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Ágrip	

Í	 ritgerð	 þessari	 er	 leitast	 við	 að	 svara	 spurningunni	 „hvernig	 má	 styðja	 við	 sjálfræði	 á	

heimilum	einstaklinga	með	mikla	stuðningsþörf?“	og	vísar	titill	ritgerðarinnar	til	þess	að	eiga	

sér	hjálparhellu	sem	er	tilbúin	að	aðstoða	ef	þarf.	Fræðileg	umfjöllun	snýr	að	kenningum	sem	

fram	 hafa	 komið	 um	 sjálfræði	 og	 verður	 þá	 sérstaklega	 fjallað	 um	 kenningar	 um	

aðstæðubundið	sjálfræði.	Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	byggir	á	

hugmyndinni	 um	 aðstæðubundið	 sjálfræði	 og	 er	 sú	 sýn	 á	 sjálfræði	 einkar	mikilvæg	 þegar	

kemur	að	 stuðningi	 við	 sjálfræði	 einstaklinga	með	mikla	 stuðningsþörf.	Ásamt	því	 að	 fjalla	

um	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	 verður	 farið	 yfir	 aðra	 lagalega	

þætti	sem	snúa	að	sjálfræði	fatlaðra	einstaklinga.		

Til	 þess	 að	 veita	 innsýn	 í	 aðstæður	 þar	 sem	 styðja	má	 betur	 við	 sjálfræði	 á	 heimilum	

einstaklinga	með	mikla	stuðningsþörf	voru	tekin	fyrir	þrjú	dæmi.	Dæmin	voru	skoðuð	útfrá	

mögulegum	ástæðum	þess	að	stuðningi	við	sjálfræði	var	ábótavant	ásamt	því	að	lagðar	voru	

fram	tillögum	að	leiðum	sem	styðja	við	sjálfræði.	Þetta	verkefni	snýr	að	því	að	skoða	þætti	

sem	styðja	við	sjálfræði	á	eigin	heimili	ásamt	því	að	beina	sjónum	að	þeim	mikilvæga	rétti	

fatlaðra	einstaklinga	að	stutt	sé	við	sjálfræði	þeirra	með	viðeigandi	aðstoð.	Nauðsyn	þess	að	

litið	 sé	 á	 sjálfræði	 sem	 eðlilegan	 þátt	 í	 starfi	 með	 fólki	 með	 mikla	 stuðningsþörf	 og	 að	

stuðningur	við	sjálfræði	 sé	eitt	af	 forgangsatriðum	þegar	kemur	að	því	að	þjónusta	 fatlaða	

einstaklinga	og	þá	sérstaklega	á	eigin	heimili.	
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bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	
um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	

með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti	 en	 ber	 sjálf	 ábyrgð	 á	 því	 sem	missagt	 kann	 að	 vera.	 Þetta	
staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	8.maí	2018	
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Elísabet	Ýr	Bjarnadóttir	
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1 Inngangur		

Ástæða	þess	að	ég	hóf	nám	í	þroskaþjálfafræðum	við	Háskóla	 Íslands	er	sú	að	ég	vann	um	

tíma	á	búsetukjarna	þar	sem	blandaður	hópur	fatlaðra	einstaklinga	á	heima.	Þarna	fann	ég	

hversu	mikilvægt	það	er	að	styðja	við	sjálfræði	einstaklinga	sem	þurfa	aðstoð	 í	daglegu	 lífi	

ásamt	því	að	upplifa	aðstæður	þar	sem	mér	fannst	vanta	upp	á	stuðning	við	sjálfræði.	Ég	fór	í	

námið	með	þá	hugmynd	á	bakvið	eyrað	að	bæta	 líf	 einstaklinga	með	því	meðal	annars	að	

styðja	við	 sjálfræði	þeirra	þegar	ég	yrði	 sjálf	 starfandi	þroskaþjálfi.	Hér	 í	 lokaverkefni	mínu	

mun	ég	fjalla	um	þetta	málefni.	Sjálfræði	á	eigin	heimili	snertir	breiðan	hóp	einstaklinga	en	

hér	 mun	 ég	 beina	 sjónum	 að	 stuðningi	 við	 sjálfræði	 á	 heimilum	 einstaklinga	 með	 mikla	

stuðningsþörf.	Markmið	 þessa	 verkefnis	 er	 að	 fjalla	 um	mikilvægi	 sjálfræðis	 ásamt	 því	 að	

benda	á	aðstæður	þar	sem	ekki	er	stutt	við	sjálfræði.	Jafnframt	að	benda	á	leiðir	til	að	styðja	

við	sjálfræði	einstaklinga	með	mikla	stuðningsþörf.		

Verkefninu	 mun	 ég	 skipta	 upp	 í	 þrjá	 hluta.	 Í	 fyrsta	 hluta	 verður	 farið	 yfir	

hugmyndafræðileg	og	lagaleg	skilyrði	fyrir	sjálfræði	fólks	sem	þarf	mikinn	stuðning	í	daglegu	

lífi.	Ég	mun	fjalla	um	hugtakið	sjálfræði	og	hvernig	skal	skilja	það.	Í	kjölfarið	mun	ég	fjalla	um	

ólíkar	 kenningar	og	hugmyndir	um	sjálfræði	 sem	komið	hafa	 fram	á	 sjónarsviðið	 í	 gegnum	

tíðina.	 Þá	 verður	 sérstaklega	 fjallað	 um	 aðstæðubundið	 sjálfræði.	 Skoðað	 verður	 hvernig	

íslensk	löggjöf	styður	sjálfræði	fatlaðra	einstaklinga	ásamt	sáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	um	

réttindi	fatlaðs	fólks.		

Í	öðrum	hluta	verður	 fjallað	um	hvers	vegna	það	getur	 reynst	erfitt	að	virða	sjálfræði.	

Þar	mun	ég	segja	 frá	aðstæðum	eða	atvikum	af	vettvangi	þar	sem	ekki	er	hugað	að	því	að	

styðja	við	sjálfræði	einstaklinga	með	mikla	stuðningsþörf	á	þeirra	eigin	heimili.	Dæmin	þrjú	

sem	 varpað	 verður	 fram	 eru	 nafnlaus	 og	 eru	 þau	 blanda	 af	 eigin	 reynslu	 og	 aðstandenda	

mikið	fatlaðra	einstaklinga.	Þau	eru	ekki	sett	fram	til	alhæfingar	heldur	til	þess	að	sýna	betur	

þá	stöðu	og	aðstæður	sem	einstaklingar	sem	þurfa	mikinn	stuðning	í	daglegu	lífi	geta	þurft	

að	búa	við.	Slíkt	innsæi	er	nauðsynlegt	til	að	geta	rætt	bæði	hvers	vegna	sjálfræði	þeirra	er	

ekki	 virt	og	hvernig	mögulegt	væri	að	 styðja	við	það.	 Í	 kjölfarið	varpa	ég	 fram	mögulegum	

ástæðum	þess	að	ekki	var	stutt	við	sjálfræði	einstaklinganna.		
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Í	þriðja	hluta	fer	ég	yfir	tillögur	að	leiðum	til	þess	að	styðja	betur	við	sjálfræði	í	svipuðum	

aðstæðum	með	það	 að	 leiðarljósi	 að	 svara	 rannsóknarspurningu	minni:	Hvernig	má	 styðja	

við	sjálfræði	á	heimilum	einstaklinga	með	mikla	stuðningsþörf?	
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2 Sjálfræði	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 sjálfræði	 út	 frá	 mismunandi	 hugmyndum	 og	 kenningum	

ólíkra	 fræðimanna	 til	 þess	 að	 varpa	 fram	 nokkrum	 hliðum	 á	 þessu	 flókna	 hugtaki.	 Fjallað	

verður	 sérstaklega	um	aðstæðubundið	 sjálfræði	 og	mikilvægi	 þess	 í	 tengslum	við	 sjálfræði	

einstaklinga	 með	 mikla	 stuðningsþörf.	 Einnig	 verður	 farið	 yfir	 hvernig	 sjálfræði	 birtist	 í	

íslenskum	 lögum	og	 í	 samningi	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks.	 En	 áður	 en	

lengra	er	haldið	er	vert	að	dýpka	skilning	á	sjálfræðishugtakinu.	

2.1 	Hvað	er	sjálfræði?	

Sjálfræði	þýðir	að	ráða	sér	sjálfur	og	virðist	hugtakið	í	fyrstu	sýn	einfalt,	en	þegar	við	köfum	

dýpra	 til	 þess	 að	 skilja	 hvað	 felst	 í	 því	 að	 ráða	 sér	 sjálfur	 þá	 verður	 svarið	 mun	 flóknara	

(Ástríður	 Stefánsdóttir	 og	Vilhjálmur	Árnason,	 2004).	 Til	 þess	 að	dýpka	 skilning	 á	 því	 hvað	

sjálfræði	felur	í	sér	er	gagnlegt	að	velta	upp	þremur	meginatriðum	sem	vert	er	að	skoða	í	því	

sambandi.	Þessi	atriði	eru:		

• Að	hafa	rými	til	athafna.	

• Að	geta	nýtt	sér	rýmið	til	athafna.	

• Að	kjósa	að	nýta	sér	rýmið	til	athafna	á	sinn	hátt.	

Það	að	hafa	rými	til	athafna	er	mikilvægur	þáttur	 í	því	að	teljast	sjálfráða.	Að	vera	 laus	við	

yfirráð	 annarra	 er	 mikilvægt	 í	 þessu	 samhengi	 og	 hægt	 að	 líta	 á	 það	 þannig	 að	 ef	

einstaklingur	 er	 þvingaður	 til	 athafna	 ræður	 hann	 sér	 ekki	 sjálfur.	Hvort	 sem	þvingunin	 er	

bein	 eða	 óbein.	 Eins	 og	 gefur	 að	 skilja	 þá	 er	 einstaklingur	 aldrei	 alveg	 frjáls	 undan	 öllum	

hömlum	og	snýst	 líf	okkar	að	mörgu	leyti	um	það	að	takast	á	við	aðstæðubundnar	hömlur.	

Þar	af	 leiðandi	er	það	aldrei	þannig	 í	mannlegu	sjálfræði	að	einstaklingur	hafi	 fulla	stjórn	á	

aðstæðum.	 En	mannlegt	 sjálfræði	 snýst	 um	 það	 að	maður	 taki	 sjálfstæða	 ákvörðun	 útfrá	

valkostum	sem	í	boði	eru	og	sé	ekki	þvingaður	við	valið	(Ástríður	Stefánsdóttir	og	Vilhjálmur	

Árnason,	2004).	

Að	geta	nýtt	sér	rýmið	til	athafna	felur	það	í	sér	að	einstaklingurinn	þekki	alla	þá	valkosti	

sem	 hann	 hefur	 hverju	 sinni	 (Ástríður	 Stefánsdóttir	 og	 Vilhjálmur	 Árnason,	 2004).	 Þessu	

atriði	er	hægt	að	skipta	í	tvennt.	Í	fyrsta	lagi	þarf	að	vera	færni	til	staðar	hjá	einstaklingnum	



9	

til	þess	að	skilja	og	meta	valkosti	sína.	Í	öðru	lagi	þarf	að	vera	öruggt	að	einstaklingurinn	sé	

vel	upplýstur	um	kostina	sem	standa	til	boða.	Í	þessu	samhengi	er	deginum	ljósara	að	hæfni	

einstaklingsins	 hefur	 áhrif	 á	 sjálfræði	 hans.	 Hér	 er	 ekki	 átt	 við	 að	 fólk	 sé	 beint	 þvingað	 til	

ákvarðanatöku	heldur	geta	villandi	og	skertar	upplýsingar	dregið	verulega	úr	sjálfræði	með	

því	 að	 minnka	 það	 rými	 sem	 einstaklingurinn	 hefur	 til	 athafna	 (Ástríður	 Stefánsdóttir	 og	

Vilhjálmur	Árnason,	2004).	

Til	þess	að	virða	sjálfræði	einstaklingsins	þarf	að	leyfa	honum	að	lifa	sínu	lífi	á	hans	eigin	

forsendum	 (Ástríður	 Stefánsdóttir	 og	 Vilhjálmur	 Árnason,	 2004).	 Það	 er	mikilvægt	 að	 gefa	

einstaklingnum	frelsi	til	þess	að	kjósa	að	nýta	sér	rýmið	til	athafna	á	sinn	hátt.	Það	felur	í	sér	

að	þó	að	maður	sé	ósammála	eða	telji	 lifnaðarhætti	benda	til	ósjálfræðis	og	telji	þá	jafnvel	

vera	heimskulega	þá	sé	það	frelsi	einstaklingsins	og	hluti	af	sjálfræði	hans.	Til	þess	að	taka	

þetta	 saman	 má	 segja	 að	 einstaklingur	 sé	 sjálfráða	 sem	 er	 ekki	 þröngvað	 til	 að	 fallast	 á	

gildismat	annarra.	Ásamt	því	að	móta	aðstæður	sínar	í	ljósi	eigin	gildismats	og	hafa	hæfni	til	

að	breyta	í	samræmi	við	það	(Ástríður	Stefánsdóttir	og	Vilhjálmur	Árnason,	2004).	

2.2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Til	eru	nokkrar	ólíkar	kenningar	um	sjálfræði	sem	byggja	á	mismunandi	grunnhugmyndum.	

Fræðimenn	 eins	 og	 heimspekingarnir	 Kant	 (1785/2003)	 og	 Dworkin	 (1988)	 hafa	 sett	 fram	

hefðbundnar	kenningar	um	sjálfræði	en	þær	hafa	verið	gagnrýndar	af	ýmsum	fræðimönnum.	

Áhrifamest	 í	dag	er	gagnrýni	feminískra	fræðimanna	sem	benda	á	mikilvægi	aðstæðna	fyrir	

sjálfræði.	 Dæmi	 um	 kenningar	 í	 þeim	 anda	 eru	 hugmyndir	 um	 sjálfræði	 í	 anda	 Meyers	

(1999/2000),	Mackenzie	og	Stoljar	(2000).	Ég	mun	nú	gera	hugmyndum	þessara	fræðimanna	

örstutt	skil.		

Kant	 setti	 fram	 hugmynd	 um	 sjálfið	 og	 sjálfræði	 sem	 er	 ein	 af	 þeim	 þekktustu	 um	

hugtakið.	Kant	(1785/2003)	leggur	ríka	áherslu	á	skynsemi	og	frelsi	viljans,	að	maðurinn	setji	

eigin	 lögmál.	 Val	 mannsins	 er	 sjálfsprottið	 fremur	 en	 að	 það	 mótist	 af	 utanaðkomandi	

áhrifum.	 Dworkin	 (1988)	 skrifar	 í	 anda	 Kant	 að	 sjálfræði	 mótist	 af	 innri	 öflum	 fremur	 en	

utanaðkomandi	 áhrifum.	 Hann	 telur	 sjálfræði	 vera	 eitthvað	 sem	 er	 túlkað	 á	 mismunandi	

hátt,	 stundum	 sem	 frjáls	 vilji	 og	 stundum	 sem	 frelsi.	 Sjálfræði	 sé	 eftirsóknarvert	 og	 í	 raun	

einkenni	manneskjunnar	og	megi	 líkja	því	við	reisn,	sjálfstæði,	sjálfsþekkingu,	ráðvendni	og	

ábyrgðarkennd.	 Dworkin	 setti	 fram	 hugmyndina	 stigveldi	 langana.	 Samkvæmt	 þeirri	
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hugmynd	er	fyrsta	stigs	löngun	hversdagsleg	löngun	og	annars	stigs	löngun	sé	í	raun	löngun	

um	löngun.	Þegar	annars	stigs	löngun	og	athöfn	fara	saman	er	maður	sjálfráða.	Með	því	er	

átt	 við	 að	 hægt	 sé	 að	móta	 yfirvegaðan	 vilja	 þar	 sem	 ein	 löngun	 er	 tekin	 fram	 yfir	 aðra.	

Þessar	 hefðbundnu	 kenningar	 virðast	 ganga	 útfrá	 því	 að	 maðurinn	 gegni	 ekki	 skyldum	

gagnvart	öðrum	og	sé	ekki	öðrum	háður	 (Dworkin,	1988).	Þessi	 sýn	á	 sjálfræði	hefur	verið	

gagnrýnd	þar	sem	hún	líti	ekki	til	þeirra	áhrifa	sem	kúgun	og	undirokun	veldur	ásamt	því	að	

gera	 ekki	 ráð	 fyrir	 þeim	 fjölbreyttu	 tengslum	 sem	einstaklingur	 á	 við	 aðrar	manneskjur	 og	

undanskilji	því	áhrif	þeirra	á	hana	(Mackenzie	og	Stoljar,	2000).	Hugmyndin	um	að	maðurinn	

sé	óháður	öðrum	manneskjum	er	einnig	gagnrýnd	með	þeim	rökum	að	óháð	sjálf	geti	í	raun	

ekki	staðist	því	það	verði	að	taka	mið	af	uppruna	og	tilurð	til	þess	að	gera	grein	fyrir	sjálfinu	

(Meyers,	1999/2010).		

Dworkin	(1988)	segir	það	brot	á	sjálfræði	einstaklings	þegar	komið	er	fram	við	hann	af	

forræðishyggju	og	 líkir	því	við	valdarán.	Forræðishyggja	er	þegar	dómgreind	einstaklings	er	

vanmetin	með	þeim	afleiðingum	að	honum	er	gert	það	ómögulegt	að	ráða	sér	sjálfur	með	

einhverjum	hætti	og	orsakast	forræðishyggja	oft	af	tilhneigingu	til	ofverndunar	einstaklinga	

sem	minna	mega	 sín	 (Ástríður	 Stefánsdóttir	 og	 Vilhjálmur	 Árnason,	 2004).	 Jafnframt	 telur	

Dworkin	(1988)	það	að	hindra	einstakling	í	því	að	gera	það	sem	hann	langar	til	sé	röskun	á	

frelsi	hans	og	til	þess	að	beita	þvingun	þurfi	að	vera	öruggt	að	það	sé	þeim	til	bóta	sem	þurfi	

að	þola	þvingunina.	Vilhjálmur	Árnason	(2003)	hefur	fjallað	um	hversu	erfitt	það	er	að	finna	

jafnvægi	 á	 milli	 sjálfræðis	 og	 forræðis	 þegar	 litið	 er	 til	 sambands	 á	 milli	 fagmanns	 og	

þjónustunotanda.	 Hann	 segir	 jafnframt	 að	 það	 sé	 eðlilegt	 að	 í	 ákveðnum	 tilvikum	 ráði	

skjólstæðingur	alfarið	og	taki	sínar	ákvarðanir	sjálfur	á	meðan	það	væri	óábyrgt	af	fagmanni	

að	 taka	ekki	ákvarðanir	 fyrir	hann	 í	öðrum	tilvikum,	en	ávallt	 skal	það	vera	með	hagsmuni	

skjólstæðings	að	leiðarljósi.	Þegar	skjólstæðingur	er	talinn	óhæfur	til	að	meta	eigin	aðstæður	

og	 taka	 ákvarðanir	 er	 mikilvægt	 að	 komast	 að	 rót	 vandans	 og	 íhuga	 af	 hverju	 það	 stafar	

(Vilhjálmur	Árnason,	2003).	Ef	vanhæfnin	stafar	af	upplýsingaskorti	þar	sem	valkostir	eru	ekki	

allir	uppi	á	borðinu	verður	að	bæta	úr	því	með	því	að	vera	 fullviss	um	að	þjónustunotandi	

hafi	 allar	 þær	 upplýsingar	 sem	 hann	 þarf	 til	 þess	 að	 geta	 tekið	 ákvörðun	 (Ástríður	

Stefánsdóttir	og	Vilhjálmur	Árnason,	2004).	
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2.3 Aðstæðubundið	sjálfræði	

Feminískir	fræðimenn	hafa	bent	á	mikilvægi	þess	að	skoða	aðstæður	við	sjálfræði	og	að	horft	

sé	á	persónulegt	sjálfræði	sem	hæfni	sem	er	í	stöðugri	þróun	og	umhverfið	eigi	þátt	í	mótun	

þess	 (Guðrún	V.	Stefánsdóttir,	Kristín	Björnsdóttir	og	Ástríður	Stefánsdóttir,	2014).	Meyers	

(1999/2010)	gagnrýnir	hugmyndir	um	óháð	sjálf	og	bendir	á	þá	staðreynd	að	taka	verði	tillit	

til	 tilurðar	 og	 uppruna	 þegar	 gert	 er	 grein	 fyrir	 sjálfinu.	 Jafnframt	 segir	 hún	 að	 skilja	 þurfi	

sjálfið	útfrá	félagslegu	samhengi	og	að	viðurkenna	þurfi	margbreytileika	okkar	og	tilfinningar.	

Mackenzie	og	Stoljar	 (2000)	segja	að	kenningar	um	aðstæðubundið	sjálfræði	verði	að	gera	

ráð	fyrir	þeim	félagslegu	tengslum	og	þáttum	sem	mynda	og	móta	sjálfskilning	einstaklinga	

sem	til	eru	í	tilteknum	aðstæðum.	Sjónum	er	því	beint	að	því	hvernig	sjálfræði	einstaklingsins	

mótast	af	sjálfstrausti,	sjálfsvirðingu	og	sjálfsmynd	ásamt	því	að	horfa	til	áhrifa	umhverfisins	

á	þessa	þætti.	Einnig	eru	tengsl	á	milli	kúgunar	einstaklinga	og	sjálfræðis	í	brennidepli	og	er	

þá	 sérstaklega	 átt	 við	 innri	 kúgun	 (Mackenzie	 og	 Stoljar,	 2000).	 Innri	 kúgun	 er	 þegar	

einstaklingur	 telur	 það	 eðlilegt	 að	 eiga	 ekki	 sömu	möguleika	 og	 einstaklingar	 sem	 tilheyra	

öðrum	hóp	(Meyers,	2010).	Einstaklingur	sem	upplifir	 innri	kúgun	telur	sig	hafa	minni	getu	

en	eðlilegt	þykir	og	gerir	sér	þar	af	 leiðandi	minni	væntingar	 (Meyers,	2010,	Stoljar,	2013).	

Kenningar	um	aðstæðubundið	sjálfræði	varpa	 fram	þeirri	hugmynd	að	 félagsleg	kúgun	geti	

átt	sér	stað	þegar	einstaklingur	hefur	skerta	möguleika	til	þess	að	þroska	hæfni	sína	til	þess	

að	vera	sjálfráða.	Samskipti	þar	sem	valkostir	einstaklingsins	eru	takmarkaðir	er	meðal	þess	

sem	getur	skert	möguleika	til	þess	að	þroska	þessa	hæfni	(Mackenzie	og	Stoljar,	2000).	

Aðstæðubundið	sjálfræði	dregur	fram	mikilvægi	umhverfisins	og	tengsla	við	annað	fólk	

(Guðrún	 V.	 Stefánsdóttir,	 Kristín	 Björnsdóttir	 og	 Ástríður	 Stefánsdóttir,	 2014).	 Kenningin	

rökstyður	 einnig	 mikilvægi	 þess	 að	 gefa	 einstaklingum	 svigrúm	 til	 þess	 að	 þróa	 með	 sér	

sjálfræði	 og	 þeir	 studdir	 til	 að	 taka	 eigin	 ákvarðanir.	 Sú	 sýn	 sem	 aðstæðubundið	 sjálfræði	

gengur	 út	 frá	 er	 sú	 að	 tengsl	 sem	 við	 eigum	 við	 hvert	 annað	 hafa	 mótandi	 áhrif	 á	

persónuleika	 okkar.	 Samkvæmt	 því	 mótumst	 við	 hvert	 af	 öðru	 og	 berum	 því	 gagnkvæma	

ábyrgð	 (Guðrún	 V.	 Stefánsdóttir,	 Kristín	 Björnsdóttir	 og	 Ástríður	 Stefánsdóttir,	 2014).	

Aðstæðubundið	sjálfræði	viðurkennir	þátt	umhverfis	sem	forsendu	þess	að	einstaklingur	geti	

eftir	eigin	gildismati	mótað	líf	sitt	(Ástríður	Stefánsdóttir,	2012).	
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2.4 Birtingarmynd	sjálfræðis	í	lagalegu	umhverfi	

Hér	verður	fjallað	um	hvar	og	hvernig	sjálfræði	kemur	fram	í	 lögum,	samningur	Sameinuðu	

þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	 verður	 í	 brennidepli	 og	 þá	 sérstaklega	 12.	 grein	

samningsins	 sem	 fjallar	 um	 gerhæfi.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	 persónulega	 talsmenn,	

réttindagæslumenn	 og	 þeirra	 hlutverk	 þegar	 kemur	 að	 stuðningi	 við	 sjálfræði	 fatlaðra	

einstaklinga.	Þá	verður	einnig	fjallað	um	sérfræðiteymi	sem	skipað	er	af	ráðherra	en	hlutverk	

þess	er	að	draga	úr	beitingu	nauðungar	í	þjónustu	við	fatlaða	einstaklinga.		

2.4.1 Samningur	sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	

Í	formálsorðum	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	segir	meðal	annars	

að	 það	 skuli	 „viðurkenna	 gildi	 þess	 fyrir	 fatlað	 fólk	 að	 vera	 sjálfrátt	 og	 sjálfstætt,	 meðal	

annars	að	hafa	frelsi	til	að	taka	eigin	ákvarðanir.“	(Sameinuðu	þjóðirnar,	2007).	Samkvæmt	4.	

grein	 samningsins	 eru	 aðildarríkin	 skyldug	 til	 þess	 að	 aðlaga	 sína	 almennu	 löggjöf	 að	

samningnum	og	þýðir	það	að	afnema	þurfi	 lög	sem	brjóta	 í	bága	við	samninginn.	 Í	3.	grein	

samningsins	er	fjallað	um	virðingu	fyrir	sjálfræði	einstaklinga	og	meðfædda	göfgi	þeirra.	Þar	

er	tekið	fram	að	virða	skuli	sjálfræði	og	frelsi	til	ákvarðanatöku	ásamt	því	að	leggja	bann	við	

mismunun	til	þess	að	fatlað	fólk	geti	tekið	þátt	í	samfélaginu	án	aðgreiningar.	Quinn	(2009)	

fjallar	um	gildin	sem	koma	fram	í	3.	grein	og	telur	þau	vera	verndandi	og	hvetjandi	ásamt	því	

að	 falla	vel	að	kenningum	um	aðstæðubundið	sjálfræði.	Gildin	verndi	gegn	valdbeitingu	og	

séu	 valdeflandi	 fyrir	 fatlaða	 einstaklinga	 til	 þess	 að	 nýta	 tækifærin	 sem	 koma	 frá	

jafnréttisstefnumörkun	(Quinn,	2009).		

Ein	af	lykilsetningum	12.	greinar	samningsins	er	„Aðildaríkin	skulu	viðurkenna	að	fatlað	

fólk	njóti	gerhæfis	til	jafns	við	aðra	á	öllum	sviðum	lífsins.“	(Sameinuðu	þjóðirnar,	2007).	En	

til	þess	að	útskýra	orðið	gerhæfi	þá	er	það	hæfi	til	að	ráða	sér	sjálfur	og	fara	sjálfur	með	sín	

réttindi	samkvæmt	lögum.	Þar	af	leiðandi	er	þetta	einkar	mikilvæg	grein	þegar	styðja	skal	við	

sjálfræði	fatlaðra	einstaklinga.	Það	er	gengið	út	frá	því	að	rétturinn	sé	til	staðar	hjá	fötluðum	

einstakingum	rétt	eins	og	hjá	öðrum.	Þar	sem	einstakling	skortir	hæfni	til	að	meta	aðstæður	

eða	valkosti	eigi	þeir	rétt	á	að	fá	stuðning	til	að	nýta	sinn	rétt	(Ástríður	Stefánsdóttir,	2012).	Í	

12.	grein	segir	að	tryggt	skuli	að	fatlaðir	einstaklingar	hafi	aðgengi	að	þeim	stuðningi	sem	til	

þarf	þegar	þeir	nýta	gerhæfi	 sitt.	Þá	kemur	einnig	 fram	að	við	beitingu	gerhæfis	 skuli	allur	

stuðningur	 og	 aðferðir	 fela	 í	 sér	 árangursríkar	 og	 viðeigandi	 verndarráðstafanir.	 Með	
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verndarráðstöfunum	 er	 átt	 við	 að	 tryggja	 að	 aðstoð	 og	 aðferðir	 sem	 virði	 óskir,	 vilja	 og	

réttindi	 þess	 einstaklings	 sem	 nýtur	 aðstoðar	 við	 beitingu	 gerhæfis	 (Sameinuðu	 þjóðirnar,	

2007).	Með	þessari	 grein	er	brotið	blað	því	þar	 segir	að	 fatlaðir	einstaklingar	þurfi	 ekki	 að	

sýna	sig	og	sanna	til	þess	að	fá	að	ráða	sér	sjálfir.	Það	er	því	 ljóst	að	nú	sé	komin	ný	sýn	á	

stöðu	fatlaðra	einstaklinga	og	réttindi	þeirra.		

2.4.2 Persónulegir	talsmenn	

Þegar	lögráða	einstaklingur	á	erfitt	með	að	gæta	eigin	hagsmuna	vegna	fötlunar	á	hann	rétt	á	

því	að	velja	sér	persónulegan	talsmann	sem	aðstoðar	hann	við	að	taka	sjálfstæðar	ákvarðanir	

(Reglugerð	um	persónulega	talsmenn	fatlaðs	fólks,	nr.	972/2012).	Í	3.	grein	reglugerðarinnar	

segir	 að	 hlutverk	 persónulegs	 talsmanns	 sé	 að	 aðstoða	 umbjóðanda	 sinn	 við	 að	 sjá	 þá	

valkosti	 sem	hann	hefur	hverju	 sinni.	 Það	er	 einnig	 í	 verkahring	persónulegs	 talsmanns	að	

vera	umbjóðanda	 innan	handar	þegar	 kemur	að	ákvarðanatöku	 í	persónulegum	málefnum	

eins	 og	 við	 val	 á	 búsetu,	 tómstundaiðkun	 og	 í	 málum	 tengdum	 heilbrigðisþjónustu.	 Í	

reglugerðinni	er	tekið	fram	að	það	sé	skylda	þjónustuveitenda	að	kalla	ávallt	til	persónulegs	

talsmanns	 þegar	 ræða	 skuli	 málefni	 sem	 snúa	 að	 heilsu,	 velferð	 eða	 hagsmunum	

þjónustuþega	(Reglugerð	um	persónulega	talsmenn	fatlaðs	fólks,	nr.	972/2012).		

2.4.3 Réttindagæslumenn	

Í	 lögum	 um	 réttindagæslu	 fyrir	 fatlað	 fólk	 nr.	 88/2011	 segir	 að	 svæðisbundnir	

réttindagæslumenn	skuli	vera	fötluðu	fólki	á	sínu	svæði	innan	handar	og	fylgjast	með	högum	

þess.	 Réttindagæslumaður	 skal	 veita	 fötluðum	 einstaklingi	 nauðsynlegan	 stuðning	 þegar	

grunur	leikur	á	að	brotið	sé	á	rétti	hans.	Ef	brotið	er	á	réttindum	fatlaðs	einstaklings	er	það	í	

verkahring	réttindagæslumanns	að	aðstoða	hann	við	að	leita	réttar	síns.	Samkvæmt	8.	grein	

skulu	réttindagæslumenn	halda	skrá	um	persónulega	talsmenn	á	sínu	svæði	og	sjá	um	eftirlit	

með	 störfum	 þeirra.	 Réttindagæslumenn	 geta	 verið	 fötluðum	 einstaklingum	 innan	 handar	

við	val	 á	persónulegum	talsmanni	og	er	það	einnig	 í	 samráði	 við	nánustu	aðstandendur	ef	

réttindagæslumaður	metur	að	þess	þurfi.	Ef	fatlaður	einstaklingur	óskar	eftir	því	að	umboð	

persónulegs	talsmanns	verði	afturkallað	er	réttindagæslumaður	honum	innan	handar	og	ef	

réttindagæslumaður	 telur	 persónulegan	 talsmann	 ekki	 sinna	 skyldum	 sínum	 getur	

réttindagæslumaður	 einnig	 afturkallað	 umboð	 hans	 með	 samþykki	 umbjóðanda	 (Lög	 um	

réttindagæslu	fyrir	fatlað	fólk,	nr.	88/2011).		
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2.4.4 Sérfræðiteymi	

Í	 14.	 grein	 laga	 um	 réttindagæslu	 fyrir	 fatlað	 fólk	 nr.	 88/2011	 er	 sagt	 frá	 hlutverki	

sérfræðiteymis	sem	er	skipað	til	þess	að	draga	úr	því	að	brotið	sé	á	sjálfræði	og	nauðung	sé	

beitt.	Sérfræðiteymið	er	skipað	til	fjögurra	ára	af	félags-	og	húsnæðismálaráðherra	og	dæmi	

um	fagmenn	í	teyminu	eru	þroskaþjálfar,	einhverfuráðgjafar,	atferlisfræðingar,	geðlæknar	og	

geðhjúkrunarfræðingar	 (Stjórnarráð	 Íslands,	 e.d.).	 Teymismeðlimir	 hafa	 sérþekkingu	 á	

málefnum	fatlaðra	einstaklinga	og	hafa	reynslu	af	því	að	koma	í	veg	fyrir	nauðung	(Lög	um	

réttindagæslu	 fyrir	 fatlað	 fólk,	 nr.	 88/2011).	 Teymið	 veitir	 forstöðumönnum	 og	

þjónustuaðilum	ráðgjöf,	slík	ráðgjöf	inniheldur	meðal	annars	aðferðir	til	þess	að	komast	hjá	

því	 að	 beita	 nauðung	 og	 hvað	 teljist	 vera	 brot	 á	 sjálfræði.	 Einnig	 tekur	 teymið	 við	

tilkynningum	 þegar	 nauðung	 hefur	 verið	 beitt	 í	 neyðartilvikum	 ásamt	 því	 að	 taka	 við	

beiðnum	 um	 undanþágur	 frá	 banni	 við	 því	 að	 beita	 nauðung.	 En	 samkvæmt	 15.	 grein	 er	

skipuð	þriggja	manna	undanþágunefnd	sem	tekur	ákvörðum	um	hvort	undanþága	skuli	veitt,	

skilyrði	 fyrir	 undanþágu	 eru	 ströng	 og	 er	 hún	 einungis	 veitt	 í	 takmarkaðan	 tíma	 (Lög	 um	

réttindagæslu	fyrir	fatlað	fólk,	nr.	88/2011).	

2.5 Samantekt	

Hér	 á	 undan	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 sjálfræði,	 hvernig	 skal	 skilja	 sjálfræði	 og	 farið	 yfir	

fræðilegan	bakgrunn	með	því	að	fjalla	um	kenningar	og	hugmyndir	sem	fram	hafa	komið	um	

sjálfræði.	Sérstaklega	var	gerð	grein	fyrir	kenningum	um	aðstæðubundið	sjálfræði	en	hún	er	

grundvöllur	 þess	 að	 við	 getum	 á	 merkingabæran	 hátt	 rætt	 um	 sjálfræði	 hjá	 þeim	

einstaklingum	sem	þurfa	stuðning	í	daglegu	lífi.	Einnig	er	einkar	mikilvægt	að	aðstæðubundið	

sjálfræði	sé	grunnurinn	að	þeim	skilningi	á	sjálfræði	sem	fram	kemur	í	samningi	Sameinuðu	

þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks.	 Í	 umfjöllun	 um	 hvernig	 sjálfræði	 kemur	 fram	 í	 lögum	

finnst	mér	 einna	mikilvægast	 að	 horfa	 til	 12.	 greinar	 í	 samningi	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	

réttindi	fatlaðs	fólks	(2007)	þar	sem	fjallað	er	um	gerhæfi.	Gerhæfið	er	mikilvægt	í	tengslum	

við	 sjálfræði	 fatlaðra	 einstaklinga.	 Persónulegir	 talsmenn,	 réttindagæslumenn	 og	

sérfræðiteymið	 sem	 nefnt	 er	 hér	 að	 ofan	 eru	 allt	 veigamiklir	 þættir	 í	 því	 að	 styðja	 við	

sjálfræði	fatlaðra	einstaklinga.	Þegar	litið	er	til	þess	efnis	sem	hér	hefur	verið	fjallað	um	má	

sjá	 að	 komin	 eru	 bæði	 hugmyndafræðileg	 og	 lagaleg	 skilyrði	 fyrir	 sjálfræði	 fólks	 sem	 þarf	

mikinn	 stuðning	 í	 daglegu	 lífi.	 Það	 er	 nú	 viðurkennt	 að	 við	 getum	 ekki	 litið	 framhjá	 þeim	

mikilvæga	rétti	fatlaðra	einstaklinga	að	stutt	sé	við	sjálfræði	þeirra.	
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3 Hvers	vegna	getur	það	reynst	erfitt	að	virða	sjálfræði?	

Hér	verður	varpað	fram	þremur	dæmum	af	vettvangi	sem	snúa	að	sjálfræði	einstaklinga	með	

mikla	 stuðningsþörf.	 Dæmin	 þrjú	 sem	 hér	 koma	 fram	 lýsa	 raunverulegum	 aðstæðum	 og	

gegna	 hér	 þeim	 tilgangi	 að	 varpa	 ljósi	 á	 stöðu	mikið	 fatlaðra	 einstaklinga	 á	 eigin	 heimili.	

Dæmin	 byggja	 á	 reynslu	 höfundar	 og	 reynslu	 aðstandenda	 einstaklinga	 sem	 þurfa	mikinn	

stuðning	í	daglegu	lífi.	Þau	eru	nafnlaus	og	uppsett	með	það	í	huga	að	þau	séu	ekki	rekjanleg.	

Þessi	dæmi	eru	ekki	sett	fram	til	að	alhæfa	um	stöðu	einstaklinga	með	mikla	stuðningsþörf,	

fremur	 eru	 þau	 sett	 fram	 til	 þess	 að	 sýna	 hvernig	 hægt	 er	 að	 brjóta	 á	 rétti	 fólks	 í	 þessari	

stöðu	en	einnig	hvernig	mögulegt	er	að	þróa	leiðir	til	að	styðja	við	sjálfræði	þeirra.		

Allir	einstaklingarnir	sem	fjallað	verður	um	hér	eiga	það	sameiginlegt	að	vera	fullorðnir	

einstaklingar	 með	 mikla	 stuðningsþörf	 og	 vera	 íbúar	 á	 búsetukjörnum.	 Einstaklingarnir	 í	

þessum	 þremur	 dæmum	 tjá	 sig	 lítið	 eða	 ekkert	 með	 orðum	 og	 er	 mismunandi	 hvaða	

tjáskiptaleið	 þeir	 nota.	 Í	 fyrsta	 og	 öðru	 dæmi	 nota	 einstaklingarnir	 tákn	 með	 tali.	 Það	 er	

tjáningarform	 sem	 byggir	 á	 því	 að	 nota	myndræn	 tákn	 sem	mynduð	 eru	með	 höndunum	

samhliða	 tali	 (Eyrún	 Ísfold	 Gísladóttir,	 2002).	 Tjáskiptaleiðin	 hentar	 einstaklingum	 á	 öllum	

aldri	sem	heyra	en	ná	ekki	að	skilja	eða	tala	hefðbundið	talmál	vegna	fötlunar	eða	frávika	í	

þroska.	 Auðveldara	 getur	 reynst	 að	 beita	 höndunum	 til	 þess	 að	mynda	 tákn	 heldur	 en	 að	

nota	talfærin	og	stuðla	táknin	þar	af	leiðandi	að	því	að	auðvelda	einstaklingnum	að	gera	sig	

skiljanlegan	(Eyrún	Ísfold	Gísladóttir,	2002).	Einstaklingurinn	í	þriðja	dæmi	notar	PECS	sem	er	

myndrænt	boðskiptakerfi	sem	hentar	einstaklingum	á	einhverfurófi	(Frost	og	Bondy,	1994).	

PECS	 er	 þróað	 með	 aðferðum	 hagnýtrar	 atferlisgreiningar	 og	 byggir	 aðferðafræðin	 á	

jákvæðri	styrkingu	þar	sem	notaðar	eru	myndir	og	tákn	til	þess	að	þjálfa	virk	boðskipti	(Frost	

og	Bondy,	1994).	

3.1 Fyrsta	dæmi	

Hér	er	fjallað	um	einstakling	með	einhverfu	sem	tjáir	sig	ekki	með	orðum.	Hann	notar	tákn	

með	tali	að	litlu	leyti	en	virðist	skilja	að	mestu	það	sem	sagt	er	við	hann.	Starfsfólki	gengur	

misvel	 að	 eiga	 farsæl	 samskipti	 við	 hann.	 Starfsfólkið	 hefur	 ólíkar	 áherslur	 til	 þess	 að	 láta	

honum	 líða	 sem	best	 á	 eigin	 heimili	 og	 birtist	 það	 til	 dæmis	 í	 því	 hvort	 spiluð	 sé	 tónlist	 á	
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vaktinni.	Þessi	einstaklingur	ræður	því	ekki	hvort	það	sé	spiluð	tónlist	á	hans	heimili,	það	er	á	

valdi	 starfsmannsins	 að	 ákveða	 hvort	 það	 sé	 spiluð	 tónlist	 eða	 ekki.	 Hann	 hefur	 unun	 af	

tónlist	og	á	sjónvarp	og	græjur	sem	notaðar	eru	til	þess	að	hafa	kveikt	á	útvarpsrás	eða	spila	

tónlist	 af	 geisladiski.	 Þessi	 einstaklingur	 sýnir	 skýrt	 og	 greinilega	 hvað	 honum	 finnst	 um	

tónlistina	með	því	að	brosa,	hlæja	og	dilla	sér	eða	þá	með	því	sýna	pirring	með	hljóðum	og	

benda	á	sjónvarpið	eða	græjurnar.	Ef	hann	verður	pirraður	og	bendir	þá	þýðir	það	iðulega	að	

skipta	skuli	um	lag	eða	útvarpsstöð.		

3.1.1 Mögulegar	ástæður	þess	að	ekki	er	stutt	við	sjálfræði	

Þar	sem	tekin	eru	af	honum	ráðin	um	það	hvort	það	sé	spiluð	tónlist	eða	ekki	þá	er	ekki	verið	

að	styðja	við	sjálfræði	einstaklingsins.	Þessar	aðstæður	geta	verið	afleiðing	þess	að	litið	sé	á	

heimili	 þessa	 einstaklings	 sem	 stofnun	 frekar	 en	 heimili.	 En	 viðhorf	 og	 afstaða	 starfsfólks	

hefur	 veruleg	 áhrif	 á	 það	 hversu	 vel	 er	 stutt	 við	 sjálfræði	 (Guðrún	 Stefánsdóttir,	 Kristín	

Björnsdótir	 og	 Ástríður	 Stefánsdóttir,	 2018).	 Í	 kenningum	 um	 aðstæðubundið	 sjálfræði	

kemur	 fram	að	 einstaklingur	 þurfi	 að	 fá	 tækifæri	 til	 þess	 að	 rækta	og	 styrkja	 sjálfræði	 sitt	

(Guðrún	Stefánsdóttir,	Kristín	Björnsdóttir	og	Ástríður	Stefánsdóttir,	2014).	Orsökin	gæti	því	

verið	þekkingarleysi	og	sinnuleysi	hjá	starfsfólki	gagnvart	mikilvægi	þess	að	rækta	og	styðja	

við	 sjálfræði	 einstaklingsins.	 Hugsanlega	 áttar	 starfsfólkið	 sig	 ekki	 á	 því	 að	 tónlist	 skiptir	

þennan	einstakling	máli	og	mikilvægi	þess	að	hann	sjái	að	val	hans	sé	virt	og	hann	fái	þannig	

að	tjá	persónuleika	sinn.		

3.2 Annað	dæmi		

Einstaklingur	tjáir	sig	lítið	með	orðum	en	notar	tákn	með	tali	að	einhverju	leyti.	Hægt	er	að	

lesa	í	ýmis	merki	sem	hann	gefur	og	hvernig	hann	sýnir	tilfinningar	sínar.	Einnig	hefur	hann	

tilhneigingu	til	að	sýna	ógnandi	hegðun	þegar	óöryggi	grípur	hann	eða	þegar	hann	nær	ekki	

að	átta	sig	á	aðstæðum.	Einstaklingurinn	stundaði	það	að	taka	allt	úr	 fataskápum	á	heimili	

sínu	 og	 fara	með	 innihaldið	 út	 í	 ruslatunnu	 og	 hefur	 það	 leitt	 til	 þess	 að	 hann	 hefur	 ekki	

lengur	aðgang	að	fötunum	sínum	og	velur	sér	ekki	sjálfur	föt	til	að	klæðast.	Fötin	hans	eru	í	

læstum	 fataskáp	 sem	 einstaklingurinn	 hefur	 ekki	 lykil	 að	 heldur	 hefur	 starfsfólk	 á	 heimili	

hans	lyklavöldin.	Þegar	sótt	eru	föt	opnar	starfsmaðurinn	skápana	með	lykli,	tekur	einungis	

þær	 flíkur	 sem	þarf	 hverju	 sinni	 og	 læsir	 síðan	 skápunum	aftur.	Oft	 er	 það	mikið	 streð	og	

tímafrekt	 verkefni	 að	 fá	 einstaklinginn	 til	 þess	 að	 klæða	 sig.	 Það	 virðist	 þó	 vera	 að	 þegar	
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hann	 fær	 val	 um	 hverju	 hann	 klæðist	 þá	 sé	 hann	 viljugri	 að	 klæða	 sig	 í	 fötin.	 Það	 er	 ekki	

samræmt	verklag	hjá	starfsfólki	að	hann	velji	sér	sjálfur	föt	heldur	hefur	hluti	starfsfólksins	

tekið	það	upp	hjá	sjálfu	sér	að	leyfa	honum	að	velja	föt	til	þess	að	hann	sé	viljugri	að	klæða	

sig.	

3.2.1 Mögulegar	ástæður	þess	að	ekki	er	stutt	við	sjálfræði	

Í	þessu	dæmi	höfum	við	læsta	skápa	inni	á	heimili	einstaklingsins.	Fataskápar	sem	hann	hefur	

ekki	aðgang	að	nema	þá	undir	eftirliti	starfsmanns	og	einnig	hefur	skjólstæðingurinn	ekki	val	

um	 hvaða	 fötum	 hann	 klæðist.	 Þetta	 eru	 í	 rauninni	 tvö	 dæmi	 um	 brot	 á	 sjálfræði	 sem	

skjólstæðingurinn	verður	fyrir.		

Ef	skjólstæðingurinn	hefur	óhindraðan	aðgang	að	skápunum	þá	fer	hann	jafnvel	að	taka	

fötin	úr	þeim	og	henda	í	ruslið.	Þá	er	brugðið	á	það	ráð	að	skápar	séu	ávallt	læstir,	þetta	er	

gert	 til	 að	 verja	 eigur	 hans	 en	 hugsanlega	 er	 þetta	 gert	 til	 þess	 að	 einfalda	 vinnu	

starfsfólksins.	 Einföldunin	 fælist	 í	 því	 að	 starfsfólk	 þurfi	 ekki	 að	 leita	 að	 fötunum	 úti	 í	

ruslatunnu.	Samkvæmt	12.	grein	 í	 lögum	um	réttindi	fatlaðs	fólks	nr.	88/2011	þarf	að	sýna	

fram	á	að	 tilgangur	nauðungar	 sé	að	koma	 í	 veg	 fyrir	 tjón,	 sem	getur	verið	 líkamstjón	eða	

stórfellt	 eignatjón.	 Hér	 þarf	 því	 að	 vega	 og	 meta	 hversu	 mikið	 eignatjónið	 er	 sem	

einstaklingurinn	veldur	með	því	að	henda	fötunum	sínum.	Því	þó	svo	að	fötin	séu	sótt	aftur	

þá	getur	ferðin	út	í	ruslatunnu	valdið	því	að	fötin	verði	ónothæf.	Það	kann	að	vera	að	í	þessu	

tilviki	sé	eignatjónið	talið	nógu	mikið	til	þess	að	beita	þurfi	þeirri	nauðung	sem	felur	í	sér	að	

læsa	fataskápum.		

Þessi	einstaklingur	velur	ekki	þau	föt	sem	hann	klæðist	hverju	sinni	og	gæti	það	stafað	af	

því	að	það	sé	ákveðinn	tímarammi	sem	þurfi	að	fylgja	og	þá	megi	hver	athöfn	í	rútínunni	ekki	

taka	of	langan	tíma	til	þess	að	allt	gangi	upp.	Einnig	er	möguleiki	á	því	að	hluti	starfsfólksins	

sem	 umgengst	 þennan	 einstakling	 hafi	 ekki	 það	 viðhorf	 að	 leggja	 sig	 fram	 við	 að	 skilja	

tjáningu	hans.	Það	getur	leitt	til	þess	að	starfsfólk	velur	það	að	sækja	fötin	fyrir	hann.	Í	þessu	

samhengi	er	vert	að	nefna	að	starfsfólk	í	búsetukjörnum	er	ekki	allt	fagmenntað	og	getur	það	

haft	áhrif.	Í	grein	eftir	Guðrúnu	Stefánsdóttur,	Kristínu	Björnsdóttur	og	Ástríði	Stefánsdóttur	

(2018)	kemur	fram	að	starfsfólkið	sem	vann	inni	á	heimilum	mikið	fatlaðra	einstaklinga	var	

oftast	 ekki	 fagmenntað	 heldur	 voru	 það	 einungis	 yfirmenn	 sem	 voru	 fagmenntaðir.	 Þegar	

starfsmaður	hefur	ekki	hlotið	formlega	þjálfun	eða	menntun	í	faginu	getur	það	valdið	því	að	
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hann	hafi	ekki	 sömu	 innsýn	 inn	 í	mikilvægi	 sjálfræðis	 líkt	og	menntaður	þroskaþjálfi	hefur,	

svo	 dæmi	 sé	 tekið.	 Í	 sömu	 grein	 segir	 að	 þó	 svo	 að	 menntaðir	 yfirmenn	 reyni	 að	 leggja	

áherslu	 á	 þá	 hugmyndafræði	 sem	 vinna	 beri	 eftir	 með	 fræðslu	 þá	 eigi	 ófagmenntaðir	 oft	

erfitt	með	 að	 nýta	 sér	 hana	 í	 starfi	 (Guðrún	 Stefánsdóttir,	 Kristín	 Björnsdóttir	 og	 Ástríður	

Stefánsdóttir,	2018).	

3.3 Þriðja	dæmi		

Þetta	dæmi	er	um	einstakling	með	einhverfu	 sem	 tjáir	 sig	 lítið	 sem	ekkert	með	orðum	en	

notar	PECS.	Svo	virðist	þó	vera	að	hann	noti	það	ekki	mikið	til	þess	að	tjá	sig	heldur	er	það	

frekar	 notað	 af	 starfsfólki	 búsetukjarnans	 til	 þess	 að	 tjá	 sig	 við	 hann	 og	 til	 þess	 að	 nota	

myndirnar	á	dagsplani.	Hann	lætur	í	ljós	óánægju	og	gleði	þegar	við	á	og	er	það	þá	gert	með	

hljóðum	 og	 bendingum,	 hann	 sýnir	 tilfinningar	 sínar	 skýrt	 og	 greinilega.	 Hann	 lætur	

greinilega	 í	 ljós	 þegar	 honum	 líkar	 ekki	 við	 fólk	 og	 sýnir	 það	með	 gleði	 eða	 óánægju,	 það	

kemur	einnig	fram	í	hegðun	hans	og	samskiptum	við	starfsfólk.	Í	PECS	möppu	einstaklingsins	

eru	meðal	annars	andlitsmyndir	af	starfsfólki.	Myndirnar	eru	notaðar	á	sjónrænt	dagsplan	og	

er	þá	sett	mynd	af	þeim	starfsmanni	sem	er	á	vakt	hverju	sinni,	hvað	á	að	gera	yfir	daginn	og	

hvað	verður	 í	matinn.	Síendurtekið	tekur	hann	myndina	af	einum	tilteknum	starfsmanni	og	

hendir	 á	gólfið.	Þetta	gerir	hann	ekki	bara	þegar	myndin	af	þessum	starfsmanni	er	á	plani	

dagsins	heldur	sækir	hann	einnig	myndina	sérstaklega	inn	í	möppuna	til	þess	að	kasta	henni	

á	gólfið.	Það	er	vitað	að	þegar	þessi	 tiltekni	starfsmaður	er	 inni	á	heimili	einstaklingsins	þá	

ganga	samskipti	mjög	illa	og	mun	verr	en	á	milli	einstaklingsins	og	annars	starfsfólks.	Þó	svo	

að	 einstaklingurinn	 láti	 það	 í	 ljós	 að	 honum	 líki	 ekki	 við	 þennan	 tiltekna	 starfsmann	þá	 er	

ekkert	gert	til	þess	að	breyta	skipulagi	staðarins	svo	að	starfsmaðurinn	sé	frekar	hjá	öðrum	

skjólstæðingum	þegar	hann	er	á	vakt.	

3.3.1 Mögulegar	ástæður	þess	að	ekki	er	stutt	við	sjálfræði	

Í	 þessu	 dæmi	 virðist	 einstaklingnum	 ekki	 líka	 það	 að	 hafa	 þennan	 tiltekna	 starfsmann	 á	

heimili	 sínu.	 Hann	 lætur	 það	 í	 ljós	 í	 samskiptum	 við	 starfsmanninn	 og	með	 því	 að	 henda	

myndinni	af	honum	á	gólfið.	Ástæðan	fyrir	því	að	ekki	er	brugðist	við	er	mögulega	sú	að	efast	

er	 um	 trúverðugleika	 tjáningarinnar,	 að	 starfsfólk	 hafi	 ekki	 trú	 á	 því	 að	 þessi	 hegðun	 og	

gjörðir	 sem	 um	 ræðir	 hafi	 einhverja	 merkingu.	 Það	 getur	 einnig	 stafað	 af	 manneklu	 á	

búsetukjarnanum	að	ekki	sé	rými	til	þess	að	færa	starfsfólk	til	á	vöktum.	Veldur	það	því	að	
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ekki	 sé	 reynt	 að	 beina	 þessum	 starfsmanni	 til	 annarra	 íbúa	 búsetukjarnans	 þar	 sem	 hann	

myndi	jafnvel	henta	betur.		

En	mögulegt	er	að	vandamálið	 liggi	að	einhverju	 leyti	hjá	starfsmanninum	sjálfum.	Það	

geti	verið	eitthvað	í	hegðun	hans,	fasi	eða	framkomu	sem	hentar	ekki	skjólstæðingnum.	Til	

að	fara	ennþá	lengra	með	þessa	hugmynd	þá	gæti	ástæðan	fyrir	samskiptaerfiðleikum	þeirra	

verið	 sú	 að	 starfsmaðurinn	hafi	 ekki	 fengið	nægilega	mikla	 fræðslu	 til	 þess	 að	 koma	 inn	 á	

heimili	skjólstæðingsins	á	þann	hátt	sem	hentar	og	virkar	best	 fyrir	einstaklinginn.	Ef	til	vill	

getur	það	verið	vegna	skorts	á	fræðslu	og	þekkingu	að	þessi	tiltekni	starfsmaður	átti	sig	ekki	

á	ábyrgðinni	sem	hvílir	á	honum	þegar	kemur	að	því	að	skilja	tjáningu	og	eiga	þannig	farsæl	

samskipti	við	skjólstæðing	sinn.	Það	er	mikil	ábyrgð	fólgin	í	því	að	vinna	með	mikið	fötluðum	

einstakling	sem	notar	óhefðbundnar	tjáskiptaleiðir.	En	eftir	því	sem	hæfnin	til	þess	að	tjá	sig	

og	 meiningu	 sína	 dvínar,	 því	 meiri	 ábyrgð	 hvílir	 á	 umhverfinu	 að	 auðvelda	 og	 styðja	 við	

samskipti	(Guðrún	Stefánsdóttir,	Kristín	Björnsdótir	og	Ástríður	Stefánsdóttir,	2018).		
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4 Tillögur	að	leiðum	sem	styðja	við	sjálfræði	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 mikilvæga	 þætti	 sem	 stuðla	 að	 því	 að	 stuðningur	 við	

sjálfræði	verði	ákjósanlegur	og	með	þeim	hætti	að	einstaklingar	hafi	rými	og	tækifæri	til	þess	

að	 þróa	 sjálfræði	 sitt.	 Eins	 verður	 fjallað	 um	 ýmsar	 leiðir	 sem	 við	 getum	 fylgt	 til	 þess	 að	

styðja	 við	 sjálfræði	 á	 heimilum	 einstaklinga	 með	 mikla	 stuðningsþörf.	 Umfjöllunin	 verður	

tengd	 við	 fyrri	 rannsóknir	 til	 þess	 að	 fá	 breiðari	 sýn	 á	 hvaða	 leiðir	 er	 hægt	 að	 fara	 þegar	

kemur	að	því	að	styðja	sjálfræði.	Sjónum	verður	beint	að	dæmunum	þremur	sem	fjallað	var	

um	hér	að	ofan	og	hvernig	hægt	væri	að	styðja	betur	við	sjálfræði	í	slíkum	aðstæðum.		

Það	 er	margt	 sem	bendir	 til	 þess	 að	 ein	 af	 stærstu	 hindrunum	 í	 lífi	 fólks	 sé	 skortur	 á	

stuðningi	 sem	 tekur	 mið	 af	 þeirra	 vilja	 (Guðrún	 V.	 Stefánsdóttir,	 Kristín	 Björnsdóttir	 og	

Ástríður	Stefánsdóttir,	2014).	En	það	er	mikilvægt	að	taka	mið	af	vilja	fólks	og	þar	af	leiðandi	

styðja	við	sjálfræði	þeirra	vegna	þess	að	sjálfræði	er	ein	af	þeim	grunnþörfum	sem	stuðla	að	

vellíðan	samkvæmt	rannsókn	Sheldon,	Ryan	og	Reis	 (1996).	En	 í	 rannsókn	þeirra	kom	fram	

að	þátttakendur	sem	upplifðu	meira	sjálfræði	voru	 líklegri	 til	þess	að	upplifa	meiri	vellíðan	

yfir	daginn	(Ryan	og	Reis,	1996).	Einnig	kemur	fram	í	niðurstöðum	bandarískrar	rannsóknar	

frá	 árinu	 2015,	 sem	 fjallar	 um	 stuðning	 við	 sjálfstæða	 ákvarðanatöku,	 að	 fatlaðir	

einstaklingar	 öðlist	 aukið	 sjálfræði	 og	 aukna	möguleika	 á	 því	 að	 vera	 virkir	 þátttakendur	 á	

mismunandi	 sviðum	 í	 samfélaginu	 þegar	 þeir	 fá	 viðeigandi	 stuðning	 til	 ákvarðanatöku	

(Jameson	o.fl.,	2015).	Það	er	því	ekki	einungis	lögbundið	að	styðja	skuli	við	sjálfræði	heldur	

er	mikilvægt	að	hafa	í	huga	þau	jákvæðu	áhrif	sem	stuðningur	við	sjálfræði	hefur.		

Í	 rannsókn	Guðrúnar	 V.	 Stefánsdóttur	 (2015)	 var	 sjálfræði	mikið	 fatlaðra	 einstaklinga,	

sem	 þurfa	 mikinn	 stuðning	 í	 daglegu	 lífi,	 skoðað	 útfrá	 þátttökuathugun	 á	 heimilum	 24	

einstaklinga	á	aldrinum	26-66	ára	og	rýnihópaviðtölum	við	12	starfsmenn	á	heimilum	mikið	

fatlaðra	einstaklinga.	Í	þessari	rannsókn	er	byggt	á	kenningum	um	aðstæðubundið	sjálfræði	

þegar	fjallað	er	um	sjálfræði	íbúa.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	að	starfsmennirnir	voru	

lykilþáttur	 í	 því	 að	 sjálfræði	 þátttakendanna	 þroskaðist	 þar	 sem	 viðhorf,	 stuðningur	 og	

þekking	 starfsfólks	hafði	mikil	 áhrif	 og	 skipti	 skipulag	heimilisins	 gríðarlega	miklu	máli.	 Þar	

kemur	fram	að	einstaklingsmiðaður	stuðningur	hafi	eflt	sjálfræði	en	stuðningur	sem	miðaður	
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var	 útfrá	 heildinni	 hafði	 ekki	 eflandi	 áhrif	 á	 sjálfræði.	 Mikilvægur	 þáttur	 í	 stuðningi	 við	

sjálfræði	 voru	 teymisfundir	 sem	 haldnir	 voru	 á	 einu	 heimilinu	 í	 rannsókninni,	 á	

teymisfundunum	sátu	forstöðumaður,	starfsmaður,	íbúi	og	stundum	aðstandandi	ef	við	átti.	

Á	fundinum	voru	rædd	mál	tengd	sjálfræði	og	hvernig	hægt	væri	að	framfylgja	vilja	íbúans	og	

þar	af	leiðandi	styðja	við	sjálfræði	hans.	En	skipulag	sem	minnir	á	stofnun	þar	sem	reglur	og	

rútína	ráða	ríkjum	ásamt	forræðishyggju	starfsfólks	sem	eflir	ekki	sjálfræði,	getur	gert	það	að	

verkum	að	íbúar	upplifi	innri	kúgun	(Guðrún	V.	Stefánsdóttir,	2015).		

Í	Reglugerð	um	persónulega	talsmenn	fatlaðs	fólks	kemur	fram	að	fatlaðir	einstaklingar	

eigi	rétt	á	persónulegum	talsmanni	(nr.	972/2012).	Hlutverk	persónulegs	talsmanns	er	meðal	

annars	 að	 aðstoða	 skjólstæðing	 sinn	 í	málum	 sem	 snerta	 þjónustu	 við	 hann	 og	 að	 þekkja	

þarfir	 hans	 og	 áhugamál.	 Til	 þess	 að	 styðja	 við	 sjálfræði	 er	 mikilvægt	 að	 starfsfólk	 hafi	

þekkingu	á	áhugamálum	skjólstæðings	og	hvað	veitir	honum	gleði.	Það	er	því	mikilvægt	að	

samskipti	 við	 persónulega	 talsmenn	 séu	 þess	 valdandi	 að	 þjónustan	 við	 hinn	 fatlaða	

einstakling	verði	viðeigandi	miðað	við	færni,	langanir	og	áhugamál.		

Ávallt	skal	tryggja	að	skjólstæðingurinn	sé	vel	upplýstur	um	valkosti	sína,	til	þess	að	hann	

geti	 nýtt	 sér	 rýmið	 til	 athafna	 (Ástríður	 Stefánsdóttir	 og	 Vilhjálmur	 Árnason,	 2004).	 Í	

aðstæðum	eins	og	í	fyrsta	dæminu	er	einkar	mikilvægt	að	skjólstæðingnum	sé	gert	 ljóst	að	

hann	 stjórnar	 því	 hvort	 það	 sé	 spiluð	 tónlist	 eða	 ekki	 og	 að	 það	 sé	 ekki	 ákvörðun	

starfsmannsins.	Til	þess	að	geta	nýtt	sér	rýmið	til	athafna	þarf	einnig	að	hafa	hæfni	til	þess	

að	 skilja	 valkosti	 sína	 (Ástríður	 Stefánsdóttir	 og	 Vilhjálmur	 Árnason,	 2004).	 Í	 þessu	 tilviki	

hefur	einstaklingurinn	hæfnina	vegna	þess	að	hann	sýnir	viðbrögð	við	 tónlist	þegar	hún	er	

spiluð.	Því	þarf	að	tryggja	það	að	einstaklingurinn	skilji	að	hann	ráði	því	hvort	það	sé	spiluð	

tónlist	 eða	 ekki	 og	 hvort	 skipta	 skuli	 um	 lag	 og	 að	 sú	 athöfn	 stjórnist	 ekki	 af	 geðþótta	

starfsfólks.	En	það	væri	brot	á	22.	grein	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	 fatlaðs	

fólks	ef	geðþótti	truflaði	heimilislíf	fatlaðs	einstaklings.	 Í	aðstæðum	sem	þessum	væri	hægt	

að	nota	ýmsar	leiðir	til	þess	að	einstaklingur	geti	sýnt	fram	á	hvort	hann	vilji	láta	spila	tónlist,	

þá	 liggur	 beinast	 við	 að	 nota	 þann	 tjáningarmáta	 sem	 hann	 notar.	 Í	 þessu	 tilviki	 notar	

einstaklingurinn	tákn	með	tali	og	þá	er	mikilvægt	að	kenna	honum	táknið	yfir	tónlist	ef	hann	

kann	það	ekki	nú	þegar.	Það	er	einnig	mikilvægt	að	starfsfólk	noti	táknið	í	samtölum	við	hann	

og	sýni	það	í	verki	að	þetta	sé	val	þessa	einstaklings	en	ekki	þeirra.	Þar	sem	möguleikinn	er	til	

staðar	er	mikilvægt	að	styðja	við	sjálfræði	í	gegnum	ákvarðanir	einstaklingsins	og	nýta	hvert	
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tækifæri	 til	 þess	 að	 styrkja	 sjálfsvitund	og	 sjálfræði.	 Eins	 verður	að	benda	á	hér	 að	það	er	

mikilvægt	að	starfsfólk	hafi	viðhorf	og	þekkingu	til	þess	að	styðja	einstaklinga	þannig	að	þeir	

hafi	tækifæri	til	þess	að	þroska	sjálfræði	sitt	(Guðrún	V.	Stefánsdóttir,	Kristín	Björnsdóttir	og	

Ástríður	Stefánsdóttir,	2014).		

Það	 er	 hætta	 á	 uppgjöf	 þegar	 ekki	 er	 brugðist	 við	 merkjum	 og	 vilja	 einstaklinga,	 en	

afleiðingar	þess	eru	 takmarkaðir	möguleikar	 til	þess	að	þróa	 sjálfsskilning	 sinn	og	 sjálfræði	

(Guðrún	 V.	 Stefándóttir,	 Kristín	 Björnsdóttir	 og	 Ástríður	 Stefánsdóttir,	 2018).	 Það	 er	

mikilvægt	að	viðbrögð	mikið	fatlaðra	einstaklinga	séu	tekin	alvarlega,	að	eftir	þeim	sé	tekið	

og	 reynt	 að	 lesa	 í	 þau	 eftir	 bestu	 getu	 (Guðrún	 V.	 Stefánsdóttir,	 Kristín	 Björnsdóttir	 og	

Ástríður	Stefánsdóttir,	2018).	 Í	 fyrsta	dæminu	hér	að	ofan	virðist	hluti	 af	 starfsfólkinu	ekki	

gera	sér	grein	fyrir	því	að	tónlist	veiti	einstaklingnum	ánægju	og	þá	er	mikilvægt	að	vilji	þessa	

einstaklings	 sé	 viðurkenndur	 í	 verkferlum	 og	 þeir	 séu	 í	 samræmi	 hjá	 starfsmönnum	 og	

upplýsingaflæðið	sé	þannig	að	það	bæti	 líf	 skjólstæðingsins.	 Í	aðstæðum	sem	þessum	gæti	

átt	 vel	 við	 að	 fá	 sérfræðing	 til	 þess	 að	 fræða	 starfsfólkið	 um	 einhverfu,	 skyntruflanir	 og	

hvernig	 tónlistin	 getur	 haft	 jákvæð	 áhrif.	 Þó	 svo	 að	 einhverfir	 einstaklingar	 upplifi	

skyntruflanir	(Jarþrúður	Þórhallsdóttir,	e.d.)	þá	getur	skynjun	þeirra	á	tónlist	og	hljóðfæraleik	

verið	ótrufluð	(Heaton,	Hermelin	og	Pring,	1999).	Það	er	því	kjörið	tækifæri	fyrir	starfsfólk	að	

veita	þessum	einstakling	svigrúm	til	þess	að	rækta	sjálfræði	sitt	í	gegnum	tónlistaráhugann.	

En	kenningar	um	aðstæðubundið	sjálfræði	beina	sjónum	að	mikilvægi	þess	að	búa	í	umhverfi	

þar	sem	mögulegt	er	að	rækta	sjálfræði	sitt	(Ástríður	Stefánsdóttir,	2012).	

Í	öðru	dæminu	hér	að	ofan	eru	aðstæður	slíkar	að	skápum	á	heimili	einstaklings	er	læst	

og	 hefur	 hann	 ekki	 aðgang	 að	 fötunum	 sínum	 sem	 geymd	 eru	 í	 skápunum.	 Það	 þarf	 að	

athuga	það	af	hverju	það	var	ákveðið	að	læsa	skápunum	frekar	en	að	fara	eftir	öðrum	leiðum	

sem	styðja	betur	við	sjálfræði,	hér	er	forgangsröðun	sem	þarf	að	breyta.	Að	læsa	skáp	inni	á	

heimili	og	takmarka	þar	með	aðgang	einstaklings	að	eignum	sínum	er	skilgreint	sem	nauðung	

(Lög	um	réttindagæslu	fyrir	fatlað	fólk	88/2011).	Áður	en	ákvörðun	af	þessu	tagi	er	tekin	er	

brýn	nauðsyn	að	leita	til	sérfræðiteymis	til	þess	að	fá	ráðgjöf.	Það	þarf	að	vega	og	meta	hvort	

mögulegt	eignartjón	sem	hlotist	getur	af	því	að	einstaklingurinn	hendi	fötunum	sínum	í	ruslið	

sé	nógu	mikið	til	þess	að	nauðsynlegt	sé	að	beita	nauðung	með	því	að	 læsa	skápunum.	Til	

þess	að	styðja	við	sjálfræði	einstaklingsins	þarf	að	endurskoða	það	að	læsa	skápum	á	heimili	

hans	og	leyfa	honum	að	taka	þá	ákvörðun	um	hvaða	fötum	hann	vill	klæðast	hverju	sinni.	Ef	
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það	er	hluti	af	rútínu	sem	er	háð	tímaramma	sem	veldur	því	að	starfsfólkið	hefur	hingað	til	

valið	 fötin	 fyrir	hann	þá	verður	að	 finna	aðra	 lausn	heldur	en	 fastan	 tímaramma.	En	þegar	

þjónustan	 er	 stofnanamiðuð	 getur	 það	 valdið	 því	 að	 enginn	 tími	 sé	 til	 aflögu	 (Guðrún	 V.	

Stefánsdóttir,	Kristín	Björnsdóttir	og	Ástríður	Stefánsdóttir,	2018).	Rými	einstaklings	til	þess	

að	taka	eigin	ákvörðun	á	ekki	að	lúta	í	lægra	haldi	fyrir	rútínu	og	tímaramma	sem	honum	er	

sett	að	fylgja	á	eigin	heimili.	

Áhugavert	er	og	í	mörgun	tilvikum	nauðsynlegt	að	kafa	dýpra	og	skoða	hvað	það	er	sem	

orsakar	hegðun	einstaklinga.	 Í	þessu	 tilfelli	er	hegðunin	sú	að	einstaklingurinn	henti	 fötum	

sínum	 síendurtekið	 í	 ruslið.	 Það	 er	 nauðsynlegur	 stuðningur	 við	 sjálfræði	 að	 athuga	önnur	

úrræði	og	lausnir	í	stað	þess	að	bregða	á	það	ráð	að	læsa	eignir	skjólstæðings	inni	í	skáp,	svo	

dæmi	sé	 tekið.	Það	gæti	meðal	annars	 falið	 í	 sér	að	 fá	 ráðgjöf	hjá	atferlisfræðingi	þar	sem	

hagnýt	 atferlisgreining	 myndi	 varpa	 ljósi	 á	 mögulegar	 ástæður	 fyrir	 þessari	 hegðun	

einstaklingsins	 og	 hvernig	 hægt	 væri	 að	 vinna	 með	 rót	 hegðunarinnar.	 Hagnýt	

atferlisgreining	beinir	sjónum	að	því	að	finna	lausnir	útfrá	upplýsingum	um	hegðun,	umhverfi	

og	samspili	þessa	þátta	(Samtök	um	atferlisgreiningu,	e.d.).	Slík	aðstoð	frá	sérfræðingi	gæti	

leitt	 til	 þess	 að	 hægt	 væri	 að	 styðja	 betur	 við	 sjálfræði	mikið	 fatlaðra	 einstaklinga	 á	 eigin	

heimili.	 Það	 væri	 gert	 með	 því	 að	 finna	 leiðir	 til	 lausna	 sem	 fælu	 ekki	 í	 sér	 að	 takmarka	

aðgang	einstaklings	að	eignum	sínum	eins	og	gert	er	með	því	að	læsa	skápum.	

Mikilvægt	er	að	haft	sé	samband	við	persónulegan	talsmann	ef	upp	koma	aðstæður	eins	

og	 í	 þriðja	 dæminu,	 þar	 sem	 einstaklingur	 virðist	 sýna	 neikvæð	 viðbrögð	 við	 tilteknum	

starfsmanni	 sem	 kemur	 reglulega	 til	 hans.	 Einstaklingurinn	 sýnir	 neikvæð	 viðbrögð	 við	

myndum	af	starfsmanninum	og	eru	samskipti	þeirra	á	milli	erfiðari	en	gengur	og	gerist	á	milli	

þessa	 einstaklings	 og	 annarra	 starfsmanna.	 Í	 þessu	 tilviki	 væri	 gott	 að	 hafa	 persónulegan	

talsmann	vel	upplýstan	um	stöðu	mála	vegna	þess	að	ef	rót	vandans	snýst	að	einhverju	leyti	

um	 trúverðugleika	 tjáningarinnar	 þá	 getur	 persónulegur	 talsmaður	 aðstoðað	 við	 að	 varpa	

ljósi	 á	 það	 hvernig	 skilja	 skuli	 slíka	 tjáningu,	 því	 eins	 og	 áður	 segir	 þá	 á	 persónulegur	

talsmaður	 að	þekkja	þarfir	 skjólstæðings	 síns	 (Reglugerð	um	persónulega	 talsmenn	 fatlaðs	

fólks,	 nr.	 197/2012).	 Það	 væri	 því	 kjörið	 að	 persónulegur	 talsmaður	 sitji	 teymisfundi.	

Teymisfundir	 eru	 góð	 leið	 til	 þess	 að	 fara	 yfir	 stöðu	mála	 og	 eru	 þeir	mikilvægur	 þáttur	 í	

stuðningi	 við	 sjálfræði.	 Á	 slíkum	 fundum	 væri	 rætt	 hvernig	 hægt	 væri	 að	 framfylgja	 vilja	

íbúans	og	þar	af	leiðandi	styðja	við	sjálfræði	hans	(Guðrún	V.	Stefánsdóttir,	2015).	Dæmi	eru	
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fyrir	 því	 að	 teymisfundir	 beri	 jákvæðan	 árangur	 þegar	 upp	 koma	 aðstæður	 þar	 sem	 vilji	

einstaklings	með	mikla	stuðningsþörf	kallar	á	breytingar.	Í	rannsókn	Guðrúnar	Stefánsdóttur,	

Kristínar	Björnsdóttur	og	Ástríðar	Stefánsdóttur	 (2018)	var	 fjallað	um	mál	einstaklings	 sem	

þurfti	 ákveðna	meðferð	 í	 sjúkraþjálfun.	 Þessi	 einstaklingur	 sýndi	 greinileg	merki	 óánægju	 í	

meðferðinni	og	úr	varð	að	haldinn	var	teymisfundur	sem	einstaklingurinn	sjálfur,	sjúkraþjálfi,	

náinn	 fjölskyldumeðlimur	og	 forstöðumaður	búsetukjarnans	sátu.	Niðurstaða	 fundarins	var	

sú	að	meðferðinni	yrði	breytt	í	samráði	við	sjúkraþjálfann	og	tók	einstaklingurinn	sem	í	hlut	

átti	 þátt	 í	 ákvarðanatökunni.	 Afleiðingarnar	 voru	 þær	 að	 einstaklingurinn	 fékk	 öðruvísi	

meðferð	hjá	sjúkraþjálfanum	sem	hann	var	ánægður	með.	Þetta	er	dæmi	um	vinnulag	sem	

styður	við	sjálfræði.	Hlustað	var	á	óskir	einstaklingsins	og	hann	hafður	með	í	ákvarðanatöku.	

Niðurstaðan	var	þó	ekki	einvörðungu	fengin	vegna	viðbragða	hans	við	fyrri	meðferð	heldur	í	

ljósi	 þess	 að	 sjúkraþjálfinn	 taldi	 að	 breytt	 meðferð	 hefði	 ekki	 neikvæð	 áhrif	 á	 líkamlegt	

ástand	 hans.	 Þegar	 sjálfræði	 er	 virt	 þarf	 einnig	 að	 gæta	 að	 því	 að	 það	 þjóni	 velferð	

einstaklingins	(Guðrún	Stefánsdóttir,	Kristín	Björnsdóttir	og	Ástríður	Stefánsdóttir,	2018).		

Komi	upp	aðstæður	þar	sem	óljóst	er	hvort	starfsmaður	henti	inn	á	heimili	skjólstæðings	

þarf	 að	 skoða	 hvað	 það	 er	 sem	 veldur	 því	 og	 athuga	 hvað	 þessi	 tiltekni	 starfsmaður	 gerir	

öðruvísi	 en	 samstarfsfólk	 hans.	 Jafnvel	 er	 það	 eitthvað	 í	 fari	 starfsmannsins	 sem	 fer	 illa	 í	

skynjun	 skjólstæðingsins.	 En	 skyntruflanir	 sem	geta	 fylgt	einhverfu	geta	valdið	því	 að	 rödd	

einstaklings	hljómar	eins	og	skotið	sé	úr	byssu	og	veldur	þá	óþægindum	og	jafnvel	hræðslu	

þó	svo	að	talað	sé	eðlilega	(Jarþrúður	Þórhallsdóttir,	e.d.).	Það	er	ýmiskonar	fræðsla	 í	boði	

sem	gæti	hentað	starfsfólki	í	þessum	aðstæðum.	Hægt	væri	að	fá	ráðgjafa	til	þess	að	koma	

og	halda	fræðslufund	fyrir	þá	starfsmenn	sem	þessi	skjólstæðingur	fær	þjónustu	hjá.		

Að	 starfsfólk	 leggi	 sig	 fram	 við	 að	 taka	 eftir	 og	 skilja	 tjáningu	 einstaklinga	með	mikla	

stuðningsþörf	 er	 einkar	 mikilvægur	 þáttur	 í	 stuðningi	 við	 sjálfræði	 (Guðrún	 Stefánsdóttir,	

Kristín	 Björnsdótir	 og	 Ástríður	 Stefánsdóttir,	 2018).	 En	 þegar	 tjáning	 fer	 ekki	 fram	 með	

orðum	er	mikilvægt	að	áhersla	hjá	starfsfólki	sé	að	taka	eftir	táknum	fatlaðs	einstaklings	og	

túlka	þau	í	stað	þess	að	einblína	á	skort	á	nákvæmni	tjáningar.	Það	myndi	styðja	við	sjálfræði	

skjólstæðingsins	ef	það	er	ávallt	hlustað	á	merkin	sem	hann	hefur	gefið	vegna	þess	að	það	

hefur	 eflandi	 áhrif	 á	 sjálfræði	 þegar	 starfsfólk	 þekkir	 vel	 til	 og	 er	 næmt	 á	 tjáskiptaleiðir	

skjólstæðinga	 sinna	 (Guðrún	 V.	 Stefánsdóttir,	 2015).	 Öll	 dæmin	 hér	 að	 ofan	 eiga	

sameiginlegan	 lykilþátt,	 en	það	er	 sú	 staðreynd	að	ábyrgðin	 sem	hvílir	 á	umhverfinu	eykst	
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eftir	 því	 sem	 hæfni	 einstaklings	 til	 þess	 að	 tjá	 vilja	 sinn	 og	 meiningu	 dvínar	 (Guðrún	

Stefánsdóttir,	Kristín	Björnsdótir	og	Ástríður	Stefánsdóttir,	2018).		

Mikilvægt	 er	 að	 fagmenn	 sem	 vinna	 með	 fötluðu	 fólki	 verði	 sér	 út	 um	 þekkingu	 á	

fjölbreyttum	valkostum	sem	hægt	er	að	nýta	 til	þess	að	 styðja	við	 sjálfræði,	þar	með	 talið	

stuðning	við	sjálfstæða	ákvarðanatöku	ásamt	því	að	stuðla	að	því	viðhorfi	að	styðja	frekar	en	

að	 taka	 völdin	 (Jameson	 o.fl.,	 2015).	 Einnig	 er	 mikilvægt	 að	 geðþótti	 hafi	 ekki	 áhrif	 á	

heimilislíf	 annarra	 en	 22.	 grein	 samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	

(2007)	segir	meðal	annars	að	fatlaður	einstaklingur	skuli	ekki	þurfa	að	sæta	því	að	heimilislíf	

sé	truflað	af	geðþótta.	
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5 Niðurlag	

Til	þess	að	svara	spurningunni	„Hvernig	má	styðja	við	sjálfræði	á	heimilum	einstaklinga	með	

mikla	 stuðningsþörf?“	 sem	 sett	 var	 fram	 í	 byrjun	 fjallaði	 ég	 um	 ýmsa	 þætti	 sem	 snúa	 að	

sjálfræðishugtakinu,	sjálfræði	á	heimilum	einstaklinga	með	mikla	stuðningsþörf	og	tillögur	að	

leiðum	til	þess	að	styðja	betur	við	sjálfræði.	Með	fræðilegri	umfjöllun	var	sjálfræðishugtakið	

krufið	með	því	að	 fjalla	um	þekktar	hugmyndir	og	kenningar	og	þá	sérstaklega	kenninguna	

um	 aðstæðubundið	 sjálfræði.	 Sú	 sýn	 að	 sjálfræði	 sé	 aðstæðubundið	 viðurkennir	 þátt	

umhverfis	 sem	 forsendu	 þess	 að	 einstaklingur	 geti	 mótað	 líf	 sitt	 eftir	 eigin	 gildismati.	

Samingur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	 byggir	 á	 kenningum	 um	

aðstæðubundið	sjálfræði	og	er	12.	grein	samningsins	einkar	mikilvæg.	Þar	sem	gengið	er	út	

frá	því	að	rétturinn	til	þess	að	nýta	gerhæfi	sitt	sé	til	staðar	hjá	fötluðum	einstaklingum	rétt	

eins	 og	 hjá	 öðrum.	 Ef	 einstakling	 skortir	 hæfni	 til	 að	 meta	 aðstæður	 eða	 valkosti	 sé	 það	

réttur	hans	að	fá	stuðning	til	þess	að	nýta	sinn	rétt.	Í	lagalegu	samhengi	var	einnig	fjallað	um	

persónulega	 talsmenn,	 réttindagæslumenn	 og	 sérfræðiteymi	 um	 aðgerðir	 til	 að	 draga	 úr	

beitingu	nauðungar	í	þjónustu	við	fatlað	fólk.	Persónulegir	talsmenn	geta	átt	stóran	þátt	í	því	

að	áhugamál	og	 langanir	 fatlaðra	einstaklinga	séu	virt.	Það	er	því	 sérstaklega	mikilvægt	að	

persónulegur	talsmaður	sé	vel	upplýstur	um	stöðu	skjólstæðings	síns	til	að	geta	beitt	sér	í	því	

að	 hlustað	 sé	 á	 vilja	 hans	 og	 þar	 af	 leiðandi	 stutt	 við	 sjálfræði	 hans.	 Einnig	 eru	

réttindagæslumenn	 og	 áðurnefnt	 sérfræðiteymi	 ómissandi	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 standa	

vörð	um	réttindi	og	hag	fatlaðra	einstaklinga.	Með	þessari	umfjöllun	er	varpað	ljósi	á	bæði	

hugmyndafræðileg	og	lagaleg	skilyrði	fyrir	sjálfræði	fólks	sem	þarf	mikinn	stuðning	í	daglegu	

lífi.	 Það	 er	mikilvægur	 réttur	 fatlaðra	 einstaklinga	 að	 stutt	 sé	 við	 sjálfræði	 þeirra	 og	 að	 fá	

viðeigandi	aðstoð	sem	gæti	þurft	til	þess	að	það	geti	nýtt	sér	gerhæfi	sitt.	

Til	þess	að	fá	innsýn	í	stöðu	og	aðstæður	sem	einstaklingar	með	mikla	stuðningsþörf	búa	

við	 fjallaði	ég	um	þrjú	dæmi	af	heimilum	einstaklinga	sem	þurfa	mikinn	stuðning	 í	daglegu	

lífi.	Innsæi	sem	þetta	er	nauðsynlegt	til	að	geta	rætt	bæði	hvers	vegna	sjálfræði	þeirra	er	ekki	

virt	og	hvernig	mögulegt	væri	að	styðja	við	það.	Með	því	að	draga	fram	mögulegar	ástæður	

fyrir	því	að	ekki	sé	stutt	betur	við	sjálfræði	í	þessum	tilvikum	var	varpað	ljósi	á	hvers	vegna	

það	getur	reynst	erfitt	að	styðja	við	sjálfræði	einstaklinga	með	mikla	stuðningsþörf.	En	það	er	
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mikilvægt	að	vera	meðvitaður	um	ástæður	þess	að	sjálfræði	er	ekki	stutt	nægilega	til	þess	að	

hægt	 sé	 að	 kryfja	 stöðuna	 og	 leita	 lausna.	 Í	 þriðja	 hluta	 var	 voru	 lagðar	 fram	 tillögur	 að	

leiðum	til	þess	að	styðja	betur	við	sjálfræði	í	svipuðum	aðstæðum.	

Stuðningur	við	sjálfræði	er	mikilvægur	þáttur	í	þjónustu	við	fatlaða	einstaklinga	en	eins	

og	dæmin	hér	að	ofan	sýna	þá	er	sjálfræði	víða	ekki	virt.	Það	getur	oft	á	tíðum	reynst	erfitt	

að	 styðja	 við	 sjálfræði	 og	 getur	 það	 stafað	 af	 ýmsum	 þáttum.	 Viðhorf	 eða	 þekkingarleysi	

starfsfólks,	aðstæður	eins	og	þröngir	tímarammar	til	þess	að	klára	ákveðna	athöfn	í	rútínu	og	

stofnanabragur	 á	 heimilinu	 getur	 haft	 það	 í	 för	 með	 sér	 að	 stuðningi	 við	 sjálfræði	 sé	

ábótavant.	Það	er	mikilvægt	að	þeir	sem	starfa	með	fólki	með	mikla	stuðningsþörf	spyrji	sig	

reglulega	af	hverju	staðið	sé	svona	að	málum	og	hvort	hægt	sé	að	fara	aðra	leið	sem	styðji	

betur	við	sjálfræði.	Eins	og	sjá	má	í	úrlausnum	hér	að	ofan	er	hægt	að	leita	annarra	lausna	og	

bregðast	öðruvísi	við	til	þess	að	styðja	betur	við	sjálfræði.	Mikilvægt	er	að	vera	ávallt	vakandi	

fyrir	 því	 starfi	 og	 verklagi	 sem	 í	 gangi	 er	 hverju	 sinni	 á	 heimilum	 einstaklinga	 með	 mikla	

stuðningsþörf.	Starfsfólk	sem	þjónustar	þennan	hóp	þarf	að	vera	meðvitað	um	að	það	sé	ekki	

undanþegið	þeirri	kröfu	að	virða	sjálfræði	skjólstæðinga	sinna.	Fræðsla	er	mikilvægt	verkfæri	

í	stuðningi	við	sjálfræði	að	því	leyti	að	engir	tveir	einstaklingar	eru	eins.	Því	er	mikilvægt	að	

starfsfólk	 hafi	 allar	 þær	 upplýsingar	 og	 fræðslu	 sem	þarf	 til	 þess	 að	 hafa	 tök	 á	 að	 axla	 þá	

ábyrgð	 sem	 fylgir	 því	 að	 þjónusta	 einstaklinga	 með	 mikla	 stuðningsþörf.	 Með	 umfjöllun	

þessa	 verkefnis	 tel	 ég	 mig	 hafa	 svarað	 því	 hvernig	 megi	 styðja	 við	 sjálfræði	 á	 heimilum	

einstaklinga	 sem	 þurfa	 mikinn	 stuðning	 í	 daglegu	 lífi.	 Það	 er	 mikilvægt	 að	 það	 sé	 litið	 á	

sjálfræði	sem	eðlilegan	þátt	í	starfi	með	fólki	með	mikla	stuðningsþörf	og	að	stuðningur	við	

sjálfræði	sé	eitt	af	forgangsatriðum	þegar	kemur	að	því	að	þjónusta	fatlaða	einstaklinga	og	

þá	sérstaklega	á	eigin	heimili.		

Að	 lokum	 vísa	 ég	 í	 titil	 þessa	 verkefnis,	 orðasambandsins	 að	 eiga	 sér	 hauk	 í	 horni.	 Ég	

tengi	þetta	orðasamband	við	 stuðning	við	 sjálfræði	vegna	þess	að	einstaklingar	með	mikla	

stuðningsþörf	þurfa	að	eiga	sér	hauk	í	horni.	Einhvern	sem	er	reiðubúinn	til	aðstoðar	ef	þarf	

á	að	halda,	starfsfólk	sem	aðra.		 	
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