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ÁGRIP 

Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur. Í fyrsta lagi að kanna hvað felst í hugtakinu 

„Akureyrarmódelið“ að mati fagaðila. Í öðru lagi hverjir eru helstu ávinningar af 

Akureyrarmódelinu. Stuðst var við kanadísku hugmyndafræðina um Eflingu iðju og 

kanadíska iðjulíkanið (CMOP). Samkvæmt CMOP hefur uppbygging stjórnsýslu áhrif á 

réttindi notenda og þá þjónustu og þau tækifæri sem þeir hafa. Rannsókn þessi var unnin út frá 

eigindlegri aðferðarfræði en hún á vel við þegar skoða á mál sem lítið hafa verið rannsökuð 

áður. Hægt er að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu með því að fá ítarlegar upplýsingar frá 

viðmælendum. Þátttakendur í rannsókninni voru sex talsins, þrjár konur og þrír karlmenn. Allt 

voru þetta fagaðilar sem tekið hafa þátt í að móta félagsþjónustuna á Akureyri. Þátttakendur 

voru valdir með snjóboltaúrtaki þangað til mettun var náð. Viðtöl fóru fram á vinnustöðum 

eða í heimahúsum. Notast var við opnar spurningar og var hvert viðtal einstakt. Viðtölin voru 

tekin upp og skrifuð niður og upptökum eytt í kjölfarið. Báðir rannsakendur lásu viðtölin yfir 

og kóðuðu þau opið. Út úr því komu þrjú þemu: Þverfagleg teymisvinna, að þjónustan sé veitt 

á forsendum notandans og mikilvægi þess að hafa þjónustu við fatlaða á einni hendi. 

Niðurstöður sýndu að þátttakendur telja að „Akureyrarmódelið“ einkennist af því að notendur 

geta sótt sína þjónustu á einn stað og kerfið sé sniðið að notandanum. Inn í þetta spilast 

samstarf ólíkra fagstétta sem vinna að sama markmiði. Þátttakendur upplifðu að notendur 

væru almennt ánægðir með þetta fyrirkomulag á þjónustunni.  

 

Lykilhugtök: Einstaklingsmiðuð þjónusta, þverfaglegt samstarf, stjórnsýsla, Akureyrarmódel, 

eigindleg rannsókn.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was twofold: firstly, to investigate what professionals mean when 

they refer to “The Akureyri Model” and secondly, what are the main advantages of “The 

Akureyri Model”. The Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) was used as a 

theoretical resource. According to the CMOP the way in which the local governmental 

authority is structured affects the rights of consumers and the services and opportunities 

which they have. Qualitative research methods were used, which is an approach well suited to 

examining matters which have not been studied before. A deeper understanding of the subject 

can be gained by collecting detailed information from the interviewees. There were six 

participants in the study; three women and three men all of whom were professionals who had 

participated in developing the social services in Akureyri. The participants were chosen using 

the snowball sampling technique until saturation was achieved. The interviews took place at 

work places and in people’s homes. The data was collected by recording and transcribing 

open interviews. Each interview was unique. The recordings were destroyed after being 

transcribed. Both researchers read the interviews and analyzed the data using open coding. 

Three themes emerged: interdisciplinary teamwork, that services were provided on the 

consumers’ terms, and the importance of having services for handicapped people under one 

roof. The results showed that participants consider the distinctive feature of “The Akureyri 

Model” to be that consumers can receive all the services they need in one place and that the 

system is suited to their needs. Another key factor is that a variety of different professions 

work together towards the same goal. The participants believe that consumers are generally 

pleased with this arrangement of services. 

Key words are: client-centered services, interdisciplinary cooperation, government, Akureyri 

model, qualitative research. 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Töluvert hefur verið fjallað um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga á vettvangi 

stjórnmála og í almennri umræðu á Íslandi og eru skiptar skoðanir á því hver verkaskiptingin 

eigi að vera. Ísland sker sig nokkuð úr Norðurlöndunum þegar kemur að verkaskiptingu ríkis 

og sveitarfélaga. Í Skandínavíu hafa sveitarfélögin þannig mun víðtækara hlutverk þegar 

kemur að nærþjónustu (Ásta Möller, 2002; Björk Vilhelmsdóttir, 2007, 2008). Mikil umræða 

hefur verið um að draga úr stofnanavæðingu og veita þjónustuna frekar í nærumhverfi svo 

sem á heimilum þeirra sem þurfa á henni að halda (Ingimar Oddsson, 1999; Morgunblaðið, 

2005a). Þessar hugmyndir samræmast hugmyndafræði iðjuþjálfunar þar sem áhersla er lögð á 

að aðstoða einstaklinga í þeirra eigin umhverfi og að veita skjólstæðingsmiðaða þjónustu 

(Lane, 2000).  

 

Tilgangur rannsóknarinnar 

Akureyrarbær hefur frá árinu 1997 haft umsjón með málefnum fatlaðra, heilsugæslu 

og öldrunarþjónustu. Þetta eru málefni sem almennt tilheyra verksviði ríkisvaldsins hér á 

landi. Árangur Akureyrarbæjar af því að sjá um þessa þjónustu hefur víða vakið athygli og er 

stundum talað um „Akureyrarmódelið“ í þessu samhengi. Hugtakið „Akureyrarmódelið“ varð 

til fyrst í kringum búsetuþjónustu geðfatlaðra á Akureyri. Smá saman hefur hugtakið náð yfir 

félagsþjónustuna á Akureyri almennt (Kristín Sigursveinsdóttir, 2008; Þórgnýr Dýrfjörð, 

2009). 

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að útskýra hvað felst í hugtakinu 

„Akureyrarmódelið“ að mati þeirra fagaðila sem annað hvort komu að uppbyggingu 

félagsþjónustunnar á Akureyri og/eða hafa tekið þátt í starfsemi hennar. Eru fagmenn almennt 

sammála um hvað felst í þessu hugtaki? Einnig var markmið rannsóknarinnar að skoða hver 
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reynsla Akureyrarbæjar er að því að taka við málefnum fatlaðra frá ríkisvaldsinu. Settar eru 

því fram tvær rannsóknarspurningar.  

• Hvað er Akureyrarmódelið að mati fagaðila? 

• Hverjir eru helstu ávinningar af Akureyrarmódelinu að mati þeirra? 

 

Forsaga 

Forsaga Akureyrarmódelsins er sú að árið 1994 voru samþykkt lög á Alþingi 

Íslendinga um reynslusveitarfélög. Markmiðið með þessum lögum var meðal annars að auka 

sjálfstjórn sveitarfélaga og laga stjórnsýslu þeirra að staðbundnum aðstæðum. Um var að ræða 

tilraun til að færa verkefni frá ríkinu yfir til sveitarfélaga í þeim tilgangi að bæta þjónustuna 

við íbúana og nýta fjármagn hins opinbera betur. Í lögunum var lögð sérstök áhersla á að 

tilraunirnar skyldu ekki hafa í för með sér kostnaðaraukningu eða skerðingu á réttindum 

íbúanna (Lög um reynslusveitarfélög, 1994).  

Aðdragandi laganna um reynslusveitarfélög var sá að í október 1992 kom svokölluð 

sveitarfélaganefnd fram með þá tillögu að stofnað yrði til reynslusveitarfélaga. Þetta yrði liður 

í undirbúningi á breytingum á fyrirkomulagi sveitarstjórnarmála hér á landi. Annars staðar á 

Norðurlöndunum hefur slík tilraunastarfsemi gefist vel meðal sveitarfélaga. Síðan var í 

febrúar 1993 samþykkt ályktun hjá fulltrúaráði Sambands íslenskra sveitarfélaga um stofnun 

reynslusveitarfélaga. Sveitarfélaganefnd lagði það sama til mánuði síðar (Þór G. Þórarinsson, 

2009). 

Það var svo þann 8. maí 1993 sem Alþingi samþykkti ályktun sem heimilaði 

félagsmálaráðherra að undirbúa stofnun allt að fimm reynslusveitarfélaga. Þá var um leið gert 

ráð fyrir því að frumvarp til laga um reynslusveitarfélög yrði lagt fyrir Alþingi vorið 1994. 

Frumvarpið yrði lagt fram í kjölfar viðræðna milli verkefnisstjórnar reynslusveitarfélaga, 
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félagsmálaráðuneytis og annarra fagráðuneyta um hvernig standa skyldi að framkvæmd 

verkefnisins (Morgunblaðið, 1993; Þór G. Þórarinsson, 2009). 

Haustið 1993 var síðan auglýst eftir sveitarfélögum sem vildu verða 

reynslusveitarfélög í þessu verkefni. Alls bárust 38 umsóknir frá yfir 50 sveitarfélögum og í 

janúar 1994 voru 15 sveitarfélög valin úr þessum hópi til áframhaldandi samstarfs. Þess var 

gætt við val á reynslusveitarfélögum að þau væru sem fjölbreytilegust að stærð og gerð. Tólf 

sveitarfélög voru valin til að taka þátt í verkefninu: Reykjavíkurborg, Garðabær, 

Hafnarfjarðarkaupstaður, Snæfellsbær, Borgarbyggð, Dalabyggð, Vesturbyggð, 

Akureyrarkaupstaður, Neskaupstaður, Sveitarfélagið Hornafjörður og Vestmannaeyjabær, og 

sameinað sveitarfélag Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna (Reykjanesbær). Alls sóttu þessi tólf 

sveitarfélög um samtals 56 verkefni. Níu sveitarfélög sóttu um verkefni á sviði félagslegra 

húsnæðismála. Átta sveitarfélög sóttust eftir verkefnum á sviði atvinnumála. Fimm 

sveitarfélög sóttust eftir að taka að sér verkaskiptingu byggingarnefnda og byggingarfulltrúa. 

Sjö sveitarfélög vildu taka yfir verkefni í öldrunarmálum og fjögur sýndu áhuga á að taka að 

sér málefni tengdum heilsugæslu. Sex sveitarfélög vildu ráðast í stjórnsýslutilraunir og fjögur 

sveitarfélög vildu taka að sér þjónustu við fatlaða (Þór G. Þórarinsson, 2009). 

  

Vísindalegt gildi og ávinningur 

Út frá þeirri umræðu sem hefur átt sér stað í fjölmiðlum um aðkomu sveitarfélaga að 

félagslegri þjónustu virðist töluverður áhugi á því að færa fleiri verkefni til sveitarfélaga. Það 

virðist samdóma álit flestra sem tjá sig um málið að farsælla sé að félagsleg þjónusta til 

borgaranna sé á einni hendi. Oft er vísað til reynslu Akureyrarbæjar í þessum efnum. Þann 13. 

mars 2009 skrifuðu ríkisstjórn Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga undir 

viljayfirlýsingu um að færa málefni fatlaðra alfarið undir stjórn sveitarfélaga árið 2011. Í 

viljayfirlýsingunni kemur fram að tekjur sveitarfélaganna verði auknar með breytingum á 
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lögum um tekjustofna sveitarfélaga til að standa undir kostnaði vegna tilfærslunnar. Í 

yfirlýsingunni er gert ráð fyrir að sveitarfélögin beri bæði faglega og fjárhagslega ábyrgð á 

þjónustunni. Helstu markmiðin með væntanlegum breytingum er að bæta þjónustu við 

notendur og gera verkaskiptinu milli ríkis og sveitarfélaga skýrari og einfaldari og draga 

þannig úr skörun verkefna. Jafnframt er gert ráð fyrir því að þjónustusvæði sem taka að sér 

umrædd verkefni þurfi að vera að lágmarki með 8000 íbúa þó ráðherra geti gert undanþágu frá 

því viðmiði. Í viljayfirlýsingunni kemur þar að auki fram að góður árangur hafi náðst hjá þeim 

sveitarfélögum sem hafa nú þegar tekið yfir málefni fatlaðra á grundvelli laga um 

reynslusveitarfélög (Samgönguráðuneytið, 2009). 

 

Uppbygging rannsóknarskýrslu 

Til að svara spurningum sem settar hafa verið hér fram um Akureyrarmódelið tóku 

rannsakendur viðtöl við sex einstaklinga sem á einhvern hátt áttu aðild að uppbyggingu 

félagslegrar þjónustu á Akureyri, ýmist í aðdraganda eða kjölfar þess að Akureyri varð 

reynslusveitarfélag. Svörin við spurningunum eru því fyrst og fremst byggð á skoðunum og 

upplifunum þessara einstaklinga þó einnig sé litið til annarra heimilda, svosem blaðagreina, 

opinberra gagna og fræðirita. 

 Rannsóknarskýrslan er þannig byggð upp að í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um 

heimildir sem tengjast yfirfærslu þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. Fjallað verður 

um lög um reynslusveitarfélög, lög um málefni fatlaðra, þverfaglega teymisvinnu, 

stjórnsýslulegt skipulag, kanadísku hugmyndafræðina innan iðjuþjálfunar og kanadíska 

starfslíkanið. Í þriðja kafla verður sagt frá hvaða aðferðafræði var notuð við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í fjórða kafla verður svo fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar út frá 

greiningu gagna og umræða um niðurstöðurnar. Í fimmta kafla verður rætt um hvað megi læra 

af niðurstöðum, takmarkanir rannsóknarinnar og um hugmyndir að frekari rannsóknum. 
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Skilgreining hugtaka 

Huglíkan (mental model): Umhugsun og ígrundun um eigin viðhorf og annarra. 

Nauðsynlegt til að skýra og skilgreina veruleikann sem við búum í. Fjallar um hvernig hvert 

og eitt okkar horfir á heiminn (BusinessDictionary.com, e.d.). 

Sveitarfélag: Sveitarfélag er svæðisbundin stjórnsýslueining innan ríkis sem er lægra 

sett en yfirstjórn ríkisins. Sveitarfélög hafa yfirleitt skýrt ákvörðuð landamörk og taka oft yfir 

eina borg, bæ eða þorp eða sveitahérað. Sveitarfélög sjá yfirleitt um grunnþjónustu við 

borgarana á borð við sorphirðu, skóla og almenningssamgöngur (Ordabok.is, e.d.). 

Fötlun: Hugtak sem nær yfir þær skerðingar sem hafa hamlandi áhrif á þátttöku í 

daglegu lífi. Því er um að ræða hugtak sem nær yfir neikvætt samspil einstaklings og 

umhverfis (World Health Organization, 2001). 

 Samneysla: Útgjöld hins opinbera, bæði ríkis og sveitarfélaga (Ordabok.is, e.d.). 

 Iðjuþjálfun: Iðjuþjálfun er starfsgrein meðal heilbrigðisgreina. Hún gengur út á að 

veita fólki stuðning og aðstoða það við að takast á við daglegt líf til með því að aðlaga iðju og 

umhverfi (World Federation of Occupational Therapists, e.d.).  

 Notandi/skjólstæðingur: Í þessu verkefni eru hugtökin „notandi“ og „skjólstæðingur“ 

notuð yfir hvern þann sem notar heilbrigðis- og/eða félagsþjónustu. 
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KAFLI II 

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í þessum kafla verða teknar saman heimildir um þá meginþætti sem þessi rannsókn 

bendir til að Akureyrarmódelið byggi á. Einnig verður fjallað um hugmyndafræði 

iðjuþjálfunar um Eflingu iðju (Enabling Occupation) sem tengist rannsókninni. Byrjað verður 

á að fjalla um verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga. Þar á eftir verður fjallað um 

þverfaglega teymisvinnu og hvernig hún nýtist í þágu notandans, hvaða kröfur eru gerðar til 

teymismeðlima til að ná sem bestum árangri og hvaða hugsanlegu takmarkanir slíkt vinnulag 

getur haft í för með sér. Síðan verður fjallað um hvernig kanadíska hugmyndafræðin um 

Eflingu iðju tengist rannsókninni. Í framhaldinu er fjallað um lög um málefni fatlaðra og lög 

um reynslusveitarfélög. Í lokin verður sagt frá mikilvægi þess að draga úr stofnanavæðingu og 

veita þjónustuna á forsendum notenda.  

 

Þjónustan á einni hendi 

Í bók Gunnars Helga Kristinssonar stjórnmálafræðings, Staðbundin stjórnmál (2002), 

kemur fram að á hinum Norðurlöndunum sjá sveitarfélögin um tvo þriðju af samneyslunni á 

meðan hlutafallið er aðeins einn þriðji á Íslandi. Hlutdeild sveitarfélaga í samneyslunni hefur 

þó aukist töluvert á undanförnum árum hér á landi. Þannig tóku sveitarfélögin við rekstri 

grunnskólanna árið 1990. Áður en það gerðist var hlutfall samneyslunnar hjá sveitarfélögum á 

Íslandi ekki nema um 22%. Á hinum Norðurlöndunum hefur víðs vegar myndast nokkuð skýr 

verkaskipting á milli ríkis og sveitarfélaga. Þannig einbeitir ríkisvaldið, eða landstjórnin, sér 

að því tryggja öryggi borgaranna og hagsmuni ríkisins gangvart öðrum þjóðum. 

Sveitarstjórnir, eða nærsamfélagið, sjá að mestu leyti um þjónustu við hinn almenna borgara. 

Því má segja að Akureyrarmódelið, sem er afrakstur laga um reynslusveitarfélög, sé liður í því 

að færa félagsþjónustu á Íslandi nær þeirri stöðu sem ríkir á Norðurlöndunum. Það er því bæði 
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áhugavert og gagnlegt að skoða hvaða áhrif færsla verkefna frá ríki til sveitarfélaga hefur haft 

hér á Íslandi, þá sérstaklega á Akureyri þar sem lengst hefur verið gengið í þeim efnum 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2002).  

Talið er víst að þar sem þjónustan er á einni hendi og þá undir stjórn sveitarfélaga, sé 

hún bæði ódýrari og skilvirkari. Rannsóknir benda einnig til þess að almenningur sé almennt 

mun ánægðari með þjónustu sem veitt er af nærsamfélaginu en þeirri þjónustu sem ríkisvaldið 

veitir. Þannig kemur fram í bók Gunnars Helga að mikill meirihluti landsmanna, eða 72%, 

telja betra að sveitarfélög sinni þjónustu frekar en ríkisvaldið (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2002).  

 

Þverfagleg teymisvinna 

Fjölbreytileg verkefni kalla á þverfaglegt samstarf. Slíkt samstarf er hægt að skilgreina 

þannig að einstaklingar með ólíka fagþekkingu mynda teymi sem fást við verkefni er lúta 

sömu markmiðum. Mismunandi uppbygging teyma hefur áhrif á hvernig samstarfið tekst og 

hvert stefnan er tekin með þjónustu við notandann. Flest teymi hafa einn stjórnanda eða 

ábyrgðarmann. Meðlimir teymisins gegna svo mismunandi hlutverkum og koma fram með 

breytilega fræðasýn og þekkingu (Salas, Sims og Burke, 2005). 

Teymisvinna býður upp á fleiri leiðir til að nálgast og sigrast á vandamálum. 

Þverfagleg teymisvinna býður upp á meiri sveigjanleika, árangur og sköpunarmátt en einhver 

einn einstaklingur hefur upp á að bjóða (Salas o.fl., 2005). Þó að teymi hafi mikla möguleika 

til afreka getur samvinnan einnig leitt af sér miður góðan árangur og getur það verið vegna 

ýmissa þátta. Til dæmis vegna lélegs skipulags, innri átaka, skort á samskiptum eða litlum 

stuðningi frá yfirboðurum. Að setja saman teymi til að takast á við vandamál gulltryggir ekki 

jákvæðan og góðan afrakstur (Rousseau, Aubé og Savoie, 2006).  
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Eftir því sem teymisvinna hefur orðið meiri hefur athygli rannsakenda beinst að því 

hvað fær teymi til að skila góðum árangri og hvaða þættir draga úr eða ýta undir góðan 

árangur. Niðurstöður eldri rannsókna segja til um hvað er hægt að gera til að ná betri árangri. 

Fram hafa komið ýmis líkön og ýmsar kenningar um hvað einkennir góða teymisvinnu en 

Salas o.fl. (2005) tóku saman helstu stefnur og strauma í fræðum sem snúa að samvinnu 

faghópa. Þeir telja að mikilvægt sé að gera greinarmun á skilvirkni teyma annars vegar og 

árangri hins vegar. Árangur snýst um útkomu vinnu teymisins óháð hvernig þeirri útkomu er 

náð. Skilvirkni felur í sér að málin eru skoðuð út frá heildrænu sjónarmiði en ekki einungis á 

hvort að teymið hafi skilað árangri heldur hvernig sá árangur náðist. Þetta er mikilvægur 

munur vegna þess að margir utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á útkomu teymisins. 

Hlutverk stjórnanda teymisins er að halda um stjórnartaumana og stýra teyminu í átt 

að settum markmiðum. Hann þarf að hafa yfirsýn yfir verkefnið og vera reiðubúinn að takast 

á við utanaðkomandi vandamál sem upp geta komið og stofnað samstarfinu í hættu. 

Stjórnandinn þarf að þekkja styrkleika og takmarkanir hópsins og hafa augun opin fyrir 

tækifærum sem hópurinn getur nýtt sér innan og utan þess ramma sem starfað er í. Ábyrgð 

stjórnenda er því mikil og árangur teymisins ræðst endanlega hjá þeim. Hann þarf að samhæfa 

aðgerðir hópsins og gera hverjum meðlim grein fyrir hvernig teymið tengist innbyrðis og að 

meðlimir séu háðir hvor öðrum. Verkefni stjórnandans eru misjöfn eftir skipulagi teymisins. 

Sem dæmi má nefna að þegar hlutverk og skyldur meðlima eru ekki skýrt afmörkuð og 

sveigjanleiki er í þeim verkefnum sem meðlimir þurfa að taka sér fyrir hendur, þarf 

stjórnandinn að leggja línurnar hvað varðar skörun á faglegu samstarfi. Vegna óvissu útaf eðli 

verkefnanna getur stjórnandinn ekki samhæft aðgerðir beint og þarf því að reiða sig á að 

meðlimir teymisins deili sama huglíkani strax frá byrjun teymisins og geti því gengið í störf 

annarra af öryggi. Með þessu sameiginlega huglíkani er von á betri árangri og skilvirkni innan 

teymisins (Salas o.fl., 2005). 
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Þverfagleg teymisvinna á heilbrigðissviði 

Í heilbrigðisgeiranum er unnið í teymum á mörgum stigum þjónustu. Margir fagaðilar 

koma saman og ráðfæra sig um hvað sé best að gera fyrir sjúklinginn og með það að 

markmiði að fá sem flest sjónarhorn (Lemieux-Charles og McGuire, 2006). Árekstrar geta 

komið upp vegna ýmissa atriða eins og togstreitu milli hlutverka, mismunandi 

hugmyndafræði og hindrana í samskiptum. Fram hefur komið að flestir heilbrigðisstarfsmenn 

fá þjálfun í að vinna einir og sjálfstætt og hljóti litla sem enga þjálfun í teymisvinnu. Einnig 

eru heilbrigðisstarfsmenn sannfærðir um ágæti eigin starfsgreinar, halda að þeirra 

hugmyndafræði sé sú eina rétta og eru jafnvel tregir til að samþykkja skoðanir annarra 

teymismeðlima. Heilbrigðisstofnanir eru fúsar til að setja fé í að koma á fót teymum en lítið 

fer í að viðhalda þeim. Bent hefur verið á að auðveldara er að setja á stofn teymi heldur en að 

halda þeim gangandi, þar liggi þrautin (Coopman, 2001).  

Þverfagleg teymisvinna innan heilbrigðisgeirans hefur verið rannsökuð og áherslan þá 

á virkni teymisins. Undanfarið hefur þó sjónum rannsakenda verið beint að áhrifum 

teymisvinnu á líðan og útkomu sjúklinga. Einnig hefur verið mikil áhersla lögð á samvinnu 

fagaðila út af háværum kröfum um hagræðingu og sparnað innan heilbrigðiskerfisins. 

Lemieux-Charles og McGuire (2006) skoðuðu ýmsar rannsóknir um árangur þverfaglegrar 

teymisvinnu á heilbrigðissviði. Þær rannsóknir sem sýndu fram á engan eða lítinn árangur 

teyma, voru með lítið úrtak og þröngt skilgreind viðmið meðan aðrar rannsóknir voru með 

stærra úrtak og sýndu fram á góðan árangur. Lemieux-Charles og McGuire telja að ekki sé til 

neitt eitt áhrifaríkt skipulag heilbrigðisteymis heldur þurfi að skoða hverjar aðstæður fyrir sig 

út frá meðlimum teymisins og skjólstæðingahóp.  

Útkoma er illa skilgreinanleg vegna ólíkra aðstæðna hvers teymis fyrir sig og þeirra 

úrræða sem eru í boði til að meta útkomu. Hughes og fleiri (2000) sýndu fram á að fjármagn 

sett í þverfaglegt teymi sem sinnti þjónustu í heimahúsum hjá eldri borgurum, sem voru 
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útskrifaðir af sjúkrastofnunum, dró úr útgjöldum annars staðar í heilbrigðiskerfinu. Var þar 

um að ræða þverfaglegt teymi með stjórnanda og sólarhringsþjónustu fyrir notendur.  

Önnur rannsókn sem Lemieux-Charles og McGuire (2006) tóku fyrir sýndi fram á að 

þverfagleg teymisvinna í bráðaþjónustu leiddi til færri endurinnlagna, lægri dánartíðni eftir 

skurðaðgerðir og styttri dvöl inn á sjúkrastofnunum. Einnig var minna um þunglyndiseinkenni 

en kostnaður aftur á móti jókst þar sem ávísun á þunglyndislyf sem og ávísun í 

atferlismeðferðahópa jókst. Rannsóknir eru þó of fáar til að hægt sé að tala almennt um kosti 

og galla. 

Aukið sjálfstæði hjá þverfaglegum teymum getur haft mismunandi áhrif. Tvær 

rannsóknir gerðar á áhrifum aukins sjálfstæðis innan teyma sýndu fram á mismunandi 

niðurstöður. Sjálfstæði teymismeðlima innan ákveðins hjúkrunarteymis skilaði sér í aukinni 

starfsánægju þátttakenda en ekki bar á aukinni starfsánægju í öðru teymi sem sá um 

heimaþjónustu. Aftur á móti leiddi aukið sjálfstæði til þess að heimaþjónustunni tókst að 

minnka tíðni endurinnlagna. Meira jafnræði í ákvarðanatöku hjá öllum meðlimum teymis 

hefur sýnt sig í betri þjónustu við notendur, sérstaklega þá sem eiga við flókin og margvísleg 

vandamál að stríða (Cassard, Weisman, Gordon, Bergner og Wong, 1993; Kirkman-Liff, 

1999; Ling, 1996).  

 

Kanadíska hugmyndafræðin 

 Þessi rannsókn er unnin út frá kanadísku hugmyndafræðinni um Eflingu iðju. 

Kanadíska hugmyndafræðin byggir á virkri þátttöku skjólstæðinga og samvinnu þeirra við 

iðjuþjálfa, einstaklinga, samfélög og viðeigandi stofnanir um ákvarðanir sem teknar eru er 

varða skipulagningu og framkvæmd þjónustu. Kanadíska hugmyndafræðin leggur áherslu á 

stöðuga breytingu á umhverfi, samfélögum, stofnunum og einstaklingum og að þessir aðilar 

séu hver öðrum háðir. Ákveðin áhersla er lögð á áhrif stjórnskipulags á meðferð og 
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framkvæmd þjónustu. Innan kanadísku hugmyndafræðinnar er meðal annars stuðst við 

starfsramma sem kallast kanadíska iðjulíkanið eða Canadian Model of Occupational 

Performance (CMOP) á frummálinu. CMOP hentar vel þegar skoða á umhverfi og stjórnsýslu 

(Canadian Association of Occupational Therapists, 2002). 

 

Kanadíska iðjulíkanið (CMOP) 

Samkvæmt Kanadíska iðjulíkaninu (CMOP) felur stjórnsýsla í sér uppbyggingu 

opinberra stofnanna og starfsemi þeirra. Þar skipta meðal annars máli fjárveitingar, 

lagaumhverfi og viðhorf stjórnmálamanna. Uppbygging stjórnsýslu hefur áhrif á réttindi 

notenda og þá þjónustu og þau tækifæri sem notendur hafa (Canadian Association of 

Occupational Therapists, 2002). 

 

Lög um málefni fatlaðra 

 Í júní árið 1992 voru samþykkt lög um málefni fatlaðra á Alþingi Íslendinga. Þessi lög 

mörkuðu nokkur tímamót og hafa haft áhrif á hvernig hugsað er um málefni einstaklinga með 

fötlun. Markmið laganna var að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna og ekki síður að skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Lögin ná bæði 

yfir andlega og líkamlega fatlaða einstaklinga sem þarfnast þjónustu eða stuðnings vegna 

fötlunar sinnar. Í lögunum er sérstaklega kveðið á um að þau nái yfir þroskahömlun, 

geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Auk þess er gert ráð fyrir að lögin taki 

tillit til þeirra einstaklinga sem hafa orðið fyrir skerðingu vegna langvarandi veikinda eða 

slysa.  

 Gert er ráð fyrir í þessum lögum að hagsmunaaðilar skuli skipa svokallaða 

stjórnarnefnd um málefni þeirra og munu þeir jafnframt vera félagsmálaráðuneytinu til 

ráðgjafar. Fimm einstaklingar skipa þessa nefnd. Öryrkjabandalag Íslands, Landssamtökin 
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Þroskahjálp og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa sinn fulltrúa auk þess sem 

félagsmálaráðherra velur tvo fulltrúa. Lög þessi hafa haft nokkur áhrif á þá þróun að 

sveitarfélög taki meiri þátt í þjónustu við fatlaða þar sem að í lögunum segir meðal annars að 

svæðisráð, sem vinna að málefnum fatlaðra um land allt, eigi að hafa frumkvæði að aukinni 

ábyrgð sveitarfélaga í málefnum fatlaðra. Svæðisráðið á þannig að vinna að því að komið sé á 

samningum milli ríkisvaldsins annars vegar og sveitarfélaga hins vegar um að sveitarfélögin 

taki að sér þjónustu við fatlaða að hluta eða að öllu leyti (Lög um málefni fatlaðra, 1992). 

 

Lög um reynslusveitarfélög 

 Lög um reynslusveitarfélög voru samþykkt á Alþingi Íslendinga í maí 1994. 

Markmiðið með setningu þessara laga var meðal annars að gera sveitarfélögum kleift að gera 

tilraunir í þeim tilgangi að undirbúa breytingar á löggjöf um stjórnsýslu sveitarfélaga, 

framkvæmd verkefna þeirra og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Með lögunum var um 

leið stefnt að því að auka sjálfsstjórn sveitarfélaga og laga þannig stjórnsýslu þeirra að 

aðstæðum sveitarfélagsins og bæta félagslega þjónustu við notendur. Lögin gerðu einnig ráð 

fyrir því að reynslusveitarfélög gætu fengið leyfi frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra til 

að byggja og eða reka heilsugæslustöðvar og sjúkrahús á tímabilinu. Kostnaðurinn við 

reksturinn skyldi koma frá ríkissjóði og úr Framkvæmasjóði aldraðra. Reynslusveitarfélögin 

fengu einnig heimild til að gera tilraunir með nýtt fyrirkomulag á greiðslu kostnaðar við 

þjónustuna. Gildistími lagana var til 1. janúar 2000 (Lög um reynslusveitarfélög, 1994).  
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Þjónusta á forsendum notenda 

Töluvert hefur verið rætt um nauðsyn þess að draga úr stofnanavæðingu og veita 

þjónustuna á forsendum notenda og helst í hans nærumhverfi. Þessi umræða hefur til dæmis 

verið mikið áberandi í sambandi við réttindabaráttu geðfatlaðra og aldraðra (Ásta B. 

Þorsteinsdóttir, 1995; Elín Ebba Ásmundsóttir, 2004; Morgunblaðið, 2005b). 

Hugmyndir um að veita mannúðlega þjónustu við fatlaða utan við hefðbundnar 

stofnanir eru ekki nýjar. Snemma á 19. öld voru sem dæmi starfrækt meðferðarheimili fyrir 

geðsjúka, bæði á Englandi og í Frakklandi, sem voru byggð á mannúð og virðingu. 

Stofnendur þessarar mannúðlegu meðferðar (moral treatment) voru flestir kvekarar sem höfðu 

allt aðrar hugmyndir um geðsjúka en almennt tíðkuðust. Kvekarar töldu að geðsjúkir væru 

bræður og systur í vanda en ekki villidýr eða illmenni eins og margir héldu fram á þessum 

tíma. Þeir töldu því að besta leiðin til að lækna geðsjúka væri að veita þeim öryggi, hlýju og 

ekki síst viðfangsefni við hæfi. Kvekarar voru um leið alfarið á móti því að sýna geðsjúkum 

harðræði eins og því sem þegar hefur verið lýst (Borthwick o.fl., 2001; Whitaker, 2002).  

Ástæða er til þess að velta því fyrir sér hvers vegna kvekarar höfðu svona ólíkar 

hugmyndir en samtímamenn þeirra. Helstu ástæðurnar eru ef til vill að finna í trúarskoðunum 

þeirra. Kvekarar tilheyrðu minnihlutahóp kristinna trúmanna sem afneituðu heilagleika 

biblíunnar og voru á móti hvers kyns trúarkreddum. Kvekarar voru, og eru, almennt þeirrar 

skoðunar að góð verk skipti meira máli en trúfesta og trúarjátningar. Vegna þessarar afstöðu 

voru kvekarar fyrirlitnir af öðrum kristnum trúarhreyfingum. Þessi afstaða þeirra var þess 

valdandi að kvekarar voru, og eru, almennt mun frjálslyndari í skoðunum en trúbræður þeirra. 

Kvekarar voru þannig í fararbroddi í baráttu gegn dauðarefsingum, þrælahaldi og fyrir réttum 

þeirra sem minna mega sín, þar á meðal réttindum geðsjúkra (Borthwick o.fl. 2001; Whitaker, 

2002).  
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 Meðferð kvekara á geðsjúkum var allt önnur og manneskjulegri en tíðkaðist. Þeir 

lögðu áherslu á að stofnanir fyrir geðsjúka væru sem líkastar heimilum, en ekki fangelsum. 

Þeir ráku því fallega innréttuð heimili sem höfðu aðgang að görðum þar sem sjúklingar gátu 

andað að sér fersku lofti í vinalegu umhverfi. Þeir veittu skjólstæðingum sínum góðan mat og 

kökur eftir getu og buðu jafnvel upp á vín. Það sem meira er lögðu þeir áherslu á að geðsjúkir 

hefðu eitthvað fyrir stafni. Þeir buðu því upp á alls kyns tómstundir eins og skák, bækur og 

ljóðalestur. Að sama skapi var töluverð áhersla lögð á sjálfseflingu þannig að vistmenn voru 

hvattir til þess að funda um eigin mál og setja sjálfir reglur um hegðun og störf innan 

heimilisins. Þegar árangur þessara heimila var skoðaður þótti sýnt fram á að meira en 

helmingur skjólstæðinga náði fullum bata á um þrem árum (Whitaker, 2002).  

 Iðjuþjálfun á rætur sínar að rekja til þessarar mannúðlegu meðferðar sem spratt upp á 

tímum Upplýsingarinnar (Age of enlightenment) á 18. öld (Peloquin, 1989; Ciupinski, 

Kurzydlowski, Ralph, Lohman og Peyton, 1989). Geðlæknirinn Bockoven (1971) telur að í 

raun sé mannúðlega meðferðin ekki aðeins undanfari iðjuþjálfunar. Hann gengur lengra og 

segir að mannúðleg meðferð hafi í raun verið iðjuþjálfun áður en sú starfsgrein fékk sitt 

núverandi heiti.  

 Iðjuþjálfar hafa starfað í nærumhverfi notenda allt frá því snemma á 20. öld. 

Undanfarin ár hefur þjónusta iðjuþjálfa verið í síauknu mæli að færast frá stofnunum og út í 

samfélagið, til dæmis inn á heimili, skóla og vinnustaði (Lane, 2000; Scaffa, 2001). Með því 

að veita þjónustuna í umhverfi skjólstæðinga og nota athafnir sem skipta þá máli er betur hægt 

að sjá hver raunveruleg færni þeirra er (Griswold, 2003). 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Hér verður fjallað um hvaða rannsóknaraðferð var notuð, hvaða rannsóknarspurningar 

voru notaðar til hliðsjónar og hvernig rannsóknin var framkvæmd. Aðferð við val á 

þátttakendum útskýrð og hvernig niðurstöður voru gagnagreindar.  

 

Rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn, nánar tiltekið aðferð 

byggða á fyrirbærafræði. Eigindleg rannsóknaraðferð er kerfisbundin aðferð sem krefst 

nákvæmni og að farið sé eftir ákveðnum reglum en er þó ekki stöðluð aðferð. Rannsakendur 

fara til einstaklinganna sem rætt er við og reyna að skilja veröldina út frá þeirra sjónarhorni. 

Kostir eigindlegra rannsóknaaðferða er að með þeim er hægt að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu með því að fá ítarlegri upplýsingar frá viðmælendum en hægt væri að fá með 

megindlegum aðferðum á borð við spurningalista. Eigindlegar rannsóknaraðferðir geta átt vel 

við þegar verið er að skoða mál sem lítið hafa verið rannsökuð áður. Með eigindlegri 

aðferðarfræði gefst rannsakendum og viðmælendum kostur á því að staðfesta strax að það sem 

sagt er sé rétt skilið (Bailey, 1997; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 

Fyrirbærafræði  

 Í fyrirbærafræðarannsóknum er oft notast við opin viðtöl til að safna gögnum um 

fyrirbærið sem verið er að rannsaka. Rannsakendur töluðu fyrst við þátttakendur til að leita 

svara við rannsóknarspurningum en kynntu sér síðan fyrri rannsóknir og heimildir. 

Samkvæmt fyrirbærafræðinni eykur það áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar að fá fyrst 

upplýsingar hjá viðmælendum áður en leitað er upplýsinga í heimildum. Þannig er reynt að 
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komast hjá því að rannsakendur noti leiðandi spurningar og hafi þannig áhrif á svör 

þátttakenda (Fridlund og Hildingh, 2000; Hall, 2000; Rice og Ezzy, 1999).  

 

Opnar spurningar 

 Helsta markmið rannsóknarinnar var að fá skýra hugmynd um hvað átt er við þegar 

talað er um fyrirbærið „Akureyrarmódelið“. Í upphafi settu rannsakendur fram 

rannsóknarspurninguna „Hvað er Akureyrarmódelið að mati fagaðila?“ Eftir að leið á 

rannsóknina var bætt við annarri spurningu „hverjir eru helstu ávinningar af 

Akureyrarmódelinu?“ Notast var við opnar spurningar sem rannsakendur sömdu í samráði við 

leiðbeinanda. Hvert viðtal var þó einstakt og þróaðist eftir svörum viðmælenda. Opnu 

spurningarnar þróuðust eftir því sem rannsóknin vatt upp á sig en meðal annars var spurt: 

Hver er saga Akureyrarmódelsins? Hvaða ávinningur, ef einhver, er af þessu fyrirkomulagi 

fyrir hið opinbera og ekki síst fyrir notendur þjónustunnar? Byggir Akureyrarmódelið á 

einhverri hugmyndafræði eða fyrirmynd? Hvernig hefur gengið að færa verkefni frá ríki til 

sveitarfélaga? Er raunhæft að önnur sveitarfélög feti í fótspor Akureyrar? Hvað stendur í vegi 

fyrir því að fleiri sveitarfélög taki að sér sambærileg verkefni? 

 

Þátttakendur 

 Tekin voru viðtöl við sex fagmenn, þrjá karla og þrjár konur, sem tekið höfðu þátt í 

undirbúningi og/eða framkvæmd félagsþjónustunnar á Akureyri í aðdraganda þess og eftir að 

bærinn var gerður að reynslusveitarfélagi. Þar sem rannsóknin fjallar ekki á neinn hátt um 

persónuhagi skjólstæðinga félagsþjónustunnar þótti ekki þörf á að sækja um sérstakt leyfi hjá 

vísindasiðanefnd. Rannsakendur fengu þó leyfi hjá viðmælendum um að vitna mætti í orð 

þeirra í rannsóknarritgerðinni.  
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Snjóboltaúrtak 

Í upphafi voru valdir tveir viðmælendur í samráði við leiðbeinanda. Þeir síðan vísuðu á 

aðra hugsanlega viðmælendur sem höfðu þekkingu á fyrirbærinu. Þannig voru viðmælendur 

valdir þangað til þeir voru að mestu farnir að vísa hvor á annan. Þetta kallast snjóboltaúrtak 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Fyrstu viðmælendurnir voru Kristín Sóley Sigursveinsdóttir, deildarstjóri 

búsetudeildar Akureyrarbæjar, og Ólafur Torfason, forstöðumaður áfangaheimilis og 

þjónustuíbúða á Akureyri, voru valdir í samráði við leiðbeinanda. Rannsakendur báðu því 

fyrstu viðmælendur að benda á fleiri ákjósanlega þátttakendur og svo koll af kolli. Hinir 

þátttakendur voru Jón Björnsson sálfræðingur, Valgerður Magnúsdóttir sálfræðingur, Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir sálfræðingur og Þórgnýr Dýrfjörð heimspekingur. Vert er að taka fram að 

fjölmargir aðilar komu að þróun og uppbygginu félagsþjónustunnar á Akureyri. Í viðtölunum 

sem við tókum var minnst á nokkra einstaklinga sem höfðu mikil áhrif á þróunina en ekki var 

talað sérstaklega við að þessu sinni vegna smæðar rannsóknarinnar. Má þar nefna Bjarna 

Kristjánsson sem var forstöðumaður svæðisskrifstofu málefna fatlaðra, Trausta Þorsteinsson 

fyrrverandi fræðslustjóra Norðurlands eystra, Sigmund Sigfússon og Brynjólf Ingvarsson 

geðlækna á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA) og Magnús Stefánsson fyrrverandi 

yfirlækni á barnadeild FSA. Einnig var oft nefndur Björn Þorleifsson sem nú er látinn. En 

hann sá um málefni aldraðra og hafði mikil áhrif á mótun félagsþjónustunnar á Akureyri.  

 

Meðferð gagna 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 12. desember 2008 til 20. mars 2009 og tók hvert 

viðtal 40 til 70 mínútur. Rannsakendurnir, sem voru tveir, tóku sitthvort viðtalið einir en 

fjögur viðtöl tóku þeir saman. Rannsakendur hittu viðmælendur ýmist í heimahúsi eða á 

vinnustað. Í öllum tilfellum var haft samband við væntanlega viðmælendur símleiðis þar sem 
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verkefnið var kynnt og óskað eftir viðtali. Allir sem haft var samband við sýndu verkefninu 

áhuga og samþykktu að taka þátt. Viðtölin voru öll tekin upp á stafrænt upptökutæki með 

leyfi viðmælenda og einnig voru fengin leyfi til að hafa beint eftir þeim í verkefninu eftir 

þörfum. Rannsakendur fengu einnig leyfi til að hafa samband við viðmælendur aftur símleiðis 

til að fá nánari upplýsingar. Var það gert í nokkrum tilvikum. Viðtölin voru vélrituð yfir á 

tölvutækt form og kóðuð. Eftir að búið var að vélrita viðtölin var upptökunum eytt.  

 

Gagnagreining 

Gagnagreining fór fram með þeim hætti að rannsakendur lásu viðtölin yfir í sitt hvoru 

lagi og kóðuðu þau opið. Því sem næst komu þeir sér saman um nokkra kóðunarflokka. 

Viðtölin voru þá lesin aftur sitt í hvoru lagi með þessa kóðunarflokka í huga og úr því urðu til 

þrjú þemu. Viðtölin voru síðan lesin yfir enn á ný með þessi þemu í huga. Þetta var gert til að 

auka réttmæti niðurstaðna (Bogdan og Bilken, 2003) 
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR 

Hér verður fjallað um niðurstöður gagnagreiningar og rannsóknarspurningum svarað. 

Hafa ber í huga að niðurstöður eru byggðar fyrst og fremst á upplifunum og skoðunum þeirra 

fagaðila sem tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöðurnar verður að skoða í því ljósi. Ekki eru 

settar fram neinar tölulegar staðreyndir eða skoðanir annarra en þessara fagaðila. Þannig er 

ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar. Rannsóknarspurningunum verður svarað með því að 

draga upp þrjú þemu sem komu fram við gagnagreiningu. Teljum við að þessi þemu 

endurspegli undirstöðuatriði Akureyrarmódelsins. Eftirfarandi þemu komu fram: Þverfagleg 

teymisvinna, þjónusta á einni hendi og þjónustan á forsendum notenda.  

 

Þverfagleg teymisvinna 

 Flestir viðmælendur voru sammála um það hvað þverfagleg teymisvinna væri 

mikilvæg. Það er samstarf ólíkra fagaðila og stofnanna innan sveitarfélagsins. Markmiðið er 

að fagaðilar vinni saman að því að bæta líf og sjálfsbjargargetu notandans óháð 

læknisfræðilegri greiningu. Það skiptir ekki máli hvort einstaklingur er fatlaður, aldraður, 

þroskaskertur eða tímabundið veikur, markmiðið ætti alltaf að vera að auka lífsgæði 

einstaklingsins. Þó að þetta sé ekki endilega raunin í öllum tilvikum á Akureyri í dag þá er 

þetta það markmið sem viðmælendur okkar vildu sjá í þjónustu Akureyrar við sína 

skjólstæðinga. 

 

Samvinna ólíkra fagstétta 

 Hver einasta fagstétt innan heilbrigðis- og félagsþjónustunnar hefur sína 

hugmyndafræði um hvernig er æskilegast að stuðla að velferð skjólstæðinga sinna. Þó að 

þessi sýn sé ólík milli stétta stefna þær nokkurn veginn að sama markmiði. Þó að þessum 
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stéttum sé safnað saman þá er það ekki sjálfgefið að þær vinni saman sem ein heild. Til þess 

að það gerist þarf að finna sameiginlegt markmið sem allir geta sætt sig við og vinna út frá 

því. Einn viðmælenda okkar sagði: 

Við kennum fólki ekki raunverulegt þverfaglegt samstarf. Þverfaglegt 
samstarf er í mínum huga ekki það að setja mismunandi starfstéttir saman í 
hóp og vinna saman. Það gengur lengra, það gengur til dæmis það langt að 
mörkin á verkaskiptingu mega ekki vera svo stíf að það sé ekki hægt að fara 
aðeins yfir. (Viðmælandi 6) 

 

Til þess að geta fellt niður múra milli ólíkra fagstétta þurfa fagmenn að geta séð kosti 

og eiginleika þeirra ólíku fagstétta sem vinna saman. Það er að segja, hvaða getu hefur hinn 

fagmaðurinn sem hægt er að nýta í þágu heildarinnar. Þetta hugarfar er nauðsynlegt að temja 

sér til að nýta sér það samstarf sem komið er upp í núverandi þjónustu Akureyrarbæjar. 

Mikilvægt er það hugarfar að árangur „liðsins“ sem skiptir mestu máli en ekki árangur 

einstakra fagmanna. 

Hann er rosalega góður í þessu, þú veist, það er, hvernig getur hann lagt í, 
hvernig getum við búið til eitthvað sameiginlegt, og þetta, það sem við búum 
til, samvinnan og árangurinn, er sameiginlegt, þurfa ekki að hreykja sér 
persónulega eða sinni starfsstétt varðandi árangurinn það er liðið sem vinnur. 
(Viðmælandi 6) 

 

 Þetta er hægt ef fagmenn eru tilbúnir til að treysta öðrum fagmönnum. Það getur 

komið fyrir að notendur þurfi að segja sömu söguna oft og mörgum sinnum við mismunandi 

aðila. Þetta getur leitt til ruglings og óskilvirkni í þjónustuferlinu. Með þetta í huga er 

mikilvægt að einn fagaðili beri ábyrgð á samskiptum við notanda og að hinir fagmenn geta 

treyst því mati sem sá fagaðili hefur fram að færa. 

...þú átt fatlað barn þá ert þú kannski með lækni, iðjuþjálfa þess vegna, 
félagsráðgjafa. Það getur komið inn fullt af svona fagstéttum og ég held að 
það geti ekki verið mjög létt fyrir fjölskyldur að vera með og fá kannski þessi 
skilaboð frá þessari fagstétt og þessi frá næstu fagstétt. (Viðmælandi 5) 

 

 Þverfagleg vinna má þó ekki valda því að sérþekking fagstétta gleymist. Til dæmis er 

ekki gáfulegt að senda sálfræðing í að taka blóðprufu. Hafa verður í huga að einstaka 

fagstéttir hafa hlutverk og skyldur sem ekki er hægt að setja yfir á aðra.  
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Það er bara þannig að til að leysa svona mál þá þurfum við þverfaglega 
hugsun. Það eru ákveðin verk sem enginn má vinna annar en sálfræðingur 
t.d. greiningar á börnum. (Viðmælandi 2) 

 

Lífsgæði ofar greiningu  

Ólíkar læknisfræðilegar greiningar kalla á ólíkar nálganir en stefna þó að því 

markmiði að bæta líf einstaklingsins. Slíkt fyrirkomulag kann að vera mikilvægt inn á 

sjúkrastofnunum og kallar þannig á ólíkar starfsaðferðir. Þegar bráðaþjónustu er lokið tekur 

við félagsþjónustan og þar er hægt að vinna með fólki með öðrum hætti. Ekki verður hjá því 

komist að vinna með greiningar og er það ekki skoðun viðmælenda okkar að það eigi að 

stefna að því algjörlega. Aftur á móti eru viðmælendur okkar sammála um að félagsþjónusta 

eigi að snúast um að auka lífsgæði fólks og sjálfbjargargetu.  

...menn eru ekki lengur hver í sínu horni að þjónusta fatlaða og aldraða og 
aðra heldur er þetta gert á einni deild. Og skilgreiningin á þeirri deild er mjög 
eðlileg, það verður starfhæf eining út úr því að ganga útfrá sjálfsbjargagetu 
sem „central“ hugtaki, ekki elli eða fötlun heldur bara sjálfsbjargargetu og að 
það verði sérstök þjónusta sem glímir við það þegar að fullorðið fólk er ekki 
lengur sjálfbjarga eða er ekki sjálfbjarga til að búa sjálfstæðu lífi. 
(Viðmælandi 4) 

 

Að skipta þjónustunni eftir greiningum getur flækt málin fyrir notendur sem eru með 

margar greiningar. Það getur leitt til að þjónustan verði óskilvirkari og erfiðara fyrir 

notandann að fá þá þjónustu sem hann þarfnast. 

Þegar það eru einhverjir tveir sem eru að annast eitthvað tvennt sem hægt er 
að greina í sundur en er engin ástæða til að greina í sundur þegar málið snýst 
um það sama, sömu manneskjuna, sama lífið. (Viðmælandi 1) 

 

Greinilegt er að viðmælendur okkar voru nokkuð sammála um mikilvægi þverfaglegs 

samstarfs í félagsþjónustunni á Akureyri og töldu slíkt samstarf vera einkennandi fyrir 

Akureyrarmódelið. Einnig voru þeir sammála um að gott samstarf milli fagaðila og stofnana 

skili sér í betri þjónustu fyrir skjólstæðinga. 
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Þjónustan á einni hendi 

 Eitt af því sem viðmælendur okkar voru sammála um að skipti miklu máli fyrir 

félagsþjónustuna á Akureyri og er stór þáttur í hinu svokallað Akureyrarmódeli er að 

þjónustan sé á einni hendi. Með þessu er átt við að sveitafélögin sjái um alla þá grunnþjónustu 

sem þörf er á innan sveitarfélagsins. Inni í þessu er meðal annars heilsugæslan, 

félagsþjónustan, vistunarúrræði og sambýli. Þannig er ekki hagur neins að notendum sé kastað 

á milli ríkis og sveitarfélaga vegna deilna um kostnað og ábyrgð. Með því að öll þjónustan sé 

á einni hendi verður til hvatning fyrir sveitarfélagið að leitast eftir hagræðingu í rekstri og 

þjónustu. Á hinum Norðurlöndunum hefur grunnþjónustan lengi verið á hendi 

sveitarfélaganna.  

...þetta með að hafa hlutina á sömu hendi er klárlega svona módel frá 
Norðurlöndum þar sem hefur verið gengið lengra en þar eru sveitarfélögin 
með ábyrgð á þessari grunnþjónustu við fólk. (Viðmælandi 6) 

 

 Ísland hefur ekki gengið jafn langt í því að færa þjónustuna undir sveitarfélögin en 

stefnt er að því að þau taki að sér þá þjónustu 2011.  

 

Aukin hagræðing fyrir hið opinbera 

 Það er tilfinning flestra viðmælenda okkar og jafnvel sannfæring sumra að með því að 

færa öll verkefni félagsþjónustunnar frá ríki yfir til sveitarfélaga skapist rými til töluverðar 

hagræðingar fyrir hið opinbera.  

 
Það er ekki bara tilfinning heldur vitneskja mín frá þeim tíma er sú að það er 
alveg örugglega ódýrara að hafa þjónustuna svona miðað við einhverskonar 
sambærilegt þjónustustig. Ef einhver fyndi einhvern tímann út eftir tölum að 
þjónustan á Akureyri væri dýrari þá mundi ég hiklaust segja vegna þess að 
hún er meiri. En sambærileg þjónusta kostar alveg örugglega minna, ég er 
ekki í nokkrum vafa með það. (Viðmælandi 3) 

  

 Ekki er hægt að halda því fram með fullri vissu að heildarkostnaður hins opinbera 

vegna félagsþjónustunnar lækki í heild með því að færa verkefni frá ríkinu yfir til 

 



23 
 

sveitarfélaga. Þó voru viðmælendur almennt þeirrar skoðunar að slíkur flutningur hefði það í 

för með sér að hægt væri að fá betri og skilvirkari þjónustu fyrir sama fjármagn. 

En ég mundi giska á að svarið við spurningunni þinni um kostnað að 
sennilega kostar þetta fleiri krónur, eitthvað, en ég er svona nokkurn veginn 
sannfærður um án þess að geta sýnt fram á það með óyggjandi hætti að við 
séum að fá meira fyrir hverja krónu. (Viðmælandi 1) 

 

Þessi hagræðing felst meðal annars í því að þegar ábyrgðin er á einum stað verði 

tækifæri til hagræðingar augljósari. Þegar þjónustan er alfarið á hendi sveitarfélaga er ekki 

lengur „ódýrara“ að senda fólk, sem annars gæti búið heima hjá sér með aðstoð, á stofnun sem 

ríkið greiðir fyrir.  

... það er þessi ólánlega verkaskipting, sem er enn, að þegar þú ferð inn á 
stofnun þá fer ríkið að borga fyrir þig, það hefur ekki verið neinn hvati fyrir 
sveitafélögin, eins og er í Skandinavíu, að efla þjónustu við fólk til að búa 
sjálfstætt heima ef það einhverra hluta vegna, vegna veikinda eða fötlunar 
eða elli hættir að geta get það. (Viðmælandi 4) 

 

 Með því færa þjónustuna á eina hendi er verið að spara tíma, orku, og fjármuni sem 

annars hefðu farið í tvíverknað. Þetta leiðir til þess að félagsþjónustan verður þéttari og meiri 

möguleikar til að bregðast við. Þannig má nota fjármuni betur því það getur kostað töluvert 

meira að láta fólk bíða eftir þjónustu sem það þarf klárlega á að halda. Skapast þá umhverfi 

fyrir félagsþjónustuna að búa til „net“ sem grípur fólk áður en í óefni er komið. Einnig er 

hægt með samvinnu að félagsþjónustan taki við þegar fólk kemur út af sjúkrastofnunum 

þannig að það fái strax þá þjónustu sem það þarf á að halda til að ná bata.  

 

Aukin hagræðing fyrir notendur 

Sú var skoðun viðmælenda að það hefur lengi þótt galli á félagsþjónustunni hversu 

flókin hún er fyrir notendur. Þeir hafa þurft að sækja þjónustuna á mörgum stöðum og erfitt 

fyrir fólk að átta sig á réttindum sínum og hvernig það getur leitað sér aðstoðar. Eins og einn 

viðmælandi okkar benti á að til að geta fullnýtt réttindi sín þyrftu notendur að vera menntaðir 

félagsfræðingar.  
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Nefnt hefur verið að einn aðili ætti að sjá um að taka á móti notandanum og ábyrgð 

málefnum hans ætti að dreifast á sem fæstar hendur. Notandinn á að geta fengið upplýsingar 

og þjónustu á einum stað en ekki verið vísað fram og til baka innan kerfisins.  

... það á ekki að vera hægt að vísa honum [notandanum] á einhverja 
svæðisskrifsstofu eða einhversstaðar á velferðarsvið. Þetta á að vera allt 
hérna. Einstaklingurinn á að fá þjónustu. Það er einn af þessum kostum, það 
er kosturinn fyrir einstaklinginn. Þjónustan á að vera mjög aðgengileg, hann 
á að geta fengið upplýsingar á einum stað, í mesta lagi að vera vísað á milli 
hæða. (Viðmælandi 5) 
 
Það var miklu auðveldara að fá þjónustu og af því að hún var bara sótt á einn 
stað í rauninni. Þannig að ég hef aldrei verið í vafa um það að það er til mjög 
mikils að vinna í þessu með því að það eru ekki svona margir aðilar að veita 
þjónustu sem skarast, þá verða svo miklar eyður í henni og þá geta orðið 
tvíverknaðir líka. (Viðmælandi 3) 

 

 Sem dæmi um ávinning þess að færa þjónustuna á einn aðila voru viðmælendur 

sammála um að með því væri verið að auðvelda aðgengi notenda að þeirri þjónustu sem þeir 

þurfa á að halda. Það reynist mörgum erfitt að leita eftir aðstoð hins opinbera vegna fötlunar 

eða veikinda og ef kerfið er of flókið getur það valdið því að þeir leita sér ekki aðstoðar. 

 

Raunhæft annars staðar? 

 Stærð Akureyrar hefur verið nefnd sem þáttur í því hvernig gengið hefur að flytja 

verkefni frá ríkinu yfir til Akureyrarbæjar. Með stærð er þá átt við íbúafjölda og umfang 

þjónustusvæðisins. Ekki hefur talist raunhæft að færa verkefnin til fámennra bæjarfélaga enda 

er gert ráð fyrir því að þjónustusvæði sem taka að sér umrædd verkefni þurfi að vera að 

lágmarki með 8000 íbúa. Þannig eru nægjanlega margir íbúar á Akureyri til að hægt sé að 

standa undir fjölbreyttri þjónustu ólíkra fagstétta. Um leið er stærð Akureyrarbæjar ekki meiri 

en svo að fagmenn þar þekkja yfirleitt hvorn annan sem einfaldar samskipti og auðveldar 

þannig náið samstarf. Viðmælendur telja þó ekkert til fyrirstöðu að samskonar 

verkefnaskipting verði tekin upp í fjölmennari samfélögum eins og í Reykjavík. Svipuð 

þjónusta þekkist í mun stærri þjónustusvæðum en Reykjavík er.  
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...þú getur fundið eitthvað mjög svipað víða erlendis. Mér skilst til dæmis að 
þetta sé ekki langt frá þessu sem unnið er í London sko. Menn að segja sko 
að Reykjavík er svo stór, stór miðað við hvað? (Viðmælandi 6) 

 

 Til þess að hægt væri að gera það þyrfti að skipta Reykjavík niður í þjónustusvæði þar 

sem öll félagsleg þjónusta og heilsugæsla væri innan hvers svæðis. Hverfin í Reykjavík eru 

þannig að skólakerfi eru með eina skiptingu, félagsþjónustan er með eina skiptingu, 

heilsugæslan er með eina skiptingu og svo framvegis. Það er því erfitt að búa til 

þjónustusvæði nema um fáa málaflokka.  

Auðvitað er Reykjavík miklu stærra en Akureyri en ég held að það sé hægt 
að skipta þessu niður í einhver ákveðin hverfi eða fara eftir póstnúmerum, 
hægt að búa til minni kjarna. (Viðmælandi 5) 

 

Viðmælendur okkar voru almennt þeirrar skoðunar að með því að hafa þjónustuna á 

einni hendi gæti það leitt til betri þjónustu fyrir notendur og jafnvel leitt til hagræðingar fyrir 

hið opinbera. Flestir töldu þeir einnig að þetta fyrirkomulag væri raunhæft annars staðar á 

landinu með réttu skipulagi. 

 

Þjónusta á forsendum notenda 

 Mikil stofnanavæðing hefur átt sér stað í íslensku samfélagi að mati viðmælenda. 

Gekk einn svo langt að segja að Íslendingar eigi heimsmet í að geyma fólk inni á stofnunum 

og hversu lengi fólk er inni á þeim. Þrátt fyrir það hafa biðlistar aldrei verið lengri til dæmis 

eftir plássum inn á hjúkrunarheimili. Sama má segja um sambýli fyrir fatlaða en erfitt hefur 

verið fyrir fjölskyldur að fá pláss fyrir börn sín á viðeigandi sambýlum. Sem dæmi má nefna 

að einn viðmælandi okkar minntist á að í kringum árið 1996 voru dæmi um að fólk flyttist til 

Akureyrar með fötluð börn sín til að fá viðeigandi þjónustu.  

Akureyrarbær hefur unnið að því að koma á fót búsetuúrræðum þar sem sjálfstæði 

notenda er haft að leiðarljósi. Þjónustan á Akureyri var því í fararbroddi með það markmið að 

fólk byggi í heilum íbúðareiningum. Ekki í sambýlum, herbergjum eða heimavist, heldur 
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hefðu sitt heimili útaf fyrir sig. Vistheimilið á Sólborg var meðal annars lagt niður og 

vistmenn fengu að komast að í búsetuúrræðum þar sem þeir fengu þjónustu eftir þörfum. 

Þannig skapast meira svigrúm notenda fyrir sjálfstæði og einkalíf. 

Og þessi þjónusta á Akureyri var í fararbroddi með það að fólk byggi í 
rauninni í heilum íbúðareiningum, ekki sko í herbergjum, eða sambýlum, á 
heimavist heldur hefðu sitt heimili útaf fyrir sig. (Viðmælandi 3) 

 

Ein ástæðan fyrir því að svo margir búa inni á stofnunum hér á landi er skortur á 

þjónustu í nærumhverfi. Með því að veita góða grunnþjónustu heim til fólks má draga úr 

stofnanavæðingu og tíðni komu til lækna og innlagna inn á sjúkrahús og hjúkrunarheimili.  

 

Fagmennska utan stofnana 

 Fram kom að sú heilbrigðis- og félagsþjónusta sem veitt hefur verið hefur beinst 

stundum að því hvernig þægilegast er að veita þjónustuna en ekki út frá þörfum notenda. Sem 

dæmi má nefna að félagsþjónustan er oftast í boði á skrifstofutíma, frá átta á morgnana til 

fjögur á daginn, þar sem ekki þykir sæta kostnaði að manna stöður utan þess tíma. Lögð hefur 

verið nokkur áhersla á það á Akureyri að bæta þjónustu í nærumhverfi notandans. Gott dæmi 

um þetta er þjónusta við fatlaða á Akureyri sem heitir „Ráðgjöfin heim“ (Ráðgjöfin heim, 

e.d.; Helena Halldórsdóttir og Inga Dís Árnadóttir, 2008). Tilgangurinn með þessari þjónustu 

er að veita einstaklingum með fötlun af margvíslegum toga faglega aðstoð eftir þörfum.  

 
...[Ráðgjöfin heim var] sérsniðin að þörfum geðfatlaðra í upphafi. Sem 
byggir á reynslunni af því að þessi hefðbundna heimaþjónusta var ekkert að 
nýtast þeim. Þar erum við að megninu til með ófaglært starfsfólk sem kemur 
inn og er aðstoða fólk með praktíska hluti og stundum félagslega hluti líka en 
það var einhvern veginn ekkert að nýtast þessum hópi. (Viðmælandi 6) 

 

Í Ráðgjöfinni heim er lögð áhersla á að bjóða upp á faglega ráðgjöf, leiðbeiningar og 

stuðning til að takast á við ýmis verkefni daglegs lífs. Þjónustan getur bæði farið fram á 

heimili viðkomandi eða utan þess. Við þessa þjónustu vinna tveir iðjuþjálfar sem eru í 

samskiptum við fatlaða sem búa sjálfstætt á Akureyri og veita þeim þjónustu og ráðgjöf eftir 
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þörfum. Þjónustan er mjög fjölbreytt og algjörlega sniðin að einstaklingnum og aðstæðum 

hans. Þannig er komið með fagmennskuna heim til fólks og markmiðið að auka 

sjálfsbjargarviðleitni og gera hlutina með fólki en ekki fyrir það. Með þessu er verið að reyna 

að tempra þjónustuna eftir þörfum skjólstæðingsins.  

Þetta virkar hvetjandi og þjónustuþörfin metin með viðkomandi út frá 
reynslunni, hvað er það sem notandinn þarf aðstoð með. Það er mjög 
misjafnt, ekki bara milli einstaklinga heldur milli tímabila með sama 
einstaklingnum. Þannig að þetta er svona teygjuþjónusta. Þú getur kannski 
þurft stuðning á hverjum degi í einhvern tíma svo þarftu bara símtal einu 
sinni í viku. (Viðmælandi 6) 

 

Sem dæmi um það sem starfsmenn þessarar þjónustu gera er að hjálpa til við þrif, 

hjálpa til við skipulagningu á heimilishaldi, búa til stundaskrár, sækja um vinnu og vera í 

samskiptum við félagsþjónustuna fyrir hönd skjólstæðinga sinna. 

Bara alls kyns praktísk atriði sem snúa að því sko, allt að því að gera 
skattaskýrslu og negla upp nagla yfir í að finna út hvað langar mig? Hvar 
liggur minn áhugi, hvað geri ég í því, hvað finnst mér gaman, hvað fannst 
mér einu sinni gaman, getur verið að mér þyki það ennþá. (Viðmælandi 6) 
 
Þarna koma fagmenn inn sem geta í raun og veru farið inn í allt. Þeir eru að 
fara í það að þrífa en þeir eru líka tilbúnir að sinna einstaklingnum ... það 
getur líka verið allskyns ráðgjöf, samtal, fjármálaráðgjöf, allt milli himins og 
jarðar. (Viðmælandi 5) 

 

Með Ráðgjöfinni heim er verið að veita fyrirbyggjandi þjónustu. Fagmenn koma fyrr 

inn í bataferlið og fylgja því eftir en ekki að notandinn beri ábyrgð á að leita til fagmanna. 

Úttekt á Ráðgjöfinni heim leiddi í ljós að þeir sem nýttu sér þetta úrræði voru mjög ánægðir 

með það og töldu mikla þörf á úrræði sem þessu. Þeir sögðu að sjálfsbjargargeta þeirra hefði 

eflst, einangrun minnkað og lífsgæði aukist (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007).  

 

Friðhelgi einkalífsins 

 Sú hugmynd að færa þjónustu út af stofnunum og yfir í nærumhverfi notanda er liður í 

því að auka mannréttindi og frelsi þeirra sem þurfa á aðstoð að halda. Þegar einstaklingur er 

lagður inn á stofnun hefur það óneitanlega í för með skerðingu á friðhelgi einkalífsins. 
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Auðvitað er það mismunandi eftir stofnunum en alls staðar þar sem einstaklingurinn neyðist 

til að búa með öðrum, jafnvel í sama herbergi og undir stjórn einhvers annars, skerðast réttindi 

hans. Það er sama hversu velviljaðir umönnunaraðilar eru, frelsið getur aldrei verið eins og 

þegar þú býrð á eigin vegum. Frelsi einstaklingsins skerðist ekki aðeins inn á stofnunum 

heldur líka við það að þurfa að þiggja þjónustu heim til sín. Skipulag félagsþjónustu getur gert 

það að verkum að einstaklingurinn ræður ekki hvenær og hvar hann fær þá þjónustu sem hann 

þarf þegar hann þarf á henni halda.  

Samt erum við með tvíbýli og þríbýli, skiljið þið. Samt erum við með 
baðdaga, samt erum við með matartíma þar sem þú getur ekki valið um, hvað 
þú færð að borða né hvenær þú borðar og maturinn er skammtaður þótt þú 
getir það sjálfur. (Viðmælandi 1) 

 

Á stofnun er oft praktísk nauðsyn að reglur séu settar miðað við þann sem þarf mesta 

aðhaldið og eftirlit. Það getur því skert frelsi þeirra sem ekki þurfa jafn mikið eftirlit og telja 

sig geta búið/lifað án þessara reglna. Sem dæmi má nefna að á sumum stofnunum er öllum 

skammtaður matur á diskinn því sumir eru ófærir um að gera það sjálfir.  

Þannig að ef einn þarf að hafa kexskápinn læstan, þá er hann læstur fyrir alla. 
Það er svo auðvelt að átta sig á þessu en samt gengur okkur hægt að gera 
eitthvað í þessu. (Viðmælandi 1) 

 

Hver og einn einstaklingur á því að geta gert grein fyrir því hvað hann vill án þess að 

vera með óraunhæfar kröfur, heldur kröfur út frá því sem telst eðlilegt og til hefðbundinna 

lágmarksréttinda. Lágmarksréttindi eins og athafnafrelsi og friðhelgi einkalífsins. Að enginn 

fari inn á heimili annars að honum forspurðum. Að fólk sé ekki undir óþörfu eftirliti heima hjá 

sér eða á öðrum stöðum þar sem venjulega má gera ráð fyrir að friðhelgi einkalífsins eigi við. 

Þeir sem þurfa á þjónustu að halda meta þessi réttindi ekki minna en annað fólk.  

Hugsið ykkur ef það væru settar upp myndavélar heima hjá ykkur. Hugsið 
ykkur að þið þyrftuð að búa við það að hver sem er gæti loggað sig inn, 
djöfull boraði hann í nefnið núna, er hann með höndina ofan í brók o.s.frv. og 
þetta finnst fólki algjörlega óhugsandi. (Viðmælandi 1) 
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 Fram kom að það þarf að eiga sér stað hugarfarsbreyting. Þar sem þjónustan er 

aðlöguð að hugmyndum og þörfum notenda en ekki þeirra sem veita hana. Notendur 

félagsþjónustu ættu því að vera meira eins og viðskiptavinir heldur en þegjandi þiggjendur.  

Allir geta lent í þeirri aðstöðu einhvern tímann á lífsleiðinni að slasast eða verða veikir 

eða þurft á þjónustu að halda. Því ætti fólk að hugsa til þess hvernig þjónustu það vildi sjá ef 

það þyrfti á henni að halda.  

 

Samantekt 

 Allir þátttakendur eru sammála um það að Akureyrarmódelið er hugtak sem nær 

yfir þróun félagsþjónustunnar á Akureyri í kjölfar þess að það varð reynslusveitarfélag. Þó að 

hugtakið hafi fyrst komið fram í sambandi við búsetuúrræði geðfatlaðra þá hefur það smá 

saman náð yfir alla félagsþjónustuna á Akureyri. Þátttakendur telja að Akureyrarmódelið sé 

byggt á þremur grunnstoðum eins og hefur verið fjallað um í þessum kafla, það er þverfagleg 

teymisvinna, þjónustan á einni hendi og þjónustan á forsendum notenda.  

 Akureyrarmódelið er það að margar stofnanir sem tilheyra víðast annarsstaðar bæði 

ríki og sveitafélagi vinna saman. Verkefnum er stýrt af þverfaglegum hópi stjórnenda og með 

mjög þéttri samvinnu. Þessi samvinna nær líka til þeirra aðila sem eru innan annarra stofnana. 

Með því að hafa þjónustuna á einni hendi er verið að fækka hindrunum í vegi notenda sem eru 

síst í stakk búnir að rata í gegnum það völundarhús sem félagsþjónustan óneitanlega er fyrir 

marga.  

 Viðmælendur eru einróma sammála um að mikið framfaraskref hefur átt sér stað í 

félagsþjónustu með yfirfærslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga. Engin þeirra vill ganga 

skrefið til baka og færa verkefnin aftur til ríkisins. Að sama skapi eru allir sammála um það að 

kerfið er ekki fullkomið en talsverð framþróun hefur átt sér stað. Ganga má þó enn lengra í 

þessum efnum. 
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 Rannsókn þessi takmarkast við sex fagaðila og þeirra skoðanir og upplifanir á þróun 

félagsþjónustunnar á Akureyri. Því er ekki hægt að alhæfa um þær niðurstöður sem eru settar 

hér fram. Ekki er leitast við að fá skoðanir og upplifanir notenda, aðstandenda þeirra né 

almenns starfsfólks sem vinnur í félagsþjónustu Akureyrarbæjar. Niðurstöðurnar verður því 

að skoða í því ljósi. Það er verðugt efni í aðra rannsókn að skoða upplifanir annarra aðila sem 

eiga hlut að máli. Einnig er ekki fjallað sérstaklega um kostnað eða fjárhagslegan ávinning og 

ekki vísað í neinar tölulegar staðreyndir um kostnaðarliði. Það kemur þó skýrt fram hjá 

viðmælendum okkar að þeir telja að betri þjónusta fáist fyrir sömu fjármuni með því að 

sveitarfélög taki yfir félagsþjónustuna alfarið. Viðmælendur eru almennt þeirrar skoðunar að 

bæði hagur notenda og þjónustuveitenda sé betur tryggður með öflugu samstarfi og 

mannúðlegum sjónarmiðum í þjónustu.  

 Þessar niðurstöður ríma vel við hugmyndafræði iðjuþjálfunar um þjónustu í 

nærumhverfi og á forsendum notenda. Í kanadísku hugmyndafræðinni um Eflingu iðju er 

sérstaklega tekið fram að uppbygging stjórnsýslunnar hefur margvísleg áhrif á réttindi 

notenda og þá þjónustu og þau tækifæri sem þeir hafa. 

Fyrr á þessu ári, eða í mars 2009, skrifuðu ríkisstjórn Íslands og Samband íslenskra 

sveitarfélaga undir viljayfirlýsingu um að færa málefni fatlaðra alfarið undir stjórn 

sveitarfélaga árið 2011. Í þessari yfirlýsingu kemur fram að góður árangur hefur náðst hjá 

þeim sveitarfélögum sem hafa nú þegar tekið yfir þessi málefni í kjölfar setningu laga um 

reynslusveitarfélög. Er þar meðal annars átt við reynslu Akureyrarbæjar og með því er átt við 

Akureyrarmódelið. Nú þegar stefnt er að því að sveitarfélög um allt land taki að sér málefni 

fatlaðra er mikilvægt að læra af þeirri reynslu sem nú þegar er til staðar.  

Við erum sannfærðir um að þessi rannsókn geti nýst í þeirri vinnu sem framundan er í 

uppbyggingu félagsþjónustu á Íslandi undir stjórn sveitarfélaga. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru þó bara hluti af lærdómsferlinu. Til þess að fá heildaryfirsýn yfir ávinning af 
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breyttri verkaskiptingu þarf að skoða fleiri þætti eins og tölulegar upplýsingar um árangur í 

þjónustu, hagræðingu og eins og áður segir, upplifun fleiri en fagaðila. Mikilvægt er að kanna 

ánægju notenda á Akureyri og gagnlegt væri að bera upplifanir þeirra saman við upplifanir 

notenda annars staðar á landinu.  
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