra væri 

fullnægt. Samkvæmt þessari rannsókn eru mikilvægustu þarfirnar að mati foreldra þegar börn þeirra 

liggja inn á sjúkrahúsi, þær þarfir sem snúa að upplýsingum, að geta verið hjá barninu og tekið þátt í 

umönnun þess, traust gagnvart þeim og traust þeirra gagnvart heilbrigðisstarfsfólki, stuðningi og 

leiðsögn, umhverfi og mannauði, fjárhagsaðstoð, von, þroska og menntun barnsins og síðast en ekki 

síst samhæfingu heilbrigðisþjónustunnar. Þörfin fyrir upplýsingar og að geta verið hjá barninu komu 

oftast fram í svörum foreldranna. Þetta er sambærilegt við það sem kemur fram í erlendum rannsóknum 

(Brooten o.fl., 2013; Power og Franck, 2008; Raphael o.fl., 2010).  

Skýr kynjamunur er í mikilvægi þarfanna sem mögulega má rekja til þess að mæður dvelja oft í meira 

mæli hjá barninu á sjúkrahúsinu. Þættir sem tengjast þörfum foreldranna eru flókið samspil sem erfitt 

getur reynst að lesa úr. Langvinnir erfiðleikar barnsins, erfiðleikar í fjölskyldunni og flókin félagsleg staða 

koma þar gjarnan við sögu. Óánægja foreldra þegar barn þeirra liggur á sjúkrahúsi beinist helst að 

upplýsingagjöf, útskriftum barna og flutningi á milli deilda, biðtíma við innlögn og útskrift, aðbúnaði og 

umhverfi á deild, samþættingu þjónustu, samfellu í meðferð, verkjameðferð barnsins og í samskiptum 

fagfólks við foreldra (Helga Bragadóttir, Ragnheiður Sigurðardóttir, Herdís Gunnarsdóttir, Auður 

Ragnarsdóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir, 2007). Í rannsókn Brooten o.fl. (2013) kom í ljós að 

ákvarðanir í kringum andlát barns tóku sérstaklega á foreldrana t.d. varðandi krufningu o.fl. Þarfir þeirra 

á þessum tímum eru því eins ólíkar og foreldrarnir eru margir. Flestir foreldarnir áttu það þó sameiginlegt 

að vilja vera hjá barninu og þá sérstaklega fyrir andlát þess. Skilningsríkt, næmt og umhyggjusamt 

starfsfólk virtist skipta foreldrana mestu máli á stundum sem þessum.  
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2.7 Hlutverk hjúkrunarfræðinga við umönnun tækniháðra barna 

Heilbrigðisstarfsmenn standa frammi fyrir ýmsum áskorunum sem tengjast stjórnun og fyrirkomulagi 

varðandi heilsu barna með flóknar þarfir, en meðal þessara áskorana er samhæfing í umönnun þeirra 

(Looman o.fl., 2013). Þó að ávinningur af heimahjúkrun barna með flóknar umönnunarþarfir sé yfirleitt 

mikill getur samþættingin verið flókin og staðið í vegi fyrir bættri hjúkrun. Það er mikilvægt að takast á 

við þetta málefni þar sem þörfin er sífellt vaxandi en börnum með þörf fyrir öndunarstuðnig hefur fjölgað 

nær tífalt síðan um aldamótin 2000. Samþætting umönnunarþarfa getur falið í sér að bæta aðgengi, 

gera foreldrum viðvart um margbreytileika þeirrar þjónustu sem í boði er eða koma á fót 

þjónustusambandi sem getur leyst vandamál fjölskyldunnar (Hills, Brenner, Larkin, Cawley og Connolly, 

2016). Markmiðið með bættri samþættingu er að ferlið sé sett skýrt fram bæði fyrir fjölskyldur og 

heilbrigðisstarfsmenn (Looman o.fl., 2013). 

Að hjúkra barni inni á heimilinu veitir aðra innsýn heldur en að hjúkra barni á spítalanum og því er 

heimahjúkrun ekki fyrir alla. Það er álag fyrir fjölskyldumeðlimi og hjúkunarfræðinga sem starfa inni á 

heimilinu en með góðu samstarfi er hægt að sigrast á flestum erfiðleikum. Hlutverk hjúkrunarfræðinga 

felst mikið í að veita andlegan stuðning og tryggja góð samskipti og skilning á aðstæðum snemma í 

ferlinu. Með því að tryggja góð samskipti getur hjúkrunarfræðingurinn stuðlað að góðri, faglegri og 

ánægjulegri reynslu fyrir fjölskylduna (The University of Illinois at Chicago, 2016). 

Í leiðbeiningum Elias og Murphy (2012) um heimahjúkrun barna með flóknar þarfir kemur fram að 

mörg þessara barna eiga erfitt með næringu. Eitt af stórum hlutverkum hjúkrunarfræðinga í 

heimahjúkrun er því að fylgjast með næringu, vexti og þroska barnsins. Það er mikilvægt að huga að 

því hvernig barnið nærist t.d. um munn eða í gegnum sondu. Þá er það er ekki síður mikilvægt að huga 

að öryggi og verkun en þá er átt við að barnið sé ekki að hósta eða standa á öndinni þegar það nærist. 

Ef barn er með sondu þurfa hjúkrunarfræðingar stundum að sinna fæðugjöfum í gegnum hana þó oft sé 

það í höndum foreldranna. Það má gera með inndælingu eða samfelldu innrennsli. Á þessu sviði þarf 

því að fylgjast með hvort næringin sé að hafa tilætluð áhrif án fylgikvilla. Því þarf að fylgjast með 

kviðverkjum og niðurgangi en sum börn þurfa að fá sérstaka fæðu sem er há í hitaeiningum. 

Öndunarfæravandamál eru einnig mjög algeng meðal þessara barna og eru oft lífsógnandi fyrir börn 

með flóknar þarfir. Börn með taugasjúkdóma eiga oftar en ekki í erfiðleikum með öndun og þurfa því 

gjarnan á öndunarstuðningi að halda. Það kemur því í hlut hjúkrunarfræðinga að fylgjast með 

súrefnismettun barnanna og allt sem viðkemur öndunarstuðningi þeirra. 

Börn með flóknar þarfir þurfa allt að fimm sinnum fleiri lyf en önnur börn. Það er því mikilvægt að 

utanumhald um lyfjagjafir sé gott. Það minnkar líkur á lyfjamistökum til muna. Heyfiskerðing barna getur 

valdið auknum vandamálum á borð við legusár o.fl. en því þurfa hjúkrunarfræðingar að vera vakandi 

fyrir. Verkir hjá börnum með flóknar þarfir geta verið að ýmsum ástæðum. Vanlíðan þeirra og óánægja 

getur valdið auknu álagið á heimilislífið en það getur verið erfitt að átta sig á hvort að vanlíðan barnanna 

sé af læknisfræðilegum ástæðum eða ekki. Þess vegna eru til verkjamatsskalar eins og FLACC sem 

hjálpa fagmönnum í þessum aðstæðum en það þarf að kunna að nota mælitækið til þess að það beri 

árangur. Sum börn eru eftir á í vexti og þroska og þurfa því örvun og kennslu við hæfi, það kemur að 

vissu leyti í hlutverk hjúkrunarfræðinga. Sum börn þurfa minniháttar hjúkrun sem varir tímabundið t.d. 

eins og sýklalyfjagjöf í æð eða sáraskiptingar (Elias og Murphy, 2012). 
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3 Aðferðir 

Þetta verkefni er fræðilegt yfirlit um þarfir foreldra sem eiga börn með flóknar og tæknilegar þarfir og eru 

búsett heima. Heimilda var fyrst og fremst leitað í rafrænum gagnasöfnum bókasafns Landspítalans og 

þá helst gagnagrunnunum PubMed, Scopus og Cinahl. Einnig var notast við ScienceDirect og Google 

scholar. Formleg heimildaleit fór fram á tímabilinu október 2016 til febrúar 2017.  

Leitað var í ritrýndum fræðigreinum. Í byrjun var leitast við að þær heimildir sem notaðar voru væru 

rannsóknir ekki eldri en 10 ára en þar sem takmarkað magn heimilda hefur komið fram um þetta efni 

síðustu ár var leitin víkkuð í 15 ár aftur í tímann. Þó er ein rannsókn utan þeirra viðmiðunarmarka eða 

frá árinu 2001 en hún var notuð vegna mjög góðrar tengingar við efni verkefnisins. Leitin takmarkaðist 

við greinar á ensku eða íslensku um börn og unglinga 18 ára eða yngri í Evrópu, Norður-Ameríku og 

Ástralíu með örfáum undantekningum. Greinar þessar fjölluðu um álag foreldra í umönnunarhlutverki, 

þjónustuþarfir þeirra og lífsgæði. Ekki voru skoðaðar þarfir foreldra barna sem liggja á sjúkrahúsi heldur 

voru einungis skoðaðir foreldrar tækniháðra barna sem búa heima og þiggja þjónustu þar. Útilokaðar 

voru þær heimildir þar sem ekki kom skýrt fram að barnið væri með flóknar eða tæknilegar þarfir en þar 

á við greinar sem fjölluðu um börn með langvinna sjúkdóma, svo sem krabbamein. Einnig voru ekki 

skoðaðar heimildir sem fjölluðu um þarfir foreldra á tímum lífslokameðferðar barns þó svo það væri með 

flóknar þarfir. Við fyrstu leit fundust 42 heimildir sem settar voru upp í töflu og þær metnar af báðum 

höfundum út frá tilgangi, úrtaki, rannsóknaraðferð og niðurstöðum. Einnig voru þær metnar út frá 

skilgreiningu þeirra á flóknum þörfum.  

Niðurstöður byggja á 12 lykilheimildum sem finna má í fylgiskjölum. Meðal þeirra voru tvö fræðileg 

yfirlit og 10 eigindlegar rannsóknir sem flestar samanstóðu af opnum viðtölum. 

Helstu leitarorð sem notuð voru: Parents needs, complex care needs, technology dependent 

children, quality of life, medical complexity, family support. 
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4 Niðurstöður 

Flestum heimildum sem skoðaðar voru bar saman um helstu áhrif umönnunarhlutverksins á foreldra og 

ákveðin þemu komu í ljós. Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður þessa fræðilega yfirlits og 

rannsóknarspurningum verður svarað. Niðurstöður voru flokkaðar í tvo kafla eftir 

rannsóknarspurningunum og fjalla þá um hverjar þarfir foreldra tækniháðra barna eru og hvaða úrræði 

eru í boði fyrir þessa foreldra. Þessum köflum er síðan skipt niður í undirkafla þar sem fjallað er nánar 

um hverja þörf og hvert úrræði fyrir sig. 

4.1 Hverjar eru þarfir foreldra tækniháðra barna í heimahúsi? 

4.1.1 Fjárhagslegar þarfir  

Að eiga tækniháð barn veldur ekki aðeins auknum útgjöldum fyrir fjölskylduna heldur skerðir einnig 

atvinnumöguleika foreldrana, sérstaklega þegar barnið býr heima og fær sína þjónustu þar (Kirk og 

Glendinning, 2004). Í rannsókn O’Brien (2001) sem gerð var í Bandaríkjunum voru tekin viðtöl við 15 

fjölskyldur tækniháðra barna á aldrinum 2-13 ára. Í niðurstöðum ransóknarinnar kom í ljós að 80% af 

fjölskyldunum sem tóku þátt í rannsókninni þáðu einhvers konar fjárhagsaðstoð til að gera barninu kleift 

að búa heima. Kostnaður tengdur tækniháðu barn hefur talsverð áhrif á fjölskylduna þrátt fyrir þá 

staðreynd að læknisfræðilegur kostnaður sé greiddur af ríkinu og í sumum tilfellum sjúkratryggingum. 

Þrátt fyrir þessa auknu aðstoð frá ríkinu var kostnaðurinn aukinn, þar sem fjölskyldur greiddu kostnað 

sem féll ekki undir sjúkratryggingar eða ríkið. Sá kostnaður var duldari og var það kostnaður eins og að 

ljósin væru sífellt kveikt, búnaður og tæki í gangi sem tóku aukið rafmagn og upphitun heimilisins virtist 

meiri. Einnig fylgir barninu mikill búnaður sem veldur því í sumum tilfellum að kröfur eru um stærra og 

þar að leiðandi dýrara húsnæði og bíl og í sumum tilfellum þarfnast barnið sérstakrar næringar sem 

einnig er kostnaðarsöm. Þetta er í samræmi við rannsókn Woodgate o.fl. (2015) en þar töldu foreldrarnir 

meðal annars að aukin fjárhagsaðstoð gæti hjálpað þeim að koma til móts við þarfir barnsins. 

Í rannsókn Heaton og félaga (2005) sem gerð var á Englandi voru tekin viðtöl við 36 fjölskyldur 

tækniháðra barna yngri en 18 ára kom í ljós að það var skýr kynjaskipting hvað varðar foreldra sem voru 

í launuðu starfi. Af 30 feðrum voru 21 í launuðu starfi samanborið við aðeins 8 af 35 mæðrum. Í tveimur 

tilvikum voru báðir foreldrarnir útivinnandi ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi en í tveimur tilvikum voru 

foreldrar án atvinnu. Ekkert af einstæðum foreldrum voru í vinnu. Átta feður voru í vaktavinnu og tveir 

þeirra áttu eigin rekstur. Af þeim sem voru ekki með atvinnu virtust sumir foreldrar ánægðir með það en 

einhverjir voru ekki nægjanlega heilsuhraustir til að stunda bæði vinnu og umönnun barnsins. Einnig 

voru margir foreldrar sem töluðu um að fáir atvinnumöguleikar væru í boði sem hentuðu þeirra 

aðstæðum. Oftast vantaði sveigjanleikann til að foreldrarnir gætu farið frá vinnu og sinnt 

umönnunarþörfum barnsins, farið með þau í læknisheimsóknir o.s.frv. Einhverjir foreldrar höfðu misst 

eða skipt um atvinnu þar sem hún hentaði ekki af þessum forsendum. Allar fjölskyldurnar í þessari 

rannsókn þáðu einhverskonar fjárhagstyrk og sumar þeirra fengu viðbótarbætur. Tuttugu fjölskyldur 

bjuggu í eigin húsnæði en aðrir voru á leigumarkaðnum. Fjölskyldurnar töluðu um að erfitt væri að 

samþætta launaða vinnu og umönnun tækniháða einstaklingsins. Talað er um að kostnaður sé meiri 

þegar barnið er heima en þrátt fyrir að foreldrar greiði ekki beinan kostnað, t.d. vegna lyfja eða 
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tækjabúnaðar, er ýmis annar kostnaður til staðar, svo sem aukin rafmagsnotkun, vatnsnotkun og annars 

konar kostnaður t.d. vegna breytinga á heimilinu sem gerir fjölskyldunni kleift að búa þar með hinum 

veika einstakling. 

4.1.2 Félagslegar þarfir 

Að annast langveikt barn með flóknar þarfir krefst mikillar vinnu og tíma og hefur því áhrif á möguleika 

foreldranna til að sinna félagslífi sínu. Samskipti þeirra takmarkast oft við allra nánustu fjölskyldumeðlimi 

og heilbrigðisstarfsfólk og getur þar af leiðandi leitt til félagslegrar einangrunar (O‘Brien, 2001).  

Árið 2006 rannsökuðu Carnevale, Alexander, Davis, Rennick og Troini reynslu foreldra í Kanada sem 

eiga barn sem krefst öndunarstuðnings heima fyrir. Alls tóku 38 fjölskyldumeðlimir úr tólf fjölskyldum 

þátt í rannsókninni. Börnin í rannsókninni voru á aldrinum 2-19 ára og var skipt upp í fjóra flokka; (1) 

óeðlileg stjórn á öndun, (2) taugavöðva sjúkdómur, (3) klofinn hryggur og (4) óeðlilegur öndunarvegur 

sem leiddi til hindrunar í efri öndunarvegi. Öll börnin fengu öndunarstuðning bara að nóttu til að einu 

barni undanskyldu sem var með öndunarstuðning allan sólarhringinn. Notast var við hálfstöðluð viðtöl. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós sex þemu en í tveim þeirra komu félagslegar þarfir foreldranna 

sterkt í ljós. Eitt þeirra var að félagsleg gildi foreldranna stönguðust á við samfélagið þar sem foreldunum 

fannst þeir móðgaðir af viðbrögðum samfélagsins. Þeim fannst líf barnsins vera vanmetið og að líf þeirra 

barna væri ekki jafn mikils virði og annarra. Annað þema sem kom í ljós var að búa í einangrun. Það 

kom skýrt í ljós að fjölskyldurnar upplifðu mikla einangrun í ljósi flókinna læknisfræðilegra þarfa barna 

þeirra og þeim fannst hvorki stórfjölskyldan né heilbrigðiskerfið styðja við bakið á þeim. Einnig lýstu 

foreldrar nokkrum gerðum af einangrun sem þeir fundu fyrir. Meðal annars fannst sumum foreldrum 

barna með seinkaðan þroska þeir standa í stað í lífinu þegar þeir sáu börn vina og ættingja vaxa og 

dafna. Foreldrar fundu fyrir miklu skilningsleysi annarra, jafnvel ættingja, gagnvart aðstæðum þeirra. 

Mæður lýstu því sérstaklega að vera fastar heima og geta ekki hugsað um neitt annað en barnið sitt og 

það olli mikill félagslegri einangrun. Almennt fundu mæður þessara barna frekar fyrir félagslegri 

einangrun og einmanaleika heldur en feðurnir. Foreldrum fannst erfitt að fara með barnið á fjölmenna 

staði ýmist vegna mikillar fyrirhafnar, fyrirferðar tækjabúnaðarins sem barnið þurfti á að halda, hræðslu 

við að líðan barnsins versnaði eða vegna þeirra óþæginda sem hlutust af viðmóti annarra, svo sem 

augnaráð fólks. Foreldrar töluðu um að það væri erfitt að þekkja ekki til annara fjölskyldna í sömu sporum 

og þau sjálf þar sem mörg barnanna væru með sjaldgæfa sjúkdóma. Þetta olli því oft að einangrunin 

varð meiri og foreldrum fannst eins og þau væru ein í heiminum. Af þessum sökum fannst þeim óljóst 

hvar réttu aðstoðina væri að fá og það tók foreldra nokkur ár að átta sig á því. Foreldrarnir fundu ekki 

einungis fyrir einangrun sjálfir heldur fundu fyrir því að tækniháð börn þeirra væru einnig einangruð. 

Önnur þemu sem komu fram í rannókninni voru: „Ábyrgð foreldranna“, „leit að venjulegu lífi“, „rödd 

barnsins“ og „siðferðislegt réttlæti“.  

Niðurstöður í rannsókn O‘Brien (2001) leiddu í ljós að foreldrarnir vörðu miklum tíma í að sinna 

þörfum barnsins og nærfjölskyldunnar og höfðu þar af leiðandi minni frítíma en áður til að viðhalda 

félagslegum tengslum og sinna verkefnum sem ekki tengjast umönnun barnsins og komu sömu 

niðurstöður fram í rannsókn Woodgate o.fl. (2015). Með tímanum minnkuðu samskipti við vini og 

ættingja og tækifærunum til að viðhalda tengslum við þá fækkaði. Samskipti þeirra fóru að takmarkast 
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við allra nánustu aðstandendur, heilbrigðisstarfsfólk og aðra umönnunaraðila svo þeir upplifðu mikla 

félagslega einangrun. Margir foreldranna tókust á við þá upplifun með því að vera í samskiptum við aðra 

foreldra sem einnig eiga börn með flóknar þarfir en þeim fannst hjálplegt að ræða við foreldra sem voru 

í sömu stöðu og þeir sjálfir. Þannig gátu þeir deilt reynslu sinni og fengið góð ráð.  

Í rannsókn Kirk og Glendinning (2004) sem gerð var á Englandi var skoðuð reynsla foreldra við að 

annast tækniháð barn heima, þörf þeirra fyrir stuðning og hversu vel er komið til móts við þessar þarfir. 

Tekin voru viðtöl við foreldra 24 barna yngri en 18 ára sem voru tækniháð en einnig var rætt við 44 

fagaðila. Algengast var að börnin í rannsókninni væru háð einhvers konar öndunarstuðningi en 75% 

barnanna voru háð fleiri en einu tæki. Fjórar mæður í rannsókninni voru einstæðar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós mikil félagsleg vandamál meðal foreldranna. Þeir upplifðu 

að félagsleg virkni þeirra væri verulega takmörkuð og að þeir færu sjaldan með barnið af heimilinu þar 

sem tækjabúnaðurinn sem það var háð gat verið mjög þungur og fyrirferðamikill. Þar sem þarfir barnsins 

og ástand þess gat verið verulega ófyrirsjáanlegt var gjarnan erfitt fyrir þessa foreldra að fara í frí eða 

skuldbinda sig með því að taka reglulega þátt í einhverskonar athöfnum eða áhugamálum. Allar ferðir 

fjölskyldunnar þurftu að vera fyrirfram skipulagðar og kröfðust mikils tíma og fyrirhafnar. Einnig tjáðu 

foreldrarnir að þegar þeir síðan færu út af heimilinu fannst þeim óþægilegt og vandræðalegt ef þeir þurftu 

að nota tækjabúnaðinn á almannafæri, til dæmis til að soga úr öndunarvegi barnsins eða gefa því 

næringu um sondu. Þá var oft lítið svigrúm fyrir foreldrana til að eiga félagslíf utan heimilisins þar sem 

ekki allir hafa þá þekkingu sem nauðsynleg er til að sjá um barnið á meðan þeir bregða sér af heimilinu 

og hafði það veruleg áhrif á samband foreldranna.  

4.1.3 Þörf fyrir að viðhalda einkalífi og venjulegu heimilislífi   

Með aukinni tækniþróun hefur sífellt fleiri tækniháðum einstaklingum verið gert kleift að búa heima en 

sú þróun hefur leitt af sér aukna sjúkrahúsvæðingu heimilisins sem hefur mikil áhrif á einkalíf 

fjölskyldunnar (O‘Brien, 2001). Í rannsókn O’Brien (2001) þar sem skoðuð var reynsla fjölskyldna í 

Bandaríkjunum af því að veita tækniháðu barni langtíma umönnun á heimilinu greindu fjölskyldurnar frá 

miklum breytingum á heimilislífinu. Ummerki um að tækniháð barn búi á heimilinu sáust ekki aðeins í 

svefnherbergi þess heldur einnig í almennum rýmum heimilisins þar sem þau innihéldu hin ýmsu tæki 

sem barnið þarf á að halda yfir daginn. Í kjölfarið upplifði fjölskyldan að tækjabúnaðurinn væri að taka 

yfir heimilið svo erfitt var fyrir hana að viðhalda hugmyndinni um staðlað heimilislíf. 

Í fræðilegu yfirliti Wang og Barnard (2004) var tilgangurinn að fá alhliða nálgun á því að annast 

tækniháð barn sem býr heima. Yfirlitið tók til greina og bóka og skoðaði sameiginlega og ólíka þætti sem 

tengjast þessu viðfangsefni. Þá var þemum í heimahjúkrun tækniháðra barna lýst og þau dregin saman. 

Þessu þemu voru; (1) langvinn veikindi og börn, (2) áhrif heimahjúkrunar á börn, (3) sérstaða tækniháðra 

barna og fjölskylda þeirra og (4) reynsla foreldra af heimahjúkrun barna. Niðurstöður yfirlitsins bentu til 

ákveðinna áhrifa sem umönnun og þarfir barnsins hafa á fjölskylduna og heimilislífið i heild sinni. Því 

var meðal annars lýst að tækjabúnaðurinn, sem ræðst af þörfum og ástandi barnsins hverju sinni, getur 

verið mjög fyrirferðamikill og áberandi auk þess sem hin ýmsu hljóð sem tækin gefa frá sér, ýmist stöðugt 

eða í viðvörunarskyni, geta valdið miklum truflunum og gert fjölskyldunni erfiðara fyrir að viðhalda 

hugmyndinni um eðlilegt heimilislíf. Þá hafði tíð og stundum stöðug nærvera heilbrigðisstarfsfólks 
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gjarnan stórtæk áhrif á einkalíf fjölskyldunnar. Foreldrum fannst stjórnin sem felst í foreldrahlutverkinu 

stundum vera tekin af þeim auk þess sem þeim fannst þeir ekki geta sagt og gert hvað sem er á sínu 

eigin heimili vegna sífelldrar viðveru utanaðkomandi aðila. 

Árið 2005 gerðu Kirk og Glendinning framhald af rannsókn sinni frá árinu áður með öðrum 

viðhorfspunkti á reynslu foreldra af umönnun barns sem háð er læknisfræðilegri tækni. Í þeirri rannsókn 

greindu niðurstöður meðal annars frá því að allir foreldrarnir í rannsókninni upplifðu að tækjabúnaðurinn 

sem barnið var háð hefði tekið yfir heimilið og umbreytt merkingu þess. Tilvist hinna ýmsu tækja sem 

barnið gæti þurft á að halda gerðu það að verkum að umhverfi heimilisins, sem að öllu jöfnu á að 

endurspegla persónuleika þess sem þar búa, líktist frekar lítilli stofnun heldur en heimili. Þá var það ekki 

aðeins tækjabúnaðurinn sem umbreytti heimilislífinu heldur einnig tíðar heimsóknir heilbrigðisstarfsfólks 

á heimilið. Þetta átti sérstaklega við þær fjölskyldur sem höfðu starfsmenn til aðstoðar og stuðnings á 

heimilinu allan sólarhringinn. Með stöðugri nærveru utanaðkomandi aðila dró úr frelsi fjölskyldumeðlima 

til að tala um það sem þeir vildu, sýna hvor öðrum ástúð og fleira sem þeir voru vanir að geta gert á 

eigin heimili. Fjölskyldurnar tjáðu því mikinn skort á einkalífi og næði þar sem þær upplifðu heimilið ekki 

lengur sem persónulegan griðarstað og skjól frá umheiminum heldur meira sem vinnustað. 

Í rannsókn Carnevale o.fl. (2006) leituðust foreldrarnir gjarnan við að halda lífi sínu hefðbundnu og 

gera heimilið eins heimilislegt og mögulegt var. Það var meðal annars gert með því að fela eða breiða 

yfir tækjabúnað til að gera hann minna áberandi og búa um sjúkrarúm með björtum ábreiðum í þeim 

tilgangi að draga athyglina frá læknisfræðilegum tilgangi þess  

 Þrátt fyrir þessi neikvæðu áhrif á einkalíf kjósa foreldrar frekar að hafa barnið heima heldur en á 

einhvers konar stofnun, svo sem líknarheimili (e. hospice) eða á sjúkrahúsi. Ástæðurnar eru þær að á 

heimilinu er umönnun barnsins sveigjanlegri, minni líkur eru á sýkingu, ekki þarf að flytja tækjabúnað á 

milli auk þess sem barnið er í kunnuglegu umhverfi og þekkir frekar og treystir umönnunaraðilum sínum 

(Kirk og Glendinning, 2004). Þá hafa rannsóknir sýnt að foreldrar nota gjarnan fastar venjur sem leið til 

að gera líf sitt sem líkast almennu fjölskyldulífi. Að viðhalda stöðugleika og regubundnum venjum gerði 

þeim kleift að hafa meiri stjórn á lífi sínu og skipuleggja tímann sinn betur (Carnevale o.fl., 2006). Í 

rannsókn Heaton o.fl. (2005) lýstu foreldrar dögum þar sem fastar venjur gengu vel sem góðum dögum 

en óhefðbundnum dögum þar sem venjurnar fóru úr skorðum sem slæmum dögum. Í sumum tilfellum 

þarf þó lítið að koma uppá til þess að valda óstöðugleika. Mikil óvissa ríkir gjarnan hjá þessum foreldrum 

þar sem hinar ýmsu uppákomur geta orðið sama hvað þeir skipuleggja sig vel en foreldrarnir í rannsókn 

O‘Brien (2001) lýstu lífi sínu eins og spilahúsi sem gæti hrunið hvenær sem er án nokkurs fyrirvara. 

4.1.4  Andlegar þarfir 

Árið 2014 gerði Caicedo rannsókn í Suður-Flórída á líkamlegri og andlegri heilsu, fjölskylduvirkni og 

umönnunarbyrði hjá foreldrum sem eru umönnunaraðilar tækniháð barns með læknisfræðilega flóknar 

og tæknilegar þarfir. Skriflegur spurningalisti var lagður fyrir 84 foreldra eða aðra aðal umönnunaraðila 

barna á aldrinum 2-21 árs. Mikill meirihluti barnanna eða 89% var háður aðstoð við athafnir daglegs lífs, 

ýmist vegna líkamlegrar eða vitrænnar skerðingar, og 69% þeirra var háður fleiri en einum 

læknisfræðilegum tækjabúnaði. Niðurstöður rannsóknarinnar vörpuðu ljósi á það að margir foreldranna 

fundu fyrir pirringi (82%), kvíða (66%), reiði (52%), depurð (63%) og/eða vonleysi (44%). Einnig fundu 
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þeir daglega fyrir áhyggjum sem tengdust barninu, svo sem lyfjum, meðferð, fylgikvillum og framtíð þess 

og hvernig aðrir muni bregðast við ástandi þess ásamt því að hafa áhyggjur af þeim áhrifum sem ástand 

barnsins og umönnunarþarfir þess hafa á aðra fjölskyldumeðlimi.  

Í rannsókn Woodgate o.fl. (2015) þar sem skoðuð voru þau hlutverk sem foreldrar þurfa að sinna 

þegar þeir annast barn sitt með flóknar þarfir upplifðu allir foreldrarnir, óháð umönnunarþörfum 

barnanna, mikla streitu á einhverjum tímapunkti. Þeir upphlifðu hlutverk sitt sem vinnu sem krafðist þess 

að þeir væru tilbúnir að veita umönnun hvenær sem er svo þeir höfðu lítið svigrúm til að sinna sínum 

eigin þörfum. Þannig fundu þessir foreldrar fyrir ýmsum andlegum heilsufarsvandamálum vegna 

álagsins sem fylgdi þeirri miklu aðhlynningu og hinum ýmsu hlutverkum sem þeir þurftu að taka sér fyrir 

hendur til að koma til móts við þarfir barnsins. Þeir upplifðu sig nánast vera hjúkrunarfræðinga í vissu 

samhengi en það olli þeim hins vegar ákveðinni gremju og reiði að munurinn á þeim og 

hjúkrunarfræðingum er að þeir höfðu ekkert val um að sinna þessu hlutverki og þurftu að sinna því allan 

sólarhringinn alla daga. Hjá þessum foreldrum er margt sem getur orsakað streitu og haft áhrif á hana 

en sá þáttur sem var einna mest streituvaldandi meðal þátttakenda í rannsókninni voru stöðugar 

áhyggjur af ástandi og framtíð barnsins. Aðrir streituvaldar eru meðal annars fjárhagsáhyggjur, 

tímaskortur, ófullnægjandi svefn, áhyggjur af því að missa vinnuna og að þurfa að beita flóknum og 

jafnvel óþægilegum inngripum á barnið. Einnig getur stöðugt flæði heilbrigðisstarfsfólks inn á heimilið 

valdið sumum foreldrum streitu þar sem það er stöðug áminning um þann raunveruleika sem þeir búa í 

og muninn á lífi þeirra og annarra fjölskyldna (Wang og Barnard, 2004).  

Í rannsókn Kirk og Glendinning (2002), þar sem meðal annars var könnuð reynsla foreldra af því að 

fá aðstoð og stuðning frá fagaðilum, töldu þátttakendur andlegan stuðning vera einn af mikilvægustu 

þáttum faglegs stuðnings. Andlegum stuðningi var síðan skipt niður í þrjá verkþætti sem 

endurspegluðust af þörfum foreldranna í rannsókninni; Að vera til staðar, að hlusta og ráðleggja og að 

styrkja sjálfstraust foreldranna. Foreldrunum fannst mikilvægt að einhver fagaðili væri til staðar fyrir þá 

sem þekkti aðstæður þeirra, væri viljugur til að aðstoða og auðvelt væri að hafa samband við ef þeir 

þurftu á aðstoð að halda. Þá töldu þeir það meðal annars stuðla að auknu sjálfstrausti þeirra og öryggi 

og hjálpa þeim að takast á við umönnunarhlutverkið, einkum þar sem þannig gátu foreldrarnir fengið 

aðstoð á þeirra eigin forsendum. Einnig fannst foreldrunum mikilvægt að eiga möguleika á að tjá sig og 

deila áhyggjum sínum og tilfinningum með fagmanni sem þekkir ástand barnsins og voru fagaðilarnir 

sammála því að það væri stór þáttur í að veita tilfinningalegan stuðning. Hvað varðar sjálfstraust 

foreldranna þá hafa foreldrar lýst yfir þörfinni fyrir að fá jákvæð viðbrögð og staðfestingu frá 

heilbrigðisstarfsfólki á því að þeir séu að standa sig vel og taka réttar ákvarðanir og þannig efla 

sjálfstraust þeirra til áframhaldandi umönnunar barnsins. 

4.1.5 Líkamlegar þarfir 

Ásamt streitu er skortur á svefni meðal algengustu heilsufarsvandamála sem þessir foreldrar greina frá. 

Margir foreldrar tækniháðra barna vaka stóran hluta nætur eða vakna oft á nóttunni til að fylgjast með 

ástandi barnsins eða sinna aðhlynningu þess. Þessi aðhlynning felst meðal annars í því að meta og 

meðhöndla verki, meðhöndla krampa, meta öndunarástand, sogun á öndunarvegi, snúa barninu ásamt 

ýmsu öðru (Heaton o.fl., 2005; McCann, Bull og Winzenberg, 2015). 
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McCann o.fl. (2015) gerðu fræðilegt yfirlit í Ástralíu þar sem tilgangurinn var að skoða hversu mikinn 

svefn foreldrar barna með flóknar þarfir væru að fá og hversu mikil áhrif skerðing á svefni hefði áhrif á 

daglegt líf foreldranna. Niðurstöður leiddu í ljós að mörg börn með flóknar þarfir upplifa oft truflun á 

svefni eða eiga erfitt með að sofa. Talað hefur verið um svefnvandamál hjá um 80% barna á 

einhverfurófi. Svefnvandamál barnanna hafa oftar en ekki bein neikvæð áhrif á svefn foreldranna 

sérstaklega þegar barnið krefst náins eftirlits þegar það er vakandi. Tap á svefni hefur verið tengt 

breytingum á ónæmiskerfinu, innkirtlum og efnaskiptum, bólgukerfinu og skerti vitrænni getu ásamt 

öðrum líkamlegum áhrifum. Þessi neikvæðu áhrif hafa veruleg áhrif á foreldrana en sumir upplifa 

tímabundna skerðingu á svefni en aðrir upplifa langvarandi svefnskerðingu. Samkvæmt yfirlitinu náðu 

43% foreldra sjö klukkustunda nætursvefni eða meira en meðal svefntími foreldra var frá 4,5 - 8,3 

klukkustundir á nóttu. Stysti tími nætursvefns voru 2,7 klukkustundir og var það hjá foreldrum með fatlað 

barn en hjá foreldrum tækniháðs barns var lægsta tíðnin 3,3 klukkustundir. Svefnleysi leiðir til 

líkamlegrar þreytu og var það megin þemað í rannsókninni. Þreyta var stór þáttur í auknu álagi á foreldra 

og hafði áhrif á þau tilfinningalega, líkamlega og leiddi í sumum tilfellum til pirrings og gráts. Í sumum 

tilfellum var það komið upp í vana að vakna sífellt á nóttunni og höfðu foreldrar lært að lifa með því.  

Í rannsókn Heaton o.fl. (2005) upplifðu foreldrar reglulega svefntruflanir þar sem þeir vöknuðu á 

nóttunni að minnsta kosti tvisvar sinnum í viku og allt að 10 sinnum á einni nóttu en fjöldi skipta jókst 

þegar ástand barnsins var óstöðugt. Ein helsta orsök þess að foreldrarnir vöknuðu á nóttunni voru 

viðvörunarhljóð í tækjabúnaðinum, svo sem ef slöngur voru stíflaðar eða lokuðust þegar barnið lá á 

þeim. Þessi skortur á svefn, jafnvel yfir margra ára tímabil, í sambland við erfið verkefni hins daglega 

lífs hefur því stórtæk áhrif á heilsu foreldranna og lífsgæði þeirra í daglegu lífi. Þetta er í samræmi við 

það sem kom fram í rannsókn Caicedo (2014) en í þeirri rannsókn tjáðu foreldrar tækniháðra barna að 

þreyta væri eitt af þeirra aðal vandamálum. Þeir voru þreyttir þegar þeir vöknuðu og meirihluta dagsins 

og höfðu of litla orku til að gera það sem þeim langaði til að gera eða til að sinna heimilisstörfum eða 

félagsstarfi. Áhugavert var að þessir foreldrar áttu einnig í erfiðleikum með minni og einbeitingu.  

Sömu sögu má segja um niðurstöður í rannsókn Woodgate o.fl. (2015) en þar var skortur á svefni 

eitt helsta umkvörtunarefni foreldra og náði það tímabil langt fram yfir ungbarnaárin fyrir margar 

fjölskyldur. Foreldrarnir vöknuðu meðal annars á nóttunni til að sinna bleyjuskiptum, bregðast við óværð 

barnsins og fylgjast með öndun þess. Einnig áttu þessir foreldrar gjarnan erfitt með svefn vegna áhyggja 

sem þeir höfðu af barninu. Ásamt þreytu voru höfuðverkur og stoðkerfisvandamál algeng líkamleg 

heilsufarsvandamál meðal foreldra í rannsókninni.   

4.1.6 Þörf fyrir eflingu sjálfsins 

Þegar barn með flóknar og tæknilegar þarfir býr heima og fær meðferð sína þar eru foreldrarnir gjarnan 

helstu umönnunaraðilar þess. Þeir þurfa því oft að sinna verkefnum sem undir öðrum kringumstæðum 

eru hlutverk fagaðila og eru ekki hluti af foreldrahlutverkinu sem getur valdið skörun á hlutverkum 

(Woodgate o.fl., 2015). Árið 2015 gerðu Woodgate o.fl. rannsókn í Kanada þar sem markmiðið var að 

auka skilning lesandans á þeim hlutverkum sem foreldrar þurfa að taka sér fyrir hendur í umönnun og 

uppeldi barna sinna með flóknar umönnunarþarfir. Tekin voru þrjú opin viðtöl við foreldrana yfir nokkra 

mánuði og fóru viðtölin oftast fram á heimilum þeirra. Í upphafi tóku alls 68 foreldrar úr 40 fjölskyldum 
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þátt í rannsókninni en 20 fjölskyldur kláruðu öll þrjú viðtölin. Ein fjölskyldan í rannsókninni átti tvö börn 

með flóknar umönnunarþarfir og því var fjöldi barna í rannsókninni alls 41. 35 börn (85%) þurftu að 

notast við a.m.k. eina gerð tækjabúnaðar og voru göngugrind, hjólastóll og næringarsonda algengustu 

tækin sem notuð voru. Aðeins sex börn (15%) þurftu ekki á neinum tækjabúnaði að halda en 20 börn 

(48%) þurftu að styðjast við fleiri en eitt tæki, allt að níu tæki á hvert barn. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós fjögur meginþemu en eitt þeirra sneri að því að foreldrarnir upplifðu að þeir þurftu að taka 

að sér mörg hlutverk sem ekki tengdust foreldrahlutverkinu beint, svo sem heilbrigðisstarfsmaður, 

stjórnandi, nemandi, kennari, eftirlitsaðili, vörður og talsmaður barnsins. Gerð er grein fyrir því að allir 

foreldrar taka öll þessi 7 hlutverk að sér að einhverju leiti óháð aldri barnsins og umönnunarþörfum en 

foreldrar sem eiga börn með flóknar þarfir sinna þessum hlutverkum í mun meira mæli og í mun lengri 

tíma en aðrir foreldrar. Einnig kom fram að almennt taka mæður þessi hlutverk að sér í meira mæli en 

feður, einkum hlutverk heilbrigðisstarfsmanns og stjórnanda. Þetta veldur ákveðnum hlutverkaruglingi 

og foreldrahlutverkið fellur í skugga annarra hlutverka og verkefna sem tengjast heilsufarsástandi 

barnsins. Önnur þemu rannsóknarinnar voru; „góða foreldrið“, „skortur á úrræðum“ og „neikvæð áhrif á 

heilsu foreldranna“.   

    Í rannsókn Kirk, Glendinning og Callery (2005) voru tekin viðtöl við 23 mæður og 10 feður 24 

tækniháðra barna yngri en 18 ára á Englandi um reynslu þeirra af því að annast tækniháð barn. 

Algengast var að börnin í rannsókninni þurftu á öndunarstuðningi að halda, svo sem barkatúbu, 

súrenisgjöf eða öndunarvél, en 18 börn eða 75% voru háð fleiri en einni gerð tækjabúnaðar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu meðal annars til þess að foreldrarnir upplifðu að hlutverk þeirra sem 

umönnunaraðili tæki oft yfir foreldrahlutverkið og þeir færu því oft á mis við þá reynslu að vera foreldri 

þar sem forsendur sambands þeirra við barnið breyttust þegar þeir sinntu flóknum og tæknilegum þörfum 

barnsins. Ein móðirin í rannsókninni lýsti því að henni leið oft eins og hún væri ekki móðir sonar síns 

heldur aðeins hjúkrunarfræðingurinn hans. Þessi hlutverkaruglingur olli oft reiði og andlegu álagi hjá 

foreldrunum. Því vildu og leituðust foreldrarnir eftir því að vera séðir fyrst og fremst sem foreldrar en ekki 

sem umönnunaraðilar barnsins vegna þess að þeir vildu ekki að samband þeirra við barnið sitt réðist af 

þeim hjúkrunartengdu hlutverkum sem þeir þurfa að framkvæma. 

4.1.7 Þörf fyrir upplýsingar og kennslu 

Að annast barn heima sem er háð tæknilegum stuðningi felst meðal annars í því að foreldrarnir þurfa 

oft að sinna ýmsum flóknum og krefjandi verkefnum sem fylgja tæknilegum þörfum barnsins miðað við 

sjúkdómsástand þess. Þar má meðal annars nefna sogun úr öndunarvegi, gefa næringu um sondu, 

lyfjagjöf í æð, fylgjast með og bregðast við breytingum á heilsufari og svo mætti lengi telja (Kirk og 

Glendinning, 2002). 

Í rannsókn Kirk og Glendinning sem gerð var á Englandi árið 2002 var könnuð reynsla foreldra og 

fagmanna á því að fá og veita stuðning og þeir þættir faglegs stuðnings sem foreldrum fannst 

sérstaklega mikilvægir. Tekin voru opin viðtöl við 23 mæður og 10 feður 24 tækniháðra barna á aldrinum 

4 mánaða til 17 ára sem höfðu dvalið heima í samfellt 1-3 ár. Í viðtölunum greindu foreldrarnir frá reynslu 

sinni og skoðunum á þeim stuðningi og þjónustu sem þau höfðu fengið og ánægju þeirra á magni og 

gæðum þjónustunnar. Börnin í rannsókninni voru háð mismunandi tækni og var barkatúba þar algengust 
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en mörg þeirra voru háð fleiri en einum tækjabúnaði. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu meðal annars til 

kynna að foreldrum fannst mikilvægt að vera vel upplýstir, ekki aðeins vegna þess að það gagnaðist 

þeim í verkefnum þeirra gagnvart umönnunarþörfum barnsins heldur einnig vegna þess að það gaf þeim 

aukið sjálfstraust og hjálpaði þeim að hafa stjórn á aðstæðum. Þar má nefna upplýsingar um umönnun, 

lyf, þjónustu sem er í boði, réttindamál, t.d. í tengslum við félagslega aðstoð, og kennslu á tækjabúnað 

og því sem notkun á honum fylgir. Foreldrarnir lýstu því að mikilvægt væri að þeir fái skýrar og 

aðgengilegar upplýsingar sem væru viðeigandi á hverjum tíma en margir þeirra upplifðu erfiðleika á því 

sviði. Ennfremur lýstu foreldrarnir því að mikilvægt væri að fá góða kennslu og fræðslu svo þeir fái dýpri 

skilning á heilsufarsástandi barnsins og umönnunarþörfum þess. Það gerði þeim kleift að taka upplýstar 

ákvarðanir og auðvelda þeim að taka réttar ákvarðanir ef eitthvað kemur upp á. Þá fannst þeim 

hughreystandi að vita til þess að auðvelt væri að ná í fagaðila sem þekkti til þeirra barns og aðstæðna 

og að geta talað við og deilt upplýsingum með fagaðila sem kannaðist við aðstæður þeirra. 

Í rannsókn O’Brien (2001) kom fram að af öllu því sem foreldarnir þurftu að gera fyrir barnið töldu 

þau hina líkamlegu aðhlynningu vera viðráðanlegasta verkefnið. Það sem olli þeim meiri áhyggjum var 

almennur þroski barnsins, samskiptahæfileikar og afrek í þroskatengdum verkefnum. Foreldrum fannst 

þeir oft vanrækja þessar þarfir barnsins í flestum tilfellum vegna tímaskorts.  

Eins og fram kemur í grein McDonald o.fl. (2016) samanstendur lærdómsferli foreldra af tveim 

lykilþáttum, annars vegar að ná utan um umönnun barnsins en hins vegar lærdómsferlið sjálft. 

Foreldrarnir þurftu þjálfun til að byrja með til að aðlagast nýju hlutverki. Það skipti foreldrana líka máli 

að læra um sjúkdóminn en ekki bara hvernig ætti að sinna honum. Einnig var mikilvægt að foreldrarnir 

lærðu hvenær og hvar ætti að sækja utanaðkomandi aðstoð. Í rannsókninni var foreldrum t.d. kennt að 

gefa börnum sínum insúlín sprautur vegna sykursýki af tegund 1. Í sumum tilfellum var foreldrum boðið 

að prófa meðferðina á sjálfum sér til þess að þau gerðu sér grein fyrir hvað barnið væri að ganga í 

gegnum við hvert inngrip. Þjálfun og kennsla byggir því ekki aðeins á vitsmunalegum skilningi heldur 

einnig hagnýtri tækni, en einnig var talað um tilfinningalega reynslu. Foreldrarnir tjáðu þörf fyrir að fá 

staðfestingu frá heilbrigðisstarfsfólki að þau væru að gera rétt, það hvatti þau áfram og stuðlaði að auknu 

öryggi. Í fyrstu fóru foreldrar ítarlega eftir leiðbeiningum en með tímanum fóru þeir að öðlast sína eigin 

tækni. Lykilinn að því að aðlagast nýju og breyttu lífi var að þróa með sér nýjar venjur. 

4.2 Hvaða stuðningsúrræði eru í boði fyrir þessa foreldra? 

4.2.1 Heimahjúkrun   

Þegar barn sem býr heima er með flóknar umönnunarþarfir sem þarf að sinna allan sólarhringinn getur 

umönnunarbyrðin á foreldrana orðið gríðarleg svo þörf er á utanaðkomandi aðstoð heilbrigðisstarfsfólks 

(Kirk og Glendinning, 2002). Í rannsókn Kirk og Glendinning (2004) kom fram að þar sem fjölskylda og 

vinir áttu oft erfitt með að aðstoða fjölskylduna við umönnun barnsins þar sem þörf var á sérstakri þjálfun 

var oft nauðsynlegt að fá utanaðkomandi aðstoð inn á heimilið til að foreldarnir fái hlé frá 

umönnunarstörfum. Samt sem áður var það einn af stærstu vandamálunum sem fjölskyldurnar glímdu 

við. Heimahjúkrun olli í sumum tilfellum missi á einkalífinu en foreldrar kusu þann kost samt sem áður 

fram yfir hvíldarheimili þar sem þá var barnið í sínu eigin umhverfi. 
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Í rannsókn O’Brien (2001) sem gerð var í Bandaríkjunum voru tekin viðtöl við 15 fjölskyldur 

tækniháðra barna á aldrinum 3-12 ára. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu foreldra af því 

að veita tækniháðum börnum sínum langtíma umönnun. Tæplega 60% barnanna voru háð fleiri en 

einum tækjabúnaði, svo sem öndunarstuðningi eða næringu í æð, en öll börnin höfðu margþætt 

heilsufarsvandamál. Vandamál barnanna voru af ólíkum ástæðum allt frá því að vera miklir fyrirburar 

upp í meðfædda galla, klofinn hrygg, áunna sjúkdóma eða vandamál af völdum slysfara. Tíu börn höfðu 

verið háð tækni og búið heima í samfellt 2-9 ár en meðaltíminn voru tæp sex ár. Öll börnin, að tveim 

undanskyldum, stunduðu skóla utan heimilisins. Í sumum fjölskyldum voru allt að fimm börn á heimilinu 

en meðaltalið var rúmlega þrjú börn á hverju heimili. Allar mæðurnar voru í vinnu utan heimilis en aðeins 

fjórar þeirra voru í fullu starfi. Þá voru 12 af 13 feðrum í fullu starfi utan heimilisins, en einn var 

atvinnulaus. Flestar fjölskyldurnar eða 80% þáðu heimahjúkrun til að aðstoða þau við umönnun 

barnsins, þjónustan varði allt frá þremur til 18 klukkustundum á sólarhring. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að reynsla foreldra var ólík. Foreldrar lýstu því að vera sífellt á varðbergi sem einni af 

erfiðustu reynslunni. Þau voru sífellt að fylgjast með barninu sem olli þeim mikilli þreytu en þetta sífellda 

eftirlit hafði einnig áhrif á systkinin á heimilinu. Því þáðu foreldar gjarnan aukna aðstoð frá fagaðilum 

sem þeir nýttu gjarnan sem tækifæri til þess að koma fleiri hlutum í verk og verja meiri tíma í það sem 

virkilega skipti máli fyrir fjölskylduna í heild. Margar fjölskyldur höfðu þó ekki efni á þessari auknu aðstoð. 

Í rannsókn McDonald o.fl. (2016) var tilgangurinn að lýsa lærdómsferlinu sem foreldrar fara í gegnum 

þegar þau annast tækniháð barn sitt. Rannsóknin fór fram á Nýja Sjálandi á árunum 2011-2013. Tekin 

voru opin viðtöl við 21 konu og fimm karla úr 26 fjölskyldum sem sáu um tækniháð barn sitt heima fyrir 

og 15 fagmenn sem kenndu foreldrunum á tæknina. Í flestum tilfellum voru foreldrar eða forráðamenn 

að hugsa um eitt tækniháð barn en í einu tilfelli voru tvö tækniháð börn á heimilinu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að hægt væri að skipta þessu lærdómsferli upp í þrjú stig. Fyrsta var 

upphafið þar sem foreldar einbeittu sér að þjálfuninni sem þau fengu, næsta fólst í því að foreldarnir 

voru nýgræðingar en voru farnir að taka einhverja ábyrgð en síðasta stigið var að með reynslu og tíma 

urðu foreldar eða forráðamenn sérfræðingar í umönnun barnsins. Þó svo að foreldarnir væru komnir í 

góða þjálfun þurftu þeir aðstoð heimahjúkrunar í einhverjum tilfellum, svo sem þegar þurfti að umgangast 

miðbláæðarleggi því þar er sýkingarhættan gríðarleg. Þetta olli í einhverjum tilvikum ruglingi á 

hlutverkum hjúkrunarfræðinga og foreldra þar sem hlutverkaskiptingin varð óskýr með aukinni þekkingu 

foreldra. Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að hlutverk hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun gagnvart 

foreldrunum felst sérstaklega í því að veita stuðning og góð ráð þar sem foreldrarnir sjá oftast um 

aðhlynninguna sjálfa. Kennsla og fræðsla sem foreldrar fá fyrir útskrift af spítala er oft viðamikil og flókin 

og erfitt getur verið fyrir þá að meðtaka allar þessar upplýsingar á stuttum tíma. Það er því hlutverk 

hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun að fara yfir þessi atriði aftur með foreldrunum og ganga úr skugga um 

að þeir hafi þá þekkingu sem þarf til að sinna þörfum barnsins. Við umönnun tækniháðra barna getur 

röng ákvörðun haft alvarlegar afleiðingar og því er hæðsla, kvíði og óöryggi algengt hjá þessum 

foreldrum. Andlegur stuðningur og kennsla eru því mikilvæg hlutverk hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun 

til að stuðla að auknu sjálfstrausti foreldranna og auðvelda þeim að taka upplýstar ákvarðanir (Kirk og 

Glendinning, 2002). 
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Í rannsókn Kirk og Glendinning (2002) var skoðuð reynsla og skoðanir foreldra 24 tækniháðra barna 

á þeirri þjónustu sem þeir fengu og ánægju þeirra með gæði og magn þjónustunnar. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að foreldrar mátu mikils að fá hagnýta aðstoð frá fagmönnum þar sem þeim 

fannnst það hafa jákvæð áhrif á hvernig þeir önnuðust barnið. Þó að foreldrarnr væru aðal 

umönnunaraðilar barnsins þá gátu hjúkrunarfræðingar samt sem áður tekið mikinn þátt í beinni umönnun 

(e. hands on care) barnsins og þá oftast í tengslum við þá umönnun sem aðeins þurfti að veita öðru 

hvoru eða umönnun sem foreldrarnir treystu sér ekki enn til að framkvæma og þurftu betri þjálfun við. 

Að auki var því lýst að nokkrir hjúkrunarfræðingar sinni reglulega beinni umönnun barnsins í þeim 

tilgangi að gefa foreldrunum hvíld frá umönnuninni. Foreldrar í rannsókninni sem fengu þessa þjónustu 

lýstu gjarnan mikilli ánægju með hana en upplifðu þó ákveðnar hindranir. Þessar hindranir voru einkum 

í formi þess að aðeins lítill fjöldi hjúkrunarfræðinga veitir þessa þjónustu og því erfitt að fá hana auk þess 

sem ekki allir hjúkrunarfræðingar hafa þá þekkingu sem foreldrar telja vera nauðsynlega til að sinna 

umönnunarþörfum barnsins. Þess má geta að hjúkrunarfræðingarnir í rannsókninni álitu beina umönnun 

aðeins vera lítinn hluta af hlutverki þeirra þegar kemur að stuðningi við foreldrana en þeir álitu sem svo 

að meginhlutverk þeirra væri að styðja foreldrana í þeim tilgangi að hjálpa þeim að takast á við umönnun 

barnsins á sjálfstæðan hátt, svo sem með kennslu, andlegum stuðningi og skýrum og góðum 

upplýsingum.  

Niðurstöður í rannsókn Margolan, Fraser og Lenton (2004) leiddu í ljós að 13 af 15 fjölskyldum nutu 

stuðnings heimahjúkrunar. Sú þjónusta varði allt frá 0-168 klukkustundir á viku. Flestir foreldrarnir voru 

ánægðir með þjónustuna þrátt fyrir að sumir töluðu um skort á næði og að það væri streituvaldandi að 

hafa umönnunaraðila inni á heimilinu sérstaklega ef það var allan sólarhringinn. Oft reyndist erfitt að 

fylla inn í þegar starfsmenn fóru í frí eða voru veikir og þá féll það oft í verkahring foreldra. 

4.2.2 Stuðningshópar  

Á álagstímum getur stuðningur og samstaða frá einstaklingum sem eiga við sama vandamál að stríða 

verið mjög hjálplegt úrræði (Woodgate o.fl., 2015). Í rannsókn O’Brien (2001) kom fram að foreldrar 

barna með flóknar þarfir leita gjarnan til annara foreldra í sömu stöðu og þeir sjálfir í leit að félagslegum 

stuðningi og öryggi. Formlegir stuðningshópar hafa verið starfræktir og gefst foreldrum þar tækifæri á 

því að skiptast á upplýsingum, ræða sínar daglegu áskoranir og jafnvel fá góð ráð frá hvor öðrum. Þetta 

veitir foreldrum stuðning og jafnvel von að hitta fólk sem veit af eigin reynslu hvað þeir eru að ganga í 

gegnum.  

Í Rannsókn Woodgate og félaga (2015) kom í ljós að foreldrum fannst gagnlegt að deila upplýsingum 

um hlutverk þeirra í umönnun barnsins með öðrum foreldrum í sömu aðstæðum þar sem það hjálpar 

þeim að takast á við áskoranir varðandi umönnun. Hóparnir eru oft starfræktir samhliða faglegri aðstoð 

heilbrigðisstarfsfólks. Það að átta sig á hvað foreldrum finnst gagnleg aðstoð getur einnig hjálpað 

heilbrigðisstarfsfólki að bæta gæði þjónustunnar. Með hópunum kemur fram gagnkvæmur stuðningur 

sem eykur ávinning af faglegri aðstoð. Í slíkum hópum fá foreldrar einnig fyrir útrás fyrir félagslega þörf 

sína í kringum fólk í sömu stöðu. 
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Helsta hindrunin fyrir foreldra að komast í stuðningshópana eru að þurfa þá að skilja barnið eftir 

heima þar sem erfitt er að fá einhvern til að líta eftir því á meðan en einnig er erfitt að finna tímasetningar 

sem henta öllum aðilum (O’Brien, 2001). 

4.2.3 Hvíldarinnlagnir  

Til eru hvíldarheimili fyrir börn með flóknar þarfir sem hafa þann tilgang að veita bæði foreldrum og barni 

hvíld. Foreldrar þessara barna upplifa oft mikið álag, streitu og svefnvandamál tengd mikilli 

umönnunarbyrði og því getur tímabundin hvíld verið mjög hjálplegt úrræði í mörgum tilvikum (Margolan 

o.fl. 2004). 

Í rannsókn Heaton o.fl. (2005) sem gerð var á Englandi voru tekin viðtöl við 36 fjölskyldur eða 75 

fjölskyldumeðlimi barna sem voru háð tækni á einhvern hátt. Börnin voru öll undir 18 ára aldri, bjuggu 

heima og háð einni eða fleiri læknisfræðilegri tækni frá degi til dags. Hálfstöðluð viðtöl voru tekin við 

foreldrana sem fóru fram á heimili þeirra og ýmist voru annað eða báðir foreldrar hluti af rannsókninni. 

Systkini barnanna tóku einnig þátt ef þau gátu og vildu vera þáttakendur. Þrettán barnanna voru í 

sérstökum eða almennum skóla eða leikskóla og þrjú voru í heimakennslu en fimm barnanna í 

rannsókninni gengu ekki í skóla eða leikskóla af neinu tagi. Niðurstöður leiddu í ljós að oftast sæu 

foreldrarnir um börnin heima fyrir þá sérstaklega mæður. Tólf fjölskyldur höfðu fengið tímabundna 

umönnun fyrir barn sitt burtu frá heimilinu í eina til tvær helgar á ári en hinar 20 fjölskyldurnar fengu 

ekkert hlé á umönnun barnsins. Tólf barnanna í rannsókninni fengu þá aðstoð sem þau þurftu í skólanum 

eða leikskólanum þar sem þau höfðu sérstakan aðstoðarmann sem hafði fengið viðeigandi þjálfun. Þessi 

stuðningur gerði börnunum keift að ganga í skóla eða leikskóla þrátt fyrir að ákveðnir erfiðleikar hafi 

verið vegna skorts á þjálfuðum umönnunaraðilum. Einnig gátu börnin oft ekki farið í skólann þegar 

aðstoðarmanneskja þeirra var ekki til staðar. Í sumum tilfellum voru eldri systkini á heimilinu sem gátu 

annast tækniháð systkini sín að einhverju leyti og það létti undir heimilislífinu og gaf foreldrum hlé frá 

umönnun sem hafði jákvæð áhrif á foreldrana. Þessi aukna ábyrgð á systkinunum hafði þó ekki góð 

áhrif á þeirra nám þar sem ábyrgðin var orðin of mikil. Nánast öll systkinin töluðu um mikilvægi þess að 

fjölskyldan fái frí. Sú hvíld sem hvíldarheimili veita foreldrum er nauðsynleg og því er mikilvægt að þessi 

þörf sé ekki vanmetin. Allir foreldarnir töluðu um að þegar barnið var í þjónustu burtu frá heimilinu höfðu 

þau loksins kost á órofnum nætursvefni en foreldrar voru að vakna allt að tíu sinnum á nóttu til að sinna 

barninu þegar það var heima.  

Í rannsókn Margolan o.fl. (2004) sem gerð var á Englandi voru tekin viðtöl við 15 fjölskyldur. Allt voru 

þetta foreldrar barna sem höfðu verið í öndunarvél í að minnsta kosti þrjá mánuði. Einnig var sendur út 

spurningalisti sem þróaður var til að varpa ljósi á vandamál sem tengdust þessum hópi barna. Mæður 

voru viðmælendur í 13 tilvikum. Sjö barnanna bjuggu með báðum líffræðilegum foreldrum en hin átta 

börnin bjuggu með einstæðu foreldri. Niðurstöður leiddu í ljós að níu fjölskyldur nutu stuðnings 

hvíldarinnlagna en mikill meirihluti foreldranna fannst skipulagðar hvíldarinnlagnir ófullnægjandi. Einnig 

kom í ljós að foreldrar treysta á hið opinbera til að hljóta hvíld frá umönnun barnsins þar sem ættingjar 

og vinir eru ófærir um að sinna umönnun tækniháða barnsins nema þeir hafi hlotið viðeigandi þjálfun 

sem var sjaldan veitt.     
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Í rannsókn O’Brien (2001) kom fram að það tæki ákveðinn tíma fyrir foreldana að treysta starfsfólkinu 

en það þarf að vera öruggt og vel þjálfað til að geta sinnt flóknum þörfum barnsins og því er mikilvægt 

að vanmeta ekki áhyggjur foreldranna. 
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5 Umræða 

Markmið höfunda með þessu verkefni var að gera grein fyrir þörfum foreldra sem eiga börn með flóknar 

og tæknilegar þarfir heima ásamt því að kanna hver stuðningsúrræði þeirra eru. Flestum rannsóknum 

sem skoðaðar voru ber saman um niðurstöður og ákveðin þemu komu fram sem gert hefur verið grein 

fyrir. Þar má meðal annars nefna þörf fyrir upplýsingar, þörf hvíld, þörf fyrir andlegan og fjárhagslegan 

stuðning, félagslegar þarfir og þörf fyrir aðstoð og stuðningsúrræði.   

5.1 Skortur á fjárhagslegum stuðningi 

Um leið og útgjöld aukast vegna veikinda barnsins virðast fjölskyldur upplifa minnkuð fjárhagsleg úrræði 

(O‘Brien, 2001; Thyen, Kuhlthau og Perrin, 1999). Af þeim fjölskyldum sem eiga tækniháð barn glíma 

93% við fjárhagserfiðleika að einhverju tagi en skert atvinnuþátttaka er þar einn af stærstu 

áhrifaþáttunum (Harrison og Woolley, 2004; Whiting, 2014). Flestir foreldrar barna með flóknar þarfir 

þurfa að takmarka atvinnu sína að einhverju leyti til þess að geta annast barnið með þeim afleiðingum 

að innkoma minnkar á sama tíma og útgjöld heimilisins aukast. Fæstir foreldrar barna með flóknar þarfir 

hafa tök á því að vera bæði úti á vinnumarkaðnum að fullu. Þó svo að margt hafi breyst í nútímasamfélagi 

fellur umönnunin oftast í hlut móður á meðan faðirinn er á vinnumarkaðnum hvort sem það er í hlutastarfi 

eða í fullri vinnu (Heaton o.fl., 2005). Þá eru einstæðar mæður tækniháðra barna 15 sinnum líklegri til 

þess að hætta að vinna heldur en mæður sem eiga maka (Thyen o.fl., 1999).  

Atvinnuþátttaka foreldra er takmörkuð á fleiri en einu sviði. Foreldrar þurfa í mörgum tilfellum að vinna 

styttri vinnudag og því er minna um vaktarvinnu sem skilar sér í lægri heildartekjum fyrir heimilið. Einnig 

virðist vera skortur á skilningi atvinnuveitenda í einhverjum tilfellum vegna aðstæðna foreldra, svo sem 

hvað varðar liðleika í vinnu sem gerir foreldrum erfitt fyrir að sinna þörfum barnsins á daginn, t.d. fara 

með þau í læknisheimsóknir. Þetta gerir það að verkum að færri geti stundað sína vinnu og enn aðrir 

lifa í sífelldum ótta við að missa vinnuna vegna veikinda barnsins (Ball, Bindler og Cowen, 2010; Whiting, 

2014). Höfundar velta því fyrir sér hvort fjárhagurinn hafi áhrif á félagslega sviðinu, þar sem ef ekki eru 

nægjanlegir fjármunir til á heimilinu takmarkast tenging fjölskyldunnar einnig við umheiminn og börnin 

hafa takmarkaða möguleika á að stunda frístundir. Einnig er mjög kostnaðarsamt að fara til sálfræðings 

og félagsráðgjafa á eigin forsendum og hafa þessir foreldrar mögulega ekki tök á að leita sér þessarar 

aðstoðar upp á eigin spýtur.   

Skortur á fjárhagslegum stuðningi getur ógnað fjárhagslegu öryggi einstaklings en þörf fyrir öryggi er 

annað stigið í Þarfapýramída Maslow og er því ein af grunnþörfum mannkynsins. Sé þessi þörf ekki 

uppfyllt upplifir einstaklingurinn ekki öryggi og getur samkvæmt kenningu Maslow ekki uppfyllt aðrar 

þarfir sem á eftir koma (Glassmann, 2009; Maslow, 1943).  

5.2 Félagsleg einangrun 

Margar heimildir sem skoðaðar voru sem fjalla um flókin og margþætt hlutverk foreldra þegar þeir annast 

börn sín með flóknar þarfir heima benda til þess að algengt sé að þessir foreldrar upplifi félagslega 

einangrun (Carnevale o.fl., 2006; Cockett, 2012; MacDonald og Callery, 2007; Margolan o.fl., 2004; 

Wang og Barnard, 2004; Whiting, 2014). Þörfin fyrir félagsskap og umhyggju er sálfræðileg þörf og þriðja 

stigið í Þarfapýramída Maslow. Vegna flókinna umönnunarþarfa barnsins, tímaskorts, viðhorfs annarra 
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gagnvart þörfum barnsins og fleiri þátta eru tækifæri þessara foreldra til félagslegra samskipta verulega 

takmörkuð. Ályktun höfunda er að skortur á tækifærum til félagslegrar virkni sé stór áhrifaþáttur á 

lífsgæði og að því meiri sem félagsleg einangrun er því skertari eru lífsgæðin. Einnig telja höfundar að 

aukin stuðningsúrræði geti dregið úr félagslegri einangrun. 

Komið hefur í ljós að mæður finna frekar fyrir félagslegri einangrun og einmanaleika og upplifa meiri 

þörf fyrir félagslegan stuðning (Carnevale o.fl., 2008; Cockett, 2012; Nicholl og Begley, 2012; Toly, Musil 

og Carl, 2012). Eins og fram hefur komið er algengara að feður tækniháðra barna séu í vinnu en 

mæðurnar séu heimavinnandi (Heaton o.fl., 2005) og því má draga þá ályktun að feðurnir séu almennt 

í meiri samskiptum við umheiminn. Í ljósi þess telja höfundar að mæður sinni umönnunarhlutverkinu 

almennt í meira mæli frá degi til dags og eigi frekar við félagslega einangrun að stríða þar sem samskipti 

þeirra við umheiminn takmarkast að miklu leyti við nána fjölskyldumeðlimi og heilbrigðisstarfsfólk. Þá 

styður kenningu höfunda sú staðreynd að í öllum rannsóknum sem nýttar voru í niðurstöður verkefnisins 

voru mæður í meirihluta þátttakenda.  

5.3 Heimili eða stofnun? 

Þegar tækniháð barn býr heima sjást oftast ummerki um það víða um heimilið vegna tækjabúnaðarins 

sem barnið þarf á að halda yfir sólarhringinn og þeim aukahlutum sem honum fylgir. Þetta gerir það að 

verkum að heimilið fer að líkjast meira sjúkrahúsi heldur en heimili. Þetta getur valdið ýmsum 

óþægindum fyrir fjölskylduna, svo sem vegna áreitis frá tækjum þar sem þau gefa frá sér hin ýmsu hljóð 

(Wang og Barnard, 2004). Foreldrarnir leitast gjarnan við að draga úr þeim áhrifum sem þarfir hins 

tækniháða barns hafa á umhverfi þeirra og heimilislíf með því að draga úr sýnileika tækjabúnaðarins og 

fylgihluta og þannig gera heimilið persónulegra (Carnevale o.fl., 2006).  

Stöðug nærvera heilbrigðisstarfsfólks getur einnig verið áreiti sem tekur tíma að venjast. Þetta getur 

gert það að verkum að foreldrar barnanna upplifi minni stjórn á foreldrahlutverkinu auk þess sem 

tjáningarfrelsi þeirra getur verið skert. Þetta gæti mögulega valdið skerðingu á félaglegum tengslum þar 

sem þau veigra sér við að fá vini og kunningja í heimsókn. Hvað sem þessu líður vilja foreldrarnir samt 

sem áður frekar hafa barnið sitt heima þrátt fyrir að heimilið breytist í hálfgerða stofnun þegar 

ummönnunarþarfir barnsins eru eins yfirgripsmiklar og raun ber vitni (Kirk o.fl., 2005). 

5.4 Andlegt og líkamlegt álag 

Margar rannsóknir eru sammála um að foreldrar langveikra barna með flóknar og tæknilegar þarfir 

upplifa mikið andlegt álag tengt umönnunarhlutverki sínu. Það að vera foreldri og aðal umönnunaraðili 

barns með tæknilegar og flóknar þarfir krefst mikillar vinnu og getur orðið mjög íþyngjandi og 

streituvaldandi (McCann o.fl., 2012). Helstu álagsþættir sem komið hafa fram eru tímaskortur, 

fjárhagsáhyggjur, svefnleysi og áhyggjur af framtíð og sjúkdómsástandi barnsins og að þurfa að 

framkvæma erfið og jafnvel sársaukafull inngrip á eigin barni (Kirk o.fl., 2005; Woodgate o.fl., 2015). 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra rannsókna sem skoðaðar voru eru meiri líkur á að þessir foreldrar finni 

fyrir andlegum erfiðleikum eins og kvíða, reiði, sorg, einmanaleika og þunglyndi heldur en foreldrar 

heilbrigðra barna (Caicedo, 2014; Wang og Barnard, 2004). Þá finna mæður frekar fyrir andlegu álagi 
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og lakari heilsutengdum lífsgæðum og eru líklegri til að þróa með sér þunglyndi heldur en feður  

(Carnevale o.fl., 2008; Cockett, 2012; Nicholl og Begley, 2012; Toly o.fl., 2012; Woodgate o.fl., 2015). 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar veiti þessum foreldrum andlegan stuðning, gefi þeim tækifæri til 

að tjá sig og gefi þeim viðurkenningu fyrir það sem þeir gera vel til að efla sjálfstraust þeirra. Í rannsókn 

Kirk og Glendinning (2002) töldu hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun að það að hvetja foreldrana til að 

tjá tilfinningar sínar og áhyggjur væri mikilvægur hluti af því að veita þeim tilfinningalegan stuðning. 

Draga má þá ályktun að greiðari leið sé að andlegum stuðningi þegar barn liggur inn á sjúkrahúsi þar 

sem þá er teymi í kringum fjölskylduna og því þarf að fylgja eftir þegar barnið útskrifast heim (The 

University of Illinois at Chicago, 2016).  

Hvað varðar líkamlegt álag þá getur það að stunda heilsusamlegt líferni, fá nægan svefn, leggja 

áherslu á hollt mataræði og hreyfingu dregið úr andlegum og líkamlegum kvillum (Wang og Barnard, 

2008). Stöðugt áreiti foreldra getur gert þeim erfitt fyrir að uppfylla þessar þarfir (Heaton o.fl., 2005; Kirk 

og Glendinning, 2004). Þær niðurstöður sem skoðaðar hafa verið greina frá því að svefnskortur sé 

algengt vandamál meðal foreldra tækniháðra barna. Samkvæmt þarfakenningu Maslow er svefn einn af 

líkamlegum grunnþörfum mannkynsins sem er fyrsta stig þarfapýramídans og því ein af undirstöðum 

allra annarra þarfa (Glassmann, 2009). Benda má á að skortur á svefni hefur margvísleg áhrif á ýmsa 

þætti í daglegu lífi, svo sem andlega og líkamlega heilsu auk þess sem hann hefur áhrif á félagslega 

virkni og lífsgæði einstaklingsins (McCann o.fl., 2015).  

Komið hefur í ljós að foreldrar sem annast börn sín með flóknar þarfir heima upplifa verri heilsutengd 

lífsgæði heldur en foreldrar sem barna sem dvelja á stofnun (Varni, Sherman, Burwinkle, Dickinson og 

Dixon, 2004). Þá hefur dvínun á líkamlegri og andlegri heilsu og lífsgæðum foreldranna neikvæð áhrif á 

getu þeirra til að veita barninu sínu fullnægjandi umönnun (Caicedo, 2014). 

5.5 Foreldri eða umönnunaraðili? 

Þörf fyrir sjálfsbirtingu er efsta og síðasta stigið í Þarfapýramída Maslow (Glassman, 2009). Ályktun 

höfunda er að þetta sé sú þörf sem er síst uppfyllt hjá foreldrum tækniháðra barna þar sem þeir þurfa, 

samkvæmt kenningu Maslow, að uppfylla allar hinar þarfirnar fyrst. Þó svo að öðrum þörfum sé uppfyllt 

getur samt sem áður verið erfitt fyrir foreldra tækniháðra barna að uppfylla þörfina fyrir sjálfsbirtingu. 

Þeir þurfa bregða sér í hin ýmsu hlutverk og sinna mörgum verkefnum sem tengjast sérhæfðum 

umönnunarþörfum barnsins en eru ekki hluti af hinu hefðbundna foreldrahlutverki. Þrátt fyrir að þessi 

sérhæfðu verkefni sem foreldrarnir þurfa reglulega að sinna séu nauðsynleg eru þau ekki alltaf 

ánægjuleg og geta valdið barninu tímabundinni vanlíðan. Við slíkar aðstæður stangast gildi 

foreldrahlutverksins og umönnunarhlutverkið gjarnan á og getur valdið foreldrunum, einkum móðurinni, 

andlegri vanlíðan. Því er algengt að þeir upplifi ákveðinn hlutverkarugling og óvissu (Wang og Barnard, 

2004).  

Niðurstöður gefa til kynna að foreldrarnir vilji vera séðir sem foreldrar barnsins en ekki aðeins sem 

umönnunaraðilar þess en það er í samræmi við það sem kom fram í rannsókn Reeves, Timmons og 

Dampier (2006) um reynslu foreldra tækniháðra barna á sjúkrahúsi. Þeir upplifðu að heilbrigðisstarfsfólk 

gerði sér ekki fulla grein fyrir þessari þörf. Mikilvægt er að þeir upplifi skilning og viðurkenningu frá öðrum, 

einkum frá heilbrigðisstarfsfólki, á umönnunarhlutverki þeirra, tilfinningum þeirra gagnvart því og þeim 
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þörfum sem þessu mikilvæga hlutverki fylgir (Kirk og Glendinning, 2002). Auk þess geta 

hjúkrunarfræðingar stuðlað að því að foreldrarnir hugi að lífi sínu utan umönnunarhlutverksins og rækti 

líkama og sál til að vera betur í stakk búin til að takast á við það. 

5.6 Mikilvægi fyrir upplýsingar og kennslu 

Niðurstöður benda til þess að með tímanum verði foreldrarnir sérfræðingar í daglegri umönnun barnsins. 

Þeir eru þó ekki aðeins sérfræðingar í umönnunarþörfum barnsins heldur einnig ýmsum öðrum þáttum 

sem snúa að lífi barnsins og fjölskyldunnar í heild, svo sem réttindamálum, aðstoð sem er í boði o.fl. 

(Woodgate o.fl., 2015). Auk þess þurfa foreldrarnir að kunna að meðhöndla og nota hin ýmsu tæki sem 

barnið gæti þurft á að halda í daglegu lífi og vita hvenær er þörf á þeim (Elias og Murphy, 2012). Sú 

meðhöndlun felst meðal annars í því að þeir kunni að undirbúa tækið til notkunar, ganga frá því eftir 

notkun, þrífa það, panta og skipta um aukahluti og margt fleira (Heaton o.fl., 2005). Einnig þurfa 

foreldarnir að vita hvenær er þörf á að leita sér aðstoðar og hvert skal leita ef vandamál koma upp eða 

spurningar vakna (Elias og Murphy, 2012). Mikilvægt er hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir að þrátt 

fyrir að þessir foreldrar séu orðnir eiginlegir sérfræðingar þegar kemur að sérhæfðum umönnunarþörfum 

barnsins þurfa þeir samt sem áður að fá góðar upplýsingar og aðstoð. 

Þetta nýja og krefjandi hlutverk veldur mörgum foreldrum miklu óöryggi í fyrstu, einkum í kringum 

tímabil sjúkdómsgreiningar, og því er gríðarlega mikilvægt að þeir fái góðar upplýsingar, kennslu og 

stuðning frá fagaðilum til að geta tekist á við þetta verkefni og þá sérstaklega fyrst eftir útskrift af 

sjúkrahúsi. Með góðri leiðsögn og upplýsingagjöf geta hjúkrunarfræðingar elft aðlögunarleiðir 

foreldranna og hjálpað þeim að takast á við aðstæðurnar eins og kostur er (Melnyk o.fl., 2001). 

Áhugavert var að í rannsókn Kirk og Glendinning (2002) töldu fagaðilarnir að ráðleggingar og 

upplýsingagjöf væri þeirra meginhlutverk. Þess má þó geta að hvert barn er einstakt og misjafnt er hvað 

hentar hverju og einu barni þrátt fyrir að tæknilegar þarfir þeirra séu að stórum hluta þær sömu. Með 

tímanum læra foreldarnir síðan hvað hentar best fyrir þeirra barn og læra að axla meiri ábyrgð 

(Woodgate o.fl., 2015). Gott upplýsingaflæði á viðeigandi upplýsingum veitir foreldrunum öryggi en eins 

og fram hefur komið er þörf fyrir öryggi ein af grunnþörfum mannsins samkvæmt kenningu Maslow 

(Glassman, 2009).  

Mikilvægt er að foreldrarnir fái kennslu í hvernig er best að örva barnið svo það þroskist, vaxi og dafni 

og síðast en ekki síst er mikilvægt að kenna öllum á heimilinu um öryggi barnsins. Með viðeigandi 

fræðslu og kennslu ásamt góðu upplýsingaflæði öðlast foreldrarnir meira öryggi og sjálfstraust sem 

ennfremur stuðlar að betri umönnun hins tækniháða barns (O’Brien, 2001).  

5.7 Mikilvægi stuðningsúrræða 

Ljóst er að það er barninu fyrir bestu að búa heima af ýmsum ástæðum. Eins og gefur að skilja geta 

foreldrar barns sem þarf stöðuga umönnun allan sólahringinn þó ekki alltaf uppfyllt allar þarfir þess án 

nokkurrar aðstoðar. Sum börn eru með slíkar þarfir að foreldrarnir einir geta ekki sinnt þeim án aðstoðar 

hjúkrunarfræðinga. Sumir foreldrar velja að hafa heimahjúkrun á dagvinnutíma og eru það oft þeir sem 

vinna utan heimilisins. Aðrir foreldrar velja að hafa aðstoð á nóttunni til að ná svefni til að takast á við 

daglegt líf (Elias og Murphy, 2012). Heimahjúkrun er því oft mikilvægt úrræði fyrir þennan hóp foreldra 
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þar sem það minnkar álag á þá og þeir geta betur sinnt öðrum daglegum athöfnum (Noyes, 2006; Wang 

og Barnard, 2008). Í þeim heimildum sem skoðaðar voru kemur þó ítrekað fram að heimahjúkrun sé af 

skornum skammti þar sem mun færri fjölskyldur þiggja stuðning hennar en þörf er á. Sérstaklega finnst 

foreldrum erfitt að fá aðstoð frá fagaðila á kvöldin til að gera þeim kleift að komast út af heimilinu. 

Erfiðleikarnir fólust í því að annað hvort var þjónustan ekki í boði eða að hana þurfti að panta með 

miklum fyrirvara sem gat verið erfitt fyrir foreldrana af ýmsum ástæðum, svo sem óvissa um ástand 

barnsins á þeim tíma (Heaton o.fl., 2005). Það má því draga þá ályktun að þetta sé ekki í samræmi við 

þróunina í dag þar sem sífellt fleiri og enn veikari börn þiggja þjónustu heima fyrir.  

Niðurstöður gefa einnig til kynna að flestir foreldrar virðast sammála um gagnsemi stuðningshópa 

(O’Brien, 2001; Kirk og Glendinning, 2002). Samheldni í þessum hópum er oft áberandi og foreldrunum 

finnst þeir tilheyra samfélagi þar sem auðvelt er að tjá sig og hinar ýmsu upplýsingar eru aðgengilegar. 

Þá er félagsþörf þriðja stigið í þarfakenningu Maslow en í henni felst þörf mannsins fyrir félagsskap, 

umhyggju og að tilheyra hópi og hafa hlutverk innan hans. Með því að vera hluti af stuðningshópi finnst 

foreldrum þeir hafa aukna stjórn á eigin tilfinningum auk þess sem það veitti foreldrum einnig ánægju af 

því að geta hjálpað hvert öðru að takast á við vandamálin. Foreldrar lýstu gjarnan þeirri tilfinningu að 

stuðningshóparnir væru eini staðurinn þar sem þeir fengu skilning frá öðrum. Vinátta utan heimilisins 

virtist foreldrum mikilvæg og oftar en ekki mynduðust sterk vináttutengsl milli meðlima hópanna 

(Solomon, Pistrang og Barker, 2001). Almennt virðist þetta efni þó hafa verið lítið rannsakað og draga 

má þá ályktun að þetta sé nokkuð vanmetið stuðningsúrræði sem leggja mætti meiri áherslu á í hjúkrun 

þessara fjölskylda. Mikilvægt er að foreldrar fái upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki um óformlega 

stuðningshópa ekki síður en formlega. Óformlegir stuðningshópar einkennast af jafningjafræðslu og 

samkomum þar sem foreldrar hittast og ræða saman en samkvæmt heimildum höfunda virðist lítið vera 

um slíka hópa á Íslandi fyrir foreldra tækniháðra barna. Formlegir stuðningshópar eða samtök virðast 

vera algengari hér á landi og þar má nefna Leiðarljós, Umhyggju og Einstök börn. 

Hvíldarinnlagnir fyrir börnin hafa einnig verið talin gott úrræði að mati þessara foreldra. Niðurstöður 

benda til þess að álagið sem fylgir umönnun tækniháðs barns sé oft gífurlegt en hvíldarinnlagnir gerðu 

það að verkum að foreldrarnir gátu meðal annars fengið fullnægjandi svefn án sífelldra truflana. Það 

tekur samt sem áður tíma fyrir foreldrana að venjast fjarveru barnsins og treysta nýjum 

umönnunaraðilum en gagnsemi þessa úrræðis hefur komið sterkt í ljós þegar þeirri aðlögum hefur verið 

náð (Heaton o.fl., 2005; O’Brien, 2001). 

5.8 Mikilvægustu þarfirnar að mati foreldra og hvað má betur fara 

Hvaða þarfir og stuðningur foreldrar telja að skipti mestu máli fer eftir sjúkdómsástandi barnsins og 

aðstæðum fjölskyldunnar. Sá þáttur sem stór hluti þessara foreldra virðist vera sammála um að sé einna 

mikilvægastur er þörfin fyrir gott upplýsingaflæði frá heilbrigðisstarfsfólki. Þar er einkum átt við 

upplýsingar um sjúkdómsástand barnsins, meðferð og framtíðarhorfur og þá þjónustu og aðstoð sem er 

í boði og hvernig má nálgast hana (Carnevale o.fl., 2006; Ingram, Cabral, Hay, Lucas og Horwood, 

2013; Kirk og Glendinning, 2002; Pelentsov, Fielder og Esterman, 2016; Woodgate o.fl., 2015). Í 

rannsókn Bertule og Vetra (2014) upplifðu allir foreldrarnir einhverskonar skort á upplýsingum sem er 

áhugavert miðað við svo nýlega rannsókn. Algengast var að foreldrum þótti vera skortur á upplýsingum 
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um mögulega þjónustu sem aðgengileg er en þetta töluðu u.þ.b. 90% þeirra um. Það skiptir þó ekki 

aðeins máli að veita upplýsingar heldur að veita skýrar upplýsingar í viðeigandi magni á viðeigandi tíma. 

Í rannsókn Woodgate o.fl. (2015) kom fram að foreldrunum fannst þeir fá mjög mikið af upplýsingum á 

skömmum tíma þegar barnið útskrifaðist heim af sjúkrahúsi og því hafi kennslan og upplýsingaflæðið 

borið takmarkaðan árangur. Þegar heim var komið var því margt sem þeir þurftu að finna út upp á eigin 

spýtur.  

Hvað varðar félagslegar þarfir þá fannst foreldrum í rannsókn Freedman og Boyer (2000) vera skortur 

á viðburðum sem auðvelduðu þessum börnum að eignast vini og þannig efla þroska þeirra auk þess 

sem fjölskyldan var oft eini félagsskapurinn. Þess má geta að foreldrar sem þekktu minna til 

þjónustuúrræða virtust sáttari með þá aðstoð sem þeir fengu heldur en þeir sem þekktu vel til 

þjónustuúrræða og réttar síns. Þá fannst foreldrunum skorta ráðgjöf fyrir þá sjálfa hvað varðar andlega 

heilsu og önnur börn á heimilinu.  

Mikilvægt er að sú þjónusta og aðstoð sem foreldrarnir fá sé samhæfð milli mismunandi þjónustuaðila 

en þar gegna hjúkrunarfræðingar lykilhlutverki ásamt því að leiðbeina foreldrunum hvert skal leita að 

viðeigandi þjónustu og stuðningi (Looman o.fl., 2013). Því miður virðist oft skorta þessa samhæfingu 

ásamt því að foreldrarnir þurfa oft að bíða í langan tíma eftir þjónustu og í sumum tilfellum er 

þjónustunnar ekki lengur þörf þegar hún loksins berst (Woodgate o.fl., 2015). Rannsókn Roberts og 

Lawton (2001) sýndi fram á að þegar þörfum fjölskyldunnar er ófullnægt á einhverju sviði að þeirra mati 

eða stuðningur er ófullnægjandi eykur það álag á foreldrana í heild sinni og veldur þannig aukinni þörf 

fyrir aðstoð. Það er því ákveðinn hagnaður fyrir heilbrigðiskerfið að mæta þessum þörfum sem fyrst. 

5.9 Takmarkanir 

Þrátt fyrir að tækniháðum börnum sem dvelja heima sé að fjölga með aukinni tækniþróun fundust heldur 

fár heimildir um þarfir foreldra þeirra. Í upphafi leituðu höfundar að heimildum sem voru ekki eldri en 10 

ára en vegna takmarkaðs fjölda heimilda sem þá fundust var leitin víkkuð í 15 ár aftur í tímann. Einnig 

voru nokkrar rannsóknir sem ná yfir börn eldri en 18 ára. Þá fjalla þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á þessu efni á Íslandi eingöngu um þarfir foreldra tækniháðra eða langveikra barna á sjúkrahúsi en lítið 

hefur verið skoðað um þarfir foreldra þegar hið tækniháða barn dvelur heima (Guðrún Kristjánsdóttir og 

Helga Bragadóttir, 2001; Guðrún Kristjánsdóttir, Helga Bragadóttir og Herdís Gunnarsdóttir, 2005; Helga 

Bragadóttir, 1999; Helga Bragadóttir o.fl., 2006; Helga Bragadóttir o.fl., 2007). Auk þess virðast lífsgæði 

og mat foreldra á lífsgæðum sínum lítið hafa verið rannsökuð sem meginviðfangsefni heldur aðeins sem 

umræða varðandi þarfir þeirra.  

5.10 Framtíðarsýn fyrir hjúkrun og tillögur til úrbóta 

Að skoða þarfir foreldra sem annast tækniháð börn sín heima fyrir er tiltölulega nýtt af nálinni og því eru 

margir þættir sem á eftir að skoða enn frekar. Lítið af rannsóknum á þessu sviði hafa verið gerðar hér á 

landi og væri áhugavert að sjá hvort upplifun foreldra á Íslandi er önnur en úti í heimi. Einnig skiptir máli 

að rannsaka efnið ört þar sem tækni fleytir hratt fram sem gerir það að verkum að lífslíkur þessara barna 

verða sífellt betri og enn fleiri tækniháð börn dvelja heima hjá sér og þiggja sína meðferð þar. Með 

þessari þróun er umönnunarbyrðin á fjölskylduna meiri sem veldur því að þörf þeirra fyrir stuðning og 
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aðstoð hefur aukist. Þá væri áhugavert að rannsaka mat foreldra á sínum eigin lífsgæðum og þannig 

skoða hvernig heilbrigðisþjónusta og almennur stuðningur hefur áhrif á mat þeirra.  

Umfjöllunin í samfélaginu um þetta efni verður sífellt meiri og undanfarið hafa fréttir af foreldrum og 

börnum í þessari stöðu vakið sérstaka athygli höfunda. Þar sem aðeins hafa verið rannsakaðar þarfir 

foreldra barna á sjúkrahúsi á Íslandi er mikil þörf á að rannsaka þarfir foreldra sem sjá um tækniháð 

börn sín heima hér á landi. Það gæti þó þverið takmarkandi þáttur að hópurinn sem fellur inn í þessar 

rannsóknir væri ekki stór hér á landi sem gæti skekkt niðurstöðurnar.  

Þörf þessara foreldra fyrir stuðning er mikil en samt sem áður gefa niðurstöður rannsókna til kynna 

að skortur sé á fullnægjandi stuðningi. Það er ályktun höfunda að möguleiki sé á að bæta notkun á þeim 

stuðningsúrræðum sem eru til staðar auk þess sem styrkja mætti hlutverk hjúkrunarfræðinga í 

samþættingu þjónustuúrræða (Hills o.fl., 2016; Looman o.fl., 2013). Möguleiki er á aukinni fræðslu af 

ýmsu tagi frá hjúkrunarfræðingum, svo sem um mikilvægi þess að viðhalda eða byggja upp gott 

félagslegt stuðningsnet ásamt því að nytsamlegt gæti verið að undirbúa foreldrana fyrir þau viðhorf sem 

þau mega búast við frá samfélaginu. Þau úrræði sem veitt eru þurfa þó alltaf að taka mið af aðstæðum 

og þörfum hverrar fjölskyldu og hvers einstaklings fyrir sig þar sem aldrei er hægt að finna eina nálgun 

sem hentar öllum. 

Hér hafa verið gerð skil á helstu þörfum foreldra og hefur þetta yfirlit því mikið gildi þar sem hægt 

væri að bæta þjónustu á þessu sviði. 
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6 Ályktanir  

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um helstu þarfir foreldra barna með flóknar og tæknilegar þarfir og hvaða 

stuðningsúrræði fagaðilar geta veitt þessum foreldrum. Helstu þarfir sem fram komu eru: Fjárhagslegar, 

félagslegar, andlegar og líkamlegar þarfir ásamt þörf fyrir að viðhalda einkalífi og þörf fyrir upplýsingar 

og kennslu.  

Niðurstöðurnar vörpuðu ljósi á það fjölþætta en á sama tíma dulda hlutverk sem umönnun barna 

með flóknar þarfir er. Það á sérstaklega við þegar foreldrar hugsa um börn sín heima fyrir og sum hver 

með lítinn stuðning fagaðila og/eða fjölskyldumeðlima. Það eru mikil viðbrigði fyrir foreldra að fara heim 

með börn sín af spítalanum og annast þau þar á eigin spýtur. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að 

almennt sé þörf á úrbótum þegar kemur að þjónustu við þessa foreldra og fjölskyldur þeirra. Mikilvægi 

þessa efnis er því nokkuð skýrt þar sem það leitast við að bæta gæði hjúkrunar og þjónustu við þessar 

fjölskyldur. Til þess að hægt sé að auka við þekkingu og þjónustu á þessu sviði þarf að vera ljóst hvað 

má betur fara, bæði að hálfu samfélagsins og fagaðila. Mikilvægt er að tekið sé tillit til þess í 

heilbrigðisþjónustu að þegar barn þarf á flókinni og tæknilegri umönnun að halda hefur það áhrif á alla 

fjölskylduna.  

Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum sem tengjast þörfum foreldra barna sem fá meðferð sína 

heima og þá sérstaklega hér á landi en íslenskar rannsóknir takmarkast aðallega við tækniháð börn á 

sjúkrahúsi. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Tafla sem gerir grein fyrir þeim heimildum sem niðurstöður verkefnisins byggja á. 

Höfundur, ár 

og land  

Tilgangur Aðferð og úrtak Niðurstöður Styrkleikar/ 

veikleikar 

Caicedo 

(2014) 

 

Bandaríki 

Norður-

Ameríku 

 

 

Að rannsaka 

líkamlega og 

andlega heilsu, 

fjölskylduvirkni og 

umönnunarbyrði 

hjá foreldrum sem 

eru umönnunar-

aðilar barns með 

læknisfræðilega 

flóknar og 

tæknilegar þarfir. 

Skriflegur 

spurningalisti var 

lagður fyrir 84 

foreldra eða aðra 

megin- 

umönnunaraðila 

barna á aldrinum 

2-21 árs. 

Forldrar barna með 

flóknar þarfir eiga 

við mörg líkamleg 

og andleg 

heilsufarsvandamál 

að stríða ásamt 

skerðingu á 

fjölskylduvirkni og 

mikilli 

umönnunarbyrði. 

16 börn (19%) í 

rannsókninni voru 

eldri en 18 ára. 

Auk þess fór 

rannsóknin fram á 

stuttum tíma 

(aðeins 5 

mánuðum). 

Carnevale, 

Alexander, 

Davis, 

Rennick og 

Troini (2006) 

 

Kanada 

 

 

Að kanna 

siðferðislegan 

hluta í reynslu 

foreldra sem eiga 

barn sem krefst 

öndunarstuðnings 

heima. 

Vettvangsathuganir 

og hálfstöðluð 

viðtöl við 12 

fjölskyldur barna 

sem krefjast 

öndunarstuðnings 

á aldrinum 2-19 

ára. 

Sex þemu komu í 

ljós: (1) Ábyrgð 

foreldranna, (2) leit 

að venjulegu lífi, (3) 

ósamræmi milli 

félagslegra gilda, 

(4) að búa í 

einangrun, (5) rödd 

barnsins og (6) 

siðferðisleg réttlæti 

3 börn í 

rannsókninni voru 

eldri en 18 ára. 

Heaton, 

Noyes, Sloper 

og Shah 

(2005) 

 

Bretland 

 

 

Að skoða upplifun 

og reynslu 

foreldra á því að 

annast tækniháð 

barn og kanna 

tæknilega, 

félagslega og 

venjubundna 

þætti í lífi þeirra. 

Hálfstöðluð viðtöl 

við 36 fjölskyldur 

tækniháðra barna 

yngri en 18 ára. 

3 einkennandi 

þættir komu í ljós: 

(1) Rútína í 

umönnun, (2) 

tímastjórnun og (3) 

áhrif umönnunar á 

fjölskylduna. 

Gott úrtak og 

börnin á réttum 

aldri.  

Auðlesin og 

lýsandi grein. 

Kirk og 

Glendinning 

(2002) 

 

Bretland 

 

 

Að kanna reynslu 

foreldra og 

fagmanna á því 

að fá og veita 

stuðning og 

hvaða 

stuðningsþættir 

þessum hópum 

finnst 

mikilvægastir. 

Opin viðtöl við 

fagaðila og 23 

mæður og 10 feður 

tækniháðra barna 

á aldrinum 4 

mánaða til 17 ára.  

 

Eigindleg 

rannsókn. 

Flóknar og erfiðar 

umönnunarþarfir 

hins tækniháða 

barns og 

sérþekking 

foreldranna hafði 

mikil áhrif á 

hefbundið 

samband milli 

foreldris og 

fagaðila. 

Greinin er heldur 

gömul en er þó 

innan 

viðmiðunarmarka. 
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Kirk og 

Glendinning 

(2004) 

 

Bretland 

 

 

Að lýsa reynslu 

foreldra af því að 

annast tækniháð 

barn sitt heima, af 

því að hafa 

fagmann til 

stuðnings og á 

áhrifum 

þjónustunnar. 

Viðtöl við 23 

mæður og 10 feður 

tækniháðra barna 

og 44 fagaðila.  

 

Grunduð kenning,  

Eigindlegt 

rannsóknarnsnið. 

Þörf á bættri 

þjónustu fólst 

einkum  í 

skammtima 

umönnun, búnaði, 

upplýsingagjöf og 

viðurkenning á 

andlegum þörfum. 

 

Kirk, 

Glendinning 

og Callery 

(2005) 

 

Bretland 

 

 

Að kanna reynslu 

foreldra á að 

annast barn sem 

er háð 

læknisfræðilegri 

tækni og að 

framkvæma 

inngrip á sínu 

eigin barni. 

Endurgerð á 

rannsókn frá árinu 

2004 og því sama 

úrtak.  

Foreldarnir höfðu 

aðlagað hlutverkið 

af aðstæðum 

sínum og umhverfi. 

Þeir lýstu hlutverki 

sínu tvíþættu bæði 

sem foreldrar og 

umönnunaraðilar 

og leituðust við að 

skilja þar á milli.   

 

Margolan, 

Fracer og 

Lenton (2004) 

 

Bretland 

Að lýsa reynslu 

foreldra af 

þjónustunni sem 

þau fá og byrðinni 

sem fylgir því að 

hugsa um barn 

sem er háð 

öndunarvél auk 

þess að bera 

kennsl á 

jákvæðar og 

neikvæðar hliðar 

reynslunnar. 

Spurningalistar og 

opin viðtöl við 15 

fjölskyldur barna 

sem voru háð 

öndunarvélum í 3 

mánuði eða lengur. 

 

Þversniðs- 

rannsókn 

Eftirfarandi 

vandamál komu í 

ljós: Tafir á útskrift 

af sjúkrahúsi, 

skipulagsleysi í 

gangsetningu 

þjónustu, vandamál 

með framboð og 

viðhald búnaðar, 

minnkaðar 

fjölskyldutekjur, 

húsæði og 

félagsleg 

einangrun, skortur 

á hvíldarheimilun, 

atvinnuleysi og 

vandamál með 

aðgang að 

menntun.   

Lítið úrtak, aðeins 

15 fjölskyldur. 

McCann, Bull, 

Winzenberg 

(2015) 

 

Ástralía 

Að kanna magn 

svefns sem 

foreldrar fengu á 

hverri nóttu og 

áhrif sem truflun á 

svefni hafði á 

daglegt líf þeirra.  

Fræðilegt yfirlit á 

21 eigindlegri 

rannsókn og 12 

meigindlegum 

rannsóknum. 

Foreldrar barna 

með flóknar þarfir 

upplifa 

svefntruflanir sem 

hafa neikvæð áhrif 

á þá og sambönd 

þeirra. Meðal svefn 

á nóttu var 4,5 klst. 

Ekki var tekið tillit 

til svefnmynstur 

barnsins eða ef 

foreldrarnir lögðu 

sig á daginn til að 

vinna upp 

tapaðan 

nætursvefn. 
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McDonald, 

McKinlay, 

Keeling og 

Levack  

(2016) 

 

Nýja Sjáland 

Að lýsa 

lærdómsferli 

foreldra eða 

forráðamanna  

sem hugsa um 

einstakling sem 

er háður tækni. 

Viðtöl við 26 

forráðamenn, 21 

konu og 5 karla, og 

15 sérfræðinga 

sem kenndu 

forráðamönnum á 

tæknina.  

Hægt er að skipta 

lærdómsferlinu upp 

í þrjú stig; (1) 

foreldrar einbeittu 

sér að þjálfuninni, 

(2) foreldarnir voru 

nýliðar en lærðu að 

taka ábrygð og (3) 

með tíma, reynslu 

og sjálfsnámi urðu 

foreldarnir 

sérfræðingar í 

umönnunarþörfum 

barnsins. 

 

O’Brien 

(2001) 

 

Bandaríki 

Norður-

Ameríku 

 

 

Að skoða reynslu 

foreldra af því að 

veita tækniháðu 

barni þeirra 

langvarandi 

umönnun heima 

fyrir. 

Viðtöl við 15 

fölskyldur 

tækniháðra barna. 

Fjölskyldur fundu 

fyrir tíðum 

breytingum og 

ófyrirsjáanleika og 

lýstu lífi sínu eins 

og að búa í 

“spilaborg” sem 

gæti hrunið hvenær 

sem er. 

Öll börnin í 

rannsókninni voru 

yngri en 12 ára. 

 

Aldur greinarinnar 

er utan 

viðmiðunarmarka 

höfunda. 

Wang og 

Barnard 

(2004) 

 

Ástralía 

Að veita alhliða 

nálgun á því hvað 

felst í því að 

annast tækniháð 

barn sitt heima 

fyrir til lengri tíma. 

Fræðilegt yfirlit, 

úrtak greina kemur 

ekki fram.  

Niðurstöður bentu 

til ákveðinna áhrifa 

sem umönnun og 

þarfir barnsins hafa 

á fjölskylduna og 4 

þemu komu fram: 

(1) Langvinn 

veikindi og börn, 

(2) áhrif 

heimahjúkrunar á 

börn, (3) sérstaða 

tækniháðra barna 

og fjölskylda þeirra 

og (4) reynsla 

foreldra á 

heimahjúkrun 

barna. 

Fjöldi 

lykilheimilda 

kemur ekki fram. 
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Woodgate, 

Edwards, 

Ripat, Borton 

og Rempel 

(2015) 

 

Kanada 

 

 

Að auka skilning 

lesandans á 

hlutverkum 

foreldra í uppeldi 

barna sinna með 

flóknar þarfir. 

Opin viðtöl við 39 

mæður og 29 feður 

úr 40 mismunandi 

fjölskyldum. 

Snjóboltaúrtak var 

notað. 

Foreldrahlutverkinu 

var lýst sem áköfu 

og erfiðu hlutverki 

sem krefst þess að 

vera tilbúinn að 

veita umönnun 

hvenær sem er. 4 

undirþemu komu 

fram: (1) Góða 

foreldrið, (2) meira 

en 

hjúkrunarfræðingur, 

(3) skortur á 

úrræðum og (4) 

áhrif á heilsu 

foreldranna. 

Hlutfall feðra í 

rannsókninni var 

nokkuð hærra en 

í öðrum 

rannsóknum sem 

skoðaðar voru.  

 

Margvíslegar 

aðferðir voru 

notaðar við 

gagnasöfnun sem 

veitti foreldrunum 

fleiri tækifæri á að 

deila reynslu sinni 

og skoðunum. 

 


