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ÁGRIP 

Tilgangur rannsóknarverkefnisins var að kanna efnislegt aðgengi að heilsugæslustöðvum í 

sveitarfélaginu Norðurþingi. Heilsugæslustöðvarnar voru þrjár talsins, staðsettar á Húsavík, 

Kópaskeri og Raufarhöfn. Notuð var blönduð raðbundin rannsóknaraðferð og 

rannsóknarsniðið var tilviksathugun. Annars vegar var upplýsinga aflað með megindlegum 

athugunum samkvæmt úttektarlyklinum Aðgengi fatlaðra og þær niðurstöður bornar saman 

við byggingarreglugerð og staðla þessa málaflokks. Hins vegar voru gerðar eigindlegar 

úttektir þar sem tveir þátttakendur voru með í för. Annar þátttakandinn var sjónskertur og með 

skerta hreyfigetu sökum aldurs en hinn þátttakandinn var notandi hjólastóls. Gerðar voru 

þátttökuathuganir og hálfbundin viðtöl tekin í lok þeirra. Niðurstöður sýndu fram á gott 

aðgengi að mörgu leyti að heilsugæslustöðvunum en ýmislegt mátti þó betur fara. Þær 

hindranir sem komu fram í megindlegu niðurstöðunum voru til dæmis skortur á bílastæðum 

fyrir hreyfihamlaðra, háir þröskuldar og hár búnaður. Eigindlegar niðurstöður sýndu einnig 

fram á hindranir eins og þungar hurðir, þröng rými og vöntun á merkingum. Blönduð 

rannsóknaraðferð styrkti niðurstöður þar sem eigindlegi hlutinn dýpkaði þann megindlega. 

Þegar megindlegar og eigindlegar niðurstöður voru bornar saman kom í ljós misræmi og 

ólíkar áherslur hvað varðar þau atriði sem þyrfti að lagfæra. Niðurstöður gáfu til kynna 

mikilvægi þess að alhliða hönnun sé höfð að leiðarljósi í slíkum byggingum. Það væri liður í 

að gera þjónustu heilsugæslustöðva aðgengilega öllum. 

 

Lykilhugtök: Fötlun, alhliða hönnun, þátttaka, þjónusta heilsugæslustöðva og efnislegt 

aðgengi. 
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ABSTRACT 

The goal of the study was to investigate the physical accessibility to primary health care 

centers in the community of Norðurþing, Iceland. There were three primary health care 

centers in the area, located in the towns of Húsavík, Kópasker and Raufarhöfn. A mixed 

sequential explanatory method was applied using a case study design. The first part of the 

study involved gathering information using quantitative observation according to the checklist 

Aðgengi fatlaðra. Those results were compared to existing regulations and standards. The 

second part of the study consisted of qualitative observations of two subjects. One of the 

subjects had age-related decreased vision and mobility and the other participant used a wheel 

chair. A participant observation was performed followed by semi-structured interviews. The 

data showed that physical accessibility to the primary health care centers was acceptable in 

many ways. The quantitative part of the study showed various obstacles to handicapped 

access, such as a shortage of handicapped parking spaces, high thresholds and equipment that 

was too high off the ground. The qualitative part of the study also showed various obstacles 

such as heavy doors, tight spaces and a lack of signs. The mixed methodology used solidifies 

the results as the qualitative part of the study added depth to the quantitative part. When 

quantitative and qualitative results were compared they showed incongruity and different 

emphases on issues needing adjustment. Results indicated the importance of universal design 

in such buildings. Doing so would be a part of making the services of the primary health care 

centers accessible to all. 

 

Keywords:  Disability, universal design, participation, services of primary health care centers 

and physical accessibility. 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

 Áhersla á jafna möguleika til þátttöku í samfélaginu hefur aukist jafnt og þétt á 

undanförnum árum, hérlendis sem og erlendis (Brynhildur G. Flóvenz, 2004; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2007). Á Íslandi er réttarstaða fatlaðra þó enn með þeim hætti að 

ekki er tekið nægilegt tillit til þeirra í vinnuferlum opinberra stofnana, félaga og fyrirtækja 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Aðeins eru 30 ár síðan gert var ráð fyrir því í lögum landsins 

að taka skyldi tillit til einstaklinga með fötlun og aldraðra við hönnun bygginga (Jón Ólafur 

Ólafsson o.fl., 2002). Fólki í þessum hópum fer fjölgandi sökum framfara á sviði 

læknavísinda (Pulaski, 2003) og hækkandi aldurs íslensku þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 

2009). Hönnun bygginga og umhverfis þyrfti að fylgja þessari lýðfræðilegu þróun með alhliða 

hönnun (Ringaert, 2003; Sandhu og Fellow, 2001) og koma þannig til móts við þarfir 

þjóðarinnar. Eins og Ólöf Ríkarðsdóttir (1999) fjallaði um á ráðstefnunni Aðgengi fyrir alla, 

þá eru þarfir mismunandi hópa samfélagsins ólíkar og eru þarfir þeirra varðandi aðgengismál 

fjölbreyttar samfara því. Að hennar mati er það staðreynd að það sem er nauðsynlegt fyrir 

suma í aðgengismálum, er yfirleitt til bóta fyrir alla. Gott aðgengi gerir öllum kleift að fara 

um með öruggari hætti, óháð því hvort einstaklingur býr við fötlun eða ekki (Adelson, 2004; 

Jón Ólafur Ólafsson, o.fl., 2002). Einstaklingar með fötlun þurfa þó alla jafna að treysta meira 

á umhverfi sitt en aðrir. Umhverfið getur þannig haft mikil áhrif á líf þeirra og þátttöku í 

samfélagslegum aðstæðum. Hindranir í umhverfinu valda neikvæðari upplifun af athöfnum en 

líffræðilegar eða sálfélagslegar skerðingar. Það má því segja að lykillinn að þátttöku þeirra í 

samfélaginu sé gott aðgengi (Ringaert, 2003). 

 Í rannsókninni er mikil áhersla lögð á áhrif umhverfis á einstaklinginn og þá 

sérstaklega hvernig það getur haft áhrif á virkni hans og þátttöku í daglegu lífi. Í kanadísku 

hugmyndafræðinni um eflingu iðju er litið svo á að einstaklingurinn sé í eðli sínu virkur og 
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þurfi að hafa möguleika á að þekkja, velja og taka þátt í iðju í sínu umhverfi (Canadian 

Association of Occupational Therapists, 2002). Hvort umhverfið er styðjandi eða hindrandi 

getur þannig haft áhrif á hvort einstaklingur framkvæmir nauðsynlega iðju á borð við það að 

nýta sér heilbrigðisþjónustu. Flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) 

um færni, fötlun og heilsu (International Classification of Functioning, Disability and Health 

– ICF) leggur einnig mikla áherslu á mikilvægi umhverfis og að það geti ýmist ýtt undir eða 

dregið úr þátttöku einstaklinga (Hemmingsson og Jonsson, 2005; World Health Organization, 

2001). 

 Heilbrigði er einn þeirra þátta sem leiðir til vellíðunar einstaklinga. Heilsa hefur því 

verið talin til mannréttinda í lögum, reglum og samningum, hérlendis sem og erlendis. 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Kemur það fram í 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 

40/2007. Þar segir að allir landsmenn skuli eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, sem 

á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði. Til 

að geta nýtt sér heilbrigðisþjónustu þarf einstaklingur að geta komist ferða sinna í þeirri 

byggingu sem þjónustan er veitt. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna efnislegt aðgengi að 

heilsugæslustöðvum, en aðgengi að almenningsbyggingum hefur lítið verið rannsakað 

(Iwarsson o.fl., 2004). Í rannsókninni er aðgengi að heilsugæslustöðvum sem staðsettar eru í 

sveitarfélaginu Norðurþingi tekið út. Þær tilheyra Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og eru á 

Húsavík, Kópaskeri og Raufarhöfn. Við árslok 2007 voru íbúar sveitarfélagsins 2970 talsins 

(Norðurþing, 2008). Í umdæmi heilbrigðisstofnunarinnar eru margir vinsælir 

ferðamannastaðir, fjöldi fólks sem fer um umdæmið eykst því stórlega yfir sumartímann og 

eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu eykst samfara því (Ársskýrsla 2006, 2007). Blönduð 

rannsóknaraðferð er notuð við upplýsingaöflun. Annars vegar er gerð athugun á hverri 

heilsugæslustöð fyrir sig samkvæmt úttektarlyklinum Aðgengi fatlaðra (fylgiskjal A) og 

niðurstöðurnar bornar saman við byggingarreglugerð nr. 441/1998 og staðla þessa málaflokks. 
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Hins vegar eru tekin hálfbundin viðtöl við einstaklinga með fötlun varðandi upplifun þeirra af 

aðgenginu. Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hvernig er efnislegu aðgengi að heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi 

háttað? 

2. Hver er upplifun einstaklings með sjónskerðingu og einstaklings í hjólastól af aðgengi 

heilsugæslustöðvanna? 

 

 Ávinningur rannsóknarinnar er margþættur. Helsti ávinningur hennar er að stjórnendur 

heilsugæslustöðvanna fá í hendurnar rannsóknarskýrsluna með yfirgripsmiklum niðurstöðum. 

Í henni eru upplýsingar um hvað er vel gert og hvað mætti betur fara varðandi efnislegt 

aðgengi, bæði samkvæmt mælingum og sjónarhorni þátttakenda. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gætu þannig verið liður í því að þjónusta heilsugæslustöðva Norðurþings verði aðgengileg 

öllum. Sem dæmi um annan ávinning er að rannsóknin gæti nýst sem fyrirmynd og vakið 

umræðu í samfélaginu, um aðgengi að byggingum sem ætlaðar eru almenningi. Helstu 

takmarkanir rannsóknarinnar eru hins vegar þær að úrtak viðmælenda er lítið, eina fagfólkið 

sem kemur að úttektunum eru iðjuþjálfanemar og úttektarlykillinn sem stuðst er við er ekki 

tæmandi. Viðmið varðandi hindranir í umhverfi eiga auk þess við í dag en gætu breyst við 

endurskoðun þeirra. 

 Rannsóknarskýrslan skiptist í fimm kafla að þessum kafla meðtöldum. Í öðrum kafla 

er fræðilegum grunni rannsóknarinnar gerð skil og hann tengdur við helstu réttarheimildir. 

Með því er sýnt fram á mikilvægi rannsóknarinnar. Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Greint er frá niðurstöðum í fjórða kafla og þær bornar saman við gildandi 

byggingarreglugerð og staðla. Í fimmta kaflanum eru helstu niðurstöður túlkaðar og skýrt er 

frá hagnýtu gildi, takmörkunum og hugsanlegum framtíðarrannsóknum. 
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 Lykilhugtök rannsóknarinnar eru fötlun, alhliða hönnun (universal design), þátttaka, 

þjónusta heilsugæslustöðva og efnislegt aðgengi. Fötlun er yfirhugtak yfir skerðingar, hömlun 

í athöfnum og takmarkaða þátttöku. Fötlun er því margþætt og gefur til kynna neikvæða 

víxlverkun milli einstaklings (með heilsubrest) og aðstæðna hans (World Health 

Organization, 2001). Hugtakið fötlun er þó í stöðugri þróun og mikilvægt að halda 

umræðunni um skilgreininguna opinni, svo samstaða geti ríkt um hverjir teljast fatlaðir 

(Brynhildur Flóvenz, 2004). Alhliða hönnun gerir ráð fyrir jöfnum tækifærum allra til að nýta 

sér umhverfi og vöru, án sérstakrar aðlögunar eða breytinga (Ostroff, 2001). Þátttaka er 

samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni hlutdeild í fjölbreytilegum lífsaðstæðum 

(World Health Organization, 2001). Í hugtakinu þjónusta heilsugæslustöðva felst að veita 

öllum þegnum landsins heilbrigðisþjónustu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar, 

bráðaþjónustu, heilsuverndar og forvarna (Landlæknisembættið, e.d.). Efnislegt umhverfi 

getur samkvæmt kanadísku hugmyndafræðinni um eflingu iðju bæði verið náttúrulegt og 

hannað af mönnum, en undir það falla meðal annars byggingar, innréttingar, tæki og vegir 

(Law, Polatajko, Baptiste og Townsend, 2002). Í rannsóknarskýrslunni er efnislegt aðgengi 

skilgreint sem þeir þættir aðgengis sem snúa að efnislegu umhverfi. 
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KAFLI II 

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í kaflanum verður greint frá hugmyndafræðilegum grunni rannsóknarinnar. Síðan 

verða áherslur og sérþekking iðjuþjálfa settar í samhengi við umfjöllunarefni rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um aðgengi fyrir alla þar sem skoðuð verður þátttaka, áhrif umhverfis, 

mismunandi þarfir og staðan í dag. Að lokum verður efni rannsóknarinnar sett í samhengi við 

gildandi réttarheimildir. Þar verður fjallað um aðgengi að almenningsbyggingum og 

heilbrigðisþjónustu auk þess sem sérstök áherslu verður lögð á heilbrigðisþjónustu í 

heimabyggð. 

 

Hugmyndafræði 

 Kanadíska hugmyndafræðin um eflingu iðju og Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, 

fötlun og heilsu er hugmyndafræðilegur grundvöllur sem rannsóknin byggir á. Notkun 

kanadísku hugmyndafræðinnar um eflingu iðju gefur rannsókninni skýra tengingu við 

iðjuþjálfunarfræði (Law o.fl., 2002). ICF flokkunarkerfið gefur aftur á móti möguleika á 

þverfaglegri sýn á efnið (World Health Orginization, 2001).  

 

Kanadíska hugmyndafræðin um eflingu iðju 

 Í kanadísku hugmyndafræðinni um eflingu iðju horfa iðjuþjálfar á margbreytilegt 

samband á milli einstaklings, umhverfis og iðju (mynd 1). Einstaklingurinn er tengdur 

umhverfinu og iðja á sér stað í samspili milli einstaklings og umhverfis hans. Hægt er að 

skoða hvern þátt fyrir sig og athuga hvað er mögulega hægt að aðlaga eða hverju þarf að 

breyta. Breytingar á einum þætti geta þannig haft áhrif á hina þættina. Dæmi um það er 

breyting á umhverfi einstaklingsins sem hefur áhrif á iðju hans. Undir umhverfi falla fjórir 

þættir, þeir eru menning, samfélag, stjórnsýsla og efnisheimur. Með því að breyta umhverfinu 
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er þannig hægt að hafa áhrif á iðjuna og gefa möguleika á framkvæmd iðju sem annars hefði 

ekki verið völ á (Law o.fl., 2002). Þegar iðjan er greind með þessum hætti er hægt að komast 

að niðurstöðu um gagnlega aðlögun eða breytingar. Lífsandi einstaklingsins er kjarninn í 

öllum þeim breytingum sem eiga sér stað á milli einstaklingsins, umhverfisins og iðjunnar. 

Lífsandinn mótast af umhverfinu og gefur iðjunni tilgang. Samspil þáttanna þriggja breytist 

samhliða tækifærum og áskorunum sem eiga sér stað á lífsleiðinni (Canadian Association of 

Occupational Therapists, 2002; Law o.fl., 2002).  

Guðrún Pálmadóttir

Kanadíska iðjulíkanið - CMOP

Lífs-

andi

Tilfinningar

LíkamiHugsun

Tómstundaiðja

Umhverfi

Einstaklingur

Iðja

 

Mynd 1. Kanadíska iðjulíkanið – CMOP 

 

 

Alþjóðlega flokkunarkerfið um fötlun, færni og heilsu 

 Árið 2001 gaf Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin út Alþjóðlega flokkunarkerfið um 

fötlun, færni og heilsu (ICF). Eitt af markmiðum þess er að móta samfélagslega stefnu og 

bæta heilbrigðisþjónustu. Er það meðal annars gert með því að gefa heilbrigðisstéttum 

sameiginlegt tungumál og ramma fyrir lýsingu á heilsu og heilsutengdu ástandi er varðar 

einstaklinginn og samfélagið (World Health Organization, 2002). Áður fyrr var sú tilhneiging 

við lýði að skýra sjúkdóma og fötlun út frá læknisfræðilegu sjónarhorni sem leggur fötlun og 

skerðingu nánast að jöfnu. Samkvæmt því er skerðing galli sem býr innra með einstaklingum 
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og leiðir í öllum tilfellum til fötlunar (Williams, 2001). Áhersla ICF er að samþætta þessa 

læknisfræðilegu sýn við félagslegt sjónarhorn en það lítur á fötlun sem erfiðleika eingöngu 

tilkomna af völdum samfélagsins. ICF fer milliveginn og lítur þannig á að fötlun sé 

ófullnægjandi samsvörun einstaklingsins við umhverfi sitt en ekki að fötlun sé bein afleiðing 

röskunar á heilsu (World Health Organization, 2001, 2002). Fötlun er því ávallt háð samspili 

á milli einstaklingsþátta og þeirra aðstæðna sem einstaklingurinn býr við (Snæfríður Þóra 

Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006).  

 Flokkunarkerfið má sjá á mynd 2. Allir flokkar kerfisins hafa áhrif hver á annan og 

segja til um færni einstaklings með heilsubrest (World Health Organization, 2001).  

 

Heilsufarslegt ástand 

                                                              (health condition)                            

 

 

Bygging/starfsemi                             Athafnir                                          Þátttaka 

         (functions/structures)                (activity)       (participation) 

 

 

 

 

 Umhverfisþættir       Persónuþættir 

 (environmental factors)      (personal factors) 

 

Mynd 2. ICF flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu. 

 

 

 Umhverfisþáttur ICF er sá hluti flokkunarkerfisins sem mest er horft á þegar kanna á 

aðgengi að byggingum. Í honum eru skoðaðir ytri þættir í lífi einstaklingsins sem hafa áhrif á 

færni hans, á borð við hönnun og þjónustu. Umhverfisþátturinn gerir mögulegt að meta bæði 

hindranir og hvað í umhverfinu styður við framkvæmd og getu einstaklingsins í daglegu lífi. 

Umhverfisþáttur ICF má nýta með einstaklingum sem og samfélaginu í heild sinni (World 

Health Organization, 2001, 2002).  
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Með flokkunarkerfinu er möguleiki á að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin muni vekja 

fólk til umhugsunar um að heilsa, færni og fötlun séu samverkandi og að aðstæður 

einstaklingsins ráði ef til vill mestu um þátttöku hans (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún 

Pálmadóttir, 2006).  

 

Áherslur og sérþekking iðjuþjálfa 

Þekking iðjuþjálfa hefur þróast í áranna rás, áherslur hafa breyst og 

sjóndeildarhringurinn víkkað í samræmi við það (Rigby og Letts, 2003). Nú á tímum starfa 

iðjuþjálfar mikið úti í samfélaginu í nærumhverfi skjólstæðinga sinna (Letts, 2003). Með því 

að starfa ekki eingöngu inni á heilbrigðisstofnunum eru þeir í meiri tengslum við umhverfi 

skjólstæðinganna. Þannig geta iðjuþjálfar gert sér betur grein fyrir áhrifum sem umhverfi 

einstaklings hefur á iðju hans (Rigby og Letts, 2003). Breyttar áherslur hafa gert iðjuþjálfa 

hæfari til að taka þátt í skipulagningu samfélagsins. Með sérþekkingu sinni geta þeir komið 

með lausnir á vandamálum sem koma skjólstæðingum þeirra og öðrum til góða (Letts, 2003). 

Alhliða hönnun umhverfis er eitt af því sem iðjuþjálfar hafa bæði þekkingu á og færni 

til að stuðla að („Universal Design and Occupational Therapy“, 2003). Sjö meginreglur eru 

hafðar að leiðarljósi í alhliða hönnun, en þær eru aðgengi laust við mismunun, sveigjanlegir 

notkunarmöguleikar, einfaldleiki, að framsetning upplýsinga gagnist öllum, áhættur séu í 

lágmarki, litlar líkamlegar kröfur og rými sé aðgengilegt (Story, 2001). Sé meginreglum 

alhliða hönnunar fylgt er hægt að hafa áhrif á heilsu og vellíðan einstaklinga og þannig gera 

þeim kleift að taka þátt í iðju á mismunandi sviðum daglegs lífs (Baum og Law, 1998; 

„Universal Design and Occupational Therapy“, 2003). Alhliða hönnun samræmist vel 

kanadísku hugmyndafræðinni um eflingu iðju, en eins og áður hefur komið fram er þar lögð 

áhersla á samspil einstaklings, umhverfis og iðju (Canadian Association of Occupational 

Therapists, 2009). Skipulag samfélagsins er vettvangur þar sem iðjuþjálfar geta sýnt fram á 
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samband milli heilsu og þátttöku í iðju (Letts, 2003). Efnislegt umhverfi getur haft mikil áhrif 

á þátttöku og þar af leiðandi áhrif á heilsu einstaklings, bæði líkamlega og andlega (Health 

Canada, 1999; Hovbrandt, Fridlund og Carlson, 2007). 

 

Aðgengi fyrir alla 

 Margt þarf að hafa í huga til þess að aðgengi henti öllum. Samspil einstaklingsins við 

umhverfi sitt hefur töluvert að segja um hversu mikil áhrif fötlun hefur á einstaklinginn og 

hversu virkur þátttakandi hann getur verið í daglegu lífi (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún 

Pálmadóttir, 2006). Þarfir einstaklinga með mismunandi fötlun geta verið verulega ólíkar og 

mikilvægt er að húsnæði uppfylli kröfur sem flestra um aðgengi. Þegar taka á aðgengi út er 

því vert að skoða og taka tillit til þessara mismunandi þarfa (Brynhildur G. Flóvenz, 2004).  

 

Þátttaka  

 Þátttaka í mismunandi athöfnum felur í sér flókið samspil milli einstaklingsins og 

ýmissa umhverfisþátta á borð við samfélagsleg viðhorf, náttúrulegt sem og manngert 

umhverfi. Fötlun er aðeins einn af mörgum áhrifaþáttum og þær aðstæður sem 

einstaklingurinn býr við eru lykilatriði þegar kemur að þátttöku hans (World Health 

Organization, 2001). Til að vera virkur þátttakandi í samfélaginu og geta lifað sem eðlilegustu 

lífi þrátt fyrir fötlun sína þarf einstaklingur að geta ferðast óhindrað um þá staði sem honum 

eru nauðsynlegir (Iwarsson og Ståhl, 2003). Er hér átt við staði eins og skóla, vinnustaði, 

frístundastaði og heilbrigðisstofnanir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hindranir í umhverfinu 

draga úr möguleikum til þátttöku á ofangreindum stöðum (Fänge, Iwarsson og Persson, 2002; 

Prellwitz og Tamm, 2000). Því veikari sem einstaklingsþættir eru þeim mun meiri áhrif hefur 

umhverfið. Áhrifin eru þannig meiri á þá sem eru veikari fyrir (Iwarsson, 1997; Steinfeld og 

Danford, 1999). 
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Gott aðgengi er ekki aðeins mikilvægt fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig fyrir 

samfélagið í heild sinni (Arnór Pétursson, 2002; Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Enda þótt 

hugað sé að aðgengismálum þarf tiltekið svæði ekki að vera nothæft öllum (Iwarsson og 

Ståhl, 2003). Sem dæmi má nefna of bratta skábraut sem þjónar ekki tilgangi sínum. Á 

undanförnum árum hefur áhersla á jafna möguleika til þátttöku í samfélaginu aukist (Sandhu 

og Fellow, 2001; United Nations, 1993). Einnig hefur skilningur aukist á því hversu mikil 

áhrif umhverfið getur haft á sjálfstæði einstaklingsins, hvort sem það er á hindrandi eða 

styðjandi hátt (Iwarsson o.fl., 2004; Lilja og Borell, 1997; Valdemarsson, Jernryd og 

Iwarsson, 2005; Waddington, 2000).  

Frekar en að útskýra þátttökuleysi einstaklinga með fötlun út frá þeim frávikum sem 

skerðingin leiðir af sér hefur það verið skýrt sem skortur á rými fyrir mannlegan 

fjölbreytileika í samfélaginu (Quinn, 1999). Brýnt er að hafa í huga að bætt aðgengi gagnast 

ekki einungis einstaklingum með fötlun. Allir hagnast á því eins og til dæmis barnshafandi 

konur, eldri borgarar og einstaklingar með barnavagn. Í rannsóknum hefur komið fram að 

eftir því sem einstaklingar tilgreina fleiri umhverfishindranir þeim mun minni er þátttaka 

þeirra og lífsánægja (Whiteneck o.fl., 2004). Gott aðgengi að almenningsbyggingum skiptir 

því alla einstaklinga máli hvað varðar virkni þeirra og þátttöku í daglegu lífi (Arnór 

Pétursson, 2002; Tilgængelighed for alle, 2001), en almenningsbyggingar hýsa þjónustu sem 

ætluð er almenningi (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002). Samkvæmt Iwarsson (2000) er gallinn í 

aðgengismálum um heim allan sá, að skortur er á haldbærum aðferðum til að dæma og meta 

aðgengisvandamál. Í framhaldi af því gerðu Iwarsson o.fl. (2004) rannsókn þar sem þessi galli 

er staðfestur. Niðurstöður leiddu í ljós að íhlutun iðjuþjálfa varðandi bætt aðgengi skilaði ekki 

tilætluðum árangri. Má það rekja til þess að starf iðjuþjálfa á þessu sviði er ekki byggt á 

gagnreyndum aðferðum og skortur er á áreiðanlegum matstækjum. 
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Það ætti að vera forgangsatriði að hanna byggingar samkvæmt alhliða hönnun til þess 

að draga úr neikvæðri upplifun samfélagsins á fötlun og auka færni og þátttöku allra. Alhliða 

hönnun er því eitt skrefið í áttina að því að þróa samfélag þar sem allir þegnar hafa jöfn 

tækifæri til sjálfstæðis og þátttöku (Ringaert, 2003; Sandhu og Fellow, 2001). Til lengri tíma 

litið er auk þess ódýrara að hanna aðgengilegar byggingar strax í upphafi í stað þess að gera 

viðamiklar breytingar seinna meir til að húsnæði fullnægi þörfum allra (Arnór Pétursson, 

2002). Ef hugað er að aðgengi strax í byrjun verða notendur síður varir við 

umhverfishindranir (Hemmingsson og Borell, 2000). 

 

Áhrif umhverfis 

 Samspil umhverfis og einstaklings með fötlun hefur áhrif á möguleika hans til þátttöku 

og ræður miklu um hversu mikið fötlunin hamlar honum (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún 

Pálmadóttir, 2006; Tilgængelighed for alle, 2001). Umhverfi sem ekki er aðgengilegt öllum 

getur því beinlínis valdið fötlun (Prellwitz og Tamm, 2000). Þegar umhverfi er hins vegar 

aðgengilegt, eins og á stöðum þar sem einstaklingur með heyrnarskerðingu fær skriflegar 

leiðbeiningar og einstaklingur í hjólastól getur nýtt sér lyftu, valda aðstæður ekki fötlun. Í 

þessum tilvikum getur viðkomandi bjargað sér til jafns við aðra í svipuðum aðstæðum og 

þannig fengið sömu tækifæri til þjónustu og þátttöku (Tilgængelighed for alle, 2001). Svo 

einstaklingur geti verið virkur og tekið fullan þátt í daglegu lífi þarf að vera jafnvægi milli 

getu hans og krafna umhverfisins (Fänge o.fl., 2002; Steinfeld og Danford, 1999). Í 

vistfræðilíkani Lawtons kemur fram að þegar kröfur í umhverfi eru of miklar myndast 

neikvætt samspil milli einstaklings og umhverfis. Við þær aðstæður eru eðlileg viðbrögð að 

sleppa því að takast á við umhverfið og þar með minnkar framkvæmd og þátttaka (Rigby og 

Letts, 2003). Til að ná jafnvægi á milli einstaklings og umhverfis þarf að hafa áhrif á annan 
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eða báða þættina. Þó að hreyfigeta versni getur framkvæmdageta og virkni haldist sú sama ef 

dregið er úr kröfum umhverfisins (Iwarsson, 2000).  

 

Mismunandi þarfir 

Einstaklingar eru eins misjafnir og þeir eru margir og þarf því að taka tillit til ýmissa 

þátta þegar aðgengi er skoðað (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Einstaklingum með skerta færni 

mun fara fjölgandi vegna framfara á sviði læknavísinda (Pulaski, 2003) og hækkandi aldurs 

íslensku þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2009). Talið er að nú séu einstaklingar með fötlun um 

5-10% af mannkyninu, en það fer eftir því hvernig fötlun er skilgreind (Yau, McKercher og 

Packer, 2004). Hér er því um mikinn fjölda að ræða sem taka verður tillit til þegar hugað er að 

aðgengi svo allir geti verið eins virkir í samfélaginu og mögulegt er (Brynhildur G. Flóvenz, 

2004). 

Mikilvægt er að huga að ólíkum þörfum þegar aðgengi er skoðað. Einstaklingar sem 

eiga erfitt með gang eða nota hjólastól eru þar á meðal. Þeir þurfa undirlag sem er auðvelt 

yfirferðar, hvorki með ójöfnum né of bratt. Hurðir þurfa að vera léttar eða opnast sjálfkrafa og 

umferðarmál dyra breitt. Svæði innan- og utandyra þurfa að vera aðgengileg hjólastólum (Jón 

Ólafur Ólafsson o.fl., 2002; Tilgængelighed for alle, 2001). 

Sjónskertir og blindir eru hópur sem taka þarf tillit til. Góðar og skilmerkilegar 

merkingar, rétt lýsing og síðast en ekki síst fyrirsjáanleiki umhverfis skiptir miklu máli. Línur 

í gólfi geta vísað veginn og ólíkir litir sýnt hæðarmun. Lýsing ætti meðal annars að vera í 

kringum merkingar, á göngum og í tröppum. Upphleyptar merkingar svo sem á skiltum, við 

enda á tröppum, handriðum og á miðjum göngum koma sér vel. Litblinda er skerðing, sem oft 

gleymist. Sumir litir renna saman hjá litblindum og henta illa til merkinga. Einungis hefur 

verið fjallað um þarfir tveggja hópa hér að ofan. Hópar sem einnig er vert að taka tillit til eru 

til dæmis þeir sem heyra illa, eru veikir á geði, hafa ofnæmi, skortir handstyrk, eiga erfitt með 
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mál og misstórir einstaklingar (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002; Tilgængelighed for alle, 

2001). Með aldrinum minnkar athafnageta fólks og hafa aldraðir því oft á tíðum þörf fyrir 

svipuð úrræði og ofangreindir hópar (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Best væri að koma til móts við þarfir allra án þess að það sé á kostnað annarra. Einfalt 

umhverfi og skýrar upplýsingar sem reyna á fleiri en eitt skynfæri stuðla að bættu aðgengi 

(Tilgængelighed for alle, 2001). Skortur er á rannsóknum um áhrif umhverfisþátta á 

mismunandi færniskerðingar (Chamie, 1995; Lieberman, o.fl., 1999). Í slíkum rannsóknum 

væri mikilvægt að fara ekki einungis eftir úttektarlistum. Samhliða þeim ættu einstaklingar 

með mismunandi þarfir að taka út aðgengið og koma með ábendingar um það sem betur mætti 

fara (Tilgængelighed for alle, 2001).  

 

Staðan í dag 

Í íslenskum lögum er ekki mikið fjallað um aðgengi. Þó eru til almenn ákvæði þess 

efnis að einstaklingar með fötlun skuli hafa aðgengi að opinberum byggingum. Ákvæði sem 

tryggja aðgang einstaklinga með fötlun að skipulagi, hönnun og gerð mannvirkja eru 

mikilvæg. Þau eru enn ekki sjálfsagður hluti af vinnuferli opinberra stofnana (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004). Íslensk rannsókn sýndi fram á að því eldra sem húsnæði er þeim mun verra er 

aðgengið. Ástæðan getur verið sú að byggingarreglugerð tekur sífellt breytingum. Einnig kom 

í ljós að nýbyggingar við eldra húsnæði voru óaðgengilegar og uppfylltu ekki lög um aðgengi 

fatlaðra (Fríður Sæmundsdóttir, 2007). Einstaklingar með fötlun hafa rekið sig á það hérlendis 

að þótt aðgengi sé til staðar er það ekki alltaf nothæft. Snyrtingar fyrir fatlaða hafa til dæmis 

verið læstar og jafnvel notaðar sem geymslur. Einsdæmi þykir að á Íslandi noti ófatlaðir 

einstaklingar bílastæði sem sérmerkt eru fötluðum (Arnór Pétursson, 2002).  

 Hérlendis er margt jákvætt að finna í aðgengismálum. Í skýrslunni Mótum framtíð 

kemur fram að í félagsmálaráðuneytinu sé unnið að áætlun sem hefur það markmið að tryggja 
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aðgengi fyrir alla og þannig stuðla að virkri þátttöku sem flestra. Útgjöld til málefna fatlaðra 

hafa sífellt aukist á undanförnum árum. Á áratugnum 1995 til 2004 jukust útgjöld til þessa 

málaflokks um 2.3 milljarða miðað við verðlag 2004, en það er meðaltalsaukning um 230 

milljónir á ári (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2006). Sjálfsbjörg, landsamband fatlaðra, 

hefur tekið út aðgengi víðsvegar um landið og veitir það árlega verðlaun fyrir gott aðgengi 

(Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, e.d.). Fyrirtækið Aðgengi ehf hefur einnig tekið að sér 

aðgengisúttektir (Aðgengi ehf, e.d.). 

 Íslenska þjóðin miðar sig oft við Norðurlöndin í ýmsum málefnum. Aðgengismál eru 

engin undantekning en þar er margt sem vert er að skoða. Í Danmörku er lögð mikil áhersla á 

samvinnu við samtök fatlaðra og hafa hagsmunasamtök ákveðið hlutverk í danskri stjórnsýslu 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Hyresgästernas Sparkasse och Bostadsförening (HSB) er 

húsnæðisfélag í Svíþjóð sem fjallar um aðgengi út frá lýðræði. HSB fjallar um mismunandi 

tegundir aðgengis sem snúa að efnisheimi, samskiptum og upplýsingum (Þórarinn 

Magnússon, 2006). Svíar hafa unnið ötullega að bættum aðgengismálum og hefur meðal 

annars verið hannað matstækið, Housing enabler, sem snýr að aðgengi íbúðarhúsa og hefur 

töluvert verið rannsakað. Matstæki fyrir almenningsbyggingar, sem byggir á sama grunni er í 

þróun (Iwarsson, og Slaug, 2000). Norðmenn eru fullir metnaðar hvað varðar aðgengismál og 

liggur nú lagafrumvarp fyrir Stórþinginu, þar sem fram kemur að þann 1. janúar árið 2019 á 

að vera búið að tryggja aðgengi fyrir alla að núverandi byggingum, mannvirkjum og 

útivistarsvæðum sem eru ætluð almenningi (Þórarinn Magnússon, 2006).  

 Aðgengismál hafa lítið verið rannsökuð fram að þessu einkum hvað varðar 

almenningsbyggingar (Iwarsson o.fl., 2004). Ýmsar rannsóknir hafa þó skoðað aðgengi út frá 

þörfum eldri borgara (Carlson, Iwarsson og Ståhl, 2002; Hovbrandt o.fl., 2007 ; Lilja og 

Borell, 1997; Valdemarsson o.fl., 2005) og þörfum barna (Hemmingsson og Borell, 2000; 

Law og Dunn, 1993; Ligthtfoot, Wright og Sloper, 1999; Prellwitz og Tamm, 2000). 
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Hérlendis hafa nokkur námsverkefni fjallað um aðgengi. Má þar nefna úttekt á leikskólum á 

Selfossi (Fríður Sæmundsdóttir, 2007), aðgengi fatlaðra að þjóðgörðum á Íslandi (Linda 

Björk Hallgrímsdóttir, 2005), aðgengi í íbúðum fyrir 50 ára og eldri (Anna Emilía Emma 

Pétursdóttir og Anne Grethe Hansen, 2005) og áhrif umhverfis á þátttöku í daglegu lífi 

(Guðrún Heiða Kristjánsdóttir, Hjördís Anna Benediktsdóttir og Sigrún Kristín Jónasdóttir, 

2008).  

 

Helstu réttarheimildir og staðlar 

 Að undanförnu hefur áhersla verið lögð á jöfn réttindi fatlaðra á við ófatlaða og má sjá 

umfjöllun þess víða, bæði hérlendis sem og erlendis (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun kemur til að mynda fram í 1. gr. 

að markmið samningsins sé ,,að stuðla að því að fatlaðir njóti allra mannréttinda og 

mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi, 

og að auka virðingu fyrir mannlegri reisn þeirra” (Félags og tryggingamálaráðuneytið, 2007). 

Áhersla á almenn jöfn réttindi er þó engan veginn ný af nálinni. Í 1. gr. 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 segir, að hver maður sé borinn 

frjáls og sé jafn öðrum að virðingu og réttindum (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna, 1948).  

Hér á landi er fjallað um rétt einstaklinga með fötlun á við aðra þegna landsins í lögum 

og reglugerðum. Í markmiðum laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 kemur fram að tryggja 

eigi fötluðum jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu 

lífi. Þar kemur enn fremur fram að tryggja skuli hagsmunasamtökum fatlaðra aðild að 

ákvarðanatöku varðandi málefni fatlaðra. Jafnræðisreglan er einstaklingum með fötlun ekki 

síður mikilvæg, en hana er að finna í 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 um breytingar á 
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stjórnarskrá Íslands. Reglan er í eðli sínu tvíþætt. Hún tryggir fötluðum jafnræði og rétt á við 

aðra á eigin forsendum.  

 Brynhildur G. Flóvenz (2004) segir í bók sinni Réttarstaða fatlaðra að aðgengi sé í 

raun eitt af grundvallarhugtökum í umræðunni um málefni fatlaðra. Áður hafi hugtakið nánast 

eingöngu verið bundið við aðgengi hjólastóla, en sé í dag lykilhugtak sem lýsir ferlinu sem 

felst í því að aðlaga samfélagið svo fatlaðir geti verið virkir þátttakendur. Í 5. gr. meginreglna 

Sameinuðu þjóðanna um jöfnun tækifæra fyrir fatlaða er mikil áhersla lögð á samráð við 

fatlaða og samtök þeirra í mótun og stefnu aðgengismála. Í meginreglunum segir einnig fram 

að aðildarríki eigi að viðurkenna mikilvægi aðgengis þegar unnið er að því að skapa jöfn 

tækifæri á öllum sviðum samfélagsins. Aðildarríkin eiga enn fremur að innleiða úrræði svo 

fjarlægja megi hindranir til þátttöku í samfélaginu. Þróun staðla og áhrif á lagasmíð sem 

tryggja aðgengi að hinum ýmsu sviðum samfélagsins eru liður í því 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1993). 

 

Aðgengi að almenningsbyggingum 

 Almenningsbyggingar eru stór hluti af uppbyggingu samfélagsins og eiga þær að vera 

aðgengilegar fötluðum til að skapa þeim jöfn tækifæri til þátttöku í samfélaginu 

(Tilgængelighed for alle, 2001). Í Bandaríkjunum eru sérstök lög sem snúa að jöfnum 

réttindum fatlaðra, en þau nefnast The Americans with Disability Act (ADA). Lögin eru að 

nokkru leyti frábrugðin öðrum slíkum lögum, því þau hafa meðal annars mikil áhrif á hönnun 

bygginga (United States Access Board, 2004). Á Íslandi er mest fjallað um staðla varðandi 

aðgengi í byggingarreglugerð. Þar er fjallað um kröfur sem gera skal til hönnunar mannvirkja 

og er aðgengi fatlaðra meðal þeirra þátta sem teknir eru inn í myndina. Markmið 

reglugerðarinnar er að tryggja rétt einstaklinga, þó að hagur heildarinnar sé hafður að 

leiðarljósi. Fram kemur í 1. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 að taka skuli mið af 
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mismunandi þörfum landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggis, þegar þróun byggðar er annars 

vegar. Frágengi þarf líka að vera fyrir alla, en samkvæmt íslenskri byggingarreglugerð skulu 

allir eiga þess kost að komast út úr opinberum byggingum ef hætta steðjar að. Hversu miklar 

kröfur eiga að vera um möguleika á rýmingu bygginga er þó ekki nægjanlega útskýrt í lögum 

og má því segja að fatlaðir taki meiri áhættu en ófatlaðir þegar þeir fara inn í ákveðnar 

byggingar (Böðvar Tómasson og Árni Árnason, 2007). 

 Samkvæmt 9. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun skulu 

aðildarríki Sameinuðu þjóðanna gera viðeigandi ráðstafanir svo einstaklingar með fötlun geti 

lifað sjálfstæðu lífi. Liður í því er að tryggja þeim aðgang að efnislegu umhverfi og þjónustu 

sem opin er almenningi. Á það ekki síður við um dreifbýli en þéttbýli og er aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu sérstaklega nefnt í þessu samhengi. Til að tryggja aðgang einstaklinga 

með fötlun til jafns við aðra þarf meðal annars að bera kennsl á hindranir sem hefta aðgengi 

og enn fremur að ryðja þeim úr vegi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2007). Frá árinu 

2003 hefur verið starfandi sérstök nefnd um fyrrgreindan samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fólks með fötlun sem undirritaður var af hálfu Íslands 30. mars 2007. Hlutverk 

nefndarinnar er að kanna hvort lög og reglugerðir hérlendis framfylgi þeim kröfum sem 

aðildarríkjunum ber að uppfylla (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). 

 Sveitarfélögin bera töluverða ábyrgð á aðgengi fatlaðra að almenningsbyggingum. 

Samkvæmt 34. gr laga um málefni fatlaðra eru það sveitarstjórnirnar sem sjá um áætlanir 

varðandi endurbætur slíkra bygginga og að koma ábendingum til bygginganefnda um úrbætur. 

Endurbæturnar þurfa ennfremur að samræmast og skipulags- byggingarlögum. Fjármögnunin 

þarf ekki að liggja að öllu leyti hjá sveitarfélögunum. Samkvæmt 40. gr. laga um málefni 

fatlaðra er mögulegt að sækja um styrk til framkvæmdasjóðs fatlaðra til að fjármagna úrbætur 

sem snúa að bættu aðgengi í opinberum byggingum. Heimilt er að verja 10% af ráðstöfunarfé 

sjóðsins til lagfæringar á aðgengi opinberra bygginga. 
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Aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

Einstaklingar með fötlun þurfa að jafnaði meira á heilbrigðisþjónustu að halda en 

ófatlaðir og gegnir sú þjónusta oft mikilvægu hlutverki í lífi þeirra. Aðgengi að fjölbreyttri 

heilbrigðisþjónustu er þeim því afar mikilvægt (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Af þessum 

sökum eru gerðar sérstaklega miklar kröfur í ADA stöðlunum um gott aðgengi að byggingum 

sem hýsa heilbrigðisþjónustu af einhverju tagi (United States Access Board, 2004).  

 Réttur til heilsuverndar telst nú til mannréttinda í hinum ýmsu lögum og sáttmálum 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Í 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu segir að allir landsmenn 

skuli eiga rétt á eins fullkominni heilbrigðisþjónustu og mögulegt er að veita hverju sinni. Í 

76. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 kemur enn fremur fram að tryggja skuli 

rétt til aðstoðar vegna sjúkleika. Hér er um mannréttindi að ræða, þar sem ríkisvaldinu ber 

skylda til að tryggja þegnum landsins aðstoð (Brynhildur, G. Flóvenz, 2004). Samkvæmt 

félagsmálasáttmála Evrópu nr. 3/1976 skuldbinda samningsaðilar sig til að gera viðeigandi 

ráðstafanir til að sjá fyrir ráðgjafar- og fræðsluaðstöðu. Þannig megi stuðla að bættu heilsufari 

og efla ábyrgðartilfinningu einstaklinga í heilbrigðismálum. Í Meginreglum Sameinuðu 

þjóðanna um jöfnun tækifæra fyrir fatlaða er fjallað sérstaklega um virk úrræði í 

heilbrigðisþjónustu fyrir fatlaða. Þannig kemur fram í 2. gr. að aðildarríkin skuli tryggja 

fötluðum sömu heilbrigðisþjónustu og ófötluðum (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1993). 

 Fram kemur í 77. gr. íslenskrar byggingarreglugerðar að innra fyrirkomulag húsa skuli 

vera þannig hannað að allir geti nýtt sér þá starfsemi sem fram fer í húsinu. Atriði sem hafa 

ber í huga þegar aðgengi að almenningsbyggingum er annars vegar, eru bæði fjölmörg og 

breytileg eftir starfseminni sem fram fer í byggingunni. Þegar hanna á byggingar sem hýsa 

heilbrigðisþjónustu þarf því að taka mið af þeirri tilteknu þjónustu. Ákveðin grundvallaratriði 

er alltaf gott að hafa í huga þegar almenningsbyggingar eru hannaðar. Öll herbergi þurfa að 

hafa nægilegt rými til að einstaklingur í hjólastól geti athafnað sig þar inni og skipulag 
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herbergja þarf að vera rökrétt, með auðum göngusvæðum og skýrum litaskilum veggja og 

gólfs (Jón Ólafur Ólafsson, o.fl., 2002; Tilgængelighed for alle, 2001). Samkvæmt 199. gr. 

byggingarreglugerðar skulu umferðarleiðir í almenningsbyggingum vera þannig að sjónskertir 

og aðrir sem eiga erfitt með að rata geti notað þær. 

 Við skipulagningu og hönnun bygginga skal samkæmt skipulags- og byggingarlögum 

horfa til ákvæða í lögum og reglugerðum sem snúa að aðgengismálum. Ákvæði þeirra eru þó 

gjarna lágmarksákvæði eins og raunin er með byggingarreglugerð. Gagnlegt og jafnvel 

nauðsynlegt getur verið að leita frekari upplýsinga eftir öðrum leiðum. Handbókin Aðgengi 

fyrir alla byggir ekki einungis á íslenskum lögum og reglugerðum, heldur auk þess á 

erlendum stöðlum og viðmiðum (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002). Í Danmörku hafa verið 

gefnir út staðlar varðandi hönnun bygginga með aðgengi fyrir alla að leiðarljósi. Í þeim er 

fjölbreyttum sviðum aðgengismála gerð skil með myndum til hliðsjónar (Tilgængelighed for 

alle, 2001).  

 

Heilbrigðisþjónusta í heimabyggð 

 Að fá þjónustu heilsugæslustöðva í heimabyggð þykir flestum sjálfsagt. Það er ekki að 

ástæðulausu, þar sem fram kemur í reglugerð um heilsugæslustöðvar nr.787/2007 að veita 

skuli öllum landsmönnum fullnægjandi heilsugæslu í sinni heimabyggð. Í 25. gr samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun kemur enn fremur fram að bjóða eigi 

heilbrigðisþjónustu eins nálægt heimili fólks og hægt er (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2007). Raunin er hins vegar sú að ekki líta allir svo á málin. Á Íslandi hefur það til dæmis 

verið svo að flestir einstaklingar með mænuskaða búa á höfuðborgarsvæðinu (Guðrún Heiða 

Kristjánsdóttir o.fl., 2008) en samkvæmt niðurstöðum rannsókna hafa þeir ekki litið á það sem 

möguleika að búa í dreifbýli vegna skorts á þjónustu (Manns og Chad, 2001). Að geta valið 
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hvaða samfélagslegu aðstæður einstaklingar búa við skiptir flesta miklu máli (Healy og 

Rigby, 1999) og hefur áhrif á lífsánægju (Iwarsson 1997).  

Í bæklingi fyrir heilbrigðisstarfsfólk kemur fram að í byggingum sem veita 

heilbrigðisþjónustu er aðgengi oft á tíðum ábótavant og sá búnaður sem þarf til að þjónusta 

einstaklinga með fötlun er ekki til staðar. Þeir þurfa því meiri aðstoð en aðrir og láta þannig af 

hendi hluta af sjálfstæði sínu. Óaðgengilegt umhverfi getur orðið þess valdandi að 

einstaklingar leiti sér ekki læknisaðstoðar og neyðast þannig til að setja forvarnir neðarlega á 

forgangslistann (The Center for Universal Design, 1998). Samkvæmt reglugerð um 

heilsugæslustöðvar ættu forvarnir að vera forgangsatriði. Bætt aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

mun að öllum líkindum hvetja fleiri til að leita sér aðstoðar og þar með auka 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu og almennt bæta heilsu einstaklinga með fötlun (The Center for 

Universal Design, 1998). 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

 Í kaflanum verður aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil. Fjallað verður um 

rannsóknarsnið, þátttakendur og vettvang. Komið verður inn á hvaða mælitæki og aðferðir 

voru notaðar við gagnaöflun. Í lok kaflans verður úrvinnslu gagna og siðfræðilegum þáttum 

rannsóknarinnar gerð skil. 

 Tilgangur rannsóknarinnar er að taka út efnislegt aðgengi á heilsugæslustöðvunum í 

sveitarfélaginu Norðurþingi. Í henni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum:   

1. Hvernig er efnislegu aðgengi að heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi 

háttað? 

2. Hver er upplifun einstaklings með sjónskerðingu og einstaklings í hjólastól af aðgengi 

heilsugæslustöðvanna? 

 

Rannsóknarsnið 

 Til að svara rannsóknarspurningum var notuð blönduð rannsóknaraðferð. Slík aðferð 

hentar vel þar sem skýra má rannsóknarefnið með árangursríkum hætti með því að nýta 

styrkleika bæði megindlegra og eigindlegra rannsóknaraðferða (Corcoran, 2006; Creswell, 

2003, 2008). Ákveðin ögrun fylgir því fyrir rannsakandann að gera blandaða rannsókn, sem 

felst í fjölbreyttari gagnaöflun og greiningu tveggja tegunda gagna. (Creswell, 2003). Vert er 

að taka fram að blönduð aðferð er vaxandi rannsóknaraðferð á sviði iðjuþjálfunar (Corcoran, 

2006) sem og á öðrum vettvangi (Creswell, 2003). Í rannsókninni fellur athugun á aðgengi 

samkvæmt úttektarlykli undir megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem hann byggir á atriðum 

sem hægt er að mæla og telja. Viðtöl við þátttakendur falla aftur á móti undir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir því þau byggja á upplifun þátttakenda sem rætt er við (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar aðferðir voru notaðar til að skýra og túlka þær niðurstöður 
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sem fengust úr úttektunum. Kallast það raðbundin aðferð (sequential exploratory strategy), 

þar sem aðaláherslan er á megindlegar aðferðir en eigindlegar aðferðir með fáum 

þátttakendum eða atriðum voru notaðar til frekari útskýringa (Creswell, 2003). Það er kostur 

bæði fyrir rannsakendur og lesendur að skýr mörk séu á milli megindlega og eigindlega 

hlutans. Úrvinnsla gagna verður skýrari og lestur niðurstaðna auðveldari (Creswell, 2008).  

 Rannsóknarsniðið sem notað var er tilviksathugun þar sem fáir staðir voru skoðaðir 

mjög nákvæmlega á ákveðnu tímabili (Creswell, 2003; Rúnar Helgi Andrason, 2003). Nánar 

tiltekið á þremur heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi, veturinn 2008 til 2009. Í 

tilviksathugunum setur rannsakandi viðfangsefni rannsóknarinnar í víðara samhengi, sem 

getur til dæmis verið út frá samfélagslegum vinkli (Creswell, 2008). Helsta gagnrýni á 

tilviksathuganir hefur verið að gæði rannsóknarinnar velti að miklu leyti á rannsakandanum, 

gagnaöflun sé tímafrek og lítið sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum (Yin, 2003). Ein 

tegund tilviksathugana er þannig að eitt eða nokkur tilvik eru notuð til að varpa ljósi á ákveðið 

atriði (instrumental case) (Creswell, 2008). Í rannsókninni er slík aðferð notuð þar sem fleiri 

en ein úttekt er gerð til að varpa ljósi á aðgengi heilsugæslustöðvanna.  

 

Þátttakendur og vettvangur 

 Vettvangur rannsóknarinnar er þrískiptur. Tekið var út aðgengi á þeim 

heilsugæslustöðvum Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga, sem eru í sveitarfélaginu Norðurþingi. 

Heilsugæslustöðin á Húsavík er staðsett að Auðbrekku 4 á efri hæðinni. Húsnæðið var tekið í 

notkun árið 1991 (Ársskýrsla 2007, 2008). Heilsugæslustöðin fékk viðurkenningu árið 2006 

frá Sjálfsbjörg fyrir gott aðgengi fyrir alla. Ekki stendur til að gera neinar breytingar til að 

bæta aðgengi á næstunni, en sjálfvirkur opnunarbúnaður í anddyri var tekinn í notkun fyrir um 

það bil tveimur árum (Áslaug Halldórsdóttir munnleg heimild, 17. desember 2008). 

Heilsugæslustöðin á Kópaskeri er staðsett á neðri hæð í Akurgerði 13. Húsið var byggt á 
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árunum 1947-1949, en árið 2001 var tekin í notkun viðbygging og endurbætur gerðar á eldra 

húsnæði (Ársskýrsla 2007, 2008; Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, e.d.). Á Raufarhöfn er 

heilsugæslustöðin staðsett á neðri hæð að Aðalbraut 33. Húsið var tekið í notkun 1960 en á 

árunum 2007-2008 var byggt við húsnæðið og töluverðar endurbætur voru auk þess gerðar 

utandyra (Ársskýrsla 2007, 2008; Framkvæmdasýsla ríkisins, 2008). 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru tveir og valdir með það í huga að kanna ólíkar 

þarfir varðandi aðgengi. Notað var hentugleikaúrtak þar sem báðir þátttakendur voru fundnir í 

gegnum sambönd rannsakenda (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Annar 

þátttakandinn er eldri borgari sem hefur í nokkur ár verið sjónskertur sökum gláku. Hann sér 

betur til hliðanna en nærsjón er sérstaklega slæm. Með hækkandi aldri hefur líkamlegur 

kraftur einnig farið dvínandi. Í rannsókninni verður hann nefndur Ólafur. Hinn þátttakandinn 

er á miðjum aldri og notar hjólastól vegna mænuskaða ofarlega í hryggnum og í úttektinni var 

hann í fastramma hjólastól. Hann hlýtur nafnið Logi í rannsókninni.  

 

Mælitæki og aðferð 

 Mismunandi aðferðir voru notaðar til að afla annars vegar megindlegra og hins vegar 

eigindlegra gagna. Þetta var gert til að auka áreiðanleika rannsóknarinnar (Yin, 2003). Til að 

taka út aðgengi á heilsugæslustöðvunum með megindlegum hætti var notaður úttektarlykillinn 

Aðgengi fatlaðra sem Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út fyrir nokkrum árum (fylgiskjal 

A). Rannsakendur völdu úttektarlykilinn því hann miðast bæði við aðgengi fyrir 

hjólastólanotendur og einnig blinda og sjónskerta. Einnig vildu rannsakendur kanna hvernig 

slíkur úttektarlykill nýtist í raun. Úttektarlykillinn skiptist í 13 hluta sem ná yfir mismunandi 

svæði innan- og utandyra (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Ekki fengust frekari 

upplýsingar um uppruna og notkun úttektarlykilsins frá útgefanda. Úttektarlykillinn er ekki 

tæmandi og honum fylgja engin viðmið um þær mælingar sem gerðar eru samkvæmt honum. 
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Upplýsingar varðandi úrvinnslu gagna eru því ekki til staðar. Rannsakendur útbjuggu af þeim 

sökum lykiltöflu þar sem viðbótaratriði og viðmið samkvæmt byggingarreglugerð og stöðlum 

þessa málaflokks koma fram (fylgiskjal B). Þannig var áreiðanleiki og innihaldsréttmæti 

úttektanna aukinn (Creswell, 2003). Til að auka notkunarmöguleika á niðurstöðum slíkra 

rannsóknar er afar mikilvægt að úttektir séu nákvæmar (Iwarsson o.fl., 2004). Upplýsingar í 

lykiltöflunni koma úr byggingarreglugerð nr.441/1998, handbókinni Aðgengi fyrir alla (Jón 

Ólafur Ólafsson o.fl., 2002), dönskum stöðlum fyrir almenningsbyggingar (Tilgængelighed 

for alle, 2001) og Rb–blaði sem fjallar um snyrti- og baðherbergi með tilliti til fatlaðra 

(2004). Ekki var stuðst við fleiri Rb-blöð þar sem mörg þeirra eru ekki fáanleg sem stendur 

sökum væntanlegrar endurútgáfu. Viðmið alhliða hönnunar sem sérstaklega snúa að 

heilsugæslustöðvum (Center for Disabilities Issues and the Health Professions 2008, 2009; 

The Center for Universal Design, 1998) voru auk þess notuð, til dæmis fyrir 

skoðunarherbergi, móttöku og biðstofu. Bæði sökum þess að þau voru oft á tíðum strangari en 

önnur viðmið og skortur var á íslenskum viðmiðum fyrir heilbrigðisstofnanir. Athyglisvert er 

að ekki er alltaf samræmi á milli viðmiða, en við val á viðmiðum höfðu rannsakendur 

notagildi og skýrleika að leiðarljósi. Í flestum tilfellum voru danskir staðlar notaðir vegna 

skýrleika þeirra eða sem viðbót þegar ekki fundust sambærileg íslensk viðmið. Ekki voru 

notuð ákvæði í byggingarreglugerð sem gagnrýnd eru í bókinni Aðgengi fyrir alla, til dæmis 

að mögulegur halli stuttra skábrauta sé meiri en annarra og að breidd dyra sé mæld frekar en 

umferðarmál þeirra (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002). 

 Eigindlegra upplýsinga um upplifun notenda af aðgengi heilsugæslustöðvanna var 

aflað með viðtölum, þátttökuathugunum, myndum af vettvangi og minnismiðum. Allt eru það 

aðferðir sem notaðar eru við tilviksathuganir (Bogdan og Biklen, 2007). Rannsakendur 

útbjuggu hálfbundinn viðtalsramma fyrir viðtölin. Ákveðið var að nota viðtöl því þau henta 

vel til að fá upplýsingar um skynjun, viðhorf, væntingar og gildismat. Þau er auk þess ein af 
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mikilvægustu aðferðum við gagnaöflun í rannsóknum í heilbrigðisvísindum (Helga Jónsdóttir, 

2003). Viðtalsramminn inniheldur tíu spurningar þar sem meðal annars er spurt um upplifun 

af aðgengi á heilsugæslustöðvunum, helstu kosti þess og galla (fylgiskjal C). Þátttökuathugun 

á vettvangi var notuð til að stýra áherslum í hverju viðtali fyrir sig. Rannsakendur leituðust 

þannig við að kanna hvort aðgengið væri nothæft en ekki einungis hvort það væri í samræmi 

við staðla. Þannig var komið til móts við 5. gr. meginreglna Sameinuðu þjóðanna um jöfnun 

tækifæra fyrir fatlaða, þar sem mikil áhersla er lögð á samráð við einstaklinga með fötlun í 

mótun og stefnu aðgengismála (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1993). Rannsakendur fá 

þannig aukinn skilning á viðfangsefninu og dýpka um leið niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

Gagnaöflun 

 Farið var þrisvar sinnum á hverja heilsugæslustöð til að fá aukna innsýn á vettvang 

rannsóknarinnar. Í fyrstu úttektinni lögðu rannsakendur mat á aðgengi heilsugæslustöðvanna 

þriggja út frá úttektarlyklinum og lykiltöflu. Í síðari ferðunum tveimur fóru þátttakendur með 

rannsakendum, Ólafur í annarri úttektinni og Logi í þeirri þriðju. Báðir þátttakendur fóru um 

heilsugæslustöðvarnar og sögðu jafnóðum frá skoðunum sínum og upplifunum varðandi 

aðgengið. Eftir skoðun á hverjum stað tóku rannsakendur viðtöl þar sem stuðst var við 

viðtalsrammann. Dýpkuð voru atriði sem þörf þótti á samkvæmt þátttökuathugun og 

niðurstöðum mælinga í fyrstu úttektinni. Viðtölin voru tekin strax eftir hverja heimsókn til að 

draga úr líkum á að þátttakendur færu að blanda heilsugæslustöðvunum saman. Þannig var 

innra réttmæti rannsóknarinnar aukið (Creswell, 2003). Allar upplýsingar frá þátttakendunum 

voru hljóðritaðar. Þar sem rannsakendur eru þrír gafst færi á því að sannreyna mælingar fyrstu 

úttektarinnar og dýpka upplýsingar um áhugaverða þætti í síðari tveimur úttektunum. Myndir 

voru teknar við úttektirnar þrjár auk þess sem rannsakendur skrifuðu hjá sér minnismiða. 
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Úrvinnsla gagna 

 Þar sem notuð var raðbundin aðferð var úrvinnsla megindlegra og eigindlegra gagna 

aðskilin og niðurstöður ekki samþættar fyrr en við túlkun gagna (Creswell, 2003). Megindleg 

úrvinnsla gagna fór fram með þeim hætti að upplýsingar frá hverri heilsugæslustöð fyrir sig 

sem fengust með úttektarlyklinum og viðbótarathugunum voru bornar saman við viðmið í 

lykiltöflu. Með því var innihaldsréttmæti matsins aukið (Creswell, 2003) og fundið út hvort 

aðgengið stæðist byggingarreglugerð og staðla. Niðurstöður verða settar fram í formi texta 

auk þess sem töflur sýna mun milli hindrana og viðmiða. 

 Allar upplýsingar frá þátttakendum voru hljóðritaðar, afritaðar og flokkaðar í þemu. 

Rannsakendur greindu allir gögnin sitt í hvoru lagi að lokinni gagnaöflun til að auka réttmæti 

niðurstaðna. Gögnin voru til að byrja með flokkuð eftir mismunandi svæðum innan- og 

utandyra á hverri heilsugæslustöð fyrir sig, í samræmi við lykiltöflu (setting codes) (Bogdan 

og Biklen, 2007). Yfirþemu voru mynduð með því að samræma lykilhugtök sem 

rannsakendur fundu við yfirlestur út frá skilgreiningu þátttakenda á aðgenginu (definition of 

the situation codes) (Bogdan og Biklen, 2007). Mynd 3 sýnir yfir- og undirþemu eftir 

gagnagreiningu viðtala. Í niðurstöðukaflanum verða niðurstöður úr viðtölunum settar fram 

fyrir hverja heilsugæslustöð fyrir sig í samræmi við yfirþemu. 

 

 

Mynd 3. Þemagreining – skipting í yfir- og undirþemu eftir gagnagreiningu viðtala. 
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Nýr búnaður
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 Stjórnendur heilsugæslustöðvanna fá rannsóknarskýrsluna í heild sinni í hendurnar og 

auk þess hnitmiðaðar samantektir um hverja stöð fyrir sig (fylgiskjal D). Þar verður bæði lögð 

áhersla á það sem vel er gert og það sem betur á fara. Rannsakendur hafa síðan samband við 

stjórnendur til að athuga hvort frekari útskýringa er þörf á einstaka atriðum og hvort áætlað sé 

að nýta gögnin til að bæta aðgengið. 

 

Siðfræðilegir þættir 

 Leitast var við að framfylgja fjórum höfuðreglum siðfræði í heilbrigðisvísindum við 

gerð þessarar rannsóknar. Þátttakendur voru því upplýstir um rannsóknina og hlut þeirra í 

henni, áhætta af þátttöku var í lágmarki auk þess sem niðurstöður geta leitt til úrbóta fyrir 

notendur heilbrigðisþjónustu og þar af leiðandi fyrir þátttakendurna sjálfa (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Áhersla var lögð á virðingu og trúnað í öllum samskiptum við 

þátttakendur auk þess sem leitast var við að virða vettvang rannsóknarinnar og raska sem 

minnst daglegri starfsemi. (Creswell, 2003). Ekki þurfti formlegt leyfi frá Vísindasiðanefnd 

fyrir rannsókninni en framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga skrifaði undir 

sérstaka leyfisyfirlýsingu (fylgiskjal E). Þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki 

(fylgiskjal F) eftir að hafa fengið kynningu á tilgangi rannsóknarinnar ýmist á heimili sínu eða 

í gegnum síma. Það var gert til að auka líkur á því að skilningur þátttakenda og rannsakenda á 

tilgangi rannsóknarinnar væri sá sami. Samþykkið var lesið upphátt fyrir Ólaf en hann fékk 

einnig afhent eintak með stækkuðu letri (fylgiskjal G). Áður en viðtöl voru hljóðrituð fékkst 

samþykki þátttakenda fyrir því. Báðir þátttakendur fóru yfir það efni sem haft var eftir þeim í 

niðurstöðum til að kanna hvort upplýsingar væru rétt eftir þeim hafðar. Öllum frumgögnum 

verður eytt innan árs frá framkvæmd rannsóknarinnar. 
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR  

 Í kaflanum verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Þeim er skipt í megindlegan 

og eigindlegan hluta hjá hverri heilsugæslustöð fyrir sig. Í megindlegum niðurstöðum er 

leitast við að svara rannsóknarspurningunni, hvernig er efnislegu aðgengi að 

heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi háttað? Eigindlegar niðurstöður snúa aftur 

á móti að spurningunni, hver er upplifun einstaklings með sjónskerðingu og einstaklings í 

hjólastól af aðgengi heilsugæslustöðvanna? Sá einstaklingur sem er sjónskertur ber nafnið 

Ólafur í rannsókninni og sá sem notar hjólastól nafnið Logi. 

 Í niðurstöðum er bæði fjallað um hindranir og þau atriði sem standast viðmið. Telja 

rannsakendur það gefa heildræna mynd af stöðu aðgengismála heilsugæslustöðvanna. Í 

megindlegum niðurstöðum eru notaðar töflur til skýringa. Í þeim eru hindranir sem fundust 

við úttektir bornar saman við viðmið í lykiltöflu. Dæmi um hindranir er auk þess að finna á 

myndum í fylgiskjölum. Yfirþemu stýra uppsetningu eigindlegra niðurstaðna en þau eru, það 

sem vel er gert, það sem betur mætti fara og hugmyndir að úrbótum. Niðurstöður miðast við 

aðgengið eins og það var á tímabilinu desember 2008 til apríl 2009.  

 Hugmyndafræðilegur grunnur rannsóknarinnar stýrir umfjöllun. Hindranir í efnislegu 

umhverfi eru skoðaðar og áhrif þeirra á upplifun þátttakenda rannsóknarinnar. Þannig er 

lagður grunnur að túlkun út frá kanadísku hugmyndafræðinni um eflingu iðju og ICF. 

 

Heilsugæslustöðin á Húsavík 

Megindlegar niðurstöður 

 Bílastæði. Bílastæðin eru staðsett ofan við heilsugæslustöðina. Stæðin eru ekki merkt 

með yfirborðsmerkingum en áætlaður fjöldi þeirra er 18. Fjarlægð frá inngangi að fyrsta 
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bílastæði er um það bil 19 m. Eitt bílastæði er fyrir hreyfihamlaða, merkt með skilti sem sést 

frá innkeyrslu. Fjarlægð stæðisins frá inngangi er um það bil 7,0 m.  

Í töflu 1 eru tiltekin þau atriði á bílastæði sem samræmdust ekki viðmiðum í lykiltöflu. 

Atriðin snúa að merkingum, breidd, yfirborði og upphitun í bílastæði fyrir hreyfihamlaða. 

Tafla 1. Bílastæði – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum í lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

           á Húsavík 

Merkingar bílastæðis fyrir  Án yfirborðsmerkingar   Skilti og á yfirborði 

hreyfihamlaða         stæðis 

Breidd bílastæðis fyrir   ≈ 3 m     3,8-4,0 m  

hreyfihamlaða  

Yfirborð bílastæðis fyrir  Hellulagt    Malbikað 

hreyfihamlaða 

Upphitun í bílastæði fyrir  Ekki nægilega öflug   Á að vera til staðar 

hreyfihamlaða 

≈ um það bil;  lágmarksviðmið 

 Aðkoma frá bílastæði að húsi. Bundið slitlag er á leiðinni frá bílastæðum en fyrir 

framan innganginn er hellulagt svæði. Á leið að inngangi eru steinsteyptar tröppur, þrepin eru 

þrjú og fyrir neðan þau er 12 cm hár pallur. Þrepin eru öll um það bil 15 cm há. Dýpt 

þrepanna er 33 cm og breidd 47 cm. Hlutfall milli uppstigs og framstigs er því þægilegt fyrir 

vegfarendur samkvæmt viðmiðum, eða 66 cm. Upphitun er á hellulögðu svæði fyrir framan 

inngang sem er í beinu framhaldi af bílastæði fyrir hreyfihamlaða. 

Í töflu 2 eru tiltekin þau atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu á leiðinni frá 

bílastæðum að húsi. Atriðin snúa að halla á leiðinni, kanti fyrir framan inngang og 

litamerkingum á tröppum og ruslafötu. Leiðin er auk þess ekki afmörkuð frá svæði sem ætlað 

er fyrir umferð bíla.   
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Tafla 2. Aðkoma frá bílastæðum að húsi – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

            á Húsavík 

Leiðin     Opið svæði og illa merkt  Hindrunarlaus  

          og skýr 

Óvæntir hlutir    Steypt ruslafata í svipuðum  Skeri sig frá  

     lit og undirlag    umhverfi 

Halli       ≈ 1:14     < 1:20 

Kantur     2,5-3,0 cm    < 2,0 cm 

≈ um það bil; < minna en 

 Aðalinngangur. Inngangurinn er inndreginn og upplýstur með skyggni og 

skjólveggjum. Ekki er hætta á að snjór falli fram af þakinu. Hindrunarlaust svæði fyrir framan 

aðalinngang er 2,2 x 2,0 m. Aðkomudyr opnast með sjálfvirkt stýrðum geisla en millihurð 

opnast sjálfvirkt með hnappi. Aðkomudyrnar opnast inn á við í meira en 90° og er hæð þeirra 

2,2 cm. Hurðin er gul á litinn og sker sig frá hvítum lit veggjanna. Motta innan við 

aðkomudyr er niðurfelld í gólfið. Hnappur til að opna millihurðina er merktur auk þess sem 

merkingar með ör vísa á hann. Hann er grár á brúnum grunni. Umferðarmál dyranna er 82 cm, 

hæð 2,2 m og þær opnast í 90°. Lítill hæðarmunur er í dyraopi, eða minni en 1 cm. Hurðirnar 

opnast í sömu átt, þ.e. í göngustefnu þegar gengið er inn en gegnt henni þegar farið er út.  

Í töflu 3 eru tiltekin þau atriði við aðalinngang sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu, sjá einnig mynd (fylgiskjal H.1). Atriðin snúa að umferðarmáli aðkomudyra og 

hæðarmun í dyraopi, tímalengd sem sjálfvirkar hurðir eru opnar og fjarlægð milli þeirra, krafti 

sem þarf til að opna millihurð, lýsingu í anddyri, hæð fatahengis og staðsetningu 

opnunarbúnaðs millihurðar. Vert er að taka fram að opnunarbúnaðurinn er staðsettur á milli 

tveggja hurða svo ekki er möguleiki að vita hvorri hurðinni hann stýrir. 
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Tafla 3. Aðalinngangur – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

            á Húsavík 

Umferðarmál aðkomudyra   81 cm    90 cm  

Hæðarmunur í dyraopi    3,5 cm    < 2 cm 

Tími sem aðkomudyr eru opnar   12 sek    25 sek  

Tími sem millihurð er opin   11 sek    25 sek  

Hæð á hnapp (opnunarbúnaður)   82 cm    80-120 cm 

Fjarlægð hnapps frá dyraopi   18 cm    ≈ 80 cm 

Kraftur til að opna millihurð   > 2,5 kg   < 2,5 kg 

Fjarlægð milli hurða    2,18 m    2,2 m  

Lýsing í anddyri    210 lux    300 lux  

Hæð fatahengis     159 cm    53-120 cm 

 lágmarksviðmið; < minna en; ≈ um það bil; >meira en 

 Gangar og hurðir innandyra. Gönguleiðir eru greinilegar og flestir gangar eru meira 

en 1,8 m breiðir. Skörp litaskil eru á gólfi og veggjum. Neyðarútgangar liggja frá göngum út á 

svalir og umferðarmál þeirra er 82 cm. Hurðir innandyra eru ýmist gular eða brúnar á litinn og 

skera sig vel frá hvítum veggjum. Litur hurðarhúna sker sig einnig frá lit hurða og engir 

þröskuldar eru hærri en 2 cm. Umferðarmál dyra er oftast 82 cm, hurðirnar opnast flestar í 

meira en 90° og hæð millihurða er 2,25 m. Á stórum millihurðum eru hjálparhandföng. 

Í töflu 4 eru tiltekin þau atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu varðandi 

ganga og hurðir innandyra, sjá einnig myndir (fylgiskjal H.2, H.3, H.5). Atriðin snúa að 

breidd gangs framan við læknastofu, glampa af gólfefni, lýsingu, hindrunum í gangvegi auk 

hæðar og umferðarmáls einstakra dyra. 
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Tafla 4. Gangar og hurðir innandyra – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

            á Húsavík 

Breidd á gangi    Minnst 1,27 m    1,8 m  

Ljósdreifing    Ekki jöfn     Jöfn 

Birtustig    Oftast 230 lux    300 lux  

Gerð gólfefnis    Endurskin    Ekki endurskin 

Hlutir í gangvegi    Leikfangaborð og    Engir 

     færanlegar stoðir 

Leið að neyðarútgangi í          67 cm breið    1,8 m  
rannsóknarstofu 

Umferðarmál dyra   Minnst  63-69 cm   80 cm  

Hæð hurða    2,0 m     2,15 m  

 lágmarksviðmið 

 Móttaka, biðstofa og skoðunarherbergi. Í móttöku er mönnuð afgreiðsla en einnig er 

bjalla til staðar. Móttakan er strax á hægri hönd þegar komið er inn úr anddyri. Móttökuborð 

eru á tveimur stöðum. Gler er fyrir móttökunni og skiptist það upp í marga glugga með 

stólpum á milli. Hluti glugganna er opnanlegur og opnast þeir inn á við. Öðru megin í 

móttökunni eru stólar alveg upp við móttökuborðið, en athafnarými fyrir framan báðar 

afgreiðslurnar samræmast viðmiðum lykiltöflu. Í biðstofu eru færanlegir stólar með 

armstuðningi í kringum borð. Tímarit og bæklingar eru í rekkum á vegg og í hillu. 

Skoðunarherbergi lækna eru öll svipuð að stærð. Í því herbergi sem gerð var úttekt á má færa 

til húsgögn til að svæði við hliðina á skoðunarbekknum samræmist viðmiðum. Þá var 

bekkurinn reyndar fyrir handlauginni. Ekki er vigt fyrir notendur hjólastóla á 

heilsugæslustöðinni en hún er til á sjúkrahúsinu sem er í sömu byggingu. Hæðarstillanlegur 

skoðunarbekkur er á skiptistofu en vert er að taka fram hæð hans í lægstu stöðu er 78 cm.  

Í töflu 5 eru tiltekin þau atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu, sjá einnig 

myndir (fylgiskjal H.4-H.6). Atriðin snúa að aðgengi í biðstofu, óvörðu stigaopi, staðsetningu 

lesefnis og móttökuborðs, skoðunarbekkjum og athafnarými við þá. Atriði sem snúa að 

athafnarými eiga við um skoðunarherbergi, skiptistofu og rannsóknarherbergi. 
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Tafla 5. Móttaka, biðstofa og skoðunarherbergi – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

            á Húsavík 

Móttökuborð í einni hæð  88 cm     90 cm 

Aðgengi fyrir hjólastóla   Kemst ekki að borði   Notendur geti setið  

í biðstofu         með öðrum 

Staðsetning tímarita og annars  Hæstu bæklingar 175 cm  50-135 cm 

lesefnis í biðstofu 

Stigaop í biðstofu   Ómerkt     Merkt 

Skoðunarbekkir    Ekki hæðanstillanlegir    Hæðanstillanlegir 

     nema inni á skiptistofu 

Athafnarými     Of þröngt    1,5 m við hlið 

          skoðunarbekks  

 lágmarksviðmið 

 Snyrting. Þrjár snyrtingar eru í heilsugæslustöðinni, ein merkt konum, önnur körlum 

og sú þriðja er merkt fyrir hreyfihamlaða. Hún er merkt með skilti ásamt upphleyptu 

hjólastólamerki sem staðsett er ofarlega á hurðinni í 1,56 m hæð. Hurðin opnast út og er 

umferðarmál dyranna rúmlega 1,0 m. Hún getur opnast í 90° en stóll bakvið hurðina kemur í 

veg fyrir að hún geti opnast að fullu. Hurðarhúnn er í 96 cm hæð og enginn þröskuldur er til 

staðar. Nægilegt athafnarými er fyrir framan dyrnar, eða  meira en 30 cm að utanverðu og 50 

cm að innanverðu. Mögulegt er að loka og læsa hurðinni með annarri hendi og auk þess að 

opna snyrtinguna utanfrá. Stærð herbergis er 4,6 m² og skörp litaskil eru á milli veggja og 

gólfdúks. Birta í herberginu mældist 370 lux við úttekt. Salerni og handlaug eru staðsett í 

vinkil og tvöfaldar færanlegar armstoðir ná fram fyrir salernið beggja vegna þess. 

Athafnasvæði við salerni samræmist viðmiðum og skolunarbúnaður er staðsettur ofan á 

miðjum salerniskassanum. Handlaugin er í 84 cm hæð og heitavatnslagnir undir henni eru 

með hlífðarbúnaði. Blöndunartæki eru með einarma hitastilli og löngu haldi. Handþurrkur eru 

í seilingarfjarlægð og sápa er staðsett á handlauginni sjálfri.  

Í töflu 6 eru tiltekin þau atriði á snyrtingunni fyrir hreyfihamlaða sem samræmdust 

ekki viðmiðum lykiltöflu, sjá einnig myndir (fylgiskjal H.7-H.8). Atriðin snúa að hæð 
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salernis, armstoðum og öðrum handföngum, staðsetningu salernispappírs og ljósrofa, hæð 

spegils, athafnarýmis við handlaug, loftræstingu og litaskilum milli búnaðar og veggja. 

Tafla 6. Snyrting – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

            á Húsavík 

Snyrting fyrir fatlaða Sér snyrting fyrir fatlaða  Ekki aðskilin frá 

       öðrum  

Hæð salernis    42 cm     45-50 cm 

Hæð á armstoðum   52 og 70 cm    ≈ 80 cm 

Lengd á milli armstoða   66 cm     < 60 cm 

Staðsetning salernispappírs  Á vegg, 77cm frá salerni  Á armstoðum 

Athafnasvæði í kringum  Ruslafata undir handlaug  170 x 95 cm  

handlaug 

Handlaug hæðanstillanleg  Ekki möguleiki    Mikilvægt 

Litaskil á búnaði og veggjum  Ekki skörp    Skörp 

Hæð á rofum    105 cm     80-100 cm 

Fjarlægð rofa frá næsta horni  43 cm     70 cm  

Loftræsting    Ábótavant og    Vélræn eða 

    enginn gluggi    opnanlegur gluggi 

Handföng    Engin     Við handlaug, 

         salerni og á hurð 

 ≈ um það bil; < minna en;  lágmarksviðmið 

 Merkingar. Leiðin að heilsugæslustöðinni er merkt við aðliggjandi götu með rauðum 

krossi sem er merki slysahjálpar. Við heilsugæslustöðina sjálfa er áberandi upplýst skilti sem 

bæði er merkt með bókstöfum og táknum. Á húsinu sjálfu er rauður kross sem hægt er að sjá í 

að minnsta kosti 30 m fjarlægð og inngangur er sérstaklega merktur með hástafa letri. 

Hústafla er í anddyri, stafirnir eru bláir, örlítið upphleyptir með ýmist hvítum eða gulum 

bakgrunni. Lítillega glampar á töfluna en autt svæði er fyrir framan hana. Sambærilegar 

merkingar eru flestar í 1,58 cm hæð við hverjar dyr. Merkingar á gólfum gefa til kynna hvar 

móttaka og biðstofa eru.  
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 Í töflu 7 eru tiltekin atriði varðandi merkingar sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu, sjá einnig myndir (fylgiskjal H.1, H.5). Atriðin snúa að staðsetningu merkinga 

innan- og utandyra auk stafagerðar leturs.  

Tafla 7. Merkingar – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

            á Húsavík 

Frá aðliggjandi götu   Í skugga gróðurs   Á að vera sýnileg 

Við móttöku og    Of hátt     ≈1,5 m hæð 

neyðarútganga 

Stafagerð    Sum skilti eingöngu hástafa  Ekki eingöngu  

          hástafa 

≈ um það bil 

Eigindlegar niðurstöður 

 Upplifun þátttakenda af aðgengi á heilsugæslustöðinni á Húsavík var að mörgu leyti 

góð. Ólafur var þó sérstaklega ánægður með aðgengið. Báðir þátttakendur voru sammála um 

að kostirnir væru þeir að auðvelt væri að komast um stöðina og gott pláss væri á göngum. 

Auðvelt væri að fara um húsnæðið án þess að ganga á hluti eða reka sig í. Einnig voru báðir 

þátttakendur hrifnir af því að hafa sjálfvirka útidyrahurð og hurðaopnara fyrir millihurð í 

forstofu. Jákvætt þótti að hafa skógrind og stól í forstofu. Ólafur var ánægður með 

örvamerkingar á gólfi í móttöku og komst þannig að orði: „Þegar maður sér þessa ör þá veit 

maður hvort maður er að fara áfram inn eða út“. Ólafur var einnig ánægður með upphleyptar 

myndir á hurðum inn á snyrtingar.  

 Það var nokkuð mismunandi hvað þátttakendum fannst helst ábótavant við aðgengi 

heilsugæslustöðvarinnar. Logi var sérstaklega óánægður með skoðunarherbergi, 

skoðunarbekki og snyrtingu fyrir fatlaða. Læknastofugangur er þröngur og að hans mati erfitt 

að koma manni á sjúkrabörum út úr skoðunarherbergjum lækna. Læknastofur og 

skoðunarherbergi eru lítil og inni í skoðunarherbergi kemst einstaklingur í hjólastól ekki að 

öllum nauðsynlegum búnaði, eins og vaski. Á heilsugæslustöðinni er aðeins hæðarstillanlegur 
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bekkur á skiptistofu, sem þó er mjög hár í lægstu stöðu. Loga fannst það afar neikvætt og 

komst svo að orði: „Það þarf mikla tilfæringu til að koma manni uppá þetta, þannig að 

skoðunarbekkir fá 0 hjá mér“. Um breidd bekkjanna sagði hann þetta: „Bekkurinn er svo 

mjór að ef ég fæ bara örlítinn spasma þá eru lappirnar bara komnar út af“. Aðstaða á 

snyrtingu var einnig ákveðin hindrun fyrir Loga. Salernið sjálft var of lágt og mjög erfitt að ná 

í salernispappír, eins og Logi sagði: „Klósettið er of lágt, sem er bara klaufaskapur, og 

klósettrúllan er alveg út í hött. Þegar maður situr á klósettinu, þá nær maður engan veginn í 

klósettrúlluna“. Ólafur gagnrýndi merkingar, sem hann greindi ekki, sagði til dæmis að hann 

hefði ekki fundið hurðaropnara og snyrtingu án aðstoðar. Þar að auki tók hann ekki eftir 

merkingum á gólfi fyrr en honum var bent á þær, en þá gat hann ekki lesið á þær. Hann sagði 

frá því að hann myndi ekki treysta sér að fara um einsamall, ef hann væri að koma í fyrsta 

sinn. Skór við hurðir í forstofu geta verið töluverð hindrun fyrir einstakling með 

sjónskerðingu og þó svo að skógrind væri í forstofu virtist hún ekki vera mikið notuð. 

 Auk þeirra atriða, sem þegar hafa verið nefnd, snúa helstu hugmyndir um úrbætur að 

bættum merkingum innanhúss, til dæmis með því að setja litalínur á gólf eða veggi sem hægt 

væri að fylgja þannig að auðveldara væri að rata um. Einnig væri gott að merkja snyrtingu 

greinilega þannig að vel sjáist úr biðstofu. Hurðaropnari í forstofu mætti vera í öðrum lit svo 

hann skeri sig meira úr og auðveldara sé að finna hann. Þar að auki væri mikið öryggisatriði 

fyrir alla sem nota salernið að setja upp neyðarhnapp.  

 

Heilsugæslustöðin á Kópaskeri 

Megindlegar niðurstöður 

 Bílastæði. Yfirborðsmerkingar vantar á bílastæði og er áætlaður fjöldi þeirra því 

fjögur. Fjarlægð bílastæðanna frá inngangi er 17 m. Yfirborð bílastæða er steypt en þau eru 

ekki upphituð. Af þeim sökum getur snjór auðveldlega safnast þar fyrir, eins og raunin var í 
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einni úttektinni. Innkeyrsla er nærri inngangi, sem hægt er að leggja í, þó ekki sé um bílastæði 

heilsugæslunnar að ræða. Sérmerkt bílastæði fyrir hreyfihamlaða er ekki til staðar og verður 

því ekki fjallað nánar um viðmið slíkra bílastæða. 

 

 Aðkoma frá bílastæðum að húsi. Hellulögð gangstétt liggur frá bílastæðum að 

inngangi og er leiðin vel afmörkuð. Stéttin hallar sjálf lítillega og halli niðurtektar er um það 

bil 1:15. Niðurtektin er ekki jöfn heldur bogalaga. Meðfram gangstéttinni eru runnar 

langleiðina að inngangi sem klipptir eru að sumarlagi. Kantur þeim megin gangstéttarinnar er 

4 cm á hæð.  

Í töflu 8 eru tiltekin þau atriði á leiðinni frá bílastæðum að inngangi sem samræmdust 

ekki viðmiðum lykiltöflu, sjá einnig myndir (fylgiskjal I.1-I.2). Atriðin snúa að breidd og 

upphitun gangstéttar, gangstéttarkanti og tröppum í göngustefnu. Tröppurnar liggja í beinu 

framhaldi af gangstéttinni að íbúð á annarri hæð hússins. Þær skera sig illa frá gangstéttinni, 

enda samlitar þeim. 

Tafla 8. Aðkoma frá bílastæðum að húsi – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

          á Kópaskeri 

Breidd á gangstétt   1,0 m     1,5 m  

Kantur meðfram gangstétt  Enginn öðru megin   4 cm  

Upphitun    Ekki til staðar    Í stétt næst  

          aðalinngangi 

Óvæntir hlutir    Tröppur í göngustefnu    Skeri sig frá lit 

          umhverfis 

 lágmarksviðmið 

 Aðalinngangur. Upplýstur inngangur er á hlið hússins við enda gangstéttarinnar. Hurð 

aðkomudyra er dökkblá að lit og sker sig vel frá ljósum lit hússins. Dyrnar geta opnast í 90° 

en anddyrið er lítið og engin skógrind til staðar. Skór bakvið hurðina geta því hindrað 

opnunarmöguleika. Hurðarhúnn er silfurlitaður og áferð hans gerir það að verkum að hann 
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sker sig vel frá hurðinni. Anddyrið sjálft er flísalagt en framan við dyrnar er motta. Birta í 

anddyri mældist 370 lux. Athafnasvæði við dyrnar er nægilega mikið að utanverðu samkvæmt 

viðmiðum, en hurðin er felld nokkuð langt inn í vegginn.  

Í töflu 9 eru tiltekin þau atriði við aðalinngang sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu, sjá einnig myndir (fylgiskjal I.2-I.4). Atriðin snúa að svæði og mottu framan við 

inngang, lit hurðar, hæð hurðarhúns, umferðarmáli og hæð aðkomudyra, opnunarbúnaði dyra, 

þröskuldi í dyraopi, athafnasvæði við aðkomudyr og hæð fatahengis.  

Tafla 9. Aðalinngangur – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

          á Kópaskeri 

Skjólveggir    Enginn     Til staðar 

Svæði fyrir framan inngang  1, 28 x 1,84 m    1,5 x 1,5 m  

Mottur og ristar    Laus, úr gúmmí    Hvorki fallhætta né 

          mótstaða 

Göt í rist/mottu    3 cm      < 1 cm 

Umferðarmál aðkomudyra  83 cm     90 cm  

Hæð aðkomudyra   2,02 m      2,15 m  

Opnun aðkomudyra   Handvirk    Sjálfvirk 

Hæð hurðarhúns   108 cm hæð að utanverðu  80-105 cm 

Hæð á þröskuldi   11 cm     < 2 cm 

Athafnarými í anddyri   2,0 x 1,2 m    1,5 x 1,5m  

Svæði við hliðina á aðkomudyrum,  20 cm      70 cm  
að innanverðu      

Litur hurðar að innanverðu  Sker sig illa frá veggnum  Auðvelt að finna 

Hæð fatahengis    1,63 m     53-120 cm 

Auka handfang á    Ekki til staðar    80 cm hæð 

aðkomudyrum 

 lágmarksviðmið; < minna en 

Gangar og hurðir innandyra. Hurðir skera sig frá lit veggja en hurðarkarmarnir gera 

það hins vegar ekki. Hurðarhúnar eru í 84 cm hæð og skera sig vel frá lit hurðanna. Mest fer 

umferðarmál dyra upp í 88 cm en flestar dyr hafa minna umferðarmál. Dyrnar opnast í 90° og 

engir þröskuldar eru innandyra. Á göngum eru skörp litaskil á gólfum og veggjum og skermar 
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eru á ljósum. Birta er nokkuð jöfn og ekki er bergmál á göngum eða í holi. Út frá gangi er 

neyðarútgangur við hliðina á salerni. Til að nýta hann þarf að fara um tvennar dyr sem opnast 

í meira en 90°.  

Í töflu 10 eru tiltekin þau atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu varðandi 

ganga og hurðir innandyra, sjá einnig myndir (fylgiskjal I.5). Atriðin snúa að umferðarmáli og 

hæð dyra, breidd ganga til dæmis í anddyri og framan við neyðarútgang, gólfefni, birtustigi, 

hindrunum í gangvegi auk atriða varðandi umferðarmál og þröskuld neyðarútgangs.  

Tafla 10. Gangar og hurðar innandyra – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

          á Kópaskeri 

Breidd ganga    Sumir 1-1,2 m     1,8 m  

Birtustig    250 lux     300 lux  

Gerð gólfefnis    Glampar     Glampar ekki 

Hlutir í gangvegi    Súla     Engir 

Umferðarmál neyðarútgangs  60 cm og 65 cm   80 cm  

Þröskuldur við neyðarútgang  11 cm (inni), 21 cm (úti)  < 2 cm 

Umferðarmál dyra    Flest 72 cm, en minnst 62 cm  80 cm  

Hæð dyra    2,01 m      2,15 m  

 lágmarksviðmið; < minna en 

 Móttaka, biðstofa og skoðunarherbergi. Mönnuð afgreiðsla er í herbergi inn af 

anddyri. Það er ekki gler fyrir afgreiðslunni. Móttökuborð er í einni hæð en mjór kantur er 

framan á því. Undir borðinu er ekki pláss fyrir fótafjalir hjólastóls. Biðstofa er þröng en þar 

eru færanlegir stólar með armstuðningi og leikfangaborð. Bæklingar eru í rekkum á veggjum 

og tímarit á borði. Í skoðunarherbergi er hæðarstillanlegur bekkur og auðvelt er að færa hann 

til að nægt athafnarými myndist samkvæmt viðmiðum.  

 Í töflu 11 eru tiltekin atriði í biðstofu, móttöku og skoðunarherbergi sem samræmdust 

ekki viðmiðum lykiltöflu, sjá einnig myndir (fylgiskjal I.6-I.7). Atriðin snúa að umferðarmáli 
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inn í biðstofu og móttöku, hæð móttökuborðs og athafnarrými við það, aðgengi fyrir 

hjólastóla í biðstofu, staðsetningu bæklinga og vigt fyrir notendur hjólastóla. 

Tafla 11. Móttaka, biðstofa og skoðunarherbergi – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

          á Kópaskeri 

Umferðarmál dyra í móttöku  72 cm      80 cm  

Athafnasvæði fyrir framan  1,1 x 2,4 m    1,5 x 1,5 m  

móttökuborð 

Móttökuborð í tveimur   106 cm og 95 cm hár kantur  1,0-1,1 m og  

hæðum          75-80 cm 

Rými undir borðplötu    Ekkert     Gott rými fyrir 

á móttökuborði         fótafjalir 

Aðgengi fyrir hjólastóla   Notendur sitja    Notendur sitji ekki  

á biðstofu    í gangveginum    í gangveginum 

Umferðarmál inn í biðstofu  40 cm     80 cm  

Hæð tímarita og    Hæstu bæklingar í 190 cm  50-135 cm 

annars lesefnis 

Vigt fyrir     Ekki til staðar    Á að vera 

notendur hjólastóla 

 lágmarksviðmið 

 Snyrting. Ein snyrting er ætluð almenningi, en hún er ómerkt. Hurðin að snyrtingunni 

opnast út og er umferðarmál dyra 85 cm. Enginn þröskuldur er til staðar og er stærð 

herbergisins 3,4 m². Mögulegt er að loka og læsa hurðinni með annarri hendi og auk þess að 

opna hana utanfrá án lykils. Salernið er 46 cm að hæð og eru færanlegar armstoðir beggja 

vegna þess í 80 cm hæð. Önnur armstoðin var nokkuð stíf við úttekt. Autt svæði öðrum megin 

við salernið er 95 cm og salernispappír er í 35 cm fjarlægð frá salerninu. Skolunarbúnaður er 

á miðjum vatnskassanum og litla krafta þarf til að virkja hann. Handlaugin er í 82 cm hæð og 

liggja heitavatnslagnir inn í veggnum. Handþurrkur og sápa eru í seilingarfjarlægð frá 

handlaug. Salerni og annar búnaður sker sig frá lit veggja. Birta mældist 350 lux og mögulegt 

er að opna glugga í herberginu.  
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Í töflu 12 eru tiltekin þau atriði á snyrtingu sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu, sjá einnig mynd (fylgiskjal I.8). Þau snúa að staðsetningu salernis og handlaugar 

auk athafnarýmis þar í kringum, hæð hurðarhúns, litaskila gólfs og veggja, gerð ruslafötu og 

blöndunartækja auk staðsetningar armstoða, rofa og spegils. 

Tafla 12. Snyrting – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

          á Kópaskeri 

Hæð hurðarhúns   78 cm      85-120 cm 

Uppröðun á snyrtingu   Salerni og handlaug á móti  Staðsett í vinkil 

     hvort öðru 

Lengd á milli armstoða   69 cm     < 60 cm 

Staðsetning salernispappírs  Á vegg, 35 cm frá salerni  Á armstoðum 

Athafnasvæði í kringum  100 x 185 cm     170 x 95 cm  

handlaug    og ruslafata undir handlaug 

Handlaug hæðarstillanleg  Ekki möguleiki    Mikilvægt 

Athafnasvæði í kringum  1,65 x 1,4 m    1,7 x 1,6 m  

salerni 

Blöndunartæki    Með tveimur handföngum  Einarma hitastillir 

Hæð neðri brúnar spegils  105 cm     90 cm  

Gerð ruslafötu    Opnuð með fótstigi   Ekki opnuð með 

          fótstigi 

Litaskil veggja og gólfs   Ekki litamunur     Mismunandi litur 

Hæð á rofum    107 cm     80-100 cm 

Fjarlægð rofa frá næsta horni  49 cm     70 cm  

Handföng     Engin     Við handlaug,  

          salerni og á hurð 

< minna en;  lágmarksviðmið  

 Merkingar. Heilsugæslustöðin er merkt frá þjóðvegi. Ekki er merking að húsinu við 

aðliggjandi götu en á húsinu sjálfu er áberandi merking bæði með bókstöfum og tákni. Þetta 

merki sker sig frá lit hússins og er það sýnilegt úr í að minnsta kosti 30 m fjarlægð. 

Aðalinngangur er einungis merktur með litlu skilti ofarlega á hurðinni sjálfri. Það er svart 

með hvítum hástöfum á dökkri hurð sem á stendur heilsugæslustöð.  
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Í töflu 13 eru tiltekin þau atriði varðandi merkingar sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu, sjá einnig mynd (fylgiskjal I.1). Atriðin snúa að stafagerð, staðsetningu á skiltum 

og almennum skorti á merkingum innandyra.  

Tafla 13. Merkingar – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

          á Kópaskeri 

Skilti við inngang   Lítið og ofarlega   Sýnileg 

Stafagerð    Eingöngu hástafa   Ekki eingöngu hástafa 

Vegvísar     Ekki innandyra    Sýnilegir 

 

Eigindlegar niðurstöður 

 Upplifun þátttakenda af aðgengi á heilsugæslustöðinni á Kópaskeri var að mestu leyti 

góð. Báðir einstaklingarnir voru sammála um það að húsnæðið væri nokkuð rúmgott og 

auðvelt væri að fara um það og rata. Ólafur komst svo að orði: „Þetta er alveg bein leið að 

labba þarna inn þar sem læknirinn er með skrifstofuna. Það er engin hindrun eða stigi á 

leiðinni eða neitt sem getur tafið mann“. Móttaka var einnig hindrunarlaus að mati 

þátttakendanna og sérstaklega gott að hafa brík á móttökuborði fyrir einstakling í hjólastól. 

Snyrtiaðstaða var góð, sérstaklega að mati Loga, eins og hann sagði: „Þannig að ég var bara 

mjög undrandi þegar ég opnaði og sá inn hvað þetta var, klósettið í réttri hæð og líka hæðin 

og fjarlægðin á klósettstoðunum... og líka það að það er jákvætt að hafa þetta svona 

lítið...maður nær í vaskann og nær að snúa sér til að þvo sér um hendurnar. Þannig að ég 

myndi segja að þessi snyrting sé með þeim betri á svona stað“. Skoðunarherbergi og 

skoðunarbekkir eru einnig með ágætum að mati þátttakendanna. Að þeirra mati er afar jákvætt 

að það skuli vera hæðarstillanlegur skoðunarbekkur á staðnum og hann er nokkuð breiður.  

Í flestum tilfellum er auðvelt að breyta þeim atriðum sem þátttakendum fannst vera 

mest ábótavant, án mikils tilkostnaðar. Að mati beggja þátttakendanna vantaði merkingar, 

bæði innan- og utandyra. Inngangur mætti vera betur merktur. Til dæmis var Ólafur ekki viss 
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um hvar ætti að ganga inn. Innandyra þyrftu að vera merkingar fyrir móttöku, læknastofu og 

snyrtingu. Aðgengi utandyra var nokkuð slæmt þegar Ólafur kom á heilsugæslustöðina. 

Mikill snjór var fyrir utan og Ólafur treysti sér ekki til að ganga einn frá bílastæði að 

inngangi. Vegna þessa fannfergis var ekki mögulegt að greina hvort misfellur væru í gangvegi 

og sagði Ólafur: „Það þarf ekki nema smá smá og þá er maður bara dottinn“. Þröskuldur við 

útidyrahurð er hár og þess má geta að Logi komst ekki hjálparlaust um dyrnar og taka þurfti 

mottu utandyra frá. Inni á snyrtingu er fótstiginn rusladallur, sem afar erfitt er fyrir einstakling 

í hjólastól að nýta sér, og þar að auki tekur hann fótarými við vask. Hindranir eru við 

neyðarútgang, þar sem dyrnar eru þröngar og þar að auki hár þröskuldur. Biðstofan er lítil og 

til þess að Logi gæti komist fyrir í henni þurfti að taka einn stól frá. Hans upplifun var þessi: 

„Á meðan það þarf ekki að færa til húsgögn þá finnst manni staðurinn vera að taka á móti 

sér. En um leið og það er eins og á Kópaskeri þá þarf að taka stól og fara með í burtu þá 

finnst manni eins og það sé ekki tekið eins vel á móti manni“.  

 Eftirfarandi eru helstu hugmyndir um úrbætur, auk þeirra sem áður hafa verið nefndar. 

Fjarlægja þyrfti þröskuld við útidyrahurð og þá til dæmis bæta neðan á hurðina. Breikka 

mætti gangstétt að inngangi og bæta merkingar utan- og innandyra. Mottu fyrir framan 

útidyrahurð mætti fjarlægja þar sem hún er stöm og getur reynst hindrun fyrir einstakling í 

hjólastól. Í forstofu þyrfti að vera stóll til að tylla sér á þegar farið er í og úr skóm, Ólafur 

sagði: „Fyrir gamalt fólk að fara í skó og beygja sig niður getur verið hættulegt, það getur 

fengið í höfuðið eða eitthvað. Það eiga alls staðar að vera sæti í forstofu, ekki síst á 

heilsugæslum þar sem allt aldursbil kemur“. Fatahengi í forstofu þyrfti að lækka svo að það 

sé aðgengilegt öllum. Að mati Loga þyrfti krani á snyrtingu að hafa eitt hald, þannig að ekki 

þurfi að skrúfa frá vatni á tveimur stöðum. Neyðarhnappur inni á snyrtingu væri þar að auki 

mikið öryggisatriði fyrir alla sem hana nota.  
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Heilsugæslustöðin á Raufarhöfn 

Megindlegar niðurstöður 

 Bílastæði. Fimm bílastæði eru við hlið hússins og eru þau merkt með skilti og 

yfirborðsmerkingum. Svæðið hallar lítillega, er hellulagt og nokkuð ójafnt. Bílastæðin eru í 

um það bil 17 m fjarlægð frá inngangi. Önnur bílastæði eru fyrir framan húsið í um 3 m 

fjarlægð frá inngangi. Þau eru ekki merkt, en áætlað er að þau séu þrjú. Ekki er sérmerkt 

bílastæði fyrir hreyfihamlaða og verður því ekki fjallað nánar um viðmið slíkra bílastæða. 

 

 Aðkoma frá bílastæði að húsi. Afmörkuð leið er frá bílastæðum að inngangi. Fyrir 

framan bílastæðin er 2,13 m breið hellulögð gangstétt sem liggur að tröppum og skábraut. 

Gangstéttarkantur er 14 cm hár framan við minna bílastæðið en nær þó ekki upp fyrir yfirborð 

gangstéttarinnar. Hann er í svipuðum lit og nánasta umhverfi. Niðurtekt er til staðar en hún er 

4,3 m breið og halli hennar um það bil 1:16. Frá götu liggur 2,1 m breið hellulögð gangstétt 

að inngangi. Niðurtekt við hana er jafn breið stéttinni og er halli hennar um það bil 1:10. Frá 

gangstétt að tröppum er eitt þrep, sem er 10 cm hátt, og er það samlitt umhverfinu. 

Ofangreindar gangstéttir eru ekki upphitaðar.  

 Í töflu 14 verða tiltekin atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu varðandi leið 

frá bílastæði að inngangi, sjá einnig mynd (fylgiskjal J.1). Atriðin snúa að merkingu kanta og 

þreps, gangstéttarkanti og upphitun í stétt að aðalinngangi. 

Tafla 14. Aðkoma frá bílastæði að húsi – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

         á Raufarhöfn 

Gangstéttarkantur og þrep  Sker sig ekki frá umhverfi  Sérmerktur 

Kantur meðfram gangstétt  Ekki til staðar    4 cm  

Upphitun    Ekki til staðar    Í stétt næst 

          aðalinngangi 

 lágmarksviðmið 
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 Útitröppur. Fimm steyptar tröppur liggja að aðalinngangi og yfir þeim er skyggni. 

Tröppurnar eru misháar en breidd allra þrepa er 1,26 m. Allar tröppurnar eru hornréttar. Í töflu 

15 eru tiltekin atriði varðandi útidyratröppurnar sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu, 

sjá einnig mynd (fylgiskjal J.2). Þau snúa að hæð og dýpt þrepa, handriðum, auk merkinga á 

þrepbrúnum og við enda trappanna.  

Tafla 15. Útitröppur– atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

         á Raufarhöfn 

Hæð á þrepum    Minnst 11 cm    12-15 cm 

Samræmi í hæð þrepa   Misháar    Allar jafnháar 

Dýpt á þrepum    30 cm     32-40 cm 

Tvö uppstig og eitt framstig  52-60 cm    60-70 cm 

Þrepbrúnir á tröppum   Engin aðgreining   Aðgreindar með lit 

          og áferð 

Upphaf og endi tröppu   Sama efni fyrir ofan,    Aðgreina með efni  

     hellur í svipuðum lit fyrir neðan  eða lit á 90 cm 

          löngum fleti  

Handrið    Ekki til staðar    Beggja vegna 

          tröppu 

 lágmarksviðmið 

 Skábraut. Upphituð skábraut liggur að inngangi meðfram húsinu. Áferð undirlags við 

neðri enda hennar er önnur en skábrautarinnar. Athafnasvæði á þeim enda er meira en 1,5 x 

1,5 m. Skábrautin er 15,6 m löng og halli hennar 1:20. Handrið er á þeirri hlið sem er fjær 

húsinu. Áferð þess er ávöl og það er aðeins styttra en skábrautin sjálf. Kantur er sömu megin 

og handriðið, neðst er hæð hans 80 cm en lækkar jafnt og þétt eftir því sem nær dregur 

inngangi hússins. 

 Í töflu 16 eru tiltekin atriði skábrautar sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu, sjá 

einnig mynd (fylgiskjal J.3). Þau snúa að svæði við enda skábrautar, breidd hennar, kanti við 

inngang, hæð og gerð handriðs auk skorts á hvíldarpalli. 
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Tafla 16. Skábraut – atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

         á Raufarhöfn 

Hvíldarpallur    Ekki til staðar    Ef lengd >12 m 

(lengd 15,6 m) 

Undirlag við byrjun og enda  Sama áferð og litur   Áferð og litur 
         frábrugðin á 90 cm  

          svæði  

Pallur við dyr    1,82 x 1,2 m    1,5 x 1,5 m  

Breidd skábrautar   129 og 167 cm    90-120 cm  

Handrið    Öðru megin    Beggja vegna  

Hæð handriðs    95 cm     70 cm og 90 cm 

Samfellt handrið   Ósamfellt    Á að vera samfellt 

Efni handriðs    Málmur    Áhrif kulda og raka  

          neikvæð 

Kantur     Kantur minnst 3 cm   4 cm hár,  

          beggja vegna   
> meira en;  lágmarksviðmið  

 Aðalinngangur. Inngangurinn er upplýstur og greinilega merktur þegar komið er að 

húsinu. Hann er hvorki inndreginn né með góða skjólveggi. Skyggni er yfir innganginum en 

snjór getur fallið af því á umferðarleiðir. Fyrir framan innganginn er stór motta, sú hlið 

mottunnar, sem snýr að skábraut, er með aflíðandi kanti. Svæði við hlið aðkomudyra er meira 

en 40 cm að utanverðu. Hurðin er mestmegnis úr gleri og stórir gluggar eru í anddyri. 

Auglýsingar í glugga við hliðina á aðkomudyrum eru í 1,13 m hæð. Hurðarhúnninn er í 1,0 m 

hæð, sker sig frá lit hurðarinnar auk þess sem glampar á hann. Anddyrið er flísalagt og innan 

við aðkomudyr er niðurfelld motta. Birtustig þar mældist yfir 1300 lux. Umferðarmál 

millihurðar frá anddyri að móttöku er 83 cm. 

Í töflu 17 eru tiltekin atriði við aðalinngang sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu, sjá einnig myndir (fylgiskjal J.4-J.5). Þau snúa að skjólveggjum og svæði fyrir 

framan aðalinngang, mottum utan- og innandyra, aðkomudyrum og opnun þeirra, hæðarmun í 

dyraopi, merkingum á glerflötum, hæð millihurðar og fatahengis auk krafts sem þarf til að 

opna báðar hurðirnar í anddyri. 
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Tafla 17. Aðalinngangur– atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

         á Raufarhöfn 

Skjólveggir    Ekki nægilega góðir   Til staðar 

Svæði fyrir framan inngang  1,82 x 1,2 m    1,5 x 1,5 m  

Motta utan við inngang   Stór, 2,5 cm á hæð   Hvorki fallhætta né

         mótstaða 

Umferðarmál aðkomudyra  82 cm     90 cm  

Hæðarmunur í  dyraopi   2,01 m     2,15 m  

Opnun aðkomudyra   Handvirk    Sjálfvirkt 

Hæð á þröskuldi   8,5 cm     < 2 cm 

Opnunargeta dyraops   > 90°     90°  

Svæði við hliðina á aðkomudyrum, 58 cm     70 cm  

að innanverðu 

Litur hurðar     Sker sig illa frá veggnum  Auðvelt að finna 

Motta innan við inngang  Stöm     Ekki mótstaða 

Kraftur sem þarf til að   > 2,5 kg    < 2,5 kg 

opna aðkomudyr 

Merkingar á stórum glerflötum  Engar     90 cm og  

1,4-1,6 m hæð 

Hæð millihurðar   2,03 m     2,15 m  

Kraftur sem þarf til að   >2,5 kg     < 2,5 kg 

opna millihurð   

Hæð fatahengis    1,6 m     50-135 cm 

Aukahandföng á hurðum  Engin     ≈ 80 cm hæð  

  lágmarksviðmið; < minna en; >meira en; ≈ um það bil 

 Gangar og hurðir innandyra. Umferðarmál flestra dyra er 83 cm og opnast þær í 

meira en 90°. Hurðirnar skera sig frá lit veggja og hurðahúnarnir frá lit hurðanna. Engir 

þröskuldar eru innandyra. Gönguleiðir eru flestar greiðar en ekki er auðvelt að rata um húsið. 

Stigi upp á efri hæð er á gönguleið þó ekki sé ætlast til að notendur heilsugæslustöðvarinnar 

fari þar upp. Stiginn er ekki sérstaklega afmarkaður en þrepabrúnir eru merktar. Skörp litaskil 

eru á gólfum og veggjum, lýsing er jöfn og skermar eru á öllum ljósum. Birta á göngum var 

oftast í kringum 330 lux og bergmál var á göngum. Neyðarútgangur er á sama gangi og 
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skoðunarstofur lækna. Hurðin opnast út, umferðarmál dyra er 1,0 m og 2 cm kantur er í 

hurðaropi.  

 Í töflu 18 eru tiltekin atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu varðandi ganga 

og hurðir innandyra. Atriðin snúa að umferðarmáli og hæð dyra, breidd ganga, hlutum í 

gangvegi og krafti sem þarf til að opna neyðarútgang. 

Tafla 18. Gangar og hurðir innandyra– atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

         á Raufarhöfn 

Breidd ganga    Flestir 1,4 m, mjóasti 94 cm  1,8 m  

Hlutir í gangvegi    Hjólaborð    Engir 

Kraftur til að opna neyðarútgang >2,5 kg     < 2,5 kg 

Umferðarmál dyra   Minnst 74 cm    80 cm  

Hæð hurða    2,01 m     2,15 m  

 lágmarksviðmið; >meira en; < minna en 

 Móttaka, biðstofa og skoðunarherbergi. Mönnuð afgreiðsla er strax á vinstri hönd 

þegar komið er inn úr anddyri. Biðstofa er til móts við móttökuna þar sem færanlegir stólar 

með armstuðningi eru staðsettir í kringum borð. Nægilegt pláss er við borðið svo að 

einstaklingur í hjólastól gæti setið þar án þess að vera í gangveginum. Bæklingar eru í rekkum 

á veggjum og í standi. Gler er fyrir afgreiðslunni sem er opnað með því að renna því til hliðar 

að hluta. Athafnarými fyrir framan móttöku er meira en 1,5x1,5 m og rými fyrir fótafjalir er 

undir móttökuborði. Athafnarými í skoðunarherbergi samræmist einnig viðmiðum. 

Skoðunarbekkir í húsinu eru bæði breiðir og hæðarstillanlegir.  

 Í töflu 19 eru tiltekin atriði í móttöku, biðstofu og skoðunarherbergi sem samræmdust 

ekki viðmiðum lykiltöflu, sjá einnig mynd (fylgiskjal J.6). Atriðin snúa að hæð móttökuborðs 

og bæklinga, vigt fyrir hjólastóla, umferðarmáli inn í rannsóknarherbergi og athafnarými þar 

inni. 
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Tafla 19. Móttaka, biðstofa og skoðunarherbergi– atriði sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

         á Raufarhöfn 

Móttökuborð í einni hæð  1,0 m     90 cm 

Hæð tímarita og    Hæstu bæklingar í 177 cm  50-135 cm 

annars lesefnis  

Vigt fyrir notendur hjólastóla  Ekki til staðar    Á að vera 

Athafnarými rannsóknarherbergis <1,5 x 1,5 m    1,5 x 1,5 m  

Umferðarmál inn í   70 cm     80 cm  

rannsóknarherbergi   

<minna en;  lágmarksviðmið 

 Snyrting. Ein snyrting er fyrir notendur heilsugæslustöðvarinnar. Snyrtingin er merkt 

en ekki með táknmyndum. Rennihurð er inn á snyrtinguna og umferðarmál hennar er 82 cm. 

Handfangið er fellt inn í hurðina í 96 cm hæð. Hægt er að loka og læsa með annarri hendi og 

opna salernið utanfrá án lykils. Stærð herbergisins er 4,2 fm² og eru salerni og handlaug 

staðsett í vinkil. Hæð salernis er 45 cm og færanlegar armstoðir eru beggja vegna salernisins. 

Þær ná mislangt fram vegna þess að önnur sláin er fest í vegg fyrir innfelldan vatnskassa en 

hin sláin er fest í vegginn sjálfan. Armstoðirnar eru í 78 cm hæð og við úttekt voru þær 

nokkuð stífar. Skolunarbúnaður er á miðjum salerniskassanum og er auðvelt að virkja hann. 

Salernispappír er á vegg í 30 cm fjarlægð frá salerninu. Autt svæði öðru megin við salernið er 

meira en 90 cm. Handlaug er í 84 cm hæð og heitavatnslagnir liggja inni í veggnum. 

Blöndunartæki eru með einarma hitastilli og haldi með löngu gripi. Handþurrkur eru í 

seilingarfjarlægð frá handlaug. Skörp litaskil eru á veggjum og flísum á gólfi, en ein flísaröð 

nær upp á vegginn. Litaskil eru einnig skörp á milli veggja, salernis og annars búnaðar. 

Opnanlegur gluggi er í 1,56 m hæð, en veggfast skiptiborð er beint undir honum, sem 

torveldar opnun hans. Tvær ruslafötur eru á snyrtingunni, önnur undir vaskinum en hin við 

hliðina á salerninu.  
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 Í töflu 20 eru tiltekin atriði á snyrtingu sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu, sjá 

einnig myndir (fylgiskjal J.7-J.8). Atriðin snúa að litaskilum hurðar og veggja, handfangi á 

hurð og öðrum handföngum, staðsetningu armstoða, salernispappírs og rofa, hæð spegils og 

handsápu, gerð ruslafötu, birtustigi og athafnasvæði við salerni og handlaug 

Tafla 20. Snyrting– atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

         á Raufarhöfn 

Handföng á rennihurðum  Innfelld     Ekki innfelld 

Athafnasvæði við salerni  2,1 x 1,34 m    1,7 x 1,6 m  

Lengd á milli armstoða   66 cm     < 60 cm 

Staðsetning salernispappírs  Á vegg, 30 cm frá salerni  Á armstoðum 

Athafnasvæði við handlaug  90 x 254 cm og    95 x 170 cm  

     ruslafata undir handlaug 

Handlaug hæðarstillanleg  Ekki möguleiki    Mikilvægt 

Hæð neðri brúnar spegils  102 cm     90 cm  

Hæð á búnaði    Pumpa á sápu í 138 cm   90-120 cm 

Hæð á rofum    110 cm     80-100 cm 

Fjarlægð rofa frá næsta horni  24 cm     70 cm  

Birtustig    600 lux     300-500 lux 

Litaskil salernishurðar og  Engin     Skörp litaskil 

veggja 

Gerð ruslafötu    Opnuð með fótstigi   Ekki opnuð með  

          fótstigi 

Handföng    Engin     Æskileg við handlaug, 

          salerni og á hurð 

 lágmarksviðmið; < minna en 

 Merkingar. Heilsugæslustöðin er aðeins merkt á húsinu sjálfu. Litur merkisins sker sig 

vel frá húsinu þar sem stafir eru grænir en húsið hvítt. Hægt er að lesa merkið úr að minnsta 

kosti 30 m fjarlægð og sést það frá aðliggjandi götu. Upplýsingatafla er ekki í húsinu en 

helstu herbergi eru merkt með skiltum. Skiltin eru hvít að lit með dökkum hástöfum.  
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Í töflu 21 eru tiltekin atriði varðandi merkingar sem samræmdust ekki viðmiðum 

lykiltöflu, sjá einnig myndir (fylgiskjal J.1, J.7). Atriðin snúa að stafagerð og yfirborði skilta, 

skorti á táknmynd við salerni og staðsetningu skiltis við móttöku. 

Tafla 21. Merkingar– atriði sem samræmdust ekki viðmiðum lykiltöflu. 

Atriði     Heilsugæslustöðin   Viðmið 

         á Raufarhöfn 

Stafagerð    Eingöngu hástafa   Ekki eingöngu hástafa 

Yfirborð    Slétt     Upphleypt 

Skilti á salerni    Slétt, engar táknmyndir   Skiljanlegt og  

          áþreifanlegt 

Staðsetning skiltis við móttöku  Inni í móttöku    Sýnilegt 

 

Eigindlegar niðurstöður 

 Upplifun beggja þátttakenda var sú að þær breytingar sem gerðar voru á 

heilsugæslustöðinni á Raufarhöfn hefðu heppnast afar vel og höfðu báðir á orði að aðgengi 

væri til fyrirmyndar. Það sem báðum þátttakendum fannst sérstaklega gott var hversu rúmgott 

er á stöðinni, eins og Logi sagði: „Það svo gott rými... hurðirnar mjög breiðar þannig að 

maður þarf ekkert að spá, maður getur komið á sinni ferð... hérna fer maður um án þess að 

þurfa að pæla í neinu“. Báðir þátttakendur voru ánægðir með snyrtinguna. Einnig voru þeir 

sérstaklega ánægðir með skoðunarherbergi og skoðunarbekki, þar sem báðir bekkir eru 

breiðir, hæðarstillanlegir og gott pláss er í kringum þá þannig að hægt er að fara upp á þá frá 

hvorri hlið sem er. Gott pláss er í móttöku og biðstofu, en eins og Logi komst að orði: „Það 

þarf ekki að færa til húsgögn, þannig að ég upplifi það hérna að það sé verið að taka vel á 

móti manni sem einstaklingi í hjólastól“. Ólafur var ánægður með merkingar á enda þrepa í 

stiga innandyra, ef þær væru ekki myndi gólfið og stiginn renna saman og ekki væri gott að 

greina á milli. Eins og hann sagði frá: „Þetta er alveg til fyrirmyndar, þetta er alveg það 

fínasta sem maður sér“.  
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 Það sem þátttakendunum fannst helst ábótavant var hve þungar útidyrahurðin og 

millihurðin í forstofu voru. Logi benti einnig á að motta fyrir utan væri ekki góð og að motta 

fyrir innan útidyrahurð væri stöm og erfitt væri að ýta sér áfram á henni, sérstaklega þegar 

komast á inn. Þá eru framdekkin á hjólastólnum á mottunni og því erfitt að komast með 

afturdekkin yfir þröskuldinn í leiðinni. Merkingum er einnig ábótavant á stöðinni. Því að enda 

þótt merkingar séu til staðar þá eru þær smáar. Ólafur tók ekki eftir þeim fyrr en honum var 

bent á þær og gat þar að auki ekki lesið á þær eða fundið hvað stóð á þeim. Hann sagði sjálfur 

að hann hefði til dæmis ekki getað fundið snyrtinguna hjálparlaust. Engar merkingar eru á 

gleri í móttökuborði og gat Ólafur ekki greint hvort glerið væri opið eða lokað.  

Helstu hugmyndir um úrbætur voru þær að bæta mætti merkingar, til dæmis með því 

að setja litalínur á gólfið eða veggi sem hægt væri að fylgja þannig að auðveldara væri að rata 

um ganga. Í forstofu mætti setja stól til að hægt sé að tylla sér þegar farið er í og úr skóm. Þar 

að auki væri neyðarhnappur inn á snyrtingu mikið öryggisatriði fyrir alla sem hana nota. Við 

útidyr mætti fjarlægja þröskuld og mottu utandyra, þar að auki þyrfti að skipta um mottu 

innan við útidyrahurð. Utandyra mætti setja handrið við tröppur og merkingar á enda þrepa, 

en Ólafur sagði: „Þetta er allt saman grátt, þó að það sé bara lítil trappa þá sér maður hana 

ekki... þó að sé bara ein trappa þá getur maður steypst beint á höfuðið. Það þyrfti að merkja 

það allt saman“.  
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KAFLI V 

UMRÆÐUR 

 Í kaflanum verða niðurstöður dregnar saman, túlkaðar og settar í samhengi við 

fræðilegt efni. Greint verður frá helstu atriðum er varða aðgengi heilsugæslustöðvanna þriggja 

og skýrt frá mikilvægi blandaðrar rannsóknaraðferðar við úttekt á aðgengi. Í lokin verður 

fjallað um helstu takmarkanir rannsóknarinnar, hagnýtt gildi og komið með hugmyndir að 

frekari rannsóknum.  

 

Aðgengi að heilsugæslustöðvunum 

Húsnæði heilsugæslustöðvanna þriggja var ólíkt og aðgengi að þeim misjafnt. Margt 

var vel útfært varðandi efnislegt aðgengi en hindranir fundust á öllum heilsugæslustöðvunum. 

Hindranir ættu að vera í lágmarki þar sem fram kemur í reglugerð um heilsugæslustöðvar að 

markmið þeirra sé að veita öllum landsmönnum fullnægjandi heilsugæslu í sinni heimabyggð. 

Umhverfi getur ýmist verið styðjandi eða hindrandi fyrir þá sem nýta sér það (World Health 

Organization, 2001). Bætt aðgengi gæti hvatt fleiri til að leita sér aðstoðar, aukið 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu og almennt bætt heilsu einstaklinga með fötlun (The Center for 

Universal Design, 1998). Hindranir á heilsugæslustöðvunum hafa með ólíkum hætti áhrif á 

sjálfstæði þeirra sem nýta sér þjónustuna. Það kemur til af því að hindranirnar eru mismiklar 

og færni notendanna einnig mismunandi. Hér á eftir verða tilgreind helstu atriði sem fundust 

við úttektirnar, sem ýmist ýta undir eða draga úr möguleikum einstaklinga til að nýta sér 

þjónustu heilsugæslustöðvanna. Upplýsingar fengust frá þátttakendum og út frá viðmiðum 

lykiltöflunnar. 

 Eins og áður hefur komið fram var margt vel útfært í sambandi við aðgengi á 

heilsugæslustöðvunum. Á Kópaskeri og Raufarhöfn var leið frá bílastæði að inngangi 

afmörkuð frá umferð bifreiða. Aðkoma að húsunum var ólík en upphitun var til staðar næst 
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inngangi á Húsavík og Raufarhöfn. Á þeim stöðum voru inngangar einnig vel merktir. 

Sérstaklega var það jákvætt við inngang heilsugæslustöðvarinnar á Húsavík að við hann voru 

skjólveggir og skyggni, auk þess sem aðkomudyr voru með sjálfvirkum opnunarbúnaði. 

Svæði innandyra voru að mörgu leyti rúmgóð, átti það sérstaklega við um biðstofuna á 

Raufarhöfn og flesta ganga á heilsugæslustöðvunum þremur. Enn fremur voru engir 

þröskuldar innandyra. Á Húsavík var upplýsingatafla, merkingar á gólfi og víða innanhúss 

voru upphleyptar merkingar. Skoðunarherbergi á Kópaskeri og Raufarhöfn voru rúmgóð auk 

þess sem skoðunarbekkir voru bæði breiðir og hæðarstillanlegir. Þar voru salerni og flest allur 

búnaður inni á snyrtingum einnig í réttri hæð.  

 Hindranir fundust allt frá bílastæði að skoðunarherbergi lækna og verður hér á eftir 

farið yfir þær helstu. Einungis var bílastæði sérmerkt fyrir hreyfihamlaða á Húsavík en frá 

öðrum bílastæðum þurfti að fara um opið umferðarsvæði til að komast að inngangi. Á 

Raufarhöfn var skábraut utandyra bæði of löng og of breið, tröppur voru misháar og ómerktar 

auk þess sem handrið vantaði. Við inngang á Kópaskeri og Raufarhöfn voru stamar mottur og 

háir þröskuldar í dyraopi. Hurðir í anddyri á Raufarhöfn voru þungar auk þess sem þar voru 

ómerktir glerfletir. Eins og komið hefur fram var opnunarbúnaður í anddyri á Húsavík, en 

hurðir héldust opnar í of stuttan tíma. Fatahengi voru á öllum stöðunum of hátt staðsett, 

móttökuborð voru aðeins í einni hæð og auk þess of há. Á Raufarhöfn var þar að auki ómerkt 

gler á móttökuborði. Rými í biðstofum á Húsavík og Kópaskeri var skert sökum stóla við borð 

og óþarfa hluta í gangveginum. Á heilsugæslustöðvunum var töluvert um hástafa merkingar 

bæði utan- og innandyra. Engar merkingar voru innandyra á Kópaskeri og á Raufarhöfn voru 

þær ekki upphleyptar. Skoðunarherbergi á Húsavík voru þröng og skoðunarbekkir mjóir, 

ýmist of háir eða ekki hæðarstillanlegir. Salerni á Húsavík var of lágt auk þess sem 

salernispappír var of langt frá því. Fótstignar ruslafötur voru á Kópaskeri og Raufarhöfn, en 

athafnarými við handlaug var skert sökum ruslafata á öllum stöðunum. Taka skal sérstaklega 
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fram að frágengi var ábótavant á heilsugæslustöðvunum þremur. Við neyðarútgang á 

Kópaskeri var umferðarmál dyra of lítið og þröskuldur í dyraopi of hár, á Húsavík lágu 

neyðarútgangar út á svalir og á Raufarhöfn var hurð neyðarútgangs of þung. Merkingar fyrir 

neyðarútganga á öllum stöðunum voru auk þess staðsettar mjög ofarlega. 

 Heilsugæslustöðvar veita þjónustu sem nauðsynlegt er fyrir alla að geta nýtt sér, en 

samkvæmt 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu eiga allir rétt á eins fullkominni 

heilbrigðisþjónustu og mögulegt er að veita hverju sinni. Til að vera virkur þátttakandi í 

samfélaginu og geta lifað sem eðlilegustu lífi þrátt fyrir fötlun sína þarf einstaklingur að geta 

ferðast óhindrað um þá staði sem eru þeim nauðsynlegir (Iwarsson og Ståhl, 2003). 

Ofangreindar hindranir gætu komið í veg fyrir að svo verði á heilsugæslustöðvunum. 

Hindranir sama hvar þær eru geta haft áhrif á möguleika einstaklingsins til að nýta sér 

þjónustuna og þar með á iðju hans og þátttöku í samfélaginu (Law o.fl., 2002). Þó að 

hreyfigeta einstaklings versni getur framkvæmdageta hans og virkni haldist sú sama ef dregið 

er úr kröfum umhverfisins (Iwarsson, 2000). Ef farið væri eftir meginreglum alhliða hönnunar 

gæti það verið liður í að gera þjónustu heilsugæslustöðva aðgengilega öllum (Story, 2001). 

Þannig er hægt að draga úr upplifun einstaklinga á fötlun, auka færni þeirra og heilsu (World 

Health Orginazation, 2001). Með þeim hætti er farið eftir markmiðum laga um málefni 

fatlaðra þar sem fram kemur að tryggja eigi öllum jöfn réttindi. Enn fremur er réttur til 

heilsuverndar nú talinn mannréttindi á alþjóðagrundvelli (Brynhildur G Flóvenz, 2004).  

 

Mikilvægi blandaðrar rannsóknaraðferðar 

 Mögulegt er að framkvæma úttekt á aðgengi einungis með megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Með því móti fást þó aðeins tölur sem hægt er að bera saman við 

réttarheimildir og staðla sem gilda hverju sinni. Með slíkri aðferð fást ekki upplýsingar um 

hvort rými sé í raun og veru nothæft. Ef nýttar væru handbækur og staðlar, í stað þess að fara 
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einungis eftir lágmarksákvæðum laganna, mætti ganga skrefinu lengra í að bæta aðgengi allra. 

Það er mat rannsakenda að eigindlegar upplýsingar hafi dýpkað og bætt rannsóknina. Ýmsar 

upplýsingar komu fram sem ekki hefðu fengist ef einungis hefði verið notuð megindleg 

aðferð við gagnaöflun. Hugmyndir þátttakenda að úrbótum sýndu til að mynda hvar áherslur 

þeirra varðandi bætt aðgengi lágu. Þannig fengu rannsakendur hugmynd um hvernig 

umhverfið hefur áhrif á lífsanda einstaklingsins og þar með þátttöku hans og heilsu. Áhrif á 

lífsanda komu meðal annars fram í því að Loga fannst hann ekki velkominn á 

heilsugæslustöðina á Kópaskeri þar sem flytja þurfti til húsgögn svo hann kæmist inn í 

biðstofu. Ólafur treysti sér auk þess ekki til að fara um einn síns liðs á neinum af 

heilsugæslustöðvunum, dregur það ekki einungis úr þátttöku hans heldur einnig sjálfstæði. Í 

rannsóknum sem snúa að aðgengi er því mikilvægt að nota ekki aðeins úttektarlista heldur fá 

sjónarhorn einstaklinga með mismunandi þarfir svo byggingarnar verði aðgengilegar fyrir 

sem flesta (Steinfeld og Danford, 1999; Tilgængelighed for alle, 2001). Reynsla rannsakenda 

var einmitt sú að sjónarhorn þátttakenda var ómissandi. Leggja ber því mikla áherslu á 

þátttöku hagsmunasamtaka fatlaðra í úttektum á almenningsbyggingum. Í lögum um málefni 

fatlaðra er lögð áhersla á þátt þeirra í slíkum úttektum. Í 5. gr. meginreglna Sameinuðu 

þjóðanna um jöfnun tækifæra fyrir fatlaða kemur enn fremur fram að haft skuli samráð við 

fatlaða og samtök þeirra í mótun og stefnu aðgengismála (Alþjóðaheilbrigðismálastofnin, 

1993). Í danskri stjórnsýslu er þessi áhersla einnig til staðar (Brynhildur G. Flóvenz, 2004) og 

er það mat rannsakenda að íslensk stjórnvöld mættu taka sér það til fyrirmyndar.  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

 Aðeins var leitað eftir áliti tveggja viðmælenda og því fæst þröngt sjónarhorn á 

upplifun einstaklinga af aðgenginu. Það verður einnig að teljast takmörkun að eina fagfólkið 

sem kemur að úttektunum eru iðjuþjálfanemar. Úttektarlykillinn sem stuðst var við er ekki 
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tæmandi og ekki eru nein viðmið varðandi úrvinnslu gagna til staðar. Í raun er því ekki hægt 

að sjá hvort aðgengi sé gott eða slæmt með því að nota hann. Til að vega upp á móti þessum 

galla útbjuggu rannsakendur lykiltöflu með viðmiðum sem stuðst var við, en hins vegar 

fundust ekki viðmið fyrir öll þau atriði sem nefnd eru í úttektarlyklinum. Viðmiðin sem notuð 

voru eru gildandi í dag en þau gætu breyst við endurskoðun. Matstæki fyrir úttektir á aðgengi 

almenningsbygginga er ekki til, en í Svíþjóð er verið að þróa slíkt matstæki á sama grunni og 

Housing enabler (Iwarsson, og Slaug, 2000) til að koma til móts við þessa miklu þörf. Þar 

sem skortur hefur verið á matstækjum hefur mismunandi aðferðum verið beitt við úttektir og 

aðferðir því ekki verið nægilegar gagnreyndar (Fänge o.fl., 2002). Enn fremur er það ákveðin 

takmörkun rannsóknarinnar að allar úttektirnar voru gerðar að vetrarlagi og gæti umhverfi 

utandyra verið með öðrum hætti að sumri til. Mismikill snjór var þegar úttektirnar fóru fram 

en þó var honum mokað frá eftir þörfum til að fá sem besta mynd af aðstæðum.  

 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

 Stjórnendur heilsugæslustöðvanna fá rannsóknarskýrsluna í heild sinni í hendurnar 

ásamt hnitmiðuðum samantektum um hverja heilsugæslustöð fyrir sig. Með því að draga 

niðurstöður saman á þann hátt er það von rannsakenda að niðurstöður séu skýrar og meiri 

líkur á að þær komi að gagni. Rannsóknin gæti þannig verið liður í að þjónusta 

heilsugæslustöðvanna verði aðgengileg öllum. Heilsugæslustöðvarnar í Norðurþingi eru hluti 

af Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. Með því að setja fram viðmið í lykiltöflu og taka fram bæði 

jákvæðar og neikvæðar niðurstöður gætu upplýsingar komið að notum á öðrum 

heilsugæslustöðvum sem tilheyra stofnuninni. Það er von rannsakenda að þverfaglegur 

grunnur hafi verið lagður að túlkun niðurstaðna rannsóknarinnar með því að nýta ekki aðeins 

kanadísku hugmyndafræðina um eflingu iðju heldur einnig ICF flokkunarkerfið um færni, 

fötlun og heilsu. Rannsóknin getur nýst sem fyrirmynd og vakið umræðu í samfélaginu, um 
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aðgengi að byggingum sem ætlaðar eru almenningi. Aðgengismál hafa fram að þessu ekki 

verið nægilega mikið rannsökuð og lítil áhersla verið á almenningsbyggingar (Iwarsson o.fl., 

2004). Sú staðreynd að blönduð rannsóknaraðferð var notuð eykur einnig gildi 

rannsóknarinnar. 

Vegna framfara á sviði læknavísinda (Paluski, 2003) og hækkandi aldurs íslensku 

þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2009), mun eldri borgurum og einstaklingum með fötlun fara 

fjölgandi á komandi árum. Um talsverðan fjölda er því að ræða sem taka verður tillit til svo 

þeir geti verið eins virkir í samfélaginu og mögulegt er (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Rannsóknin sýnir fram á þörfina í samfélaginu fyrir bætt aðgengi fyrir alla. Með því að 

forgangsraða og hanna byggingar samkvæmt alhliða hönnun er hægt að stuðla að þróun þar 

sem allir hafa jöfn tækifæri til sjálfstæðis og þátttöku (Ringaert, 2003; Sandhu og Fellow, 

2001). Iðjuþjálfar hafa þekkingu á áhrifum umhverfis á einstaklinginn, þátttöku hans og 

heilsu. Á undanförnum árum hefur þjónusta iðjuþjálfa færst í auknum mæli út í samfélagið í 

nærumhverfi skjólstæðinga þeirra (Rigby og Letts, 2003). Rannsóknir á sviði aðgengismála 

eru liður í þeirri þróun.  

 

Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Mikilvægt er að taka út aðgengi að almenningsbyggingum hér á landi þar sem þær 

ættu að vera aðgengilegar öllum. Það myndi skapa einstaklingum með fötlun jöfn tækifæri til 

þátttöku í samfélaginu (Tilgængelighed for alle, 2001). Í rannsókninni var aðgengi aðeins 

skoðað út frá efnislegu aðgengi svo allir gætu nýtt sér þjónustu heilsugæslustöðvanna. Í 

framhaldi af því væri áhugavert að taka út vinnuaðstöðu starfsfólks og kanna hvernig hún 

samræmist vinnuvistfræðilegum sjónarmiðum. Verðugt verkefni væri auk þess að skoða 

umhverfi heilsugæslustöðvanna í víðara samhengi, út frá áhrifum stjórnsýslu, samfélags og 

menningar (Law o.fl., 2002). Þessir þættir hafa áhrif á gæði þeirrar þjónustu sem 
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heilsugæslustöðvarnar veita. Samskipti og viðmót starfsfólks skiptir þar miklu máli (The 

Center for Universal Design, 1998). 

 

Lokaorð 

 Niðurstöður sýna fram á mikilvægi þess að alhliða hönnun sé höfð að leiðarljósi við 

hönnun heilsugæslustöðva. Með því er mögulegt að gera þjónustu þeirra aðgengilega öllum. 

Áhrif umhverfis á þátttöku þyrftu að mati rannsakenda að vera viðurkenndari í samfélaginu 

og leika stærra hlutverk í úttektum á aðgengi. Helsti lærdómur rannsakenda er tvíþættur. 

Annars vegar að mikil þörf er fyrir matstæki sem byggir á gagnreyndum aðferðum til að taka 

út aðgengi í almenningsbyggingum. Hins vegar nauðsyn þess að beita ekki einungis 

megindlegum rannsóknaraðferðum við úttektir á aðgengi. Þekking hagsmunasamtaka fatlaðra 

og einstaklinga með mismunandi færni ætti þar að gegna lykilhlutverki. Sannast þar máltækið 

„Glöggt er gests augað“, því upplifun notandans gefur innsýn í hvert notagildi aðgengisins er í 

raun og veru. 
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FYLGISKJAL B: LYKILTAFLA UM VIÐMIÐ FYRIR AÐGENGI 

 

Bílastæði   

Viðmið Heimild 

Við opinberar byggingar skal gera ráð fyrir a.m.k. einu bílastæði á hverja 

35 m² húsnæðis 

BR gr.64.5 

Eitt til tvö bílastæði sérmerkt og aðgengileg fyrir hreyfihamlaða af hverjum 

25 bílastæðum, æskilegt þó að þau séu alltaf fleiri en eitt  

Aa 

Bílastæði fyrir hreyfihamlaða sé merkt með staðlaðri táknmynd, bæði á 

skilti og á yfirborði stæðis  

Aa 

Bílastæði fyrir hreyfihamlaða sé sem næst inngangi, æskilegt að það sé 

innan við 10 m en aldrei meira en 30 m  

Aa 

Breidd á bílastæði fyrir hreyfihamlaða á að vera 3,8-4,0 m  Aa 

Halli á bílastæði fyrir hreyfihamlaða á ekki að vera meira en 1:40 DK 

Yfirborð bílastæðis fyrir hreyfihamlaða sé malbikað og æskilegt að það sé 

upphitað 

Aa 

Forðast ber að setja bílastæði fyrir hreyfihamlaða samhliða gangstétt  Aa 

Aðkoma frá bílastæði að húsi  

Viðmið Heimild 

Við lóðarhönnun skal þess gætt að hindrunarlausar og skýrar leiðir séu að 

inngöngum frá bílastæðum
 

BR gr.62.2
 

Leið frá bílastæði fyrir hreyfihamlaða að inngangi skal vera skýr, afmörkuð 

með öðru undirlagi og/eða litum, hindrunarlaus, lýsing góð og aðskilin frá 

því svæði sem ætlað er ökutækjum  

DK 

Gangstígar verða að vera samfelldir og vel aðgreindir frá umhverfinu  Aa 

Æskileg breidd gangstíga er 1,8–2,0 m,  en má ekki vera minni en 1,5 m   Aa 

Halli gangstíga má ekki fara yfir 1:20 nema gert sé ráð fyrir hvíldarpalli og 

handriði 

Aa 

Á gangstígum skal forðast upphækkun, en ef það er nauðsynlegt verður að 

merkja hindrunina vandlega með breytingum á lit og áferð  

Aa 

Breyting á undirlagi til að vara blinda við því þegar þeir eru að koma út á 

götu, t.d. af göngustíg  

Hþj 

Meðfram gangstígum er æskilegt að hafa kantstein sem er 4 cm* hærri en 

gangstígurinn  

Aa 

Ryðja burt snjó og dreifa sandi/salti á göngustíga í hálku  Aa 

Gróður vaxi ekki yfir gangstíginn  Aa 

Þar sem því verður við komið skal setja upphitun í stétt næst aðalinngangi 

hússins  

BR gr. 199.4 
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Óvæntir hlutir sem kunna að vera á leiðinni að innganginum skulu vera 

öðruvísi á litinn en annað í umhverfinu  
DK 

Hellulagnir vel útfærðar og fúgufylltar, sprungur minni en 5 mm  Aa 

Ljóst yfirborð stíga sést betur en dökkt í myrkri  Aa 

Útitröppur   

Viðmið Heimild 

Tröppur eiga alltaf að vera jafnsléttar  Aa
 

Útitröppur skulu að jafnaði gerðar úr steinsteypu  BR gr. 202.9 

Einföld gangbreidd í tröppum telst vera 90 cm BR gr. 202.10 

Ganghæð stiga má hvergi vera minni en 2,20 m BR gr. 202.1 

Uppstig tröppu á að vera 12 – 15 cm og framstig 32 – 40 cm  

Þægileg trappa þegar 2 uppstig  + 1 framstig = 60 – 70 cm utandyra 

Aa 

Útitröppur mega ekki vera hærri en 1,5 m, nema skotið sé inn hvíldarpalli. 

Lengd hvíldarpalls í tröppum skal vera minnst 90 cm  

BR gr. 202.9 

Sama hæð skal vera á öllum tröppum  DK 

Þrep skulu ekki vera færri en þrjú og ekki fleiri en átta í röð  Aa 

Upphaf og endi tröppu skal aðgreina með efni eða lit á a.m.k. 90 cm  

löngum fleti  

DK 

Þrepbrúnir á tröppum aðgreindar frá lit og áferð tröppunnar  Aa 

Handrið eiga að vera beggja vegna tröppu og samfelld frá upphafi til enda  Aa 

Handrið skal vera í minnst 80 cm hæð BR gr. 202.10 

Handrið skal ná a.m.k. 30 cm fram fyrir enda á tröppum til að gefa í skyn 

upphaf og endi þeirra  

Aa 

Merkja sérstaklega upphaf og endi handriðs  Aa 

Þar sem handrið er sett á vegg verður að vera a.m.k. 4,5 cm bil milli 

veggjar og handriðs. Forðast að hafa hrjúft yfirborð á veggfletinum  

Aa 

Á handriðum mega bil milli rimla ekki vera breiðari en 10 cm. BR. gr. 202.13 

Form handriðs falli vel að gripi handarinnar  Aa 

Efni handriðs verði ekki fyrir miklum áhrifum kulda og raka  Aa 

Gæta þess að hafa ekki sama lit á vegg og handriði  Aa 

Góð lýsing þarf að vera í tröppum  Aa 

Skábrautir   

Viðmið Heimild 

Yfirborð þarf að vera þægilega hrjúft svo það verði ekki hált í bleytu  Aa 

Halli skábrautar aldrei meira en 1:20  Aa 

Ef skábraut er lengri en 12 m skal vera í henni hvíldarpallur  BR gr. 203.1 
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Ekki skal brúa meiri hæðarmun en 50 cm án hvíldarflatar  Aa 

Æskilegt er að hvíldarpallur sé 2,0 m langur, en lágmarkslengd 1,5 m  Aa 

Við báða enda skábrautar á að vera a.m.k. 90 cm þar sem áferð og litur á 

undirlagi er frábrugðin undirlaginu í kring  

DK 

Aðkoma að skábraut á hlið, þá a.m.k.  1,5 x 1,5 m stórt slétt svæði fyrir 

framan en ef aðkoma er beint á gangveg þá 1,5 m sléttur flötur fyrir framan  

Aa 

Ef skábraut liggur að dyrum skal vera láréttur pallur, a.m.k. 1,5 x 1,5 m á 

milli  

BR gr. 203.1 

Samfelldur kantur, a.m.k. 4 cm hár, verður að vera beggja vegna skábrautar  Aa 

Breidd skábrautar skal vera 90 – 120 cm á milli handriða  Aa 

Notandi hjólastóls skal geta nýtt handrið beggja megin skábrautar  BR gr. 199.3 

Handrið eiga að vera í tveimur mismunandi hæðum, í 70 cm og 90 cm hæð  Aa 

Skábraut og nánasta umhverfi hennar þarf að vera upphitað Aa 

Lýsing þarf að vera góð og jöfn á skábrautum  Aa 

Aðalinngangur   

Viðmið Heimild 

Skjólveggir við aðalinngang  Hþj 

Svæði fyrir framan inngang sé 1,5 x 1,5 m sem eykst ef að hurðin opnast út 

á við  

DK 

Áferð undirlags fyrir framan inngang skeri sig frá umhverfinu  DK 

Svæði við hliðina á aðkomudyrum, 40 cm að utanverðu og 70 cm að 

innanverðu 

Aa 

Umferðarmál aðkomudyra skal ekki vera minna en 90 cm og hæð þeirra 

a.m.k. 2,15 m 

Aa 

Sjálfvirkur opnari á hurðum  Hþj (3) 

Ef hurð á lömum er með sjálfvirkum opnunarbúnaði er nauðsynlegt að 

marka opnunarrými hurðarinnar með gólfefni í öðrum lit  

Aa 

Sjálfvirkar dyr eiga að haldast opnar í a.m.k. 25 sekúndur  Aa 

Opnunarbúnað á að staðsetja í 85 – 120 cm hæð, u.þ.b. 80 cm frá dyraopi 

og utan við opnunarrými hurðar  

Aa 

Opnunarbúnaður skal vera vel merktur og litamunur á bakgrunni og hnappi  DK 

Opnunarbúnaður á að vera minnst 50 cm frá næsta horni  DK 

Handvirkar hurðar á að vera auðvelt að opna, mest 2,5 kg þrýstikraftur  DK 

Hurðarhúnn á að vera í 80 – 105 cm hæð DK 

Litur hurðarhúns á að vera frábrugðinn lit hurðar  DK 

Aukahandfang í 80 cm hæð á hurðum Aa 

Ytri og innri hurð á að opnast sömu megin og í sömu átt  DK 
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Þar sem tvennar dyr opnast í framhaldi af hvor annarri, ætti bil á milli 

þeirra að vera a.m.k. 2,2 m 

Aa 

Glerhurðir og glugga með stórum glerflötum skal merkja bæði í 90 cm og  

í 1,4 -1,6 m hæð frá gólfi  

Aa 

Ef þröskuldur er nauðsynlegur, þá ávalur, í öðrum lit og lægri en 2 cm  Aa 

Lýsing í anddyri a.m.k. 300 lux  Aa 

Mottur og ristar skulu vera þannig að ekki skapist fallhætta né mótstaða  Aa 

Hámarksstærð gata í rist/mottu er 1 cm  Aa 

Fatahengi í 53-120 cm hæð  Hþj 

Hurðir innandyra  

Viðmið Heimild 

Hurðir á að vera auðvelt að finna  DK 

Umferðarmál dyra innanhúss má aldrei vera mjórra en 80 cm og ekki lægra 

en 2,15 m 

Aa 

Dyr á að vera auðvelt að opna, hámark 2,5 kg þrýstikraftur  Aa 

Hurðir sem erfitt er að opna skulu vera með handvirkum opnara  DK 

Hurðir skulu opnast inn í herbergi þar sem mest pláss er fyrir þær í  DK 

Dyr ættu aldrei að opnast út í göngulínu ef möguleiki er að komast hjá því  Aa 

Svæði við hliðina á dyrum, 30 cm að utanverðu og 50 cm að innanverðu  Aa 

Hurðarhúnn á að vera í 85-120 cm hæð Aa 

Glerhurðir og hurðir með stórum glerflötum þarf að merkja sérstaklega, 

bæði í 90 cm og 1,4 -1,6 m hæð  

Aa 

Ef þröskuldur er nauðsynlegur, þarf hann að vera ávalur, í öðrum lit og 

lægri en 2 cm 

DK 

Gangar  

Viðmið Heimild 

Gangar verða að vera a.m.k. 1,8 m breiðir á heilbrigðisstofnunum  Aa
 

Engir hlutir eiga að vera í gangveginum  DK
 

Hluti sem festir eru á vegg megi nema með blindrastaf Hþj 

Mjúkar mottur, teppi og gólfefni sem glampar á er ekki æskilegt
 

DK
 

Skýr litamunur á veggjum og gólfi  DK
 

Ljósdreifing þarf að vera jöfn, a.m.k. 300 lux Aa
 

Biðstofa  

Viðmið Heimild 

Svæði í biðstofu þar sem notendur hjólastóla geta setið með öðrum án þess 

að vera í gangveginum 

Hþj 
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Stólar með armstuðningi  Hþj 

Tímarit og annað sé þannig staðsett að einstaklingur í hjólastól geti nálgast 

það, 50-135 cm hæð 

Hþj 

Móttaka  

Viðmið Heimild 

Staðsett svo að auðvelt sé að finna um leið og kemur inn í byggingu  Aa 

Móttökuborð á að vera í tveimur hæðum, bæði í 1,0 -1,1 m og 75-80 cm 

hæð 

Aa 

Ef móttökuborð er í einni hæð þá er ásættanleg hæð 90 cm  Aa 

Gott rými fyrir fótafjalir hjólastóls undir móttökuborði  Aa 

Forðast ber gler milli viðskiptavinar og starfsmanns  Aa 

Athafnarými fyrir framan afgreiðsluborð a.m.k. 1,5 x 1,5 m Aa 

Skoðunarherbergi  

Viðmið Heimild 

Skoðunarbekkir og stólar séu hæðarstillanlegir Hþj (2) 

Svæði hliðina á skoðunarbekk a.m.k. 1,5 m Hþj (2) 

Vigt sem einstaklingar í hjólastól geta notað  Hþj (2) 

Snyrtingar  

Viðmið Heimild 

Í opinberum byggingum skal vera a.m.k. eitt salerni er henti hreyfihömluðu 

fólki í hjólastól  

BR gr. 105.4 

Í heilbrigðisstofnunum þarf hlutfallslega að gera ráð fyrir fleiri salernum 

sem uppfylla kröfur fyrir fatlaða en í öðrum almenningsbyggingum  

Aa 

Sameina ber salerni fyrir fatlaða öðrum salernum, ekki aðskilja þau með 

sér inngangi og fyrirkomulagi  

Aa 

Lágmarksstærð snyrtingar með salerni og handlaug er 1,7 x 1,9 m = 3,3m²   Rb (E2) .007 

Umferðarmál dyra ætti helst að vera 90 cm, en a.m.k. 80 cm  Aa 

Dyr opnist út á gang til að draga ekki úr athafnarými  Aa 

Mögulegt þarf að vera að aflæsa og opna hurðina með annarri hendinni  Aa 

Æskilegt er að í neyðartilfellum sé hægt að opna læsta hurð utanfrá  DK 

Rennihurðir verða að vera þjálar með góðum handföngum, forðast ber 

innfelld handföng 

Aa 

Hjálparhandfang á hurð á að vera í u.þ.b. 80 cm hæð  Aa 

Enginn þröskuldur  Hþj (3) 

Lágmarks athafnasvæði við salerni með aðgengi frá annarri hliðinni er 

 1,7 x 1,6 m 

Aa 

Rými við hliðina á salerni a.m.k. 90 cm Aa 
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Hæð frá gólfi að efri brún setu 45-50 cm  Aa 

Þungar setur og lok eru óhentug  Aa 

Hnappur fyrir skolunarbúnað þeim megin sem hjólastólinn kemst að  Hþj (3) 

Hnappar fyrir skolunarbúnað sem auðvelt er að nota  Aa 

Armstoðir við salerni eiga að vera færanlegar og stöðugar, með góðar 

festingar. Fjarlægð á milli ekki meiri en 60 cm og hæð frá gólfi ≈ 80 cm  

Rb (E2) .007 

Armstoðir við salerni nái fram fyrir það  Hþj (3) 

Armstoðir við salerni þannig gerðar að hægt sé að festa 

salernisrúlluhaldara við þær  

Rb (E2) .007 

Lágmarksathafnasvæði við handlaug  170 x 95 cm Aa 

Hæð efri brúnar handlaugar frá gólfi 80-85 cm, en mikilvægt að hægt sé að 

breyta hæð hennar  

Aa 

Svæði undir handlaug fyrir fætur hjólastólanotenda  Hþj 

Hlífðarbúnaður sé á lögnum undir handlaug Hþj 

Allur búnaður í 90 – 120 cm hæð frá gólfi  DK 

Blöndunartæki eiga að vera með einarma hitastilli og löngum, gripgóðum 

höldum  

Aa 

Spegill ekki lengra frá gólfi en 90 cm og efri brún ekki lægri en 180 cm  Rb (E2) .007 

Mælt er með því að salerni og vaskur séu staðsett í vinkil  DK 

Handföng við handlaug, vatnssalerni og á hurð æskileg  Rb (E2) .007 

Mismunandi litur á veggjum og gólfi  Rb (E2) .007 

Litir á salerni, vaski og öðrum búnaði skeri sig frá lit á veggjum  DK 

Rofar eiga að skera sig frá lit veggjar  Aa 

Rofar eiga ekki að vera nær hornum en 70 cm og í 80-100 cm hæð  Rb (E2) .007 

Ruslafata á ekki vera þannig að stíga þurfi á hana til þess að hún opnist  DK 

Góð loftræsting er nauðsynleg, vélræn ef ekki er hægt að opna glugga  Aa 

Forðast ber skarpa kanta og horn  Rb (E2) .007 

Gólfefni sem ekki verður hált ef það blotnar  Aa 

Forðast ber lausar mottur  Aa 

Góð og jöfn birta á snyrtingu er sérstaklega mikilvæg, 300-500 lux  Aa 

Merkingar  

Viðmið Heimild 

Bæði sýnilegar og einfaldar að skilja  Hþj 

Ekki í gangveginum, en mögulegt sé fyrir alla að nýta sér upplýsingarnar  DK 

Hnitmiðuð tákn, stuttur texti og upphleyptar merkingar  Aa 
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Upplýsingar og texti á skiltum verður að vera auðlæs  

 - Einföld stafagerð með einsleitri þykkt betri en krókaskrift 

 - Bil milli orða jafnt 

 - Forðast undirstrikanir, einungis stóra stafi og hallandi letur 

 - Hvítir stafir á dökkum bakgrunni henta best á stærri skiltum, en  

              svartir stafir á hvítum bakgrunni á minni skiltum 

Aa 

Stækkað letur og blindraletur á mikilvægum skiltum  Hþj (3) 

Æskilegt er að upplýsingar séu bæði sjónrænar og hljóðrænar  DK 

Merkinga eiga að vera í u.þ.b. 1,5 m hæð Hþj 

Upplýsingaskilti skulu vera með ávölum köntum  Aa 

Merking um bílastæði fyrir hreyfihamlaða skal vera við innkeyrslu á 

bílastæðasvæðið  

DK 

Merking á snyrtingu auðskiljanleg og áþreifanleg DK 

 

Aa :Aðgengi fyrir alla (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002) 

DK: Danskir staðlar (Tilgængelighed for alle, 2001) 

BR: Byggingarreglugerð 441/1998 

Rb (E2) .007: Rb–blað sem snýr að snyrti- og baðherbergjum með tilliti til fatlaðra, 2004. 

Hþj: Viðmið sem sérstaklega snúa að heilsugæslustöðvum (Center for Disabilities Issues and the Health Professions (2009). 

Hþj (2): Viðmið sem sérstaklega snúa að heilsugæslustöðvum (Center for Disabilities Issues and the Health Professions, 

2008) 

Hþj (3): Viðmið sem sérstaklega snúa að heilsugæslustöðvum (The Center for Universal Design, 1998) 
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FYLGISKJAL C: VIÐTALSRAMMI RANNSAKENDA 

 

 Lýstu fyrir mér þinni upplifun á aðgenginu á heilsugæslustöðinni. 

 Hver var þín upplifun af aðgengi utandyra? 

 Hver var þín upplifun af anddyrinu og móttökunni?  

 Hver var þín upplifun af biðstofu og göngum?  

 Hver var þín upplifun af læknastofum og öðrum skoðunarherbergjum?  

 Hver var þín upplifun af salernisaðstöðunni? 

 Hvernig gekk þér að rata um heilsugæslustöðina?  

 Hvaða þrjú atriði varðandi aðgengið voru best að þínu mati? 

 Hvaða þrjú atriði varðandi aðgengið finnst þér mest ábótavant? 

 Ef þú værir beðin/n um að koma með hugmyndir að úrbótum, hverjar væru þær? 

 

Spurningar dýpkaðar í samræmi við þátttökuathugun hverju sinni. 
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FYLGISKJAL D: SAMANTEKTIR MEÐ NIÐURSTÖÐUM  

 

 

 

   Akureyri, maí 2009  

 

 

 

 

Kæri viðtakandi 

 

 Aðgengi var tekið út á heilsugæslustöðvunum á Húsavík, Kópaskeri og Raufarhöfn 

veturinn 2008-2009. Úttektirnar voru lokaverkefni til B.Sc. prófs í iðjuþjálfun. 

Rannsóknarskýrslan nefnist ,,Glöggt er gests augað” – aðgengi að heilsugæslustöðvum í 

sveitarfélaginu Norðurþingi.  

 Meðfylgjandi eru samantektir fyrir hverja heilsugæslustöð fyrir sig. Þar koma fram 

atriði varðandi aðgengi sem vel eru gerð og hindranir sem helst mætti bæta úr að mati 

rannsakenda. Samantektirnar eru ekki tæmandi en nánari upplýsingar eru í 

rannsóknarskýrslunni sjálfri. Rannsakendur vona að úttektirnar muni nýtast 

heilsugæslustöðvunum og þannig stuðla að bættu aðgengi fyrir alla. 

 

 

Með þökk fyrir gott samstarf, áhuga og hlýjar móttökur 

 

Arnþrúður Eik Helgadóttir,  

Eyrún Björk Pétursdóttir  

og Ragnheiður Ragnarsdóttir 
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    Akureyri, maí 2009  

   

Heilsugæslustöðin á Húsavík 

Auðbrekku 4 

640 Húsavík 

   

Efni: Aðgengi að heilsugæslustöðinni á Húsavík 

 Heilsugæslustöðin hefur marga kosti er viðkemur aðgengi. Sérmerkt og upphitað 

bílastæði er fyrir hreyfihamlaða. Inngangur er vel merktur, gott skjól er fyrir veðri og vindum 

ásamt því að aðkomudyr eru sjálfvirkar. Innandyra er að mestu leyti rúmgott og lítið um 

þröskulda. 

 Ýmis atriði má þó skoða til að bæta aðgengið. Hér á eftir fer samantekt helstu atriða 

sem var ábótavant: Tröppur sem liggja frá bílastæði að inngangi eru illa merktar og þær falla 

inn í umhverfið þegar snjór er. Skór voru í gangvegi í forstofu þrátt fyrir að skógrind sé til 

staðar en þeir geta verið hindrun og valdið fallhættu. Fatahengi þyrfti að vera lægra svo það sé 

aðgengilegt öllum. Móttökuborð ætti að vera í tveimur hæðum til að það henti sem flestum. Í 

biðstofu eru færanlegar stoðir og leikborð fyrir börn í gangvegi. Stigi við hliðina á biðstofu er 

óvarinn. Uppröðun gerir það að verkum að einstaklingur í hjólastól kemst ekki að 

biðstofuborðinu án þess að stólar séu færðir til. Litaskil á gólfefni ganga inn að 

rannsóknarherbergi eru mjög skörp og einstaklingur sem sér illa getur álitið þetta vera 

hæðarmun. Skoðunarherbergi eru þröng og þarf að færa til húsgögn svo nægt rými sé fyrir 

hjólastól. Breiðan hæðarstillanlegan skoðunarbekk vantar á heilsugæslustöðina. Gangur fyrir 

framan skoðunarherbergi er þröngur og gæti reynst erfitt að koma sjúkrabörum inn og út úr 

herberginu. Á snyrtingu fyrir fatlaða er ýmsu ábótavant á, salerni er of lágt, armstoðir eru ekki 

rétt staðsettar og mjög erfitt er að ná til salernispappírs. Gott væri að hafa auka handföng við 

dyr og handlaug en þar að auki ætti handlaugin helst að vera hæðarstillanleg. Til að rými séu 

ekki of dimm þarf að huga að því að kveikt sé á ljósum, til dæmis framan við snyrtingar. 

Neyðarútgangar eru ekki aðgengilegir öllum en það er mjög brýnt til að tryggja öryggi allra. 

 Hugmyndir að helstu úrbótum snúa meðal annars að því að bæta merkingar innanhúss, 

til dæmis með því að setja litalínur á gólf eða veggi sem hægt væri að fylgja þannig að 

auðveldara væri að rata um. Einnig væri gott að merkja snyrtingar þannig að staðsetning 

þeirra væri greinileg úr biðstofu. Fjarlægja mætti stól framan við hurð að snyrtingu fyrir 
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fatlaða svo hægt sé að opna hana að fullu. Þar að auki væri mikið öryggisatriði fyrir alla sem 

nota snyrtingarnar að þar væru neyðarhnappar. Hurðaropnari í forstofu ætti að vera í öðrum lit 

svo hann skeri sig meira úr og auðveldara væri að finna hann.  

 Meðfylgjandi eru tafla sem inniheldur helstu atriði sem ekki samræmast viðmiðum og 

vert væri að skoða til að bæta enn frekar aðgengið að heilsugæslustöðinni á Húsavík. Fleiri 

atriði bæði þau sem samræmdust ekki viðmiðum og þau sem vel eru gerð er að finna í 

rannsóknarskýrslunni sjálfri, sem Heilbrigðisstofnun Þingeyinga hefur fengið eintak af.  

 

 

 

 

Virðingarfyllst 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Arnþrúður Eik Helgadóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Eyrún Björk Pétursdóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun 

 

 

 

______________________________________ 

 

Ragnheiður Ragnarsdóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun
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Dæmi um atriði sem 

samræmast ekki  

viðmiðum 

 

Atriði Heilsugæslustöðin á Húsavík Viðmið 

Bílastæði   

Merkingar bílastæðis fyrir 

hreyfihamlaða 
Án yfirborðsmerkingar Skilti og á yfirborði stæðis 

Yfirborð bílastæðis fyrir 

hreyfihamlaða 
Hellulagt Malbikað 

Upphitun í bílastæði fyrir 

hreyfihamlaða 
Ekki nægilega öflug Á að vera til staðar 

Aðkoma frá bílastæði að húsi   

Leiðin Opið svæði og illa merkt Hindrunarlaus og skýr 

Óvæntir hlutir 
Steypt ruslafata í svipuðum lit 

og undirlag 
Skeri sig frá umhverfi 

Aðalinngangur   

Umferðarmál aðkomudyra 81 cm 90 cm  

Hæðarmunur í dyraopi 3,5 cm < 2 cm 

Tími sem aðkomudyr eru opnar 12 sek 25 sek  

Tími sem millihurð er opin 11 sek 25 sek  

Kraftur til að opna millihurð > 2,5 kg < 2,5 kg 

Hæð fatahengis 159 cm 53-120 cm 

Hurðir innandyra   

Umferðarmál Minnst  63-69 cm 80 cm  

Gangar    

Hlutir í gangvegi 
Leikfangaborð og færanlegar 

stoðir 
Engir 

Leið að neyðarútgangi í 

rannsóknarstofu 
67 cm breið 1,8 m  

Biðstofa   

Aðgengi fyrir hjólastóla Kemst ekki að borði Notendur geti setið með öðrum  

Staðsetning tímarita og annars 

lesefnið 
Hæstu bæklingar  175 cm 50-135 cm 

Skoðunarherbergi   

Skoðunarbekkir 
Ekki hæðanstillanlegir nema inn 

á skiptistofu 
Hæðanstillanlegir 
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Athafnarými Of þröngt 1,5 m við hlið skoðunarbekks  

Snyrtingar   

Hæð salernis 42 cm 45-50 cm 

Hæð á armstoðum 52 og 70 cm ≈ 80 cm 

Lengd á milli armstoða 66 cm < 60 cm 

Staðsetning salernispappírs Á vegg 77 cm frá salerni Á armstoðum 

Litaskil á búnaði og veggjum Ekki skörp Skörp 

Loftræsting Ábótavant og enginn gluggi Vélræn eða opnanlegur gluggi 

Merkingar   

Frá aðliggjandi götu Í skugga gróðurs Á að vera sýnileg 

Við móttöku og neyðarútganga Of hátt ≈1,5 m hæð 

Stafagerð Sum skilti eingöngu hástafa Ekki eingöngu hástafa 

 lágmarksviðmið; ≈ um það bil; < minna en; >meira en 

 

Viðmið koma úr lykiltöflu sem er að finna í rannsóknarskýrslunni ,,Glöggt er gests augað” – 

aðgengi að heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



102 

 

 

   Akureyri, maí 2009  

 

Heilsugæslustöðin á Kópaskeri 

Akurgerði 13 

670 Kópasker 

 

 

Efni: Aðgengi að heilsugæslustöðinni á Kópaskeri 

 Margt gott er við aðgengið á heilsugæslustöðinni. Vel aðgreind leið er frá bílastæði að 

inngangi, auðvelt er að fara um húsnæðið og gott að rata. Ekki eru þröskuldar innandyra og 

létt að opna hurðir. Snyrting er aðgengileg og hentar einstaklingum í hjólastól. Nægt rými er í 

skoðunarherbergi og hæðarstillanlegur skoðunarbekkur. 

 Hægt er að bæta aðgengið með því að breyta nokkrum atriðum. Hér á eftir fer 

samantekt helstu atriða sem var ábótavant: Merkja þarf bílastæði fyrir hreyfihamlaða og leið 

að inngangi þyrfti að vera upphituð svo hún sé greið í hvaða veðráttu sem er. Laus motta fyrir 

utan aðkomudyr og hár þröskuldur hindra það að auðvelt sé að komast inn um aðalinngang. 

Anddyri er frekar þröngt og skór á víð og dreif geta takmarkað opnunarmöguleika hurðar, 

valdið fallhættu og skapað hindrun. Fyrir framan móttökuborð er þröngt en kantur framan á 

því gagnast einstaklingi í hjólastól, þó hann mætti vera lægri. Biðstofa er þröng og kemst 

einstaklingur í hjólastól ekki inn í hana nema stólar og leikföng séu færð til. Inni á snyrtingu 

er fótstigin ruslafata sem afar erfitt er fyrir einstakling í hjólastól að nýta sér, þar að auki 

minnkar hún fótarými við vask. Auka handföng ættu að vera inn á snyrtingu og ætti handlaug 

helst að vera hæðarstillanleg. Merkingum er afar ábótavant, bæði utan- og innandyra, en erfitt 

getur verið að finna aðalinngang eins og hann er merktur í dag. Neyðarútgangar eru hindrun 

þar sem hurðarop eru mjó og þar að auki háir þröskuldar, en afar mikilvægt er að allir geti 

nýtt sér þessa útganga. 

 Helstu hugmyndir að úrbótum, auk þeirra sem áður hafa verið nefndar, eru þær að 

breikka þyrfti gangstétt að inngangi og fjarlægja þröskuld og mottu við útidyrahurð. Í forstofu 

þyrfti að vera hægt að setjast þegar farið er í og úr skóm. Fatahengi í forstofu þyrfti að lækka 

svo það sé aðgengilegt öllum. Súlu á gangi mætti mála svo hún skeri sig betur frá veggnum. 

Krani á snyrtingu þyrfti að hafa eitt hald þannig að ekki þyrfti að skrúfa frá vatni á tveimur 

stöðum. Neyðarhnappur inn á snyrtingu væri þar að auki mikið öryggisatriði fyrir alla sem 

hana nota.  
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 Meðfylgjandi er tafla sem inniheldur helstu atriði sem ekki samræmast viðmiðum og 

vert væri að skoða til að bæta enn frekar aðgengið að heilsugæslustöðinni á Kópaskeri. Fleiri 

atriði bæði þau sem samræmdust ekki viðmiðum og þau sem vel eru gerð er að finna í 

rannsóknarskýrslunni sjálfri, sem Heilbrigðisstofnun Þingeyinga hefur fengið eintak af.  

 

 

Virðingarfyllst 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Arnþrúður Eik Helgadóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Eyrún Björk Pétursdóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun 

 

 

 

______________________________________ 

 

Ragnheiður Ragnarsdóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun 
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Dæmi um atriði sem 

samræmast ekki 

viðmiðum 

 

 

Atriði 
Heilsugæslustöðin á 

Kópaskeri 
Viðmið 

Bílastæði   

Fjöldi bílastæða fyrir 

hreyfihamlaða 
Ekkert 1  

Aðkoma frá bílastæði að húsi   

Breidd á gangstétt 1,0 m 1,5 m  

Upphitun Ekki til staðar Í stétt næst aðalinngangi 

Óvæntir hlutir  Tröppur í göngustefnu Skeri sig frá lit umhverfis 

Aðalinngangur   

Skjólveggir Enginn Til staðar 

Mottur og ristar Laus, úr gúmmí Ekki fallhætta né mótstaða 

Göt í rist/mottu 3 cm < 1 cm 

Umferðarmál aðkomudyra 83 cm 90 cm  

Opnun aðkomudyra Handvirk Sjálfvirk 

Hæð á þröskuldi 11 cm < 2 cm 

Svæði hliðina á 

aðkomudyrum að innanverðu 
20 cm 70 cm  

Hæð á fatahengi 1,63 m 53-120 cm 

Hurðir innandyra   

Umferðarmál dyra Flest 72 cm, en minnst 62 cm  80 cm  

Gangar   

Umferðarmál neyðarútgangs 60 cm og 65 cm 80 cm  

Þröskuldur við neyðarútgang 11 cm (inni), 21 cm (úti) < 2 cm 

Biðstofa   

Aðgengi fyrir hjólastóla 
Notendur sitja í 

gangveginum 

Notendur sitji ekki í 

gangveginum 

Umferðarmál 40 cm 80 cm  

Hæð tímarita og annars 

lesefnið 
Hæstu bæklingar í 190 cm  50-135 cm 

Móttaka   
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Umferðarmál dyra 72 cm 80 cm  

Móttökuborð í tveimur 

hæðum 
106 cm og 95 cm hár kantur 1,0 -1,1 m og 75-80 cm 

Rými undir borðplötu Ekkert Gott rými fyrir fótafjalir  

Snyrting   

Lengd á milli armstoða 69 cm < 60 cm 

Staðsetning salernispappírs Á vegg 35 cm frá salerni Á armstoðum 

Blöndunartæki Með tveimur handföngum Einarma hitastillir 

Gerð ruslafötu Opnuð með fótstigi Ekki opnuð með fótstigi 

Litaskil veggja og gólfs Ekki litamunur Mismunandi litur  

Merkingar   

Skilti við inngang Lítið og ofarlega  Sýnileg 

Stafagerð Eingöngu hástafa Ekki eingöngu hástafa 

Vegvísar Ekki innandyra Sýnilegir 

 lágmarksviðmið; < minna en 

 

Viðmið koma úr lykiltöflu sem er að finna í rannsóknarskýrslunni ,,Glöggt er gests augað” – 

aðgengi að heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi. 
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   Akureyri, maí 2009  

 

Heilsugæslustöðin á Raufarhöfn 

Aðalbraut 33 

675 Raufarhöfn 

 

 

Efni: Aðgengi að heilsugæslustöðinni á Raufarhöfn 

 Heilsugæslustöðin er að mörgu leyti aðgengileg. Aðalinngangur er vel merktur og 

upphituð skábraut fyrir framan. Rúmgott er innandyra og engir þröskuldar. Biðstofa er 

rúmgóð og getur einstaklingur í hjólastól hæglega komist að borði. Stigi innandyra er vel 

merktur. Skoðunarherbergi er rúmgott með breiðum, hæðarstillanlegum skoðunarbekk.  

 Vert er að benda á nokkur atriði sem gætu bætt aðgengið. Hér á eftir fer samantekt 

helstu atriða sem var ábótavant:  Merkja þarf bílastæði fyrir hreyfihamlaða. Tröppur sem 

liggja að aðalinngangi eru misháar og ekkert handrið er við þær. Handrið við skábraut er 

aðeins öðru megin. Skjólveggur er að hluta til en hann þyrfti að vera betri. Þungt er að opna 

aðkomudyr og þar að auki eru mottur beggja vegna þeirra. Merkja þyrfti stóra glerfleti sem 

eru á hurð og við hlið hennar. Fatahengi í forstofu ætti að vera lægra svo að það nýtist öllum. 

Millihurð í forstofu er afar þung. Móttökuborð er í einni hæð og gler fyrir því er ómerkt svo 

erfitt er að greina hvort hluti þess er opinn. Hurð inn á snyrtingu er samlit veggjum í kring auk 

þess sem handfang á henni er innfellt, þetta getur valdið fólki erfiðleikum. Armstoðir við 

salerni ná mislangt fram og ætti að vera styttra á milli þeirra. Sápa og spegill við handlaug eru 

staðsett of hátt. Önnur ruslafatan er opnuð með fótstigi en þannig ruslafötur henta ekki 

einstaklingum í hjólastól. Auka handföng ættu að vera við handlaug og hurð, einnig er 

æskilegt að handlaug sé hæðarstillanleg. Merkingar eru víða en þeim er ábótavant, erfitt er að 

koma auga á þær og stafir eru ekki upphleyptir. Snyrting er ekki merkt með tákni. 

Neyðarútgangur er ekki aðgengilegur öllum þar sem við dyrnar er þröskuldur og þungt að 

opna hurðina, en mjög mikilvægt er að allir geti nýtt sér útganginn. 

Helstu hugmyndir að úrbótum eru þær að bæta merkingar, til dæmis með því að setja 

litalínur á gólfið eða veggi sem hægt væri að fylgja þannig að auðveldara væri að rata um 

ganga. Í forstofu mætti setja stól til að tylla sér á. Neyðarhnappur inni á snyrtingu er mikið 

öryggisatriði fyrir alla sem hana nota. Við útidyr mætti fjarlægja þröskuld og mottu utandyra, 
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þar að auki þyrfti að skipta um mottu innan við útidyrahurð. Utandyra ætti að setja fleiri 

handrið og merkingar á brúnir þrepa. 

Meðfylgjandi er tafla með helstu atriðum sem ekki samræmast viðmiðum og vert væri 

að skoða til að bæta enn frekar aðgengið að heilsugæslustöðinni á Raufarhöfn. Fleiri atriði 

bæði þau sem samræmdust ekki viðmiðum og þau sem vel eru gerð er að finna í 

rannsóknarskýrslunni sjálfri, sem Heilbrigðisstofnun Þingeyinga hefur fengið eintak af.  

 

 

Virðingarfyllst 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Arnþrúður Eik Helgadóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Eyrún Björk Pétursdóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun 

 

 

 

______________________________________ 

 

Ragnheiður Ragnarsdóttir 

Nemandi í iðjuþjálfun
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Dæmi um atriði sem 

samræmast ekki  

Viðmiðum 

 

 

Atriði Heilsugæslustöðin á Raufarhöfn Viðmið 

Bílastæði   

Fjöldi bílastæða fyrir 

hreyfihamlaða 
Ekkert 1  

Aðkoma frá bílastæði að húsi   

Gangstéttarkantur og þrep Sker sig ekki frá umhverfi Sérmerktur 

Upphitun Ekki til staðar Í stétt næst aðalinngangi 

Útitröppur   

Samræmi í hæð þrepa Misháar Allar jafnháar 

Þrepbrúnir á tröppum Engin aðgreining Aðgreindar með lit og áferð  

Handrið Ekki til staðar Beggja vegna tröppu 

Skábraut   

Undirlag við byrjun og enda Sama áferð og litur 
Áferð og litur frábrugðin á 90 

cm svæði  

Breidd skábrautar 129 og 167 cm 90 – 120 cm 

Handrið Öðru megin Beggja vegna 

Hæð handriðs 95 cm 70 cm og 90 cm 

Samfellt handrið Ósamfellt Á að vera samfellt 

Efni handriðs Málmur Áhrif kulda og raka neikvæð 

Aðalinngangur   

Skjólveggir Ekki nægilega góðir Til staðar 

Motta utan við inngang Stór, 2,5 cm á hæð Ekki fallhætta né mótstaða 

Umferðarmál aðkomudyra 82 cm 90 cm  

Opnun aðkomudyra Handvirkt Sjálfvirkt 

Hæð á þröskuldi 8,5 cm > 2 cm 

Opnunargeta dyraops > 90° 90°  

Motta innan við inngang Stöm Ekki mótstaða 
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Kraftur sem þarf til að opna 

aðkomudyr 
> 2,5 kg < 2,5 kg 

Merkingar á stórum 

glerflötum 
Engar 90 cm og 1,4 -1,6 m hæð 

Kraftur sem þarf til að opna 

millihurð 
>2,5 kg < 2,5 kg 

Hæð fatahengis 1,6 m 50-135 cm 

Hurðir innandyra   

Umferðarmál Minnst 74 cm 80 cm  

Gangar   

Hlutir í gangvegi Hjólaborð Engir 

Kraftur til að opna 

neyðarútgang 
>2,5 kg < 2,5 kg 

Biðstofa   

Hæð tímarita og annars 

lesefnið 
Hæstu bæklingar 177 cm 50-135 cm 

Móttaka   

Móttökuborð í einni hæð 1,0 m 90 cm 

Snyrting   

Handföng á rennihurðum Innfelld Ekki innfelld 

Lengd á milli armstoða 66 cm < 60 cm 

Staðsetning salernispappírs Á vegg, 30 cm frá salerni Á armstoðum 

Hæð á búnaði Pumpa á sápu 138 cm 90 – 120 cm  

Gerð ruslafötu Opnuð með fótstigi Ekki opnuð með fótstigi 

Merkingar   

Stafagerð Eingöngu hástafa Ekki eingöngu hástafa 

Yfirborð Slétt Upphleypt 

Skilti á salerni Slétt, engar táknmyndir Skiljanlegt og áþreifanlegt 

 lágmarksviðmið; < minna en; >meira en 

 

 

Viðmið koma úr lykiltöflu sem er að finna í rannsóknarskýrslunni ,,Glöggt er gests augað” – 

aðgengi að heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi. 
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FYLGISKJAL E: LEYFISYFIRLÝSING 

 
 

 



111 

 

 

 



112 

 

 

FYLGISKJAL F: UPPLÝST SAMÞYKKI 

 

 
Upplýst samþykki.  

 

„Glöggt er gests augað“ 

-aðgengi að heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi 

 

Um er að ræða rannsókn þar sem kannað verður aðgengi að 

heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu Norðurþingi og upplifun notenda af 

aðgenginu.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Áhætta af þátttöku 

er í lágmarki þar sem ekki verður aflað persónulegra upplýsinga í viðtölum, nöfn 

þátttakenda ekki notuð og texta og upprunalegum gögnum eytt að lokinni 

afritun. Rannsakendur eru Arnþrúður Eik Helgadóttir, Eyrún Björk Pétursdóttir 

og Ragnheiður Ragnarsdóttir og ábyrgðarmaður rannsóknar er Margrét 

Sigurðardóttir gsm: 690 8776. 

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið upplýsingar um 

rannsóknina og er samþykk/ur því að taka þátt í henni.  

 

Ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn af fúsum og frjálsum vilja 

en áskil mér þann rétt að hætta þátttöku í rannsókninni ef ég kýs svo hvenær 

sem er í rannsóknarferlinu.  

 

______________________________  _______________________________ 

Staður og dagsetning      Undirskrift þátttakanda  

 

 

 Ég undirrituð staðfesti að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 

rannsóknarinnar „Glöggt er gests augað“-aðgengi að heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu 

Norðurþingi í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

 

 

_____________________________________ 

Undirskrift þess sem leggur yfirlýsinguna fyrir 
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FYLGISKJAL G: STÆKKAÐ UPPLÝST SAMÞYKKI  

 

 

 

Upplýst samþykki. 

 

„Glöggt er gests augað“ 

-aðgengi að heilsugæslustöðvum í 

sveitarfélaginu Norðurþingi 

 

Um er að ræða rannsókn þar sem kannað 

verður aðgengi að heilsugæslustöðvum í 

sveitarfélaginu Norðurþingi og upplifun 

notenda af aðgenginu.  

Farið verður með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál. Áhætta af þátttöku er í lágmarki 

þar sem ekki verður aflað persónulegra 

upplýsinga í viðtölum, nöfn þátttakenda ekki 

notuð og texta og upprunalegum gögnum eytt 

að lokinni afritun.  
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Rannsakendur eru Arnþrúður Eik 

Helgadóttir, Eyrún Björk Pétursdóttir og 

Ragnheiður Ragnarsdóttir og ábyrgðarmaður 

rannsóknar er Margrét Sigurðardóttir gsm: 690 

8776. 

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að 

ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina og 

er samþykk/ur því að taka þátt í henni.  

 

Ég samþykki að taka þátt í þessari 

rannsókn af fúsum og frjálsum vilja en áskil 

mér þann rétt að hætta þátttöku í 

rannsókninni ef ég kýs svo hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu.  
 

 

___________________  _______________________ 

Staður og dagsetning    Undirskrift þátttakanda  
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 Ég undirrituð staðfesti að ég hef upplýst ofangreindan 

þátttakanda um tilgang og eðli rannsóknarinnar „Glöggt er 

gests augað“-aðgengi að heilsugæslustöðvum í sveitarfélaginu 

Norðurþingi í samræmi við lög og reglur um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

 

 

_____________________________________ 
Undirskrift þess sem leggur yfirlýsinguna fyrir 
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FYLGISKJAL H: MYNDIR FRÁ HEILSUGÆSLUSTÖÐINNI Á HÚSAVÍK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H.1. Aðalinngangur, léleg upphitun framan 

við inngang og dæmi um hástafa merkingu 

utandyra. 

H.2. Mjór gangur fyrir framan 

skoðunarherbergi lækna. 

H.3. Stigi af svölum við neyðarútgang. 

H.4. Biðstofa þar sem einstaklingur í hjólastól kemst ekki 

að borði og leikfangaborð í gangvegi.  
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H.5. Færanlegar stoðir í gangvegi, 

móttökuborð í einni hæð og dæmi um 

merkingar á gólfi og veggjum. 

H.6. Dæmi um skoðunarbekk í einni hæð og þröngt rými 

inni á skoðunarherbergi. 

H.7. Salerni of lágt. 

H.8. Salernispappír staðsettur á vegg, langt frá salerni.  
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FYLGISKJAL I: MYNDIR FRÁ HEILSUGÆSLUSTÖÐINNI Á KÓPSKERI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I.1. Aðkoma frá bílastæði að inngangi, 

engin upphitun og dæmi um hástafa 

merkingu utandyra. 

I. 2. Ómerktur stigi í framhaldi af stétt við 

aðalinngang og laus motta fyrir framan 

aðkomudyr. 

I. 3. Hár þröskuldur í dyraopi aðalinngangs. 

I. 4. Lítið athafnarými í anddyri, litur 

hurðar sker sig ekki frá veggjum og 

fatahengi staðsett ofarlega. 
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I.5.Þröngar dyr og þröskuldur í 

neyðarútgangi.  

I.6. Þröngt athafnasvæði og móttökuborð hátt. 

I. 7. Ekki pláss fyrir einstakling í hjólastól í biðstofu og 

umferðarmál þröngt.  

I. 8. Blöndunartæki með tveimur 

handföngum, fótstigin ruslafata og engin 

litaskil milli veggja og gólfs.  
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FYLGISKJAL J: MYNDIR FRÁ HEILSUGÆSLUSTÖÐINNI Á RAUFARHÖFN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J.1. Aðkoma frá bílastæði að inngangi ekki upphituð og 

hástafa merking utandyra.  

J.2. Útitröppur misháar og engin aðgreining 

á þrepabrúnum. 

J. 3. Þröngur pallur við aðkomudyr, handrið 

öðru megin og skábrautin breið.  

J. 4. Motta fyrir utan aðkomudyr, hurð 

þung, litur hurðar sker sig illa frá umhverfi 

og stórir ómerktir glerfletir.  
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J.5. Þung millihurð og ómerktur glerflötur.  J. 6. Móttökuborð í einni hæð og ómerkt 

gler í móttöku.  

J.7. Innfellt handfang á rennihurð, lítil 

litaskil milli salernishurðar og veggja auk 

dæmis um merkingu innandyra. 

 

J.8. Langt á milli armstoða, salernispappír staðsettur á 

vegg og fótstigin ruslafata. 


