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Ágrip	

Í ritgerð þessari er fjallað um ógnandi atferli og ofbeldi sem fagstéttir verða fyrir í starfi. 

Varpað er ljósi á þær fagstéttir sem þjónusta fatlað fólk og sérstaklega er rýnt í störf 

þroskaþjálfa. Krufin verður skilgreiningin á hugtökunum ógnandi atferli og ofbeldi og 

leitast verður eftir að finna hvaða meðferðarúrræðum er verið að vinna eftir og eru í boði 

fyrir þá sem starfa með fólki sem sýnir ógnandi hegðun. Farið verður yfir hvaða 

meðferðarleiðir henta best fyrir fatlað fólk sem sýnir ógnandi atferli og hvað starfsfólk 

getur gert til að koma í veg fyrir hegðunina. Aðallega er stuðst við fræðilegar heimildir, 

rannsóknir og bækur sem eru sérstaklega um ógnandi atferli og meðferðarúrræði þeirrar 

hegðunar. Einnig er rýnt í skýrslu um starfsemi Kópavogshælis. Helstu niðurstöður eru þær 

að margar fagstéttir verða fyrir ofbeldi í sínu starfi: Lögreglumenn, hjúkrunarfræðingar, 

þroskaþjálfar og fleiri. Þroskaþjálfar eru þeir sem verða hvað mest fyrir ofbeldi af hendi 

fatlaðs fólks. Til eru mörg meðferðarúrræði sem draga úr ógnandi atferli fólks en mörg 

þeirra eru ómannúðleg, deyfandi eða of krefjandi. Samskiptamiðuð nálgun er því hentugast 

að draga úr ógnandi atferli fatlaðs fólks ásamt því að hafa gott umhverfi, agaða og 

skipulagða verkferla, og vel þjálfaðan vinnustað sem þekkir hegðunina.  
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Formáli	

Ritgerð þessi er unnin til B.A.-prófs í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands á sumarönn 2017 og er 10 eininga lokaverkefni. Guðmundur Sævar Sævarsson, 

sérfræðingur í geðhjúkrun og deildarstjóri á öryggis- og réttargeðdeild á Landspítala 

Kleppi, leiðbeindi og vil ég þakka honum sérstaklega fyrir góða og fræðandi leiðsögn, fyrir 

þolinmæði og áhugasemi á verkefninu. Ég vil þakka móður minni Ragnhildi Jónsdóttur 

fyrir yfirlestur, áhugasemi og drifkraft sem var nauðsynlegur fyrir þetta verkefni, ásamt 

allri hjálpinni sem hún veitti mér í gegnum námið. Halla Kristín Guðlaugsdóttir – ég vil 

þakka þér fyrir að sýna mér skilning og sveigjanleika í starfi. Ég vil þakka Þórði Atla 

Þórðarsyni fyrir traustan stuðning og hvatningu. Sérstakar þakkir fær Rakel Ómardóttir 

fyrir að sýna þolinmæði og biðlund ásamt því að vera hvetjandi og áhugasöm. 

 Þetta verkefni er samið af undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (7.nóvember,	https://www.hi.is/node/300006) og hef fylgt þeim af bestu vitund. Ég 

vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annara eða eigin fyrri eigin verka, hvort sem um er að 

ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1	Inngangur	

Verkefni þetta er heimildaritgerð er fjallar um fatlað fólk með ógnandi atferli. 

Leitast verður við að skoða hvaða þjónusta og meðferðarúrræði hafa gagnast til að draga úr 

þessari hegðun. Einnig verður farið yfir sögulegt viðhorf þeirra sem beita ofbeldi og eru 

fatlaðir og skoðað verður hvaða fagstéttir verða frekar fyrir ofbeldi í starfi af völdum 

skjólstæðinga sinna. 

Ekki er langt síðan að fatlað fólk var inn á altækum stofnunum og höfðu lítið eða 

ekkert um sitt líf að segja. Var það því undir forstöðumönnum og starfsmönnum 

stofnunninnar komið hvernig fatlað fólk fékk að haga sínu lífi. Einnig er vitað til að 

starfsmenn hafi beitt fatlaða einstaklinga ofbeldi í gegnum tíðina.  

Í lok árs 2016 kom út skýrsla um starfsemi Kópavogshælis á árunum 1953-1993. 

Markmið skýrslunnar var að kanna hvort börn sem vistuð voru þar höfðu sætt illri meðferð 

og ofbeldi. Kom í ljós að fatlað fólk sem þar var vistað hafði orðið fyrir slæmri og illri 

meðferð af höndum starfsmanna Kópavogshælis. Starfsmenn höfðu bundið fólk niður og 

læst það inni á herbergjum. Lyf voru ofnotuð til að stilla hegðun þeirra og ekki var fylgst 

með notkun á lyfjum. Börn voru vistuð með fullorðnum og ofbeldi og afskiptaleysi gegn 

fötluðu fólki virtist samkvæmt skýrslunni vera hluti af vinnustaðarmenningu 

(Stjórnarráðið, 2016). 

En hvað er vitað um ofbeldi sem fagstéttir verða fyrir sem eru að þjónusta fatlað 

fólk? Ekki eru til margar rannsóknir hér á landi sem fjalla um það atferli og ofbeldi sem 

fólk verður fyrir í sínu fagi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 10-15% af þroskahömluðu 

fólki sýna af sér ógnandi hegðun (Emerson o.fl., 2001). Þroskaþjálfar sem starfa með fólki 

sem sýnir ógnandi hegðun segja að þeim finnist óviðeigandi að kæra fólk sem þeir þjónusta 

vegna persónulegrar nándar við það. Þroskaþjálfar sem verða fyrir ofbeldi í starfi hafa 

einhverjir þurft að hætta störfum vegna líkamlegra og andlegra veikinda sem þeir hafa 

hlotið vegna þess. Þeir segja jafnframt að ógnandi atferli þeirra sem þeir þjónusta sé falið 

og liggi á samvisku starfsmanna (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016). 

Ef vandinn er ekki skilgreindur og áhrifaþáttur hans á störf og líðan starfsfólks 

skoðaður mun ekkert breytast og fleiri starfsmenn flosna upp úr starfi. Hegðun 
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þjónustunotenda mun ekki lagast ef mikil starfsmannavelta er hjá einstaklingum. Þarf því 

að huga að hvernig best sé að þjónusta einstaklinga með ógnandi atferli og finna farsællega 

lausn á því flókna verkefni.  

 

Markmið með ritgerðinni er að komast að: 

Hvaða nálganir hafa verið árangursríkar við að þjónusta fatlaða einstaklinga með ógnandi 

atferli? 

Leitast verður eftir að svara spurningum: 

Hvað veldur því að fólk beitir ofbeldi? 

Hverjir verða fyrir ofbeldi? (Fagstéttir) 

Hvernig má draga úr ofbeldishegðun? 

Hvaða meðferðarúrræði virka? 
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2 	Skilgreiningar	á	fötlun	

Þegar skilgreina á fötlun þarf að hafa í huga að ekki er til nein endanleg 

skilgreining á því hvað fötlun er og þarf að líta á marga þætti þegar huga þarf að því að 

skilgreina hugtakið. Samfélag okkar er í stöðugri þróun og skilgreiningin á fötlun þróast og 

breytist ört. Það fer einnig eftir því hver er að skilgreina fötlun og eftir því hvernig fatlaðir 

vilja skilgreina sjálfan sig. 

        Í lögum um málefni fatlaðra er talað um í 2. gr. að einstaklingur sem er andlega eða 

líkamlega fatlaður og þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim völdum eigi rétt á 

þjónustu samkvæmt lögum þessum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, 

sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing af langvarandi 

veikindum og slysum (Lög um málefni fatlaðs fólks, 1992). 

Í alþjóðasamfélaginu er aðallega stuðst við skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna en 

þar er talað um að fatlað fólk sem er með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega 

skerðingu sem kemur í veg fyrir fullgildandi samfélagsþátttöku til jafns við aðra 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

2.1 	Þroskahömlun	

Þroskahömlun er ákveðin tegund fötlunar og kemur fram fyrir 18 ára aldur og nær 

yfir margvísleg frávik í þroska og félagslegri aðlögun (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Talið er 

að um 2% alls fólks sé með þroskahömlun (Deb og Fraser, 1994). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir þroskahömlun sem staðnaðan eða 

ófullkominn þroska hugans sem einkennist einkum af skerðingu á ýmiskonar færni er fram 

kemur á þroskaskeiði einstaklingsins. Um er að ræða færni sem stuðlar að vitmunaþroska í 

víðustu merkingu t.d þekking, mál, hreyfingu og félagsfærni (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Þroskahömlun og stig hennar er mælt með greindarprófum sem og matslista sem 

metur aðlögunarfærni einstaklinga. WHO flokkar þroskahömlun í fimm flokka sem tekur 

mið af greindarvísitölu. Þar er um að ræða:  Væga þroskahömlun (fólk með greindarvísitölu 

á bilinu 50-69), miðlungsalvarlega þroskahömlun (greindavísitölubilið 35-49,) alvarlega 
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þroskahömlun (greindarvísitölubilið 20-34) og  djúpa þroskahömlun (greindarvísitala undir 

20 og þroskaröskun ótilgreind) (Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin tekur tillit til hegðunarskilgreiningu á 

þroskahömlun og rannsóknir hafa sýnt fram á að hegðunarerfiðleikar eru mjög algengir 

meðal þroskahamlaðra (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

2.2 	Einhverfa	

Einhverfa er taugaröskun sem er bæði tengd genum og umhverfi. Einhverfa er 

oftast greind fyrir þriggja ára aldur. Ekki eru til líffræðilegar kannanir sem geta sýnt fram á 

að einstaklingur sé einhverfur og öll greining á einhverfu byggist á að fylgjast með 

hegðunareinkennum einstaklings (Evald Sæmundsen, 2008). Einhverfa birtist á ólíkan hátt 

hjá hverjum einstaklingi fyrir sig. Sameiginleg einkenni eru þó hjá einhverfum en þau 

birtast mismikið hjá hverjum fyrir sig. Fólk með einhverfu er venjulega með skynvillur og 

eiga þau erfitt með að vinna úr skynáreitum. Fólk með einhverfu áttar sig ekki á 

óskrifuðum félagslegum reglum, á erfitt með félagsleg samskipti og er með endurtekningu 

á hegðun sem birtist oft með þráhyggju og afmörkuð áhugasviðum (Einhverfusamtökin, 

e.d.). 

2.3 Einhverfa	og	þroskahömlun	

Einhverfa og þroskahömlun er líkleg til að vera samverkandi þáttur í fötlun 

einstaklinga. Um það bil 70%-80% einstaklinga með einhverfu eru einnig með 

þroskahömlun og 16,7% einstaklinga með þroskahömlun eru með röskun á einhverfurófi 

(Evald Sæmundsen, 2008).  

2.4 Geðfötlun	

Skilgreiningar á geðfötlun eru margvíslegar. Þær breytast eftir tíðaranda og því sem 

telst við hæfi í hverju þjóðfélagi fyrir sig (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Til eru margar 

gerðir af geðfötlunum og er því ekki hægt að setja alla geðfatlaða undir sama hatt því þeir 

takast á við ólíka erfiðleika sem fylgja veikindunum. Ekki eru allir læknar sammála um 

hvað telst geðfötlun. Sumir vilja meina að einungis geðklofar, persónuleikaraskanir og 

þráhyggjuraskanir fallist undir geðfötlun en aðrir vilja meina að það sé öll andleg vanlíðan 

sem fellur út frá hinu venjulega ástandi hugans (Cockerham, 2006). 
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Velferðarráðuneytið skilgreinir geðfötlun sem ástand sem skapast við langvinna 

alvarlega geðröskun sem leiðir til skertrar færni og/eða hamlar virkri þátttöku í 

samfélaginu. Mikilvægt er að gera greinarmun á að geðfatlaðir eru einungis hluti þeirra 

sem eru með geðraskanir. Fer það eftir færni einstaklingsins, aðstæðum og þar sem 

veikindin eru bundin breytingum og koma í bylgjum og fer það eftir hvort röskunin hamli 

einstaklingnum og hann þurfi þjónustu. Geðraskanir eru þegar einstaklingur býr við 

andlega vanlíðan og hún skerðir möguleika hans til félagslegrar og tilfinningalega 

samskipta í samfélaginu (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Um það bil 20% fólks mun finna 

fyrir einhverra tegund geðrænna vandamála á æviskeiði sínu (WHO, 2001).  
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3 	Fötlunarfræði	

Fötlunarfræðin er ung fræðigrein á alþjóðavettvangi í málefnum fatlaðra í dag. 

Lítur hún á fatlað fólk sem eðlilegan hlut samfélagsins. Fræðigreinin leitast við að skoða 

með hvaða hætti samfélagið geti aðlagað sig að fjölbreytileika manneskjunnar og 

mótmælir einangrun fatlaðs fólks og útilokun þeirra frá samfélagslegri þátttöku. 

Fötlunarfræðin sem fræðigrein hefur byggist út frá rannsóknum á fötluðu fólki. Viðtöl eru 

tekin við fatlað fólk og aðstandendur þeirra. Þau lýsa sjálf sínum aðstæðum með eigin 

orðum og segja lífssögu sína. Markmið með fötlunarfræðirannsóknum er að gera fatlað 

fólk sýnilegra og leiðrétta þannig upplýsingaöflun sem hefur viðhaldist og valdið 

niðurlægingu og kúgun fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

3.1 Læknisfræðilega	líkanið	

Læknisfræðilega líkanið horfir á fötlun samkvæmt læknisfræðilegum og 

heilsufarslegum skilningi. Litið er á fötlun sem galla og afbrigðilega skerðingu og er fötlun 

sjúkdómur sem þarf að laga. Líkanið leggur áherslu á að finna út erfðafræðilega tengingu 

til að finna út lækningu og meðhöndlun. Þegar búið er að greina einstaklingana eiga þeir að 

fá aðstoð frá stofnunum og tilheyrandi meðhöndlun (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Fötlunin er talin vera harmleikur einstaklingsins sem og fjölskyldu hans. Litið er á 

einstaklingana sem fórnarlömb. Allir erfiðleikar sem einstaklingurinn upplifir eru allir 

tengdir fötluninni án þess að litið sé til umhverfisþátta. Fatlað fólk er skilgreint óheilbrigt 

og háð öðrum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2008). 

Læknisfræðilega líkanið hefur verið ráðandi hjá fagfólki og fræðimönnun í þjálfun, 

kennslu og innan heilbrigðisþjónustu gagnvart fötluðu fólki. Skilningur almennings á 

fötlun tekur mið af þessu sjónarhorni, þar sem fatlað fólk hefur verið aðgreint frá 

samfélaginu hefur það því áhrif á sjálfsmynd þeirra (Rannveig Traustadóttir, 2006) ólíkt 

ófötluðu fólki sem skilgreina sínar þarfir út frá eigin þörfum (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 
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3.2 Félagsleg	sjónarhorn	

Öll félagsleg sjónarhorn á fötlun byggjast á gagnrýni á læknisfræðilega líkanið og 

eiga það sameiginlegt að líta frekar á umhverfisþætti sem finnast í samfélaginu sem orsök 

fötlunarinnar (Rannveig Traustadóttir, 2003). Í öllum félagslegum sjónarhornum sameinast 

fatlað baráttufólk víðsvegar að um að aðhyllast þá hugmyndafræði sem gengur út frá að 

fólk með fötlun sé fullkomlega eðlilegur hluti samfélagsins og að samfélagið aðlagi sig að 

þörfum hins fatlaða (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

3.3 Norræna	tengslasjónarhornið	

Þróun hugmyndafræða um fötlun var ekki eins á öllum Norðurlöndunum og ólíkar 

áherslur eru á skilningi og áherslum þar á fötlun. Sameiginlegar hugmyndir þar eru þó þær 

að lögð er áhersla á tengsl fatlaðs fólks við umhverfið sitt og krafa er að samfélagið móti 

sig að þörfum fatlaðra frekar en að fatlaðir lagi sig að samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 

2006).   

Í norræna tengslasjónarhorninu er sjónum beint að því að aðlaga umhverfið að 

fötluðu fólki og að fjarlægja samfélagslegar hindranir. Í hugmyndafræðinni má finna þrjú 

meginhugtök sem finna sameiginlegan skilning á fötlun á Norðurlöndum. Hugtökin fjalla 

um að fötlun sé misræmi milli einstaklings og umhverfis, fötlun sé aðstæðubundin og 

fötlun sé afstæð (Rannveig Traustadóttir, 2006).    

Fötlun er misræmi milli einstaklings og umhverfis og gerir umhverfið því ekki ráð 

fyrir margbreytileika fólks í samfélaginu. Einstaklingurinn sem er fatlaður hefur ekki þá 

færni sem er gert ráð fyrir að fólk búi yfir. Einstaklingurinn er skilgreindur fatlaður ef 

takmörkuð færni, veikindi eða skerðing verður til þess hann verði fyrir verulegum 

hindrunum í daglegu umhverfi sínu (Rannveig Traustadóttir, 2003).       

Þegar fötlun er aðstæðubundin fer það eftir aðstæðum hverju sinni hvort skerðing 

leiðir til fötlunar. Einstaklingur sem á í verulegum erfiðleikum í einum  aðstæðum getur 

verið hæfur líkt og hver annar í öðrum aðstæðum. Manneskja sem er blind er ekki fötluð 

þegar hún talar í síma, manneskja sem er heyrnalaus væri ekki fötluð ef allir myndu læra 

táknmál, o.s.frv. Allir verða fyrir því öðru hvoru að upplifa aðstæðubundna fötlun. Dæmi 

um það er þegar fólk ferðast til útlanda en skilur ekki málið sem talað er (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 



15	

Þegar átt er við að fötlun sé afstæð þá er ekki eingöngu verið að ræða um tilteknar 

aðstæður og umhverfi heldur að skilgreining á fötlun sé félagslega ákvörðuð. 

Tilviljunarkennt er hvar mörkin eru dregin á hvað teljist fötlun og hvað ekki. Mælingar á 

því hver er með t.d. þroskahömlun er mismunandi á milli landa og því gæti maður verið 

skilgreindur fatlaður í einu landi en ekki í öðru. Sýnir það hversu tilviljunarkennt það er að 

vera talinn fatlaður og að það er ekki einungis líffræðilegir eða andlegir eiginleikar sem 

skilgreina fötlun heldur einnig menning (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

3.4 Breska	félagslega	líkanið	um	fötlun	

Breska líkanið er þekktasta félagsfræðilega sjónarhornið á fötlun og einnig það 

umdeildasta vegna róttækrar endurskilgreiningar þess á hugtakinu fötlun. Það lýsir sér í að 

fólk með skerðingu er talið fatlað af samfélaginu og fötlun er afleiðing undirokunar sem 

einkennir samskipti fólks með skerðingu og annarra í samfélaginu. Breska líkanið hafnar 

þeirri skilgreiningu að skerðing sé það sama og fötlun og hafnar einnig því að skerðing 

leiði til fötlunar. Fötlunin er afleiðing af skipulagi sem ýtir undir félagslegar hindranir og 

takmarkar möguleika fólks með skerðingu. Líkanið hafnar þeirri hugmynd að fólk geti ekki 

tekið þátt í daglegum athöfnum vegna líkamlegra eða andlegra þátta sem gerir það 

óeðlilegt, heldur lítur á að möguleikar fatlaðra einstaklinga takmarkist af félagslegum 

hindrunum sem settar eru af ófötluðum (Rannveig Traustadóttir, 2006). Slíkt skapar 

félagslega útilokun fatlaðs fólks. Þessi sýn á fötlun hefur verið frelsandi fyrir fatlað fólk og 

haft mikil áhrif á hvernig litið er á fötlun hjá fræðimönnum, hjá fötluðu fólki sem og 

almenningi (Rannveig Traustadóttir, 2003). Gagnrýni sem breska félagslega líkanið hefur 

hlotið er að líkanið lítur framhjá hagsmunum fólks með ákveðnar skerðingar eins og fólk 

með þroskahömlun og geðfatlaða. Einnig leggur líkanið ofuráherslu á félagslegar hindranir 

og lítur alfarið framhjá skerðingu fatlaðs fólks sem hefur mikil áhrif á daglegt líf þeirra 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). 
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4 	Sögulegt	yfirlit	

Frá árunum 1907 og til ársins 1992 voru byggðar stofnanir sem misjafnar sögur 

fara af vegna vanrækslu og vanþekkingu á málefnum barna, ungmenna og fullorðna, 

fatlaðra og ófatlaðra, sem vegna þeirra hags voruð vistuð á þessum stofnunum en þær voru 

lausnir þess tíma. Fólk sem fellur frá því að vera það sem er talið eðlilegt hefur í gegnum 

tíðina verið litið hornaauga þeirra samfélaga sem þeir búa í. Sem dæmi má nefna í Gísla 

sögu Súrssonar. Þar er sagt frá Ingjaldsfíflinu en honum var lýst sem tröll af manni í vexti, 

var afglapi sem mestur mátti og fífl. Hann var bundinn á hálsi við stein vegna af ótta fólks 

við hann og önnur ráð ekki til (Snerpa, 1997). 

Í löggjöfum fyrri alda allt til ársins 1936 er lítið fjallað um fatlað fólk og aðallega 

fjallað um þá sem fátæka. Fjallað er í Grágás um ómaga, sem fátæka og vanheila og ritað 

er um framfærslu þeirra. Einnig er fjallað um ómaga í Jónsbók að þeir séu þeir sem ekki 

geta aflað sér nauðsynja vegna heilsuleysis (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Í Vígslóða er 

ritað um ósakhæfi geðsjúkra, það eru þeir sem eru veikir á geði og hafa unnið öðrum mein 

skuli ekki vera sóttir til saka. Í gegnum aldirnar voru þeir sem taldir voru óðir komið fyrir 

hjá ættmönnum. Óðir menn voru lokaðir af í þröngum kössum eða bundnir niður til að þeir 

sköðuðu ekki sjálfan sig né aðra (Óttar Guðmundsson, 2007). 

Fyrstu stofnanir sem tengjast fólki sem ekki voru trúarlegs eðlis voru 

holdveikraspítalar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Á 19. öld þegar læknar sem voru að 

koma úr námi frá meginlandinu til Íslands, gáfu slæmum aðbúnaði og illri meðferð á 

niðursetningum gaum. Í breyttu samfélagi og stækkandi þorpsmyndunum átti 

utangarðsfólk enn erfiðara með að fóta sig í samfélaginu. Áttuðu menn sig á að eitthvað 

þyrfti að gera fyrir þennan hóp fólks sem var að verða enn meiri byrði á sveitarfélögunum. 

Árið 1905 voru því skrásett lög vegna skorts á hæli fyrir þurfalinga á Íslandi og voru þau 

lög kennd við Kleppspítala. Tilgangur laganna var að koma þurfalingum fyrir - frá 

samfélaginu inn á stofnun og að reyna að finna lausnir á þeirra vandamálum (Óttar 

Guðmundsson, 2007).  

Kleppur hóf starfsemi sína árið 1907 og var þar rekin aðstaða og gæsla á 

geðsjúkum. Á fyrstu árum geðlækninga voru framkvæmdar margar tilraunir til að lækna 
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geðsjúkdóma. Læknar fikruðu sig áfram og oft með aðferðum sem í dag teljast flestar 

ómannúðlegar. Þessar aðferðir voru meðal annars vatnslækningar, raflostmeðferðir og 

geiraskurðir (skurðaðgerðir á fremsta hluta heilans) fyrir fólk sem var æst á geðsmunum, 

ofbeldisfullt og illt (Óttar Guðmundsson, 2007).  

Sólheimar í Grímsnesi voru stofnaðir árið 1930 sem barnaheimili fyrir vanrækt og 

munaðarlaus börn með þeim tilgangi að veita þeim sem best uppeldi. Fljótlega fjölgaði 

vistum fatlaðra barna þar á og fóru þau sem voru veikluð og vanrækt snemma að ganga 

fyrir (Jónína Michelsdóttir, 1990). Engin lög voru um málefni fatlaðs fólks á þessum árum 

en Alþingi setti lög til stuðnings Sólheimum árið 1936 (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Lögin segja að ríkið skuli reka eitt fávitahæli sem skal vera í senn hjúkrunarhæli, uppeldis-, 

kennslu- og vinnuhæli og heimilt var að taka fávita til dagdvalar við hælið (Lög um 

fávitahæli nr. 18/1936). 

Úr þessum lögum var Kópavogshæli stofnað. Hælið hóf starfsemi sína árið 1952 og 

var þar rekið aðalhæli fyrir fávita sem var í senn hjúkrunarheimili, uppeldis-, kennslu- og 

vinnuhæli sem fór eftir lögum um fávitahæli (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Þegar mest 

var voru vistmenn 190 talsins, 59 börn og 131 fullorðnir. Árið 1991 voru vistmenn 135, 

125 fullorðnir og 10 börn. Kópavogshæli starfaði til ársins 1993 eftir að samþykki um að 

endurhæfingardeild Landspítala myndi flytjast yfir í húsnæði Kópavogshælis. Fluttust 

flestir vistmenn í önnur búsetuúrræði en um 13 vistmanna voru enn búsett á Kópavogshæli 

árið 2013 en réttur þeirra til þjónustu byggjast á lögum um málefni fatlaðs fólks sem sett 

voru árið 1992 (Stjórnarráðið, 2016). 
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5 Lög	og	reglugerðir	

Í þessum kafla verður fjallað um sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er ályktun um 

fullgildingu samnings um réttindi fatlaðs fólks sem var samþykkt árið 2016. Enn á eftir að 

lögfesta samninginn en breytingar hafa verið gerðar á íslenskum lögum til undirbúnings 

fullgildingar hans. Fjallað verður einnig um lög um málefni fatlaðs fólks sem voru 

samþykkt 1992 og eru enn í gildi, almenn hegningarlög og sérfræðiteymið sem starfar 

samkvæmt lögum um nauðung og þvingun. 

5.1 Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur það að markmiði að 

fatlað fólk fái mannfrelsi og mannréttindi jafnt á við aðra. Samningurinn á að vernda slík 

réttindi, frelsi og auka virðingu fyrir fötluðu fólki (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2007). Breytingar hafa verið gerðar á íslenskum lögum til 

undirbúnings fullgildingar samningsins líkt og lög um réttindagæslu fatlaðs fólks sem tekur 

mið af 12.gr. samnings Sameinuðu þjóðanna (Utanríkisráðuneytið, 2016).  

2.gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlað fólks fjallar um 

skilgreiningar m.a. á fötlun en einnig er skilgreint í 2. gr. hvað er tungumál er og hvað það 

er mikilvægt til jafns við annarskonar tjáningu sem ekki er talað með orðum. Í 3. gr. 

samningsins er fjallað um virðingu fyrir meðfæddum eiginleikum og sjálfræði einstaklinga. 

Einstaklingar hafa frelsi til að taka eigin ákvarðanir, eru sjálfstæðir gerendur í sínu lífi og 

eru virkir þátttakendur í samfélaginu án aðgreiningar. Þeir eiga að hafa sömu tækifæri og 

aðrir þó sjónarmið þeirra séu ólík og fjölbreytt. Virðing skal hafa fyrir því sem mannlegt 

eðli er um að ræða. Sáttmálinn leggur áherslu á síbreytilega getu einstaklinga og virðingu 

fyrir rétti þeirra til að varðveita sjálfsmynd sína. 

Í 12.gr segir að fatlað fólk á rétt á að vera viðurkennt sem aðilar að lögum. Þeir 

skuli njóta gerhæfis jafns á við aðra og eiga rétt að leita aðstoðar til að nýta gerhæfi sitt. 

Tryggja skal rétt þeirra að þeirra eigum. Í 16.gr. samningsins er sagt að aðildarríkin eigi að 

gera ráðstafanir að vernda og frelsa fatlað fólk fyrir ofbeldi og mismunun (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 
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5.2 Lög	um	málefni	fatlaðs	fólks	

Lög um málefni fatlaðs fólks voru samþykkt á Alþingi árið 1992 en þau hafa tekið 

miklum breytingum á síðustu árum með tilliti til samnings Sameinuðu þjóðanna eins og 

kemur fram að ofan. Markmið laganna er að tryggja jafnrétti fatlaðs fólk og þau hafi 

sambærileg lífskjör líkt og aðrir þegnar þjóðfélagsins og njóti skilyrða til að lifa eðlilegu 

lífi. Í 2.gr. kemur fram skilgreining hverjir eiga rétt á þjónustu í málefnum fatlaðra. Í 

lögunum segir einnig að fatlað fólk skuli vera veitt sú þjónusta sem gerir því kleift að lifa 

og starfa til jafns við aðra í samfélaginu. Taka skal mið af þjónustu miðað við þarfir fólks 

og stuðla að þjálfun til að geta tekið sjálfstæðan og virkan þátt í samfélaginu. Tekið er fram 

í 26.gr. laga að draga eigi úr áhrifum fötlunar til að auka þátttöku fatlaðs fólks og auka 

hæfni þeirra í lífi og starfi. Til að þetta náist skal fatlað fólk fá félagslega hæfingu og 

endurhæfingu (Lög um málefni fatlaðs fólks, 1992). 26.gr. horfir greinilega til 

læknisfræðilega líkansins þar sem horft er á fötlun sem eitthvað sem þarf að laga samanber 

kafla að ofan (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

5.3 Hegningarlög	

Íslenskt réttarkerfi er byggt á hugmyndum nytjastefnu John Stuart Mill um hámark 

hamingjunnar. Baráttan á milli almennra hagsmuna og einstaklingsfrelsi er í stöðugri 

baráttu og órjúfanlega samtvinnað. Sá Mill fyrir sér samfélag sem ætti að ala á menntun, 

samkennd og sjálfsþroska einstaklingsins sem þurfti að styðja við almannahagsmuni 

(Vilhjálmur Árnason, 2008).   

Markmið hegningarlaga Íslands er að vera öðrum víti til varnaðar að fremja lögbrot 

og einnig að draga úr ítrekuðum brotum hjá einstaklingi. Þau stuðla að betrun dómþola og 

farsælli aðlögun að samfélaginu (Lög um fullnustu refsinga, 2016). Ef einstaklingur er 

fundinn sekur um að brjóta lög samfélagsins skal hann sæta refsingu sem er ásættanleg 

fyrir alvarleika þess brots. Um er að ræða fjársektir, óskilorðsbundinn eða skilorðsbundinn 

fangelsisdómur. Einnig þarf að líta á samhengi athafnarinnar eða brots til að ákvarða 

refsiskilyrði einstaklinga (Almenn hegningarlög, 1940). 

Fatlað fólk hefur sérstaka lagalega stöðu þegar kemur að refsiskilyrðum í íslenskri 

lögsögu. Mönnum skal ekki refsað fyrir það verk sem framið er ef menn geta ekki stjórnað 

gjörðum sínum af sökum geðveiki, andlegs vanþroska, rænuskerðinga eða samsvarandi 

ástands (Almenn hegningarlög, 1940). Sá sem verður fyrir árás hefur réttmætan rétt á að 
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verjast árás á hendi sér en sá hinn sami þarf að hafa í huga réttmæti varnarinnar - að hún 

verði ekki meiri en árásin sjálf. Lögin veita þó það svigrúm ef einstaklingur hafi orðið það 

skelfdur að vörnin hafi orðið ofsafengnari en upphaflega árásin gaf til kynna. Fer það því 

eftir túlkun á hverjum atburði og einstaklingi hverju sinni. Einnig er refsilaust að gera slíkt 

ef um yfirvofandi hættu er að ræða (Almenn hegningarlög, 1940). Einstaklingar, sem eftir 

sálfræðiálit og mat geðlæknis, geta fengið þann dóm að vera vistaðir inn á sérstökum 

heilbrigðis- eða meðferðarstofnunum. Fangelsisyfirvöld geta jafnframt sett það sem 

sérstakt skilyrði afplánunar (Lög um fullnustu refsinga, 2016). Segir í lögunum að ef 

maður valdi öðrum manni bana af gáleysi geti það leitt til fangelsisdóms í allt að sex ár og 

þá skal sá sem sviptir öðrum manni frelsi sínu sæta fangelsi í fjögur ár (Almenn 

hegningarlög, 1940). 

Umönnunaraðilar þurfa að hafa í huga að refsivert er að koma fólk í það ástand að 

það sé án bjargar eða að yfirgefa einstakling í slíkri aðstöðu. Það er einnig refsivert að færa 

geðveikum manni eða einstaklingi með þroskahömlun muni sem eru hættulegir. Þarf þá að 

huga að skilja ekki við einstakling sem er með ógnandi atferli eftir í aðstöðu sem hann geti 

skaðað sjálfan sig eða aðra, eins og að setja einstakling inn í læst herbergi með áhöldum 

sem hægt er að nota sem barefli (Almenn hegningarlög, 1940). 

5.4 Nauðung	og	þvingun	

Þegar fólk er með hegðunarfrávik getur ýmislegt komið upp á sem getur valdið 

skaða á þeim sjálfum, á starfsfólki sem og öðrum einstaklingum. Þau koma stundum upp 

án aðvörunar og verður ekki hjá komist að beita nauðung og þvingun í neyð. Skilgreining á 

nauðung er eftirfarandi: Nauðung samkvæmt lögum er athöfn sem skerðir 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og fer fram gegn vilja hans eða þrengir svo að 

sjálfsákvörðunarrétti hans að telja verði það nauðung þótt hann hreyfi ekki mótmælum. 

Felst í því meðal annars líkamleg valdbeiting til að koma í veg fyrir skaða á einstaklingum 

sjálfum, öðru fólki eða eigum þeirra (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 2011). 

Samkvæmt 10.gr um lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk er öll beiting nauðungar 

í samskiptum við fatlað fólk bönnuð nema veitt hafi verið undanþága á grundvelli 12. gr. 

eða um sé að ræða neyðartilvik. Fjarvöktun á heimilum fatlaðs fólks er bönnuð nema veitt 

hafi verið undanþága á grundvelli 12. gr. (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 2011). 

Einnig þarf að hafa í huga almenn hegningarlög samanber kaflann að ofan. 
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5.5 Sérfræðiteymið	

Skipað er af ráðherra til fjögurra ára allt að sjö einstaklinga í sérfræðiteymi sem sér 

um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar. Sérfræðiteymið skal vera skipað fólki með 

sérþekkingu á málefnum fatlaðs fólk og reynslu og þekkingu í aðgerðum sem koma í veg 

fyrir beitingu nauðungar. Sérfræðiteymið veitir forstöðumönnum og þjónustuaðilum 

ráðgjöf aðgerða til að komast hjá beitingu nauðungar og veita umsögn um beiðnir um 

undanþágur við beitingu nauðungar og fjarvaktar (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 

2011). 

Í sérstökum og einstaklingsbundnum tilvikum er veitt undanþága gegn þessum 

lögum. Sérfræðiteymið veitir einungis undanþágu nauðungar ef tilgangurinn er að koma í 

veg fyrir að einstaklingur valdi sjálfum sér og/eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu 

eignatjóni. Þetta á einnig við um fyrirbyggjandi aðferðir og neyðartilvik. Sérfræðiteymið 

tekur við tilkynningum um beitingu nauðungar og heldur skrá um beitingu hennar. Ef 

atvikaskráning er ekki að ná markmiði þess sem sérfræðiteymið hefur lagt til getur það lagt 

til að undanþágan falli úr gildi (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 2011). 

Þegar forstöðumaður, þjónustuveitandi eða einstaklingurinn sjálfur telur að 

starfsemi sem hann veitir eða fær feli í sér nauðung eða telur að beiting nauðungar þurfi 

við tilteknar aðstæður skal hann óska eftir ráðgjöf frá sérfræðiteyminu. Sérfræðiteymið 

aflar sér upplýsinga og gagna er málið varðar um hag einstaklings og greina samskipti 

einstaklingsins við aðra íbúa eða starfsmenn. Fundað er með einstaklingi sem um ræðir 

og/eða persónulegum talsmanni hans og þjónustuveitanda eða forstöðumanni. Aðstæður á 

heimili einstaklingsins eru athugaðar af teyminu og sérstaklega er rýnt í fjölda starfsmanna 

sem veita honum þjónustu og samskiptum þeirra við hann. Teymið kemur með ábendingar 

um aðgerðir og úrbætur sem gætu komið í veg fyrir beitingu nauðungar (Lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 2011). 

Ef leiðbeiningar og ráðgjöf hafa ekki borið árangur til að koma í veg fyrir beitingu 

nauðungar og þjónustuveitandi eða forstöðumaður metur það að nauðsynlegt sé að fá 

undanþágu frá banni við beitingu nauðungar skal sérfræðiteymið veita þeim umsögn sína 

um hvaða aðgerða hafi verið gripið til. Einnig skal koma fram sú ráðgjöf sem teymið veitti 

vegna málsins og hvernig staðið var að framkvæmd þeirra tillagna sem teymið veitti. Í mati 

teymisins á að koma fram mat á aðstæðum í viðkomandi máli, hvernig það telji að haga 
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skuli aðgerðum og þær aðgerðir feli í sér sem minnstu skerðingu á sjálfsákvörðunarrétti 

einstaklings (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 2011). 
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6 Skilgreiningar	á	ógnandi	atferli	og	ofbeldi	

6.1 Ógnandi	atferli	

Ógnandi atferli hefur verið í gegnum tíðina talið vera í eðli þeirra sem sýna hana. 

Það var er ekki endilega vegna fordóma heldur var það almenn útskýring fólks sem þurftu 

að útskýra athæfið (Berkowitz, 1962). Ógnandi atferli er hverskonar hegðun sem beinist að 

öðrum einstaklingi sem ætlað er að valda skaða. Sá sem sýnir ógnandi hegðun trúir því að 

hegðunin muni valda skaða einstaklings og einstaklingurinn vill forðast hegðunina. Ef fólk 

slasast vegna annarrar manneskju fyrir slysni er atferli ekki ógnandi, sem og ef markmið er 

ekki að slasa einstaklinginn (Anderson og Bushman, 2002). Ógnandi hegðun er lærð 

hegðun og lærist á sama hátt og önnur félagsleg hegðun, inn á heimilum, í skólum, frá 

jafningjum og í eftirhermun. Ógnandi hegðun er viðhaldið eftir því hver afleiðing 

athafnarinnar er fyrir einstaklingin sem beitir henni (Baron, 1977). 

Ógnandi hegðun er margslungið athæfi sem brýst út við aðstæður sem 

einstaklingurinn ræður ekki við. Þetta er tjáningarform innbyrgðra tilfinninga eins og reiði, 

svekkelsi, vonleysi og hræðsla (Berkowitz, 1962). Karlmenn eru líklegri en konur til að 

sýna ógnandi hegðun og ungmenni sýna hegðunina af meiri ákafa og oftar en aðrir 

(Sturmey, 2002). 

Ógnandi atferli hefur mikil áhrif á líf fólks sem sýnir hana sem og aðra í kringum 

það. Einstaklingur sem sýnir ógnandi atferli getur orðið félagslega útskúfaður, smánaður af 

öðrum og getur svo sjálfur orðið fórnalamb hefndar. Einstaklingar sem sýna ógnandi atferli 

eiga í hættu að skaða aðra sem er í kringum það eins og starfsfólk, fjölskyldumeðlimi og 

aðra þjónustunotendur (Sturmey, 2002). 

6.2 Ofbeldi	

Ofbeldi er hægt að skilgreina á margskonar hátt. Samkvæmt orðabók er ofbeldi lýst 

sem „ofríki eða valdbeitingu.” Einnig er hægt að skilja orðið sem drambsemi eða hroka 

(Árni Böðvarsson, 1996). Páll Sigurðsson skilgreinir ofbeldi í lögfræðiorðabók sinni sem 

refsivert atferli þar sem líkamlegu afli er beitt gegn öðrum einstaklingi (Páll Sigurðsson, 

2008). Ofbeldi birtist þó ekki eingöngu sem refsivert athæfi eins og segir í 12. og 13. grein 
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almenna hegningarlaga. Í sinni einföldustu mynd er ofbeldi öll beiting valds, réttlætanleg, 

óréttlætanleg, lögleg og ólögleg. Ofbeldi er semsagt gjörningur manneskju eða hóps gegn 

annarri manneskju eða hópi. Ofbeldi getur verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og/eða 

tilfinningatengt (Bishop og Phillips, 2006).  

 Ofbeldi er ógnandi atferli þar sem markmiðið er að valda skaða. Allt ofbeldi er 

ógnandi atferli en ekki er allt ógnandi atferli ofbeldi (Anderson og Bushman, 2002). 

Ástæður fyrir ofbeldi geta verið margar eins og álag, streita, áreiti, depurð, vonleysi 

og hvatvísi (Agnew, 1992). 

Ofbeldi er til staðar í samfélaginu, hvort sem okkur líkar það eður ei. Það er 

sýnilegt, líkt og í kvikmyndum, fréttum o.fl, og ósýnilegt athæfi eins og heimilisofbeldi og 

inn á stofnunum. Ákveðin þáttaskil og vakning hefur hins vegar orðið um hugmynd 

ofbeldis og hafa sprottið upp meðferðarúrræði með aukinni fræðslu og þekkingu á 

afleiðingum ofbeldis til að sporna við og draga úr atferli ofbeldishegðunar (Kruger o.fl. 

2002). 

6.3 Ógnandi	atferli	fatlaðs	fólks	

Þegar rætt er um ógnandi atferli fatlaðs fólks er oftar en ekki talað um að 

einstaklingur sýni erfiða hegðun. Alvarleg hegðunarfrávik geta falið í sér sjálfskaðandi 

athafnir, árásir á annað fólk, ógnandi atferli, skemmdir á eignum og annarskonar hegðun 

sem gæti talist til lögbrots (Deb og Fraser, 1994). Þetta getur haft alvarlegar afleiðingar í 

för með sér, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan sem og starfsfólks sem þjónustar hann eins og 

líkamleg meiðsli og andlega vanlíðan þeirra (Howlin, 1998). 

Þroskahamlaðir eru líklegir til að þróa með sér hegðunarerfiðleika (Deb og Fraser, 

1994) og hafa rannsóknir sýnt fram á að 10-15% af þroskahömluðu fólki sýnir slíka 

hegðun (Emerson o.fl., 2001). Erfið hegðun fatlaðs fólks er útskýrð í þrepum út frá hversu 

alvarleg hegðunin er. Í neðsta þrepi alvarleika erfiðar hegðunar er ekkert sýnilegt ógnandi 

atferli hjá einstakling og í öðru þrepi gerist það sjaldan. Þriðja þrep Lowe segir að 

hegðunin sé í meðalagi - gerist nokkrum sinnum í viku og stundum sé inngrip hjá 

starfsfólki. Í fjórða þrepi er atferlið talið alvarlegt en stjórnað með aðstoð verkferla til að 

stjórna hegðun. Fimmta þrepið er sagt vera alvarlegt - gerist daglega og mikið líkamlegt 

inngrip er í athafnir einstaklings sem leiðir vanalega til mikils skaða og meiðsla hjá 

einstaklingnum, á starfsfólki og öðrum í kringum hann (Lowe, 2007). 
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Einhverft fólk getur sumt hvert verið með alvarleg hegðunarfrávik. Þau geta verið 

mismikil og misalvarleg eftir því hve einhverfan er alvarleg hjá einstaklingum (Jang, 

Dixon, Tarbox og Granpeesheh, 2011). Erfitt getur verið að þjónusta einstakling sem er 

einhverfur og sýnir ógnandi atferli og þá sérstaklega ef einstaklingur fær ofsareiðiköst. 

Ýktar skynjanir sem og skilningsleysi þeirra á höftum geta magnað upp ákefð í hegðuninni 

sem getur beinst að þeim sjálfum sem og öðrum (Horrigan og Barnhill, 1997). Sumar 

rannsóknir gefa til kynna að ógnandi atferli sé algengara hjá einhverfu fólki en hjá þeim 

sem eru ekki greindir með einhverfu (Bronsard, Botbol, og Tordjman, 2010). Talið er að 

það fari eftir alvarleika einhverfunnar eða hversu mikið einstaklingurinn er einhverfur 

hvort hann sýni meiri eða minni ógnandi hegðun (Jang, Dixon, Tarbox, og Granpeesheh, 

2011). Alvarleg hegðunarfrávik geta falið í sér sjálfskaðandi hegðun, árásir á annað fólk og 

annarskonar hegðun sem getur talið til lögbrots. Þetta getur haft alvarlegar afleiðingar í för 

með sér bæði fyrir starfsfólk og einstaklingana sjálfa. Þetta getur átt við líkamleg meiðsli 

og andlega vanlíðan (Howlin, 1998). Hins vegar hafa flestar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á ógnandi atferli einhverfra miðast út frá börnum og eru því ekki vitað með vissu 

hversu hátt hlutfall einhverfra sýna ógnandi atferli	(Hill o.fl. 2014).  

 Geðfatlaðir hafa orðið fyrir fordómum dægurmenningu og hefur verið einsleit sýn 

á að geðsjúkir séu hættulegir. Oft hefur þetta fólk verið talið æst á geðsmunum, 

ofbeldisfullt og illt. Viðhorf samfélaga og fordómar manna í gegnum tíðina gagnvart 

geðsjúkum hafa leitt til að geðsjúkir einstaklingar einangruðust frá samfélaginu og á 

Íslandi voru hugmyndir manna oft á þá leið að byggja ætti háan vegg til að loka alla 

geðsjúka inni til varnar almennings eftir að einn geðfatlaður braut af sér (Óttar 

Guðmundsson, 2007).  

Með breyttum viðhorfum og auknum skilning á geðsjúkdómum fór með tímanum 

að breytast stefna og meðferðarúrræði í málefnum geðfatlaðra sem og samfélags áliti á 

þeim (Landspítalinn, 2017). Geðfatlaðir geta þó sýnt ógnandi atferli (Varghese, Khakha og 

Chadda, 2016) og rannsóknir sýna fram á að geðfatlaðir sýni jafnvel oftar ógnandi hegðun 

en þeir sem ekki eru veikir á geði.	Ástæður fyrir því eru margar m.a. ranghugmyndir, lærð 

félagsleg hegðun, genatengd og ójafnvægi í taugakerfi og hormónagjöf líkamans (Manchia, 

Carpiniello, Valtorta, og Comai, 2017).   
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7 Hvaða	starfstéttir	verða	fyrir	ofbeldi?	

Sumar starfsstéttir eru líklegri en aðrar til að verða fyrir ofbeldi í starfi þar 

sem þeirra hlutverk er að vera í nánum samskiptum, tryggja öryggi og heilsu fólks sem það 

þjónustar. Lögreglan er ein af þeim fagstéttum sem er í áhættuhópi þeirra sem verða fyrir 

ofbeldi í starfi (Ríkislögreglustjórinn, 2010) og sú eina sem hefur rétt á því að beita valdi ef 

þörf krefur (Stjórnarráðið, 2009). Ákærur frá mars 2006 til maí 2017 sýna að ákært hefur 

verið í 338 málum þar sem brotið er á valdstjórninni af einhverju tagi (Héraðsdómstólar, 

2017). Í skýrslu ríkislögreglustjórans segir að í 64-65% tilvika séu slík mál látin niður falla 

(Ríkislögreglustjórinn, 2010).  

Heilbrigðisstarfsmenn eiga einnig í hættu á að verða fyrir ofbeldi í starfi. Þjónusta 

þeir fólk í mismundandi ástandi vegna veikinda og áverka sem einstaklingar verða fyrir. 

Mikið álag er á heilbrigðisstarfsmönnum og starfsmenn inn á deildum spítala vinna 

mismunandi störf í þágu sjúklinga og eru þeir því í mismikilli áhættu á að verða fyrir 

ofbeldi í starfi. Rannsóknir sýna fram á að á síðustu árum hefur ofbeldi og ógnandi atferli 

aukist á hjá heilbrigðisstarfsfólki (Angland, Dowling og Casey, 2014). Það ofbeldi er oftast 

munnlegt í formi persónulegra hótana en einnig kemur fyrir að starfsmenn verði fyrir 

líkamlegu ofbeldi (Edward, Ousey, Warelow og Lui, 2014). 

Þær starfsstéttir sem koma að lífi fatlaðs fólks koma að margvíslegum faglegum 

þáttum í þeirra lífi eins og að ýta undir almenna þátttöku, tryggja öryggi þeirra, 

endurhæfingu, sinna umönnun og kennslu. Þær starfstéttir eru m.a. heilbrigðisstarfsmenn, 

félagsráðgjafar, sálfræðingar, lögreglumenn, kennarar og þroskaþjálfar. 

7.1 Þroskaþjálfar	

Fyrstu faglærðu einstaklingarnir sem sáu um málefni fatlaðs fólks voru konur sem 

unnu á Kópavogshæli á sjöttaáratugnum og unnu við gæslu og umönnun „vangefinna” og 

hét starfstéttin Gæslusystur sem síðar varð að þroskaþjálfum. Verksvið þroskaþjálfa hefur 

breyst í tímans rás. Með nýjum viðhorfum í málefnum fatlaðs fólks að draga úr 

stofnanavæðingu, breyttist vinnuumhverfi þroskaþjálfa. Þeir fóru úr því að vera starfsmenn 

inn á stofnun að sjá um umönnun fólks í það að vera starfsmenn sem aðstoða fatlað fólk 

við athafnir daglegs lífs utan stofnanna. Eftir því sem viðhorf breyttist enn frekar, fór 
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þjónusta þroskaþjálfa að þróast eftir því hvað áorkaðist í réttindabaráttu fatlaðs fólks. Í dag 

er starfsvettvangur þroskaþjálfa víður og starfa þeir í öllum þáttum daglegs lífs fatlaðs 

fólks m.a. í menntakerfinu, í búsetu, á vinnustöðum, í heilbrigðisþjónustu og á fleiri 

stöðum (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

Grundvöllur starfs þroskaþjálfa er virðing fyrir mannlegri reisn og sjálfræði 

sérhvers einstaklings. Þroskaþjálfar líta á hverja manneskju sem einstaka og hafa þeir 

menntað sig í að starfa með fötluðu fólki með það að markmiði að styðja virka þátttöku 

þeirra í samfélagi án aðgreiningar (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.) Þjónustan miðast við að 

efla færni, lífsgæði, að auka sjálfstæði og þátttöku fólks (Velferðarráðuneytið, 2012).  

Í óformlegri könnun sem gerð var fyrir málþing þroskaþjálfa árið 2016 svöruðu 

84% þroskaþjálfa að þeir höfðu verið beittir ofbeldi í starfi og um 44% sögðust hafa orðið 

fyrir því á síðustu 12 mánuðum. Um 66% þroskaþjálfa hafa óttast, á einhverjum 

tímapunkti, að verða fyrir ofbeldi í starfi og um 61% þeirra segjast ekki hafa nægilega 

færni til að koma í veg fyrir ofbeldi (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016).  

Til umræðu á málþinginu kom fram sú skoðun þroskaþjálfa að ofbeldi beitt af 

hendi fatlaðs fólks væri falið og erfitt við að eiga. Ástæður fyrir því sé vinnumenning sem 

viðgengst hjá þroskaþjálfum, meðvirkni þeirra og erfitt væri að kæra manneskju sem sé 

ósakhæf og sú klemma að manneskjan sem þú vinnur fyrir er einnig sú sem manneskjan 

hyggst kæra (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016).  
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8 	Meðferðarúrræði	

Í þessum kafla verður fjallað um meðferðarúrræði sem eru notuð gegn ógnandi 

atferli og ofbeldi eins og lyfjameðferðir, hugræn atferlismeðferð, reiðistjórnun og fleira. Til 

eru fleiri úrræði en þessi, en þessi eru hvað mest notuð hér á landi.  Einnig verður talað um 

vinnuferla starfsmanna og aðra þætti sem auðvelda lausn á hegðuninni 

8.1 	Lyf	

Lyf eða lyfjameðferðir eru hverskonar efni sem eru notuð til að meðhöndla, lækna, 

draga úr áhrifum eða að koma í veg fyrir sjúkdóma eða annars konar óeðlilegs ástands 

mannslíkamans og er meðferðinni stjórnað af lækni (Bryndís Þóra Þórsdóttir, 2014).  

 Algengasta inntaka lyfja er í gegnum munn og verka í meltingarvegi þrátt fyrir að slík 

inntaka lyfja sé versta aðferðin ef hugsað er um virkni lyfja. Aðferðin er notuð vegna þess 

að hún er þægilegust fyrir sjúklinginn. Önnur lyfjagjöf eru m.a. í endaþarm, sprautun í 

vöðva eða æð og í formi smyrsls eða krems borið á húð (Bryndís Þóra Þórsdóttir, 2014). 

Lyf er mikilvægt meðferðarform geðraskana (Sharfenstein, 2005). Skýring á því er 

margþætt. Lyf hafa breytt ásýnd lækninga og meðhöndlun á geðsjúkdómum og fötlun 

(Óttar Guðmundsson, 2007). Áhersla hefur í gegnum tíðina verið lögð á líffræðilegar 

skýringar á fötlun og með tilkomu lyfja hefur sýnt árangur á meðferð geðraskana (Bryndís 

Þóra Þórsdóttir, 2014, (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 Mörg lyf eru notuð til að meðhöndla geðsjúkdóma. Þau eru meðal annars róandi, 

kvíðastillandi, svefn- og geðrofslyf. Öll róandi lyf hafa krampastillandi áhrif þegar notuð 

eru í stórum skömmtum og eru sum notuð við flogaveiki. Í litlum skömmtum hafa róandi 

lyf sem og svefnlyf róandi áhrif á einstakling. Einstaklingar hreyfa sig minna, þeir eru ekki 

eins virkir og vitund þeirra sljóvgar. Ef svefnlyf og/eða róandi lyf eru notuð til langs tíma 

myndar notandi þeirra þol gegn þeim sem ýtir undir notkun aukinna skammtastærða. 

Ákveðin kvíðastillandi lyf geta verið ávanabindandi og þegar einstaklingur er í fráhvarfi 

vegna þeirra getur það valdið honum óróa, kvíða og svefntruflana. Aukaverkanir eru m.a. 

ósamhæfðar hreyfingar, rugl, höfuðverkir, svimi, ógleði og meltingartruflanir. 
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Hegðunarbreytingar eins og ranghugmyndir, æsingur og árásahneigð geta komið fram hjá 

þeim sem nota lyfin til langs tíma (Bryndís Þóra Þórsdóttir, 2014). 

 Geðrofslyf hafa þann tilgang að dempa eða milda afbrigðilegar hugsanir, hegðun, 

skynjun eða athafnir. Meðferð sem notuð er til meðhöndlunar geðklofa miðar að draga úr 

einkennum hans og halda sjúkdómnum í skefjum og gerir einstaklingum kleift að lifa 

heilbrigðara lífi. Geðrofslyf hamla virkni á dópamíni sem líkaminn býr til sjálfur og sendir 

í framheila. Geðrofslyf eru lengi að hafa áhrif og hámarksáhrif eru eftir sex vikur og allt til 

sex mánaða. Aukaverkanir eru meðal annars syfja, eirðarleysi, skjálfti og sjóntruflanir 

(Bryndís Þóra Þórsdóttir, 2014). 

 Ekki eru til lyf sem lækna né meðhöndla einhverfu en margir einstaklingar með 

einhverfu nota margskonar lyf vegna fylgikvilla einhverfu. Þetta eru meðal annars 

flogaveikilyf, AD/HD- og þunglyndislyf. Þunglyndis- og geðlyfjagjöf hefur aukist hjá 

einhverfum (Aman, Lam, og Van Bourgondien, 2005).  

Gerðar hafa verið rannsóknir á lyfinu Ripseridone (róandi) á einhverfum einstaklingum 

með ógnandi atferli og hefur það sýnt árangur að stjórna bráðum ofbeldisköstum (Horrigan 

og Barnhill ,1997).  

 Geðlyf eru notuð til að stjórna hegðunarvanda hjá fólki með þroskahömlun og hafa 

rannsóknir sýnt að ákveðinn árangur hafi náðst í að draga úr árásarhneigð þeirra (Deb, 

Chaplin, Sohanpal, Unwin, Soni og Lenotre, 2008). Aðrar rannsóknir segja á móti að ekki 

séu til nægilegar sannanir að geðlyfin séu aðaláhrifaþátturinn í minnkun 

árásarhneigðarinnar (Tyrer, Oliver-Africano, Ahmed, Bouras, Cooray, Deb, Kramo o.fl., 

2008).  

Þörf er á að vita af hverju sum lyf eru notuð frekar en önnur. Ofneysla lyfja hefur 

vakið upp spurningar um eðli þeirra sem framleiða lyfin og hvers vegna svona margir séu á 

lyfjum. Mikil aukning hefur verið á greiningu geðraskana meðal barna og unglinga á 

síðustu áratugum (Moreno, Laje, Blanco, Jiang, Schmidt og Olfson, 2007) og talið er að 

markaðsafl lyfjafyrirtækja eigi sinn þátt í þeirri aukningu (Horwitz, 2010).  

8.2 Hugræn	atferlismeðferð	

Hugræn atferlismeðferð (HAM) er eitt vinsælasta meðferðarúrræði samtímans við 

lyndis- og kvíðaröskunum hjá fullorðnum (Magnús Blöndal Sighvatsson o.fl., 2011), þar á 

meðal reiði og hefur meðferðarúrræðið HAM mikið verið rannsakað (Butler, Chapman, 



30	

Forman og Beck, 2006). HAM er sálfræðimeðferð sem er kennd við geðlækninn Aaron T. 

Beck sem var undir áhrifum hinni hugrænni byltingu sem átti sér stað á árunum 1950-1970 

og frá áhrifum atferlisfræðinnar (Magnús Blöndahl Sighvatsson o.fl, 2011). Meðferðinni er 

nú helst beitt af sálfræðingum þótt geðlæknar, heimilislæknar, hjúkrunarfræðingar og fleiri 

heilbrigðisstéttir hafi sótt sér þjálfun í HAM í vaxandi mæli á síðustu misserum (Magnús 

Blöndahl Sighvatsson o.fl., 2011). 

Markmið HAM beinist meðal annars að draga úr kvíða- og óttatilfinningum, breyta 

óæskilegum venjum og hugsunum, læra betri leiðir til að leysa vanda og aðstoða fólk með 

fötlun að annast sig sjálft í lífi og starfi (Wright, Brown, Thase og Basco, 

2017). Markmiðið með hugrænni atferlismeðferð er að kenna einstaklingi að bera kennsl á 

ósjálfráðar hugsanir og hvaða áhrif það hefur á líðan (Westbrook, Kennerley og Kirk, 

2011). Meðferðin byggist meðal annars á hugrænu endurmati og berskjöldun einstaklings, 

á þeirri forsendu að hægt er að hafa áhrif á líðan og hegðun með því að breyta neikvæðri 

hugsun í jákvæða (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2011). Þegar unnið er með 

einstaklingum er þeim kennt að bera kennsl á þær aðstæður sem skapast þegar neikvæða 

hegðunin birtist og styrkt er sú hæfni að takast á við vandamálið. Þær aðferðir sem notaðar 

eru í HAM eru að læra að tjá erfiðar tilfinningar, nota virka hlustun, sett eru raunhæf 

markmið og hvíld. (Deffenbacher, 2011; DiGiuseppe og Tafrate, 2001; Westbrook, 

Kennerley og Kirk, 2011). 

Með notkun hugrænnar atferlismeðferðar eru einstaklingar hvattir til að leysa 

vandann sjálfir með fimm skrefum og markmiðum í breyttum viðhorfum. Einstaklingurinn 

verður að hafa jákvætt viðhorf til vandans sem reynt er að leysa. Hann á að skilgreina 

vandann með staðreyndum um hegðunina og setja sér markmið til að yfirstíga hann. Næsta 

skref segir að einstaklingur á að finna hvaða skref hann þarf að taka til lausnar. 

Einstaklingurinn þarf að spá fyrir útkomu skrefanna sem voru tekin, hvort sem þær séu 

góðar eða slæmar, og velja þá sem líklegust er til árangurs með minnstum möguleika á 

skakkaföllum. Síðasta skrefið er að prófa leiðirnar og fylgjast með áhrifum þeirra. Ef það 

gengur eftir og einstaklingurinn er ánægður með árangurinn er vandamálið leyst, annars 

þarf að leita nýrra leiða og halda áfram (D’Zurilla og Nezu, 2009).  

 Rannsóknir hafa verið gerðar á hugrænni atferlismeðferð við meðferð á 

reiðistjórnun og ógnandi atferli sem hafa gefið til kynna að meðferðin dragi úr einkennum 

reiðistjórnunar og ógnandi atferli og þá sérstaklega þeirra sem eiga í erfiðleikum með að tjá 
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tilfinningatengda reiði (Hofmann, Asnaani, Vonk og Sawyer, 2012). Aðrar rannsóknir 

styðja að hugræn atferlismeðferð gagnast börnum með einhverfu og kvíða. Rannsóknir á 

mönnum með væga þroskahömlun og ógnandi atferli gefa til kynna að árangur geti náðst af 

meðferðinni en ekki er nægileg eftirfylgni því eftir að meðferð er lokið er hafa rannsóknir 

sýnt að hegðunin er líkleg að snúa aftur (Taylor, Novaco, Gillmer, Robertson, og Thorne,  

2005).  

 

8.3 Reiðistjórnun	

Reiðistjórnun kallast á frummálinu Aggression Replacement Training og er yfirleitt 

kölluð eftir skammstöfun þess: ART. Hún er margþætt meðferðarúrræði fólks sem á í 

erfiðleikum með að stjórna reiði sinni. Markmið meðferðarinnar er að skipta út 

andfélagslegri hegðun með virkri kennslu á viðeigandi, nauðsynlegri og æskilegri hegðun 

(Brännström, Kaunitz, Andershed, South og Smedslund, 2016). ART er miðað út frá að 

vinna með börnum eða ungmennum en það eru allir sem geta nýtt sér ART og oftar en ekki 

er ART notað sem fyrirbyggjandi úrræði (Goldstein, Glick og Gibbs, 1998). 

 ART er einn hluti af ævistarfi Arnold P. Goldstein sem tilnefndur var til 

Nóbelsverðlauna fyrir sitt framlag í ofbeldisforvörnum (Amendola og Oliver, 2008). 

Goldstein hélt því fram að ógnandi atferli væri lærð félagsleg hegðun og taldi að hægt væri 

að skipta út hegðuninni með því að beina henni í aðra átt. Goldstein setti upp þrjá 

meginhluti sem þarf að læra til að ná þessum árangri; Félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og 

efling siðgæðisþroska (Braaten, 2003).  

 Í félagsfærniþjálfun er einstakling kerfisbundið kennt jákvæð samskipti í sínu 

daglega lífi. Unnið er m.a. í hlutverkjaleikjum og umræðum. Í reiðistjórnun er markmiðið 

að rjúfa reiðiferlið og nýjar samskiptaleiðir kenndar. Einstaklingur lærir að bregðast við 

með því að þekkja sjálfan sig eins og að vita hvað kveikir reiði hans, hvað gerist innra með 

honum þegar hann verður reiður, hvernig er hann vanur að bregðast við þeim aðstæðum 

þegar hann reiðist og hvaða afleiðingar hefur reiðin á hann og aðra. Í þjálfun 

siðgæðisþroska rökræðir einstaklingur siðferðisleg álitamál út frá klípusögum við þjálfara. 

Einstaklingar nota einnig sínar sögur af reiði og velta þeim fyrir sér (Goldstein, Glick og 

Gibbs, 1998). 
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 ART er meðferðarleið sem er mikið notuð og hefur að sögn þeirra sem hana hafa 

prófað reynst vel í margskonar aðstæðum (Brännström, Kaunitz, Andershed, South og 

Smedslund, 2016). Í langtímarannsókn Nugent o.fl. voru ungmenni með andfélagslega 

hegðun sem höfðu flust af heiman látin fara í gegnum ART meðferðarformið. Tíðni 

andfélagslegrar hegðunar lækkaði hjá þeim eftir að þau voru búin í meðferðinni en aukning 

í andfélagslegri hegðun átti sér stað á meðan meðferð fór fram. Gefur það til kynna að 

ART gæti verið tæki til að vinna bug á þeirri hegðun (Nugent, Bruley og Allen, 1999). 

Önnur rannsókn á gagnleika ART var samanburðarrannsókn á börnum sem höfðu 

mismunandi hegðunarvandamál og var framkvæmd í Noregi. Hún sýndi fram á að ART 

dregur úr hegðunarvandamálum og auki félagsfærni að einhverju leiti hjá einstaklingum 

með lélega félagsfærni en engin breyting á hegðun var hjá samanburðarhópnum. Búist var 

við að munurinn á samanburðarhópunum yrði meiri en niðurstöður gáfu til kynna, 

aldursmunur og of mikill munur á vandamálum voru gefin sem hugsanlegar breytur við 

þær niðurstöður (Gundersen og Svartdal, 2006). 

 Þessar rannsóknir ásamt öðrum gefa til kynna að ART hefur reynst vel í 

margskonar aðstæðum en aðrar rannsóknir draga í efa að ART sé jafn árangursríkt og þær 

segja. Rannsókn Brännström o.fl. (2016) skoðar áhrifa ART á andfélagslega hegðun 

ungmenna og fullorðna. Hans niðurstöður segja að ekki séu til nægar sannanir að ART 

sanni þá tilgátu að aðferðin dragi úr slæmri hegðun, auki sjálfsstjórn og/eða félagsfærni eða 

siðþroska hjá ungmennum og fullorðnum. Hann bendir á fleiri rannsóknir þurfa að vera 

gerðar á ART sem eru hnitmiðari, markvissari og beinast að ákveðnari hóp til að fullvisst 

sé með þessar niðurstöður. 

8.4 Refsingar	

Refsingar við öll óæskileg athæfi hefur verið við lýði frá frumstæðum samfélögum 

til dagsins í dag (Durkheim, 1983). Eins og segir í kaflanum um almenn hegningarlög er 

stefna ríkisins betrun. Þrátt fyrir það eru þeir sem brjóta lög samfélagsins refsað í formi 

fangelsisdóma eða fjársekta. 

Refsing er skilgreind sem athöfn sem setur inn sársauka eða tekur burt ánægju 

einstaklings sem hefur gert eitthvað óæskilegt (Bushman, 2017). Í dag er refsing ekki talin 

vera góð leið til að draga úr ógnandi hegðun. Þó að refsingar dragi til skamms tíma úr 
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ógnandi atferli er það ekki góð langtímalausn þar sem fólk byggir upp gremju. Refsingar 

eru óþægilegar og þar af leiðandi geta ýtt undir ógnandi atferli (Bushman, 2017). 

8.5 Samskipti	

Samskipti manna er flókið atferli sem vísindamenn hafa reynt að skilja með 

misjöfnum árangri. Menn búa til hljóðtákn sem mynda orð. Sá sem tekur á móti orðunum 

túlkar og skilur orðin á sinn hátt og býr til sín tákn til að gefa til kynna að hann hafi skilið 

hvað fór fram (Moran, Abramson og Moran, 2014). Þetta er þó mun flóknara en svo að 

einungis munnleg tjáning sé eina samskiptaformið. Líkamstjáning er einnig annað form 

samskipta (Beattie og Ellis, 2014). Talið er að 80-90% af samskiptum manna fari fram án 

orða (Moran, Abramson og Moran, 2014). 

Rannsóknir á geðfötluðu fólki hafa sýnt að félagslegt stuðningskerfi jafningja er 

líklegra að draga úr ógnandi atferlishegðun. Jafningjarnir þekkja upplifunina og getur sýnt 

raunverulega samhygð og stuðning. Það deilir reynslu sinni og hlustar á reynslu annarra 

(Jones o.fl. 2010). Starfsmenn þurfa að sýna ástandinu skilning og byggja upp traust á milli 

sín og þjónustuþega sem ætti að draga úr ógnandi hugsun og atferli (Stewart, 2013). Einnig 

hefur verið bent á að fólk sem á erfitt með að tjá sig mótmælir með því að skaða sig sjálft 

með því að slá höfði í veggi eða gólf (Goode, 1994). 

8.6 Þjónandi	leiðsögn	

Hugtakið þjónandi leiðsögn er komið frá dr. John McGee. Hann eyddi mörgum 

árum meðal götubarna í Brasilíu og tók eftir því hvernig þau töluðu sín á milli og hvernig 

var talað við þau. Dr. John McGee á bróður sem er geðfatlaður og vildi breyta því hvernig 

komið var fram við hann. Hann byggði því upp hugmyndafræði sem snýst um að öll 

samskipti snúist um virðingu, traust og kærleika. Grunnstoðir þeirra hugmyndafræði er 

öryggi, væntumþykja, umhyggja, kærleiki gagnvart þjónustunotanda og þátttaka í starfi 

þeirra. Í þjónandi leiðsögn er algjörlega sleppt refsingum þar sem þær eru niðurlægjandi og 

skapa andlega vanlíðan. Verkfærin til að ná þessu fram eru orðin þar sem maður talar 

blíðlega og velur tón af kostgæfni, hlýlegt augnsamband, snerting af hlýju og af virðingu. 

Nærveru, andlega til staðar, þar sem það er grundvallaratriði að vera til staðar fyrir 

þjónustunotendur. Þolinmæði er mikilvæg í þjónandi leiðsögn. Það er sagt í þjónandi 

leiðsögn að lykillinn að hamingjunni sé skopskyn og því tekur fólk sem notar þjónandi 
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leiðsögn sig ekki of alvarlega og hefur húmor fyrir sjálfum sér. Þjónandi leiðsögn beinir 

sjónum sínum að því að þjálfa fólk í tengslamyndun (McGee og Menolascino, 2013). 

Þjónandi leiðsögn hefur fengið þá gagnrýni að hún sé ekki nægilega vel rannsakað 

tæki til að breyta hegðun fólks og að umfjöllun um tæknina hafi verið hlutdræg af þeim 

sem styðja hana. Hugmyndafræðin hefur enga rannsakaða sönnun þess að hún sé áhrifarík í 

tilgangi sínum og á þeim tíma sem gagnrýni hennar stóð sem hæst var talið að hún væri 

jafnvel hættuleg nálgun á fötluðu fólki (Jones og McCaughey, 1992).  

Rannsókn sem gerð var á einstaklingsmiðuðu námi fatlaðra barna var athugað 

áhrifamátt þjónandi leiðsagnar og viðbrögð nemenda jafnt sem kennara við beitingu hennar 

í kennslu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að þjónandi leiðsögn hafði ekki jafn 

mikil áhrif á hegðun einstaklingana og búist var við af fylgjendum hugmyndafræðinnar. 

Niðurstöður sýndu einhverja breytingu á viðmóti nemenda til kennslu en enga hjá 

starfsfólki. Hinsvegar hafði þjónandi leiðsögn ekki neikvæð áhrif á þátttakendur 

rannsóknarinnar (Cullen og Mappin, 1998). 

Gagnrýni á þjónandi leiðsögn hefur beinst að notkun þeirra sem nota hana til að 

vinna með einstaklinga með hegðunarvanda. Þeir einstaklingar eru jafnan þeir sem forðast 

nánd og gæti því þjónandi leiðsögn verið kveikjan að ógnandi hegðun þegar reynt er að ná 

tengslum við einstaklinga sem og að ýta undir þátttöku þeirra. Í gagnrýninni er enn frekar 

bent á að þjónandi leiðsögn byggist enn á litlum vísindalegum grunni og fáar rannsóknir 

sanna eða afsanna hvort hún sé áhrifarík (Wolversson, 2014.)  

Þrátt fyrir þessa gagnrýni er þó talið að hugmyndafræðin hafi sína kosti. Hún sé 

víðsýn og tilgangur hennar er ekki einungis að breyta hegðun þjónustuþega heldur einnig 

starfsmanna og fá þjónustuþegar að vera þátttakendur í beitingu þjónandi leiðsagnar (Jones 

og McCaughey, 1992). 

8.7 Umhverfi	

Umhverfi skiptir miklu máli þegar unnið er með fólk með ógnandi atferli. 

Rannsókn sem gerð var á ógnandi atferli barna í skólastofum segir að umhverfi þeirra hafi 

mikið um það segja hvort börnin sýni ógnandi hegðun	(Barth, Dunlap, Dane, Lochman og 

Wells, 2004). Breytingar á daglegu umhverfi hafa sýnt jákvæð áhrif á meðferðum á 

ógnandi atferli aldraða. Þetta er meðal annars að hafa nauðsynlega hluti nálæga, næga 
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afþreyingu og vanabundna dagskrá. Mikilvægt sé að draga úr óþarfa örvandi hlutum eins 

og háværum hljóðum, mannmergð og að draga úr leiða (Kales, Gitlin og Lyketsos, 2015).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið inn á geðdeildum hafa sýnt fram á að meiri líkur 

er á ógnandi atferli ef umhverfi þeirra er neikvætt. Fer það eftir staðsetningu sjúklings inn á 

deild, nálægð hans við athafnir og hvort einstaklingurinn fái persónulegan frið. Pirrandi 

hljóð og leiði ásamt stríðni annarra sjúklinga auka líkur á ógnandi atferli inn á deild. 

Utanaðkomandi áhrif sem erfitt er að stjórna hafa mikil áhrif á hvort einstaklingur sýni 

ógnandi atferli eins og lætin sem heyrast í byggingu húsa og hvaða dagur vikunnar er 

(Daffern og Howells, 2002). 

Auðvelt er að taka út flesta hluti sem ýta undir ógnandi atferli eins og að forða fólki 

frá margmenni sem getur verið mjög stressandi, breyta um ljósaperur sem eru með 

óþægilega birtu og vera með góða loftræstingu (Bushman, 2016).   

8.8 Mönnun	

Í flest öllum fagstéttum er vilji fyrir því að auka starfsfólk og þá sérstaklega í 

öryggis, umönnunar og fræðslustéttum. Lögreglumenn hafa bent á að það myndi auka 

öryggi þeirra, öryggistilfinningu og draga úr ofbeldi gagnvart þeim ef aukinn yrði fjöldi 

starfsmanna á vakt (Ríkislögreglustjórinn, 2010) og heilbrigðisstarfsmenn hafa einnig bent 

á að aukið álag samfara veikari sjúklingum og styttri legutíma krefst aukinnar mönnunar 

inn á deildum spítala (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 2011). Fámenn og/eða slæm 

mönnun ásamt ofþreyta starfsmanna er talin vera ein af ástæðum þess að 

heilbrigðisstarfsmenn verða fyrir ofbeldi í starfi (Edward, Ousey, Warelow og Lui, 2014).  

Í skýrslu Kópavogshælis kemur fram að seint á sjöunda áratuginum voru 

sérfræðingar farnir að benda á að með breyttum áherslum á umönnun fatlaða þurfti 

starfsmannafjöldi að aukast og í framtíðaráætlun sem hælið lagði fram árið 1980 stendur: 

„Miðað við hversu erfiðir í atferli og umönnun flestir vistmenn/sjúklingar á Kópavogshæli 

eru, er hlutfallið á milli starfsmanna og vistmanna/sjúklinga of lágt.” Í greinargerð sem 

gerð var tveimur árum síðar kemur fram að flest öll umönnunin var unnin af ófaglærðu 

starfsfólki. Starfsmaður skrifaði á þessum tíma blaðagrein um ástandið á næturvöktum, þar 

sem hann lýsir því að átta starfsmenn höfðu umsjón yfir 160 vistmönnum þar sem hver 

starfsmaður var með tvær deildir í sinni umsjá sem voru aðskildar. Einn starfsmaður var 
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með tvær deildir á tveimur hæðum þar sem allir vistmenn voru með geðræn vandamál og 

oft komu upp alvarleg hegðunarfrávik (Stjórnarráðið, 2016). 

Í frásögn starfsmanna Kópavogshælis kom m.a. fram að tveir óreyndir og 

ófaglærðir starfsmenn voru með umsjón yfir 12-17 vistmönnum sem þurftu mikla hjúkrun 

eða voru með alvarlegar atferlistruflanir. Lýsingar frá starfsfólki eru á þá leið að ef 

vistmaður reiddist þá réðist hann á starfsmenn, beit þá, sló eða öskraði á aðra vistmenn 

og/eða starfsfólk. Í færslum starfsmanna Kópavogshælis segja þeir frá einstaka fötluðum 

einstaklingum sem beittu aðra vistmenn og starfsfólk ofbeldi. Töldu starfsmenn sig því 

þurfa að binda fólk niður, lyfja það eða loka inn í klefa til að vernda sig og aðra vistmenn. 

Ástæður meðferðarinnar sem þeir beittu sögðu þeir vera vegna slæms aðbúnaðar, 

fjárskorts, þekkingarleysi, fámenns fjölda starfsmanna og tíðaranda (Stjórnarráðið, 2016). 

 

8.9 Verkferlar	og	þekking	

Það er mikilvægt í starfi að vita hvað á að gera í hvaða aðstæðum sem geta komið 

upp. Einnig er mikilvægt að aðgerðir starfsmanna sé þær sömu og stangist ekki á. Þurfa að 

vera markvissar leiðbeiningar frá stjórnendum og skýr fyrirmæli um hvaða aðferðum sé 

beitt gegn ógnandi atferli. Lítil þjálfun starfsmanna getur verið áhrifaþáttur hvort 

einstaklingur sýni ógnandi hegðun (Duxbury og Whittington, 2005).  

Ungir og óreyndir heilbrigðisstarfsmenn eru t.d. líklegri til að verða fyrir ofbeldi í 

starfi (Edward, Ousey, Warelow og Lui, 2014). Meðferðir sem sýna hvað bestan árangur í 

ógnandi atferlishegðun aldraða eru þær sem fjölskylda einstaklings kemur að og hjálpar í 

meðferð. Þessar aðferðir kenna fjölskyldum nálganir, þjálfun og stuðning í að draga úr 

álagi hjá einstakling (Kales, Gitlin og Lyketsos, 2015). Reynsla er mikilvæg en hægt er að 

fræða starfsfólk og hafa aðgerðaráætlanir til að hjálpa starfsfólki þar til það fólk öðlast 

slíka reynslu.  

			Samantekt	

Hver fagstétt þarf að skoða hvar vandamálin liggja þegar verið er að finna hvaða 

meðferðarráð sé hentugast fyrir einstakling með ógnandi atferli. Til dæmis ef starfsfólk 

tengir einungis ógnandi atferlið við fötlunina og horfir ekkert til mikilvægra hugrænna 
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meðferðarráða mun ástand einstaklings ekki batna til langtíma	(Duxbury og Whittington, 

2005). 

Lyfjameðferðir sýna góðan árangur í að draga úr atferlinu og þá sérstaklega þegar 

hegðunin gerist oft hjá einstakling, af miklum krafti, er skyndileg og skapar mikla hættu 

fyrir einstaklinginn sem og aðra (Singh o.fl., 2006). Hugrænar nálganir eins og ART og 

HAM þar sem einstaklingar fá að tjá sig og reyna að skilja af hverju hegðunin brýst út hjá 

þeim eru góðar fyrir þá sem geta tjáð sig og vita afleiðingar gjörða sinna. Erfitt er þó að 

færa þessar meðferðarhugmyndir yfir á einstaklinga með mikla einhverfu eða mikla 

þroskahömlun og sýna rannsóknir að fljótlega eftir meðferð er einstaklingur farinn að sýna 

sömu ógnandi hegðun (Taylor, Novaco, Gillmer, Robertson og Thorne, 2005).  

Samskipti eru mikilvægur þáttur til að draga úr ógnandi atferlishegðun. Stewart. D 

og Bowers. L, (2013) segja að byggja þurfi upp traust milli starfsmanna og þjónustuþega. 

Virðist þetta því benda til að starfsfólk sem vinnur með fötluðu fólki þarf að hafa 

afbragðsgóða samskiptahæfileika. Það þarf gefa sér tíma til að eiga samskipti og hlusta á 

það sem er að hrjá einstaklingana hvort sem það er að fylgjast með líkamstjáningu eða 

hlusta eftir orðum. Í hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar kemur einmitt fram hvað 

samskipti, nálgun og hlustun skiptir miklu máli í starfi (McGee og Menolascino, 2013).  

Umhverfi, verkferlar, þjálfun og mönnun er grundvöllur fyrir því að geta unnið með 

fólki sem sýnir ógnandi atferli þar sem rannsóknir og reynsla sýna fram á að það dragi úr 

hegðuninni ef þessir þættir séu með besta móti (Duxbury og Whittington, 2005), 

(Stjórnarráðið, 2016), (Edward, Ousey, Warelow og Lui, 2014) og (Daffern og Howells, 

2002).  

 



38	

Umræður	og	lokaorð	

Ógnandi atferli og ofbeldi er hegðun sem fólk notar sem samskiptaform til að tjá 

sig þegar það er undir álagi, finnur fyrir streitu, er undir miklu áreiti, þegar fólk er dapurt 

og finnur fyrir vonleysi, reiði, svekkelsi, og/eða hræðslu. Það sprettur upp sem hvatvís 

hegðun sem skaðar aðra manneskju. Það á einnig við um fatlað fólk en brýst jafnvel oftar 

fram hjá þeim sem eiga erfiðara með að tjá sig með orðum. Þetta verður því oft að 

samskiptaleið þeirra ef ekki er gripið inn í strax og fundið út hvað einstaklingurinn er að 

reyna að segja.  

Þær fagstéttir sem verða fyrir ofbeldi í starfi þurfa að grandskoða sín viðbrögð við 

ógnandi atferli. Lögreglan er sér á báti hvað varðar það að geta tekist á við ógnandi atferli 

einstaklinga og hefur verklag sem og mikla þjálfun við slíkar aðstæður. Þeim ber skylda að 

fara inn í ógnandi aðstæður og er kölluð sérstaklega út þegar einstaklingar sína slíka 

hegðun. Heilbrigðisstarfsfólk, kennarar og aðrar umönnunar og fræðslustéttir myndi 

gagnast að setja sér aðgerðaáætlanir við ógnandi atferli einstaklinga og fræðast sérstaklega 

um af hverju þessi hegðun brýst fram hjá einstaklingum og reyna að skilja hvað 

einstaklingurinn er að reyna að segja með hegðuninni. 

Þroskaþjálfar er sú fagstétt sem vinnur hvað mest með fötluðu fólki. Í námi þeirra 

er mikið fjallað um réttindabaráttu fatlaðs fólks og samfélagsviðhorfa til þeirra eins og 

fordóma sem fatlað fólk verður fyrir, útskúfunar þeirra og aðgengi. Lítið sem ekkert er 

fjallað um ógnandi atferli og ofbeldi í þroskaþjálfanámi á fagstéttinni þrátt fyrir að 84% 

þroskaþjálfa hafi orðið fyrir ofbeldi í starfi af hendi þjónustuþega og er stór hluti af starfi 

þeirra. Stangast það á að ein af þeim nálgunum sem hafa sýnt góðan árangur á ógnandi 

atferli séu einmitt þekking á atferlinu, þjálfun og verkferlar. Skýrsla um starfsemi 

Kópavogshælis sýnir það á svart og hvítu að ofbeldi viðgekkst þar á fötluðu fólki og einnig 

á starfsfólki og fólk vissi ekki hvernig átti að takast á við það. Það þarf að horfa hlutlausum 

augum á ógnandi atferli og ofbeldi. Það er staðreynd að starfsmenn verða fyrir ofbeldi í 

starfi og það þarf að ræða þá staðreynd og mikilvægt er að það komi fræðsla á ógnandi 

atferli í námi þroskaþjálfa til hagsbóta fyrir þjónustuneytendur og starfsmanna. 
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 Þessar nálganir eru meðal annars í samskiptum við fólk sem sýnir ógnandi hegðun. 

Þjónandi leiðsögn er góð leið til að nálgast einstaklinga og tengjast þeim sterkum 

tilfinninga-vináttuböndum en engar rannsóknir sýna fram á að nálgunin dragi úr ógnandi 

atferli. Það þýðir ekki að hugmyndafræðin sé gagnslaus heldur þarf að nota hana ásamt 

öðrum leiðum. Hafa skal agaða verkferla, vel mannaða vinnustaði með fólki sem hefur 

þekkingu og reynslu á hegðuninni og nauðsynlegt er að draga úr viðráðanlegum 

óþægilegum umhverfisþáttum sem ýta undir hegðunina. 

 Hugræn atferlismeðferð og reiðistjórnun (ART) eru meðferðarúrræði sem virðast 

ekki gagnast einstaklingum með mikla fötlun. Hugmyndafræðirnar eru flóknar og of mikið 

er lagt upp með sjálfsskoðun og hugleiðingar. Þurfa einstaklingar að skilja hvaða 

afleiðingar hljótast af hegðuninni til að árangur náist. Engu að síður styðja rannsóknir að 

þessi meðferðarúrræði henti vel fyrir fólk með væga þroskahömlun sem og alla aðra með 

ógnandi atferli. 

 Lyfjameðferðir virðast vera góðar leiðir til að ná árangri til að draga úr ógnandi 

atferli. Hafa ber þó í huga að þær geti líka aukið hegðunina með langvarandi notkun, 

stórum lyfjaskömmtun og geta verið ávanabindandi. Einnig þarf að hafa í huga blöndun 

lyfja þar sem sumir einstaklingar með fötlun taka lyf sem tengjast ekkert 

hegðunarerfiðleikum og áhrif blöndunar lyfjanna getur aukið áhrif virkni annars lyfsins, 

beggja eða dregið úr virkni beggja eða annars.  

 Eins og sagt er í inngangi þá er engin ein leið rétt til að ná árangri. Það þarf 

einungis að fylgja reglum samfélagsins og ekki brjóta á einstaklingum. Ef svo er þá má 

nota hvaða einustu af þeim meðferðarúrræðum sem er í boði og blanda þeim saman ef svo 

ber undir. Af minni reynslu og af þeim lærdóm sem ég dreg af gerð þessa verkefnis hallast 

ég að því að nota eigi samskiptamiðaða nálgun í að draga úr ógnandi atferli fatlaðs fólks 

ásamt því að hafa gott umhverfi, agaða og skipulagða verkferla, og vel þjálfaðan vinnustað 

sem þekkir ógnandi atferli. 
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