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Útdráttur 

Bakgrunnur: Skortur á stuðningi er einn helsti streituvaldur foreldra 

fatlaðra barna. Enginn opinber þjónustuaðili á Íslandi hefur það hlutverk 

að tryggja fjölskyldum fatlaðra barna samstillta þjónustu. Árið 2004 

stóðu fjögur hagsmunasamtök að stofnun ráðgjafarmiðstöðvarinnar 

Sjónarhóls til að mæta þörfum foreldra fyrir stuðning í hlutverki sínu og 

aðstoð við að rata um hið flókna þjónustuumhverfi.  

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þjónustuna 

sem veitt er á Sjónarhóli og gagnsemi hennar í nútíð og framtíð.  

Aðferð: Rannsóknin byggði á sniði lýsandi tilviksrannsókna en tilvikið 

var afmarkað við Sjónarhól sem starfseiningu og þjónustuna sem þar 

er veitt. Gögnum var safnað með samræðum í fimm rýnihópum. 

Þátttakendur voru 28 en þeir höfðu allir reynslu af þjónustunni, ýmist 

sem notendur, fagaðilar eða starfsmenn Sjónarhóls og stofnfélaganna. 

Innihaldsgreining var notuð til að greina gögnin, flokka innihald þeirra 

og draga fram þemu.  

Niðurstöður: Við greiningu gagnanna komu fram þrjú meginþemu: 

Styður börn með því að styðja foreldra, Samþættandi afl og Einn 

Sjónarhóll fyrir alla. Að mati þátttakenda felst þjónusta Sjónarhóls 

einkum í valdeflandi stuðningi við foreldra. Þjónustan var talin 

aðgengileg og koma helst að gagni þegar vandinn er mikill og þegar 

úrræði í opinbera þjónustukerfinu hafa ekki dugað til að mæta flóknum 

þörfum. Þátttakendur lýstu ávinningi af þjónustunni sem aukinni 

samvinnu milli þjónustukerfa, meiri jafnaðarstöðu foreldra og 

þjónustuaðila og betri nýtingu á úrræðum sem þegar eru til staðar. 

Niðurstöður bentu til að mikilvægt væri að halda í grunngildi í þjónustu 

Sjónarhóls en skerpa þyrfti á hlutverki ráðgjafarmiðstöðvarinnar út á við, 

bæta þjónustu við landsbyggðina og styrkja samstarf við félögin sem 

stóðu að stofnun Sjónarhóls.  

Ályktun: Þar sem þjónusta Sjónarhóls kemur upp til móts við brotalamir 

í þjónustukerfinu gegnir hún mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi. 

Nauðsynlegt er að tryggja opinbert rekstrarfé til að styðja við frekari vöxt 

og þróun starfseminnar með þeim raunhæfa möguleika að Sjónarhóll 

geti í framtíðinni orðið skilgreind liðstjóra þjónusta (e. key worker 

service). 



 

 

 



 

Abstract 

Sjónarhóll – counseling center: Parents‘ and service 

providers‘ views on the service 

 

Background: Lack of support is one of the main stress factors 

impacting parents of children with disabilities. No public service provider 

has the resposibility of ensuring family based service coordination in 

Iceland. To meet parents need for advocacy and navigation through the 

complex service system, four major national support associations 

founded Sjónarhóll - counseling center, in 2004.  

Aim: The purpose of the study was to explore the service provided by 

the counseling center, focusing on the processes of service delivery, 

outcome and the need for the service in the present and future.  

Methods: In this decriptive case study, five focus groups were 

conducted with a total of 28 participants. All participants had experience 

from the service either as users, service providers in the public sector 

or as staff members. Content analysis was used to analyse the data.  

Results: The main themes were: Supporting children by supporting 

parents, Integrative impact and One place to go to. The participants 

said that the counseling center provided empowering parent support of 

particular importance when other service has not met complex needs. 

The main advantage of the service was considered to be improved 

cooperation between service providers and parents, increased power 

sharing and more efficient use of resources. Participants emphasized 

the importance of holding on to the the service´s fundamental values. 

However, they felt that the center´s role in the community needed to be 

strenghened as well as service delivery to families living in rural areas. 

Establishment of collaboration between the counseling center and the 

founding associations was also considered necessary.  

Conclusion: The counseling center´s service compensates for the 

fragmented public service and has an important role in the community. 

Public funding is neccesary to support further growth and development 

of the counseling center with the possibility of a structured key worker 

services in the near future. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Give the children love, more love and still more love – and the 

common sense will come by itself“ 

 

- Lína Langsokkur 

 

 





xi 

 

Efnisyfirlit 

 

Myndir og töflur ............................................................................ xiii 

Þakkir .............................................................................................. xv 

Inngangur og fræðilegur bakgrunnur ............................................. 1 

Fjölskyldur fatlaðra barna .............................................................. 1 

Streita og streituvaldar ......................................................... 2 

Bjargráð og stuðningsþarfir .................................................. 4 

Áherslur í þjónustu við fötluð börn ................................................. 5 

Mismunandi skilningur á fötlun ............................................. 5 

Samspil eintaklingsþátta og umhverfis ................................. 6 

Fjölskyldumiðuð nálgun ...................................................... 10 

Stuðningur við fjölskyldur fatlaðra barna ...................................... 10 

Stuðningsúrræði ................................................................. 11 

Reynsla foreldra af stuðningi .............................................. 14 

Samfella í þjónustu ............................................................. 16 

Íslenska þjónustuumhverfið ......................................................... 20 

Félagsþjónusta ................................................................... 21 

Heilbrigðisþjónusta ............................................................. 22 

Skólaþjónusta .................................................................... 23 

Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð ...................................................... 23 

Tilgangur og hagnýtt gildi rannsóknarinnar .................................. 25 

Aðferðafræði .................................................................................. 27 

Gagnaöflun ................................................................................. 27 

Þátttakendur ....................................................................... 28 

Framkvæmd ....................................................................... 29 

Gagnagreining ............................................................................. 30 

Undirbúningur .................................................................... 31 

Skipulagning ...................................................................... 32 

Framsetning ....................................................................... 32 

Réttmæti og áreiðanleiki .............................................................. 32 

Siðfræðilegir þættir ...................................................................... 34 



 

Niðurstöður .................................................................................... 37 

Styður börn með því að styðja foreldra ....................................... 39 

Valdeflandi stuðningur ....................................................... 39 

Viðbót þegar önnur þjónusta dugar ekki til ......................... 41 

Aðgengileg þjónusta .......................................................... 43 

Samþættandi afl .......................................................................... 44 

Brú milli aðila ..................................................................... 44 

Bætt samskipti ................................................................... 46 

Afl til breytinga ................................................................... 48 

Einn Sjónarhóll fyrir alla .............................................................. 48 

Aðgengi fyrir alla ................................................................ 49 

Einar dyr – eitt númer ........................................................ 49 

Þekkt hlutverk .................................................................... 51 

Umfjöllun um niðurstöðurnar ....................................................... 55 

Þjónusta Sjónarhóls .................................................................... 55 

Framtíð Sjónarhóls ..................................................................... 59 

Takmarkanir rannsóknarinnar ..................................................... 60 

Notagildi og tillögur að frekari rannsóknum ................................. 61 

Ályktanir og lokaorð ...................................................................... 63 

Heimildaskrá .................................................................................. 65 

Viðauki A: Samþykki á notkun gagn ............................................ 77 

Viðauki B: Kynningarbréf ............................................................. 79 

Viðauki C: Upplýsingar vegna þátttöku ....................................... 81 

Viðauki D: Samtalsrammi ............................................................. 83 

Viðauki E: Upplýst samþykki ........................................................ 85 

 



xiii 

 

Myndir og töflur 

 

Mynd 1. Vistkerfislíkan Bronfenbrenner ............................................. 9 

Mynd 2. Dæmi um þjónustuumhverfi fatlaðra barna á Íslandi ........... 20 

Mynd 3. Ferli gagnagreiningar í rannsókninni .................................. 31 

Mynd 4. Niðurstöður gagnagreiningar .............................................. 38 

 

Tafla 1. Níu undirflokkar stuðnings ................................................... 13 

 



 

  

 

 



xv 

 

Þakkir 

Margir hafa lagt hönd á plóginn við gerð rannsóknarinnar. Mig langar 

fyrst og fremst að þakka þátttakendum í rýnihópunum fyrir að sýna 

verkefninu áhuga og gefa sér tíma til að miðla af dýrmætri reynslu sinni. 

Sjónarhóli og fólkinu á Háaleitisbraut 11-13 kann ég einnig bestu þakkir 

fyrir gott samstarf og þeirra hlut í rannsókninni. Mínu frábæra 

samstarfsfólki á heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri þakka ég 

allar samræðurnar, góðu ráðin, hvatningu og trú á verkefnið. Þar fara 

leiðbeinendur mínir fremstar í flokki, þær Margrét Hrönn Svavarsdóttir 

og Guðrún Pálmadóttir. Sérstakar þakkir fá einnig Sara Stefánsdóttir 

fyrir yfirlestur og góðar ábendingar í öllu ferlinu, Harpa Ýr Erlendsdóttir 

fyrir aðstoð við framkvæmd rýnihópanna og Rakel Reynisdóttir fyrir 

grafíska hönnun. Að lokum eru það mínir nánustu sem fá hjartans 

þakkir fyrir að vera alltaf til staðar. Þið vitið hver þið eruð, án ykkar hefði 

þessi rannsókn aldrei litið dagsins ljós. Takk! 
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Inngangur og fræðilegur bakgrunnur 

Sjónarhóll er óháð ráðgjafarmiðstöð sem hefur það að markmiði að 

veita foreldrum barna með sérþarfir stuðning í hlutverki sínu. 

Rannsóknin sem er hér til umfjöllunar er tilviksrannsókn sem beinist að 

hlutverki Sjónarhóls, stuðningnum sem þar er veittur og gagnsemi 

starfseminnar í víðum skilningi. Bakgrunni rannsóknarinnar verður lýst 

í þessum inngangskafla og fjallað um niðurstöður rannsókna sem 

tengjast velferð fjölskyldna fatlaðra barna og stuðningsþjónustu. Einnig 

verður dregin upp mynd af þjónustuumhverfinu á Íslandi og fjallað um 

Sjónarhól og upphaflega stefnu starfseminnar. Í lok kaflans verður skýrt 

frá tilgangi rannsóknarinnar og spurningunum sem henni var ætlað að 

svara. 

Fjölskyldur fatlaðra barna 

Sjónarhóll notar í öllu sínu kynningarefni hugtakið fjölskyldur barna með 

sérþarfir. Hér verður þó eftirleiðis talað um fjölskyldur fatlaðra barna 

með tilvísun í þann skilning á fötlun sem fram kemur í Samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þar segir: „Til fatlaðs 

fólks teljast m.a. þeir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða 

vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss 

konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka 

samfélagsþátttöku til jafns á við aðra“ (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

Með fjölskyldum fatlaðra barna er átt við fjölskyldur í sinni fjölbreyttustu 

mynd, þ.e. foreldra, stjúpforeldra eða aðra forráðamenn og börn þeirra, 

þar af eitt eða fleiri fötluð börn. Fjölskylda nær einnig yfir nánustu 

ættingja, þ.e. ömmu og afa barnanna, systkini foreldra og börn þeirra.  
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Streita og streituvaldar 

Því er gjarnan tekið sem gefnu að uppeldi fatlaðs barns hafi 

óhjákvæmilega í för með sér meiri erfiðleika og álag á fjölskylduna en 

gengur og gerist. Það er ljóst að fyrir utan viðfangsefni sem almennt 

fylgja uppeldi, bætast við ýmsar aðrar áskoranir sem flækja líf foreldra 

fatlaðra barna. Þessar áskoranir eru oft á tíðum óútreiknanlegar og geta 

falið í sér auknar kröfur af andlegum, líkamlegum, félagslegum og 

fjárhagslegum toga (McConnell, D., Savage og Breitkreuz, 2014; 

Murphy, Christian, Caplin og Young, 2007; Reid o.fl., 2011). Fjölmargar 

rannsóknarniðurstöður hafa rennt stoðum undir neikvæð áhrif þess á 

heilsu og velferð foreldra að sjá um barn sem ekki fylgir dæmigerðu 

þroskaferli (McConnell, D., Savage, Sobsey og Uditsky, 2015; Neely-

Barnes og Dia, 2008; Raina o.fl., 2004). Foreldrar fatlaðra barna, 

sérstaklega mæður, eru til dæmis mun líklegri til að finna fyrir streitu, 

kvíða, þunglyndi, svefntruflunum og ýmsum líkamlegum kvillum en 

foreldrar annarra barna (Cantwell, Muldoon og Gallagher, 2014; Lee, 

2013) Murphy og félagar (2007) könnuðu viðhorf foreldra til þess hvort 

og þá hvernig, umönnun fatlaðs barns hefði áhrif á heilsu þeirra. Um 

var að ræða blandaða rannsókn þar sem 40 bandarískir foreldrar 

svöruðu spurningalista og tóku þátt í rýnihópasamræðum. Niðurstöður 

gáfu til kynna að flestir foreldrarnir fundu fyrir streitu sem þeir tengdu 

umönnun og uppeldi fatlaðs barns. Margir þátttakendur lýstu hrakandi 

heilsufari og allir sögðust hafa upplifað yfirþyrmandi langvarandi þreytu 

og svefnleysi. Kvíði og tilfinningalegt álag vegna óvissu um framtíð 

barnanna var einnig algengt. Foreldrarnir töldu streituna oftast orsakast 

af ófyrirsjáanlegum úrlausnarefnum, tímaskorti og áhyggjum af því að 

geta ekki sinnt þörfum annarra fjölskyldumeðlima. Að vera málsvari 

barnsins öllum stundum, eiga samskipti við ýmsa fagaðila og sjá til þess 

að barnið fengi viðeigandi þjónustu fannst þeim einnig streituvaldandi.  

Þrátt fyrir það aukna álag sem virðist fylgja því að ala upp fatlað barn, 

eru sterkar vísbendingar um að fjölskyldur fatlaðra barna séu alls ekki 

eins frábrugðnar öðrum fjölskyldum og ætla mætti (Dóra S. Bjarnason, 

2011; Tössebro og Wendelborg, 2015). Þær eru fyrst og fremst 

fjölskyldur sem glíma við sömu úrlausnarefni daglegs lífs og aðrar 

fjölskyldur. Samt sem áður virðist vera viss tilhneiging til að rekja streitu 

og vanda í fjölskyldum fatlaðra barna beint til færniskerðingar barnsins 
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jafnvel þó um flóknari skýringar geti verið að ræða (Lundeby og 

Tøssebro, 2008; McConnell, David og Savage, 2015; Neely-Barnes og 

Dia, 2008). McConnell og félagar (2014) gerðu viðamikla megindlega 

rannsókn þar sem rúmlega 500 foreldar búsettir í Kanada svöruðu 

spurningalistum sem beindust að fjölmörgum þáttum sem lutu að 

færniskerðingu barnsins, fjárhagi, stuðningi, samheldni fjölskyldna, 

álagi og áhrifum þess á fjölskylduna að hugsa um og ala upp fatlað 

barn. Mikill meirihluti foreldranna taldi tilveru barnsins hafa haft jákvæð 

áhrif á fjölskylduna, það hefði stuðlað að persónulegum þroska og 

auðgað þeirra félagslega tengslanet. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós 

að eftir því sem foreldrarnir fundu fyrir minni streitu eða álagi því 

jákvæðari var reynsla þeirra af því að eiga fatlað barn. Þvert á það sem 

oft hefur verið haldið fram (Plant og Sanders, 2007), skýrðist álag á 

foreldrana í rannsókn McConnell og félaga aðeins að litlu leyti af 

umfangi færniskerðingar eða hegðunarvanda barnsins. Aftur á móti var 

streita mjög sterklega tengd stuðningi í nærumhverfinu. Óháð 

færniskerðingu barnanna, mældist streita foreldra sem töldu sig hafa 

góðan félagslegan stuðning og traust fjölskyldubönd, marktækt minni 

en þeirra sem upplifðu að engan stuðning væri að fá. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við eigindlega rannsókn Resch og félaga 

(2010) þar sem 40 foreldrar búsettir í Bandaríkjunum tóku þátt í 

rýnihópasamræðum. Þátttakendur sem voru að stærstum hluta mæður, 

áttu börn með ýmiskonar skerðingar og höfðu fjölbreyttan 

menningarlegan bakgrunn. Í ljós kom að streita þeirra tengdist lítið 

erfiðri hegðun eða flóknum og tímafrekum umönnunarþörfum. Hún 

tengdist fyrst og fremst skorti á upplýsingum og úrræðum, 

fjárhagslegum hindrunum og tilhneigingu samfélagsins til að aðgreina 

börnin þeirra frá öðrum og gera þeim erfitt fyrir að taka þátt að sama 

marki og jafnaldrar þeirra. Þegar foreldrar fatlaðra barna á 

norðurlöndunum eru spurðir út í sitt líf er það sama uppi á teningnum, 

skert aðgengi að upplýsingum, úrræðum og samhæfðri þjónustu veldur 

álagi á fjölskyldur frekar en barnið sjálft eða skerðing þess (Arnadottir 

og Egilson, 2012; Dóra S. Bjarnason, 2011; Egilson, 2015; Tössebro 

og Wendelborg, 2015). 
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Bjargráð og stuðningsþarfir 

Margir þættir hafa áhrif á hvernig fjölskyldum fatlaðra barna gengur að 

takast á við aðstæður sínar og áskoranir í daglegu lífi. Ýmsar rannsóknir 

hafa verið gerðar til að varpa ljósi á hvað veldur því að sumum 

fjölskyldum gengur betur en öðrum að höndla áþekk verkefni. Ákveðnir 

þættir í fari fjölskyldumeðlima, svo sem jákvæðni, trú á eigin áhrifamátt 

og lausnamiðaður hugsunarháttur, virðist ýta undir að vel gangi en 

einnig samheldni og aðlögunarhæfni fjölskyldna ásamt ýmsum 

samfélagslegum þáttum svo sem fjárhagslegu öryggi og tryggu 

félagslegu baklandi (Breitkreuz, Wunderli, Savage og McConnell, 2014; 

Canary, 2008; Neely-Barnes og Dia, 2008). 

Breitkreuz og félagar (2014) rannsökuðu mat foreldra á eigin velferð 

og skoðuðu hvaða þættir tengdust upplifun þeirra af því að farnast vel 

eða eiga í stöðugu basli. Um var að ræða eigindlega rannsókn þar sem 

viðtöl voru tekin við 78 foreldra 63 fatlaðra barna í Kanada. Niðurstöður 

sýndu að foreldrar sem töldu fjölskyldum sínum vegna vel og áttu 

auðvelt með að takast á við aðstæður sínar, áttu það sameiginlegt að 

vera ekki mjög uppteknir af því að barnið þeirra væri fatlað. Í þeirra huga 

var það eðlilegur hluti af fjölskyldulífinu en ekki hindrun til að lifa 

innihaldsríku lífi, sinna tómstundum og vinnu. Þeir áttu í góðum 

félagslegum tengslum bæði innan og utan fjölskyldunnar og fannst þeir 

tilheyra samfélaginu. Þessir foreldrar voru þó í minnihluta því flestir 

foreldrarnir áttu að eigin mati erfitt með að takast á við aðstæður sínar 

og fannst þeim ekki farnast nógu vel. Þeir lýstu því að allt lífið væri 

undirlagt af umönnun fatlaða barnsins þeirra, að þeir væru fastir og 

einangraðir. Þeir upplifðu takmarkaða stjórn á eigin lífi og höfðu lítinn 

tíma aflögu til að sinna sjálfum sér, makanum og öðrum 

fjölskyldumeðlimum. Það sem greindi þessa foreldra frá þeim sem betur 

gekk, var fyrst og fremst veikt stuðningsnet, lítið aðgengi að samhæfðri 

þjónustu og fjárhagsáhyggjur. Þetta er í takt við niðurstöður úr rannsókn 

Resch og félaga (2010) sem áður hefur verið lýst. Þau bentu jafnframt 

á að velferð foreldra sé háð jafnvægi milli þarfa hverrar fjölskyldu og 

þeirra bjargráða sem hún hefur yfir að ráða, þar með talið þekkingu, 

eigin styrkleikum og utanaðkomandi stuðningi. Þarfirnar og bjargráðin 

eru hins vegar mjög breytileg eftir fjölskyldum og umhverfinu sem þær 

búa við.  
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Áherslur í þjónustu við fötluð börn 

Á seinni hluta 20. aldar varð mikil breyting á réttarstöðu fatlaðs fólks og 

skilningi á þeirri ábyrgð sem því fylgir að eignast og ala upp fatlað barn. 

Dóra S. Bjarnason (2011) gerði viðamikla rannsókn á reynslu foreldra 

af því að eiga fatlað barn á Íslandi á árunum 1974-2007. Hún tók viðtöl 

við mæður eða báða foreldra úr 75 fjölskyldum fatlaðra barna sem fædd 

voru á þessu tímabili. Niðurstöður rannsóknar Dóru leiddu í ljós að 

stuðningur og þjónusta breyttist mikið í takt við hugmyndafræðilega 

þróun á þessu rúmlega 30 ára tímabili. Viðhorf og skilningur á því hvað 

það er að vera fatlaður hefur áhrif á hvernig þjónusta er skipulögð fyrir 

fjölskyldur fatlaðra barna og hvers konar stuðningur þeim býðst 

(Rannveig Traustadóttir, 2006; Rosenbaum og Stewart, 2004).  

Mismunandi skilningur á fötlun 

Fötlun hefur oftast verið álitin bein afleiðing veikinda eða líffræðilegrar 

vanstarfsemi enda er hugtakið í daglegu tali notað sem yfirheiti yfir 

margvíslegar færniskerðingar og vísar til þess að vera ófær um að taka 

þátt í athöfnum að sama marki og aðrir vegna „galla“ eða „takmarkana“ 

af andlegum eða líkamlegum toga (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Þegar fötlun er skilgreind út frá þessu svokallaða líflæknisfræðilega 

sjónarhorni, miðast hún alfarið við einstaklinginn sjálfan án tillits til 

umhverfisins eða þeirra aðstæðna sem hann býr við (Guðrún 

Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; 

Rannveig Traustadóttir, 2003). Þessi hefðbundni skilningur hefur haft 

mótandi áhrif á stefnu og starfsemi velferðarkerfisins. Áhrifin birtast í 

áherslu á að greina skerðingar á eðlilegri starfsemi eða byggingu 

líkamans og ýmiskonar íhlutun eða inngrip sem miða að því til að laga 

eða draga úr frávikum (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þegar 

líflæknisfræðilegur skilningur er ríkjandi beinist stuðningur og þjónusta 

að því að breyta einstaklingnum sjálfum og fjölskyldu hans með því að 

hjálpa þeim að aðlaga sig að því sem almennt er talið eðlilegt eða með 

því að bjóða þeim ýmis sérúrræði sem gjarnan ýta undir aðgreiningu og 
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draga úr möguleikum þeirra á þátttöku í samfélaginu (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013).   

Á síðastliðnum áratugum hafa komið fram sjónarmið sem ögra 

þessum hefðbundna og rótgróna skilningi á fötlun með því að skilgreina 

hugtakið út frá félagslegri sýn og mannréttindum í stað þeirrar 

læknisfræðilegu. Þá er litið svo á að takmarkaðir möguleikar fólks til 

daglegra athafna og fullgildrar þátttöku í samfélaginu eigi sér fyrst og 

fremst rætur í samfélagslegum hindrunum, svo sem takmörkuðu 

aðgengi, neikvæðum viðhorfum og fordómum (Rannveig Traustadóttir, 

2003). Félagsleg sjónarhorn á fötlun ganga þannig útfrá því að fötlun 

sé bundin við umhverfið sem einstaklingurinn býr við en ekki 

einstaklinginn sjálfan. Því þurfi þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur 

þeirra að beinast að því að aðlaga umhverfið að fólki með mismunandi 

getu og skapa tækifæri til þátttöku (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 

2013) 

Samspil eintaklingsþátta og umhverfis 

Líflæknisfræðileg og félagsleg sýn marka andstæða póla þar sem fötlun 

er útskýrð út frá mjög ólíkum forsendum. Sjónarmið sem taka tillit til 

beggja hliða, svokölluð tengslasjónarhorn, hafa breiðst út á 

undanförnum árum og njóta vaxandi viðurkenningar. Þau gera ráð fyrir 

að fötlun eigi sér hvort tveggja læknisfræðilegar og félagslegar rætur og 

skapist þegar misræmi verður milli þess sem umhverfið krefst af fólki 

hverju sinni og getu fólks til að mæta þeim kröfum. Út frá 

tengslasjónarhorni er fötlun álitin bæði aðstæðubundin og afstæð þar 

sem ólíkar aðstæður geta haft áhrif á hvort skerðing á líkamsbyggingu 

og/eða líkamsstarfsemi leiði til fötlunar og í hve miklum mæli (Egilson, 

Traustadóttir, Berg og Ytterhus, 2015; Rannveig Traustadóttir, 2006; 

World Health Organization, 2011). 

Áhrif tengslasjónarhorna eru merkjanleg í alþjóðlegri stefnumótun 

velferðarþjónustu þar sem sjónum er sífellt meira beint að samspilinu 

milli einstaklingsins og aðstæðna hans. Þessi áhrif endurspeglast til 

dæmis í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Samningurinn er leiðarvísir að því hvernig 

ríkin sem eiga aðild að honum skuli tryggja fólki mannréttindi og jöfn 
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tækifæri óháð skerðingu. Í samningnum er meðal annars kveðið á um 

skyldur aðildarríkja til að gera ráðstafanir til að ryðja úr vegi hindrunum 

og tálmum sem hefta aðgengi að samfélaginu í víðum skilningi. Einnig 

er fjallað um rétt fatlaðs fólks til að njóta viðeigandi aðlögunar og 

stuðnings sem mætir þörfum þeirra í því skyni að geta tekið þátt til jafns 

við aðra.  

Áhrifa aukins vægis tengslasjónarhorna gætir einnig í umfjöllun og 

úttekt Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á fötlun sem birtist 

meðal annars í yfirgripsmikilli skýrslu sem gefin var út árið 2011 (World 

Health Organization, 2011). Skýrslan veitir leiðbeiningar um hvernig 

megi efla þátttöku og velferð fatlaðs fólks og er ætlað að hafa áhrif í 

þeirri viðleitni að gera fötluðu fólki kleift að hafa sömu valkosti og 

tækifæri í lífinu og aðrir. Í Alþjóðaskýrslunni um fötlun er byggt á þeirri 

hugmyndafræði sem liggur til grundvallar Alþjóðlega flokkunarkerfinu 

um færni, fötlun og heilsu (ICF) sem WHO gaf út árið 2001 (World 

Health Organization, 2001). Þar er fötlun skilgreind sem nokkurs konar 

regnhlífarhugtak sem nær yfir líkamlegar og vitrænar skerðingar (e. 

impairments), hömlun við athafnir (e. activity limitations) og takmarkaða 

þátttöku (e. participation restrictions). Fötlun vísar því til vanda í 

einhverjum eða öllum þessum víddum og kemur fram við flókna 

víxlverkun heilsufars, einstaklingsbundinna þátta og umhverfis. 

Samkvæmt ICF myndar fatlað fólk ekki fábreyttan og einsleitan hóp eins 

algengar staðalímyndir gera ráð fyrir (World Health Organization, 

2011). ICF hefur náð mikilli útbreiðslu á síðustu árum og í formála að 

íslensku útgáfu þess (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2015) er fullyrt 

að flokkunarkerfið hafi markað tímamót í umræðu um heilbrigði og 

samspil þess við mismunandi aðstæður og umhverfi fólks. Fram að því 

hafi flokkunarkerfi einkum beinst að afleiðingum sjúkdóma með tilliti til 

færniskerðinga en ekki tekið tillit til þess að umhverfisþættir geti ýtt undir 

eða dregið úr möguleikum fólks til að taka þátt í samfélaginu. WHO 

hvetur til notkunar ICF á alþjóðavísu, ekki eingöngu sem flokkunarkerfis 

eða greiningartækis, heldur einnig sem hugmyndafræðilegar umgjarðar 

að stefnumótun, rannsóknum, menntun fagfólks og þjónustu 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2015; Rosenbaum og Stewart, 

2004). 
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Undanfarna áratugi hefur þáttur umhverfisins hlotið aukið vægi á 

fleiri sviðum en skilgreiningu á fötlun og heilsu. Bronfenbrenner setti 

fram líkan um víxlverkun einstaklings og umhverfis árið 1979 sem hefur 

átt sinn þátt í að auka skilning á mikilvægi umhverfisins í tengslum við 

þroska og líðan fólks á öllum aldri (Bronfenbrenner, 1994; Snæfríður 

Þóra Egilson, 2011). Hið svokallaða Vistkerfislíkan Bronfenbrenners 

byggir á tveimur forsendum (Bronfenbrenner, 1994). Í fyrsta lagi að 

mannlegur þroski eigi sér stað í gegnum ferli þar sem einstaklingurinn 

sjálfur, annað fólk, hlutir, táknmyndir og viðhorf í hans nánasta 

umhverfi, hafa flókin gagnverkandi áhrif hvert á annað. Þetta samspil 

manneskjunnar við umhverfi sitt sem Bronfenbrenner kallaði 

“nærliggjandi ferli” (e. proximal processes), verður sífellt flóknara eftir 

því sem þroski manneskjunnar eykst. Hin forsendan segir til um að 

gerð, áhrifamáttur og stefna hinna nærliggjandi ferla, séu breytileg og 

háð eiginleikum hvers einstaklings og umhverfisins sem hann býr við, 

bæði nær og fjær, ásamt eðli þroskans sem um ræðir. Samkvæmt 

líkaninu hafa þó sjálf nærliggjandi ferlin, þ.e. samspil einstaklings og 

umhverfis, öflugri áhrif á þroskann en umhverfið eitt og sér.  

Í vistkerfislíkani Bronfenbrenners (sjá mynd 1) er umhverfið skilgreint 

sem mörg sjálfstæð kerfi sem eru undir áhrifum hvert af öðru. Kerfin 

raðast í kringum hvern einstakling og mynda fimm aðskilin lög. Innst eru 

svokölluð nærkerfi (e. microsystems), eða kerfin sem standa 

einstaklingnum næst og hann á í mestum samskiptum við, t.d. 

fjölskylda, skóli, vinahópar og hugsanlega fagaðilar í heilbrigðis- eða 

félagsþjónustu. Í hverju nærkerfi ríkir ákveðið mynstur athafna, 

hlutverka og tengsla sem einstaklingurinn upplifir og á hlutdeild í og þar 

eiga hin nærliggjandi ferli sér stað. Millikerfi (e. mesosystems) 

samanstanda af tveimur eða fleiri nærkerfum sem tengjast með 

samskiptum sín á milli og mynda þannig sjálfstæð kerfi eins og t.d. 

fjölskylda og skóli eða vinir og tómstundastarfsemi. Stofnanakerfi (e. 

exosystems) eru utan við millikerfin, en þau eru samsett úr tveimur eða 

fleiri kerfum sem einstaklingurinn er ekki hluti af eða a.m.k ekki öllum. 

Stofnanakerfi hafa þó óbein áhrif á aðstæður einstaklingsins, s.s. 

heilbrigðiskerfið, skólakerfið eða bæjarfélagið. Lýðkerfin (e. 

macrosystems) koma þar fyrir utan. Þau eru víðtækust og koma fram í 

mynstrum sem einkenna þjóðmenninguna sem öll innri kerfin búa við. 
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Undir þau falla t.d. viðtekin viðhorf, siðir, þekking, efnahagslíf og 

stjórnkerfi. Loks eru það tímakerfi (e. chronosystems) sem endurspegla 

þrívídd líkansins eða tímaás, þ.e. að einstaklingurinn og kerfin í öllum 

lögum umhverfisins eru undir áhrifum þess að tíminn líður og aðstæður 

geta verið ólíkar á mismunandi tímum og tímabilum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Vistkerfislíkan Bronfenbrenner 

 

Með Vistfræðilíkaninu beindi Bronfenbrenner kastljósinu að mikilvægi 

þess að átta sig á heildarmyndinni með því að skoða umhverfið, 

einstaklinginn sjálfan og hvernig allt verkar á hvert annað. Samkvæmt 

líkaninu þarf því að taka til greina fjöldamarga þætti þegar unnið er með 

börnum. Mikilvægustu áhrifavaldarnir eru þó nánasta umhverfi barnsins 

og tengslin við það. Í fyrstu eru það foreldrarnir og fjölskyldan sem hafa 

mestu áhrifin en þegar barnið eldist tengist það og verður fyrir áhrifum 

af sífellt fleiri kerfum þannig að umhverfið og áhrif þess verða sífellt 

flóknari.  
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Fjölskyldumiðuð nálgun 

Mikilvægi fjölskyldunnar og nærumhverfisins fyrir þroska og velferð 

barna endurspeglast í hugmyndum um svokallaða fjölskyldumiðaða 

nálgun (e. family centred approach), sem hefur í síauknum mæli verið 

viðurkennd sem ákjósanlegasta hugmyndafræði í þjónustu við fötluð 

börn (Bailey, Raspa og Fox, 2012; Bamm og Rosenbaum, 2008; 

Fordham, Gibson og Bowes, 2012). Fjölskyldumiðuð nálgun vísar til 

þess hvernig fagaðilar veita þjónustu og vinna með börnum og 

fjölskyldum þeirra. Þrátt fyrir að fjölskyldumiðuð nálgun sé orðin mjög 

útbreidd í hinum vestræna heimi, hefur ekki náðst samkomulag um eina 

formlega skilgreiningu á því hvað fjölskyldumiðuð þjónusta felur í sér. 

Nokkrir rannsóknarhópar og stofnanir hafa sett fram skilgreiningar á 

þeim grundvallaratriðum sem fjölskyldumiðuð nálgun byggir á (Bailey 

o.fl., 2012; Kuo o.fl., 2012; MacKean, Thurston og Scott, 2005). Rauði 

þráðurinn í þessum mismunandi skilgreiningum lýtur að mikilvægi þess 

að fagaðilar líti á barnið og fjölskylduna sem órjúfanlega heild. Að þeir 

viðurkenni fjölskylduna sem kjölfestuna í lífi barnsins og að þaðan komi 

mikilvægasti stuðningur þess. Því er nauðsynlegt að taka mið af eðli og 

aðstæðum fjölskyldna þegar þjónusta við barnið er skipulögð út frá 

fjölskyldumiðaðri nálgun. Fjölskyldur eru ólíkar og því þurfa fagaðilar að 

vera tilbúnir til að virða mismunandi menningu, lífsmynstur og óskir. 

Áhersla er lögð á nána samvinnu fjölskyldna og fagaðila á 

jafningjagrunni. Ákvarðanir sem varða þjónustuna svo sem, markmið 

og leiðir að þeim, þarf að taka í sameiningu út frá þörfum, styrkleikum, 

gildum og getu barnsins og fjölskyldunnar í heild. Mikilvægt er að 

þjónustan sé sveigjanleg og fjölskyldan taki þátt í þjónustunni að því 

marki sem hún kýs. Einn af lykilþáttum fjölskyldumiðaðrar þjónustu og 

forsenda þeirrar valdeflandi samvinnu sem hún byggir á, eru opinská 

heiðarleg samskipti og vönduð miðlun upplýsinga (Fordham o.fl., 2012). 

Stuðningur við fjölskyldur fatlaðra barna 

Eins og áður hefur verið lýst er stuðningur sterklega tengdur velferð 

fjölskyldna fatlaðra barna. Fjölskyldur sem finnst þær hafa aðgang að 

stuðningi lýsa minni streitu og betri lífsgæðum sem hefur jákvæð áhrif 
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á þroska og líðan barnsins og fjölskyldunnar í heild (Canary, 2008; 

Fordham o.fl., 2012; McConnell o.fl., 2014; Murphy o.fl., 2007). Það er 

því ekki vafamál að stuðningur er gagnlegur en mikilvægt er að huga 

að því hvernig stuðningur er veittur til að hann nýtist fjölskyldum sem 

best.  

Þrátt fyrir að hugmyndafræðin sem nú leiðir alþjóðlega stefnumótun 

og þjónustu við fötluð börn geri ráð fyrir mikilvægi umhverfisþátta og þá 

sérstaklega fjölskyldunnar, benda niðurstöður rannsókna ítrekað til 

þess að foreldrum finnist þá skorta stuðning til að geta sinnt 

foreldrahlutverkinu eins og best verður á kosið. Áherslur í þjónustu eru 

gjarnan á barnið sjálft og stuðningur við fjölskyldurnar virðist oft falla í 

skuggann (Canary, 2008; Dóra S. Bjarnason, 2011; Fordham o.fl., 

2012; King, Williams og Hahn Goldberg, 2017; Murphy o.fl., 2007). 

Fjölskyldur eiga í erfiðleikum með að finna og fá stuðning sem hentar 

þörfum þeirra og finnst þjónustukerfið flókið og oft á tíðum ekki 

nægilega hjálplegt (Egilson, 2015; Resch o.fl., 2010; Ryan og Quinlan, 

2018; Tössebro og Wendelborg, 2015) 

Stuðningsúrræði 

Stuðningur við fjölskyldur tekur á sig ýmsar myndir og getur verið 

óformlegur, þ.e. frá fólki í nánasta umhverfi fjölskyldunnar eða 

formlegur þ.e. stuðningur sem fjölskyldur eiga lagalegan rétt á frá hinu 

opinbera þjónustukerfi.  

Þrátt fyrir að óformlegur stuðningur sé ekki beint hluti af 

þjónustukerfinu er mikilvægt að taka hann með inn í heildarmyndina 

vegna þess hve þýðingarmikill hann er fyrir velferð fjölskyldna. 

Fjölskyldum fatlaðra barna sem hafa gott félagslegt stuðningsnet og eru 

virkar í félagslífi, farnast að jafnaði betur en fjölskyldum sem eru mikið 

einar og eiga fáa að (Breitkreuz o.fl., 2014). Óformlegur stuðningur 

getur hjálpað foreldrum að takast á við daglega lífið, komið í veg fyrir 

streitu og þannig haft jákvæð áhrif á fjölskyldulífið (Canary, 2008; 

McConnell, D., Breitkreuz og Savage, 2011; Peer og Hillman, 2014). 

Stuðningurinn getur verið með ýmsu móti s.s. hagnýt aðstoð við 

barnapössun eða heimilisstörf eða sálfélagslegur stuðningur. 

Mikilvægasti stuðningurinn kemur frá nánustu ættingjum, vinum og 
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nágrönnum en einnig er stuðning að finna í ýmis konar félagsstarfi og 

hópum í nærsamfélaginu. Foreldrar hafa einnig lýst því að það veiti 

þeim mikinn stuðning að tengjast og deila reynslu með öðrum 

fjölskyldum fatlaðra barna (Bray, Carter, Sanders, Blake og Keegan, 

2017; Ryan og Quinlan, 2018). Margar fjölskyldur fá þó takmarkaðan 

stuðning á óformlegan hátt. Ástæðurnar má í sumum tilfellum rekja til 

þess að stuðningsnetið er lítið og veikt vegna utanaðkomandi þátta eða 

að stuðningurinn þaðan reynist ekki hjálplegur. Einnig finnst mörgum 

foreldrum flókið að rækta félagsleg tengsl og draga sig því gjarnan í hlé 

(Fordham o.fl., 2012; Reid o.fl., 2011; Snæfríður Þóra Egilson, 2008). 

Formlegur stuðningur er sérlega mikilvægur fyrir fjölskyldur sem búa 

við mikla streitu, samskiptavanda eða erfiða fjárhagslega stöðu. 

Einstæðir foreldrar þurfa einnig á meiri stuðningi að halda sem og 

fjölskyldur með lítinn aðgang að óformlegum félagslegum stuðningi. 

Þetta kemur skýrt fram í kerfisbundinni heimildasamantekt þar sem 103 

ritrýndar rannsóknargreinar frá árunum 1996-2005 voru greindar 

(Canary, 2008). Nýrri rannsóknir hafa einnig rennt stoðum undir þessar 

niðurstöður (Almasri, N. o.fl., 2012; Hodgetts, Zwaigenbaum og 

Nicholas, 2015). 

Formlegur stuðningur er afar mismunandi að gerð og umfangi. 

Tétreault og félagar (2014) bentu á að í umfjöllun og rannsóknum á 

mismunandi stuðningsúrræðum væri oft um að ræða skörun á 

skilgreiningum og upplýsingar geti því verið misvísandi. Þau stóðu fyrir 

stóru verkefni sem fólst í því að útbúa nokkurs konar flokkunarkerfi og 

nota það til að flokka þjónustu og úrræði sem fjölskyldum fatlaðra barna 

stóðu til boða í sjö löndum. Þau tóku saman fræðilegar heimildir og 

opinber skjöl og báru saman mismunandi skilgreiningar og tegundir 

stuðnings. Hugtökin sem komu fram voru greind og flokkuð saman eftir 

því hvers eðlis stuðningurinn var. Hópur fólks úr röðum hagsmunaaðila, 

fræðimanna, foreldra fatlaðra barna og fullorðinna fatlaðra einstaklinga, 

var fenginn til að rýna í flokkunina og koma með tillögur að úrbótum. 

Spurningalisti var síðan sendur til 474 stofnana sem veita fjölskyldum 

fatlaðra barna stuðning í Kanada, Ástralíu, Belgíu, Frakklandi, 

Danmörku, Svíþjóð og Sviss. Spurt var um skipulag og innihald 

þjónustunnar og niðurstöður flokkaðar samkvæmt flokkunarkerfinu til 

að kanna áreiðanleika þess og hvort það næði yfir allan þann stuðning 
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sem væri í boði. Niðurstöður leiddu í ljós að flokkunarkerfið reyndist 

tæmandi en það skiptir stuðningsþjónustu í fjóra flokka; 1) Stuðning (e. 

support) sem hefur níu undirflokka sem nánar er lýst í töflu 1, 2) 

Skammtímavistun (e. respite) sem felur í sér að barnið dvelst utan 

heimilis í lengri eða skemmri tíma og er hugsuð til að foreldrar geti 

fengið tímabundið hlé frá umönnunarskyldum sínum, 3) Barnagæslu (e. 

child minding) þar sem traustur aðili annast barnið á meðan foreldrar 

sinna erindum, vinnu eða tómstundum og 4) Aðstoð í neyðartilvikum (e. 

emergency support) sem er þjónusta sem tryggir að barnið verði í 

öruggum höndum ef erfiðar óvæntar aðstæður koma upp í fjölskyldunni 

svo sem dauðsfall eða alvarleg veikindi.  

 

 Tafla 1. Níu undirflokkar stuðnings 

Upplýsingagjöf Samskipti þar sem fjölskyldur fá eða afla sér upplýsinga sem auka þekkingu þeirra á 
þáttum sem tengjast annað hvort barninu eða þjónustunni sem stendur til boða. 

Stuðningur við 
ákvarðanatöku 

Samskipti sem miða að því að leggja til aðferðir, ráðgjöf og leiðsögn þegar taka þarf 
ákvarðanir sem varða barnið eða fjölskyldulífið.  

Lagalegur 
stuðningur 

Samskipti sem miða að því að útvega upplýsingar sem auðvelda fjölskyldum að 
þekkja lagaleg réttindi sín og verja hagsmuni fjölskyldunnar og barnsins. 

Fjárhagslegur 
stuðningur  

Markviss bein eða óbein fjárframlög sem ætluð eru fjölskyldunni. Þessi fjárhagslega 
aðstoð hefur það að markmiði að færa aðstæður fjölskyldunnar nær aðstæðum 
annarra fjölskyldna og stuðla að félagslegri þátttöku barnsins án aukakostnaðar. 

Fræðsla  Felur í sér að vinna með fjölskyldunni við að nota aðferðir sem mæta þörfum og getu 
barnsins og örva þroska þess. Samskiptin miða að því að foreldrar og systkini verði 
færari í að styðja barnið til að læra og öðlast meira sjálfstæði. 

Sálfélagslegur 
stuðningur  

Samskipti sem miða að því að draga úr félagslegri togstreitu, auka aðlögunarhæfni og 
treysta fjölskylduböndin. 

Stuðningur við 
daglegt líf  

Hagnýt aðstoð, stuðningur eða ráðstafanir sem auðvelda viðfangsefni í daglegu lífi.    

Tómstundir, 
íþróttir og 
félagsstarf  

Aðgerðir sem miða að því að styðja fjölskyldur í viðleitni sinni til að ýta undir þátttöku 
barnsins og/eða fjölskyldunnar í félagslífi og tómstundum. 

Samgöngur  Þjónusta sem gerir börnum og fjölskyldum kleift að komast auðveldlega milli staða.   
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Reynsla foreldra af stuðningi 

Niðurstöður heimildasamantektar Canary (2008) bentu til þess að það 

hvort foreldrar upplifi nægilegan stuðning sé ekki eingöngu háð því 

hvort stuðningsúrræði séu til staðar, heldur skipti miklu á hvaða hátt 

stuðningur er veittur. Ýmsar nýrri rannsóknir á reynslu foreldra hafa stutt 

þessar niðurstöður og lagt til frekari þekkingu á gagnsemi stuðnings. 

Meðal annars hefur komið í ljós að foreldrum getur fundist 

þjónustukerfið vera þung byrði sem veldur streitu og óánægju jafnvel 

þó þjónustan sjálf sé mikils metin (Tössebro og Wendelborg, 2015). 

Nokkur lykilatriði virðast standa uppúr með tilliti til árangurs og jákvæðra 

áhrifa formlegs stuðnings á velferð fjölskyldna. Þetta eru atriði sem lúta 

að ferli þjónustunnar og eðli þeirrar aðstoðar sem veitt er.  

Fyrir það fyrsta hafa fræðimenn bent á að til þess að stuðningur 

gagnist fjölskyldum er nauðsynlegt að hann sé sveigjanlegur og 

þjónustan lagi sig að hinum ólíku þörfum mismunandi fjölskyldna 

(Egilson, 2011). Einnig hefur komið fram að mikilvægt sé að líta til 

stuðningsþarfa fjölskyldunnar í heild og stuðla að góðum tengslum 

innan fjölskyldunnar (Canary, 2008; Neely-Barnes og Dia, 2008; Reid 

o.fl., 2011; Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2014). Ekki 

sé nægilegt að styðja eingöngu barnið eða foreldrana, stuðningur þurfi 

einnig að ná til systkina og náinna ættingja svo sem ömmu og afa. Taka 

þurfi mið af mismunandi þörfum fjölskyldumeðlima, ólíkri menningu í 

fjölskyldum og hafa í huga að tungumálaerfiðleikar geta hindrað 

aðgengi og notagildi þjónustu. Þá hefur komið í ljós að möguleikar 

foreldra til að hafa áhrif á þjónustuna með þátttöku í ákvarðanatöku um 

innihald og skipulag hennar, hafa sterkt forspárgildi um ánægju þeirra 

með þjónustu og valdeflandi áhrif stuðningsins (Canary, 2008; 

Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2014). Jákvætt, 

persónulegt og óformlegt viðmót fagfólks skiptir einnig miklu máli ásamt 

heiðarlegum, skýrum samskiptum og einlægri viðleitni til að vinna með 

fjölskyldunni á jafningjagrunni (Canary, 2008; Reid o.fl., 2011; 

Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2014). 

Rannsóknir hafa einnig ítrekað sýnt að ánægja með þjónustu er 

sterklega tengd upplýsingagjöf og fræðslu (Egilson, 2015; Hodgetts 

o.fl., 2015; King o.fl., 2017; Palisano o.fl., 2010; Snæfríður Þóra Egilson 

og Sara Stefánsdóttir, 2014). Til þess að fjölskyldur fari ekki á mis við 
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þjónustu er mikilvægt að þær fái greinargóðar upplýsingar um réttindi 

sín, úrræði í samfélaginu og hlutverk mismunandi þjónustuaðila. Það 

skiptir einnig miklu máli að fjölskyldur, barnið sjálft og fólk í nánasta 

umhverfi þess séu vel upplýst um skerðingu barnsins og áreiðanlegar 

upplýsingaveitur þar að lútandi (Reid o.fl., 2011). Ónógar upplýsingar 

geta skapað óvissu og óöryggi og komið í veg fyrir að fjölskyldur hafi 

möguleika á að taka upplýstar ákvarðanir um þjónustuna og vera virkir 

þátttakendur í henni. Jafnframt getur það orðið til þess að foreldrum 

finnist þeir þurfa að axla of mikla ábyrgð á því að leita eftir úrræðum 

(Egilson, 2015; Reid o.fl., 2011). Þrátt fyrir að ítrekað hafi verið bent á 

mikilvægi upplýsingagjafar kemur iðulega fram í rannsóknum að 

foreldra skorti nægar upplýsingar og fagfólk mætti gera mun betur til að 

mæta þörfum fjölskyldna fyrir upplýsingar (Fordham, 2011; King, 2017 

Snæfríður, 2010). 

Það virðist vera sameiginlegt áhyggjuefni margra foreldra fatlaðra 

barna að börnin falli ekki inn í vinahópa og standi utan félagslífs 

(Egilson, 2015; Reid o.fl., 2011). Í megindlegri rannsókn Chiarello og 

félaga (Chiarello o.fl., 2016) þar sem foreldrar 585 barna með CP 

forgangsröðuðu markmiðum barna sinna, kom í ljós að flestir lögðu 

áherslu á að barnið öðlaðist sem mest sjálfstæði við daglegar athafnir 

og eftir því sem barnið var eldra skipti þátttaka í félagslífi meira máli. 

Niðurstöðurnar gáfu ennfremur til kynna mikilvægi þess að æfa þessa 

færni í eðlilegum aðstæðum barnanna og nýta tækifærin sem gefast í 

daglega lífinu. Það er því mikilvægt að ýmiskonar þjálfun og þjónusta 

trufli ekki dagleg viðfangsefni barnsins og komi hugsanlega í veg fyrir 

tækifæri þess til félagslegra samskipta (Resch o.fl., 2010). Þetta kom 

einnig skýrt fram í blandaðri rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson og Söru 

Stefánsdóttur (2014) þar sem þær skoðuðu reynslu foreldra af 

velferðarþjónustu Akureyrarbæjar. Í eigindlegum hluta rannsóknarinnar 

tóku 14 foreldrar fatlaðra barna þátt í rýnihópasamræðum. Niðurstöður 

leiddu í ljós að foreldrarnir óskuðu eindregið eftir stuðningi til þess að 

barnið gæti tekið þátt í félagslífi bæði innan og utan skólans. Lítið var 

um slíka þjónustu og úrræðin beindust mestmegnis að skólastarfinu 

sjálfu. Þátttakendur í rannsókninni kölluðu einnig eftir hagnýtri aðstoð til 

að létta á álagi innan veggja heimilisins með því að auðvelda 
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heimilishaldið, stuðla að því að foreldrar næðu að rækta ýmis mikilvæg 

hlutverk og fengju hvíld.  

Samfella í þjónustu 

Í rannsóknum á reynslu foreldra af stuðningi og þjónustu hafa komið í 

ljós óskir um að þjónustan sé aðgengileg og skipulögð og að fagfólk 

vinni vel saman þvert á stofnanir og kerfi (Dóra S. Bjarnason, 2011; 

Egilson, 2015; Ryan og Quinlan, 2018; Snæfríður Þóra Egilson, 2007, 

Tétreault, S. o.fl., 2014). Nýleg rannsókn sem gerð var á Írlandi beindi 

kastljósinu að upplifun foreldra fatlaðra barna af samskiptum við fagfólk 

í heilbrigðis- og skólaþjónustu og samvinnu þeirra á milli (Ryan og 

Quinlan, 2018). Í rannsókninni tóku 24 foreldrar þátt í 

rýnihópasamræðum. Börnin þeirra voru með ólíka færniskerðingu, sóttu 

mismunandi skóla og fengu þjónustu af ýmsum toga. Niðurstöður leiddu 

m.a. í ljós að flestir foreldrarnir þurftu að „berjast“ fyrir ásættanlegri 

þjónustu við barnið sitt og fannst þeir ekki fá áheyrn fagmanna. Þeir 

upplifðu gjá á milli kerfa og að þeir þyrftu sjálfir að brúa bilið milli skóla 

og heilbrigðisþjónustu.  

Svipaðar niðurstöður hafa komið fram í þeim íslenskum rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á síðustu árum til að kanna reynslu foreldra 

fatlaðra barna af formlegum stuðningi og þjónustu. Tvær nýlegar 

rannsóknir beindust að stuðningsþjónustu sveitarfélaga. Önnur þeirra 

byggði á blandaðri rannsóknaraðferð þar sem gagna var aflað með því 

að leggja staðlaða spurningalistann Mat foreldra á þjónustu (e. Measure 

of Processes og Care: MPOC) fyrir 57 foreldra og með samræðum 14 

foreldra í rýnihópum (Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 

2014). Hins vegar var um að ræða rannsókn á þremur tilvikum þar sem 

gögnum var safnað með viðtölum við foreldra og fagaðila, ásamt áhorfi 

og greiningu margvíslegra skjala (Ingólfsdóttir, Egilson og Traustadóttir, 

2017). Aðrar rannsóknir hafa beinst að reynslu foreldra af þjónustu 

sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga. Ein þeirra byggði á 

eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem viðtöl voru tekin við 17 foreldra 

fatlaðra barna (Egilson, 2011). Tvær byggðu á blönduðum aðferðum 

þar sem spurningalistinn Mat foreldra á þjónustu var lagður fyrir í báðum 

tilvikum annars vegar svöruðu 236 foreldrar listanum og í kjölfarið voru 
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tekin viðtöl við fimm mæður (Stefánsdóttir og Egilson, 2016) og hins 

vegar svöruðu 88 foreldrar spurningalistanum og sex foreldrar tóku þátt 

í rýnihópasamræðum (Arnardóttir og Egilson, 2012). Þessum til 

viðbótar er rannsókn Dóru S. Bjarnason (2011) sem áður hefur verið 

lýst en hún beinst almennt að reynslu foreldra meðal annars af 

mismunandi stuðningi á tímabilinu 1974-2007. Eins og Snæfríður Þóra 

Egilson (2015) hefur bent á eru niðurstöður þessara rannsókna að miklu 

leyti samhljóma, óháð því hvaða þjónusta eða þjónustukerfi voru til 

skoðunar. Niðurstöðurnar gefa til kynna markvissa viðleitni til að koma 

til móts við þarfir fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra. Foreldrar lýstu 

oftast reynslu af styðjandi viðmóti fagfólks og að þeim hafi verið mætt 

af virðingu. Hins vegar vantaði töluvert uppá að þeim fyndist næg 

samvinna milli þjónustuaðila og að boðleiðir, verkaskipting og ábyrgð 

væri skýr. Það kemur mjög greinilega fram í niðurstöðum þessara 

rannsókna að ánægja með stuðning og þjónustu á Íslandi er mest 

meðal foreldra barna á leikskólaaldri. Eftir því sem börnin eldast virðist 

þjónustan verða tilviljanakenndari og foreldrarnir lýsa síður jákvæðri 

reynslu af þjónustunni. Einnig kemur fram að foreldrar barna með 

einhverfurófsröskun virðast í heildina óánægðari með stuðning og 

þjónustu en foreldrar barna með aðrar skerðingar. Í öllum þessum 

rannsóknum standa uppúr þarfir foreldra fyrir meiri og betri upplýsingar 

og óskir þeirra um samhæfða teymisvinnu og manneskju sem heldur 

utan um mál hverrar fjölskyldu. 

Í rannsóknum hefur einnig komið fram að markviss samvinna 

þjónustuaðila er sérlega mikilvæg í upphafi þjónustu og þegar 

breytingar eru í vændum, svo sem flutningur milli skólastiga (Palisano 

o.fl., 2010; Reid o.fl., 2011). Brotakennt þjónustukerfi eykur á streitu 

foreldra vegna þess hve mikill tími og orka fer í að læra á kerfið, nálgast 

þjónustu og bera upplýsingar á milli þjónustuaðila (Ryan og Quinlan, 

2018; Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2010). Fræðimenn 

hafa bent á mikilvægi þess að hlutverk, ábyrgð og boðleiðir séu skýrar 

og að þjónustuaðilar vinni í takti með svipaða hugmyndafræðilega sýn 

að leiðarljósi (Egilson, 2015; Ingólfsdóttir o.fl., 2017; Tössebro og 

Wendelborg, 2015)  

King og Meyer (2006) tóku saman rannsóknir innan heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og settu fram hugtakaramma sem skilgreinir leiðir til að 
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auka samfellu í þjónustu. Í hugtakarammanum eru nefndar aðgerðir 

sem beinast annars vegar að því að samhæfa það sem Bronfenbrenner 

kallaði stofnanakerfi. King og Meyer kalla það samhæfingu 

þjónustukerfisins og segja það lúta bæði að nánu samstarfi milli 

mismunandi þjónustukerfa eða þjónustustofnana (e. system/sector 

based service integration) sem og að samstarfi mismunandi 

þjónustuveitenda innan sama kerfis eða stofnunar (e. agency-based 

service integration). Hins vegar tekur hugtakaramminn á aðgerðum til 

að samhæfa kerfin sem Bronfenbrenner kallaði nærkerfi. King og Meyer 

kalla það samstillingu þjónustu við hverja fjölskyldu (e. client/family 

based service co-ordination) sem vísar til þess að hver fjölskylda fái 

aðstoð til að komast í samband við þjónustuveitendur innan og milli 

mismunandi þjónustukerfa og stofnana. Ennfremur felur það í sér að 

stuðla að samvinnu þjónustuaðila við að mynda samstillta þjónustu þar 

sem hagsmunir barnsins og fjölskyldunnar eru hafðir að leiðarljósi. King 

og Meyer skilgreina þannig í hugtakaramma sínum, aðgerðir sem 

ganga út á að gera þjónustukerfið sjálft aðgengilegt og skilvirkt en 

benda jafnframt á að sumar fjölskyldur hafi þörf fyrir persónulegan 

stuðning við að finna og notfæra sér úrræði þvert á þjónustuveitendur, 

stofnanakerfi og óformleg stuðningsnet.  

Í samantektinni um leiðir til að auka samfellu, bentu King og Meyer 

(2006) á að samstilling þjónustu við hverja fjölskyldu væri í vaxandi 

mæli talin nauðsynlegur hluti þjónustu við fjölskyldur fatlaðra barna, sér 

í lagi þeirra sem búa við flóknar stuðningsþarfir. Þetta er samkvæmt 

hugtakarammanum, sérstakt stuðningsúrræði sem felur í sér að 

fjölskyldan hefur aðgang að einum ákveðnum aðila eða teymi sem 

metur í samvinnu við fjölskylduna hvaða úrræða og stuðnings er þörf, 

hefur yfirsýn og vinnur að því að koma á skilvirku samstarfi milli 

viðeigandi aðila innan sama eða mismunandi þjónustukerfa. Þannig eru 

veittar upplýsingar, leiðbeiningar og áheyrn sem auðveldar fjölskyldunni 

að fá stuðning sem kemur til móts við þarfir fjölskyldumeðlima. 

Rannsóknum hvaðanæva að úr hinum vestræna heimi ber saman um 

að foreldrar meta mikils að hafa aðgang að slíkri fagmanneskju sem 

getur veitt aðstoð við að leiða fjölskylduna í gegnum kerfið (Dóra S. 

Bjarnason, 2011; Egilson, 2015; Fordham o.fl., 2012; Hillis, Brenner, 

Larkin, Cawley og Connolly, 2016; Reid o.fl., 2011; Ryan og Quinlan, 
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2018). Ekki skiptir mestu máli hvaða fagmenntun sú manneskja hefur 

en það er mikilvægt að hún geti fylgt fjölskyldunni eftir yfir lengri tíma, 

stuðlað að samstarfi þjónustuaðila og tekið mið af aðstæðum 

fjölskyldunnar í heild en ekki einungis þörfum barnsins. Hillis og félagar 

(2016) gerðu kerfisbundna heimildasamantekt til þess að draga saman 

hvaða hlutverki og verkefnum slíkum aðila, sem hér er kosið að kalla 

„liðsstjóra“ (e. key worker eða care-coordinator), er ætlað að sinna. 

Niðurstöður úr greiningu á þeim 37 rannsóknum sem uppfylltu skilyrði 

heimildasamantektarinnar leiddu í ljós að hlutverk liðsstjóra er háð ótal 

ófyrirsjáanlegum og aðstæðubundnum þáttum sem lúta að umhverfinu, 

eiginleikum í fari liðsstjórans og tengslum hans við fjölskylduna. Þó 

komu í ljós fjórir mjög skýrir meginþættir hlutverksins: 1) Samstilling 

nauðsynlegrar þjónustu (e. coordination of care needs) sem felst í því 

að greiða leið að þjónustu, aðstoða við að rata í gegnum þjónustukerfið 

og koma á tengingum milli þjónustuaðila ásamt því að vinna 

lausnamiðað eftir þörfum, 2) Áætlunargerð og mat (e. planning and 

assessment) sem felur í sér að samhæfa þjónustu fram í tímann, tryggja 

að meðferðaráætlunum sé fylgt og að þarfir séu greindar í upphafi og á 

meðan þjónustu stendur, 3) Upplýsingagjöf og sérhæfður stuðningur (e. 

information and specialist support) sem felur í sér að búa yfir og geta 

beitt almennri og sérhæfðri þekkingu, að vera sá sem hægt er að leita 

til með allar spurningar og miðla upplýsingum til fagaðila og fjölskyldna, 

4) Tilfinningalegur og hagnýtur stuðningur (e. emotional and practical 

support) sem vísar til þess að veita stuðning á erfiðum tímum, koma 

ýmsum málum í farveg og vera málsvari fjölskyldunnar. Samkvæmt 

heimildasamantektinni er liðsstjóra ætlað að búa yfir margvíslegum 

hæfileikum og kunnáttu. Hann þarf að miðla sameiginlegri sýn, virða sitt 

hlutverk og annarra, vera nýjungagjarn og samvinnufús en jafnframt 

geta unnið sjálfstætt. Hann þarf að vera góður í tímastjórnun og hafa 

færni til að koma á og viðhalda samböndum og byggja upp tengslanet. 

Ennfremur þarf hann að geta leitað lausna þegar á reynir. 
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Frístund 
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Stoðþjónusta 
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Skammtíma-
vistun 

Miðstöðin 

Íslenska þjónustuumhverfið 

Fjöldamargar stofnanir og sjálfstætt starfandi sérfræðingar koma að 

þjónustu við fjölskyldur fatlaðra barna á Íslandi (mynd 2). Eðli og 

umfang þjónustunnar er háð aðstæðum hverju sinni en formleg greining 

fagaðila á skerðingu barnsins er þó oftast fyrsta skrefið og forsenda 

stuðnings og þjónustu sem ekki fellur undir almenna grunnþjónustu. 

Frumgreining getur farið fram á ýmsum vettvangi sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga eða stofnana innan félagsþjónustunnar, 

heilbrigðiskerfisins eða skólakerfisins. Leiði hún í ljós að frekari 

greiningar og úrræða sé þörf, er barninu vísað til sérhæfðra 

greiningaraðila. Eftir að greining hefur verið staðfest þarf að leita 

heppilegra úrræða í samráði við fjölskylduna og tryggja að barnið og 

fjölskyldan fái þann stuðning og þjónustu sem þau þarfnast (Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Hins vegar er ekki skýrt hver beri 

ábyrgð á því að tryggja og fylgja því eftir að barnið og fjölskyldan fái 

samstillta þjónustu sem kemur til móts við þarfir þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Dæmi um þjónustuumhverfi fatlaðra barna á Íslandi 
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Félagsþjónusta 

Félags- og jafnréttismálaráðherra fer með yfirstjórn málefna fatlaðs 

fólks á Íslandi og ber ábyrgð á opinberri stefnumótun sem lýtur að 

þjónustu við fatlað fólk og fjölskyldur þeirra. Samkvæmt lögum um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, bera sveitarfélögin hins vegar ábyrgð 

á skipulagi og framkvæmd þjónustunnar. Sveitarfélögum ber að 

starfrækja teymi fagfólks sem hefur það hlutverk að leggja heildstætt 

mat á þjónustuþarfir í samráði við þann sem þarf á þjónustunni að 

halda. Markmið stoðþjónustu sveitarfélaganna er að gera fötluðu fólki 

kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Þjónustan á meðal 

annars að mæta þörfum fatlaðra barna fyrir umönnun og þjálfun, 

sálfræðiaðstoð, félagslegan stuðning, þátttöku í tómstundum og 

menningarlífi. Einnig á hún að tryggja fjölskyldum fatlaðra barna 

nauðsynlegra aðstoð til að búa börnum sínum örugg og eflandi 

uppeldisskilyrði. Lögbundin þjónustuúrræði sveitarfélaga eiga meðal 

annars að tryggja að fötluð börn og fjölskyldur eigi kost á 

stuðningsfjölskyldum, skammtímavistun, sumardvöl og liðveislu auk 

leikskóla- og skólavistar.  

Undir félags- og jafnréttisráðherra starfa nokkrar þjónustustofnanir 

sem koma að málefnum fatlaðra barna og foreldra þeirra. 

Tryggingastofnun hefur það hlutverk að framfylgja lögum um 

almannatryggingar, félagslega aðstoð og málefni langveikra barna 

(Tryggingasstofnun, 2011). Þangað geta fjölskyldur fatlaðra barna sótt 

um umönnunargreiðslur til að koma til móts við aukin útgjöld vegna 

umönnunar barnsins. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) á að 

tryggja að börn með alvarlegar þroskaraskanir fái greiningu auk þess 

að annast ráðgjöf og fræðslu til barnsins, aðstandenda og þjónustuaðila 

um viðeigandi úrræði (Lög um greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 

83/2003). Ennfremur er henni ætlað að afla og miðla fræðilegri 

þekkingu um fatlanir, alvarlegar þroskaraskanir og meðferðarleiðir og 

veita faglega aðstoð og ráðgjöf til samstarfsaðila.  

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 

einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (Miðstöðin) 

sinnir ráðgjöf og hæfingarþjónustu meðal annars fyrir börn með það að 

markmiði að auka möguleika þeirra til virkni og þátttöku til jafns við aðra 

(Lög um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
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einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu nr. 160/2008). 

Miðstöðinni er ætlað að hafa yfirsýn yfir aðstæður þeirra sem eru blindir 

eða sjónskertir og samhæfa þjónustu þegar margir þjónustuaðilar koma 

að málum. Hún hefur einnig lögformlegt hlutverk sem lýtur að fræðslu, 

ráðgjöf og stuðningi við aðstandendur, skóla og aðrar 

þjónustustofnanir. 

Heilbrigðisþjónusta 

Mörg fötluð börn þurfa á sérhæfðri heilbrigðisþjónustu að halda. Þar 

koma að ýmsir heilbrigðismenntaðir fagaðilar svo sem læknar, 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, sálfræðingar, 

talmeinafræðingar og stoðtækjafræðingar sem starfa innan sjúkrahúsa, 

heilbrigðisstofnana, þjónustumiðstöðva og einkarekinna starfsstofa. 

Heilbrigðisráðherra fer með yfirstjórn heilbrigðismála og ber ábyrgð á 

stefnumótun, skipulagi og framkvæmd þjónustunnar. Heilsugæslan á 

að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu og vera 

samhæfingaraðili heilbrigðisþjónustu (Tillaga til þingsályktunar um 

velferðarstefnu – heilbrigðisáætlun til ársins 2020). Innan heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins starfar Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) sem 

sinnir þverfaglegri greiningu, ráðgjöf, meðferð og fræðslu vegna barna 

með frávik í þroska, hegðun og líðan (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Barnaspítali Hringsins veitir börnum með 

ýmsa sjúkdóma eða veikindi, fjölbreytta þjónustu. Þar er lögð er áhersla 

á að þjónustan beinist að líkamlegum, andlegum og félagslegum 

þörfum barnanna og velferð fjölskyldunnar (Landspítali, e.d.b). Barna 

og unglingageðdeild (BUGL) veitir sérfræðiþjónustu fyrir börn og 

unglinga með flókinn og samsettan geðrænan vanda og/eða alvarleg 

geðræn einkenni. Þar er bæði unnið að greiningu og meðferð ásamt 

fræðslu, þjálfun og ráðgjöf (Landspítali, e.d.a). Ýmsar aðrar 

heilbrigðistofnanir, félagasamtök og sjálfstæðir þjónustuaðilar starfa 

einnig að fjölbreyttri heilbrigðisþjónustu á grundvelli samninga við 

Velferðarráðuneytið eða stofnanir þess. Undir heilbrigðisráðherra starfa 

einnig Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) sem taka þátt í lyfjakostnaði og 

annast afgreiðslu á hjálpartækjum samkvæmt ákveðnum reglum 

(Sjúkratryggingar Íslands, e.d).  
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Skólaþjónusta 

Á Íslandi er öllum börnum á aldrinum 6-16 ára skylt að sækja nám í 

grunnskóla. Menntamálaráðuneytið mótar menntastefnu en 

sveitarfélög bera hins vegar ábyrgð á skólahaldinu sjálfu. Samkvæmt 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008 eiga allir nemendur rétt á að komið 

sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án 

aðgreiningar. Sveitarfélögum ber að tryggja að nemendur fái viðeigandi 

stuðning og að skólaumhverfið taki mið af þörfum nemenda. 

Fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi eiga að sjá til þess að 

sérfræðiþjónusta sé veitt í leik- og grunnskólum (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaráð 

í grunnskólum nr. 584/2010). Sérfræðiþjónustan beinist annars vegar 

að stuðningi við nemendur og foreldra þeirra og hins vegar að stuðningi 

við starfsemi og starfsfólk skóla. Áhersla er lögð á að unnið sé markvisst 

að því að efla velferð nemenda, meta og veita ráðgjöf vegna vanda af 

ýmsum toga og tryggja viðeigandi kennslu og stuðning. 

Sérfræðiþjónustan á að mótast af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni 

nemenda. 

Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð 

Sjónarhóll er sjálfstæð ráðgjafarmiðstöð sem hóf starfsemi árið 2004 

til þess að koma til móts við þörf foreldra fatlaðra barna fyrir 

aðgengilega leiðsögn um þjónustukerfið. Ráðgjafarmiðstöðin varð til í 

kjölfar landssöfnunar sem ADHD samtökin, Landssamtökin 

Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra og Umhyggja, félag til 

stuðnings langveikum börnum stóðu fyrir. Félögin höfðu öll merkt þörf 

fyrir ráðgjafarþjónustu og í stað þess að hvert félag hæfi rekstur slíkrar 

þjónustu á eigin forsendum, ákváðu forsvarsmenn þeirra að taka 

höndum saman og stofna eina ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra allra barna 

með sérþarfir. Fjármunum sem söfnuðust var að mestu varið til kaupa 

á húsnæði að Háaleitisbraut 13 í Reykjavík þar sem Sjónarhóll hefur 

starfað síðan. Í húsinu var Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra með 

aðsetur sitt og Æfingastöðvarinnar sem býður uppá sjúkra- og 

iðjuþjálfun fyrir börn. Hin stofnfélögin fluttu einnig í húsið og hluti þess 
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var leigður öðrum félögum sem störfuðu að málefnum barna og 

fjölskyldna (Sjónarhóll, 2005).  

Sjónarhóll er sjálfseignarstofnun með sjálfstæðan fjárhag og stjórn 

og stendur utan hins opinbera þjónustukerfis. Samkvæmt upphaflegri 

stefnu Sjónarhóls (Sjónarhóll, 2005) er markmið þjónustunnar að veita 

foreldrum stuðning í hlutverki sínu með því að veita ráðgjöf, koma á 

samstarfi foreldra, fagaðila og stuðningsaðila og efla innbyrðis tengsl 

foreldra sem búa við svipaðar aðstæður. Frá upphafi hefur áhersla í 

starfi ráðgjafarmiðstöðvarinnar verið lögð á miðlun upplýsinga um 

réttindi foreldra til þjónustu, að greiða fjölskyldum leið að upplýsingum 

um mismunandi skerðingar og stuðla að því að foreldrar miðli 

upplýsingum sín á milli. Einnig var í upphaflegri stefnu Sjónarhóls lögð 

áhersla á að vinna með stofnunum og félagasamtökum að því að stuðla 

að þróun úrræða og tengja saman þjónustuúrræði ásamt því að veita 

aðstoð við að fylgja málum eftir þangað til þau eru komin í ákveðinn 

farveg. Að auki var lögð áhersla á að Sjónarhóll tæki þátt í 

fræðslustarfsemi og miðlun upplýsinga til almennings til þess að stuðla 

að aukinni þekkingu í samfélaginu (Sjónarhóll, 2005).  

Frá fyrstu tíð hefur stöðug eftirspurn verið eftir þjónustu Sjónarhóls 

en árlega sækja 300-400 fjölskyldur ráðgjafarþjónustu þangað. 

Þjónustan er endurgjaldslaus og því byggir rekstrargrundvöllur 

starfseminnar alfarið á fjárframlögum frá hinu opinbera, lögaðilum og 

almenningi (Sjónarhóll, 2015). Á síðustu árum hefur reynst þungur 

róður að fjármagna starfsemi Sjónarhóls. Ráðgjöfum hefur fækkað og 

dregið hefur úr umsvifum starfseminnar. Í ársbyrjun 2015 hófst vinna 

við endurskoðun á hlutverki og stefnu Sjónarhóls með það að markmiði 

að bæta rekstrarskilyrðin (Sjónarhóll, 2015). Rannsóknin sem hér er lýst 

byggir á gagnaöflun sem tengdist þessari úttekt. Útkoma þjónustunnar 

og áhrif hennar á líf fjölskyldna og þjónustukerfið sjálft, hafa ekki verið 

rannsökuð með formlegum hætti áður. 
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Tilgangur og hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rýna í þjónustuna sem Sjónarhóll 

veitir og varpa ljósi á hvernig fjölskyldur og þjónustuaðilar líta á hlutverk, 

starfsemi og gagnsemi Sjónarhóls í nútíð og framtíð. Eftirfarandi 

spurningar voru hafðar að leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar: 

 

1. Hvernig þjónustu veitir Sjónarhóll? 

2. Hvernig nýtist þjónustan sem Sjónahóll veitir? 

3. Hvernig ætti þjónusta Sjónarhóls að þróast í framtíðinni? 

 

Niðurstöðurnar munu nýtast til að meta áframhaldandi þörf fyrir 

Sjónarhól í íslensku samfélagi og benda á umbótatækifæri í þjónustu 

ráðgjafarmiðstöðvarinnar. 
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Aðferðafræði 

Til þess að skoða þjónustu Sjónarhóls var valið að nota snið lýsandi 

tilviksrannsókna (e. descripitve case study). Þetta rannsóknarsnið féll 

vel að tilgangi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum því það er 

hentugt þegar ætlunin er að skoða afmarkað kerfi eða tilvik ítarlega frá 

ýmsum sjónarhornum (Creswell og Poth, 2018; Rúnar Helgi Andrason 

og Ársæll Már Arnarson, 2013; Yin, 2014). Markmið tilviksrannsókna er 

að varpa ljósi á sérstöðu tilfellisins sem um ræðir og öðlast ítarlegan 

skilning á eðli þess. Til að það sé unnt er mikilvægt að nota 

margvíslegar aðferðir og uppsprettur við öflun rannsóknargagna og 

greiningu þeirra (Yin, 2014).  

Tilvikið í þessari rannsókn afmarkaðist við Sjónarhól sem 

starfseiningu og þjónustuna sem starfsmenn Sjónarhóls veita og hafa 

veitt fjölskyldum barna með sérþarfir frá stofnun ráðgjafar-

miðstöðvarinnar.  

Gagnaöflun 

Í rannsókninni voru notuð gögn sem safnað var með samræðum í 

rýnihópum sem fóru fram í tengslum við endurskoðun á starfsemi 

Sjónarhóls. Rannsakandi aflaði gagnanna að beiðni Sjónarhóls með 

möguleika á að þau yrðu síðar notuð í rannsóknarskyni. Stjórn 

Sjónarhóls gaf formlegt leyfi fyrir notkun gagnanna (sjá viðauka A). 

Rýnihópasamræður eru aðferð til að safna eigindlegum gögnum 

með markvissum samræðum fólks. Markmiðið með samræðunum er að 

fanga reynslu og sjónarmið þátttakenda en ekki að komast að 

sameiginlegu áliti hópsins (Brinkman og Kvale, 2015). Styrkleikar 

rýnihópa sem gagnasöfnunaraðferðar liggja þannig m.a. í fjölbreytileika 

gagnanna sem safnað er þegar ólíku fólki með mismunandi reynslu er 

teflt saman. Gögnin byggja á skoðanaskiptum sem spretta fram undir 

samræðum þátttakenda. Þessi samskipti milli þátttakenda ýta undir að 
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fram komi upplýsingar sem ekki hefðu komið fram með öðrum leiðum 

t.d. einstaklingsviðtölum, því samtalið spinnst út frá hugmyndum 

þátttakendanna sjálfra án mikillar stýringar frá þeim sem stjórnar 

samræðunum (Brinkman og Kvale, 2015). Aðferðin er hentug til að 

kanna málefni sem lítil vitneskja er til um og er gjarnan notuð þegar 

leggja á mat á, þróa eða hanna nýja þjónustu (Krueger og Casey, 2015; 

Sofaer, 2002). Einnig er það talið veita þátttakendum ákveðna 

öryggiskennd að taka þátt í samræðum í rýnihóp, það geti virkað 

styðjandi og stuðlað að því að fólk eigi auðveldara með að tjá sig (Sóley 

Bender, 2013). Á hinn bóginn er ákveðin hætta á að fáir aðilar einoki 

samræðurnar eða þátttakendur leiðist út í að vera sammála öðrum í 

stað þess að láta eigin skoðanir í ljós. Þetta getur leitt til þess að 

umræðan verði einsleit og gefi þannig aðeins takmarkaða mynd af 

viðhorfum þátttakenda. Einnig eru vísbendingar um að þátttakendur í 

rýnihópum hafi tilhneigingu til að láta sem þeir búi yfir meiri þekkingu en 

þeir gera í raun (Krueger og Casey, 2015).  

 Að teknu tilliti til eiginleika rýnihópasamræðna féll aðferðin vel að 

tilgangi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum, þrátt fyrir ákveðnar 

takmarkanir. Þar sem rýnihópasamtölin fóru fram nokkrum mánuðum 

áður en endanleg ákvörðun um að nota gögnin í rannsóknarskyni var 

tekin, miðaðist verklagið í gagnaöfluninni við þann tilgang sem 

rýnihópunum var upphaflega ætlað að þjóna. Því var ekki um að ræða 

eiginlega ákvörðun um hvenær gagnöflun lyki, heldur voru gögnin nýtt 

eins og þau komu fyrir, án tillits til hvort mettun hafi verið náð.  

Þátttakendur  

Við öflun rannsóknargagna var haft að leiðarljósi að fanga mismunandi 

sýn á þjónustu Sjónarhóls og skoða starfsemina út frá reynslu og 

viðhorfum notenda, fagaðila sem vinna í opinberri þjónustu að 

málefnum fjölskyldna fatlaðra barna auk starfsmanna Sjónarhóls og 

félaganna sem að honum standa. Eina skilyrðið til að taka þátt í 

rýnihópasamræðunum var að þekkja til starfsemi Sjónarhóls af eigin 

raun og vera fús til að tjá sig um reynslu sína og viðhorf til starfseminnar. 

Stofnfélög Sjónarhóls sáu um að nálgast og velja þátttakendur í 

rýnihópana. Rannsakandi útbjó kynningarbréf (sjá viðauka B) í samráði 
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við framkvæmdastjóra Sjónarhóls sem starfsmenn hvers félags voru 

beðnir um að senda í tölvupósti til félagsmanna sinna. Í 

kynningarbréfinu kom fram beiðni um þátttöku auk upplýsinga um 

tilgang og framkvæmd rýnihópasamræðnanna, úrvinnslu upplýsinga og 

meðferð persónuupplýsinga. Félögin sáu síðan um að velja 5-8 

þátttakendur úr hópi þeirra sem gáfu sig fram til þátttöku. Rannsakandi 

kom því hvergi nærri hvaða þátttakendur voru valdir en beindi tilmælum 

til félaganna að velja fulltrúa með ólíkan bakgrunn, reynslu og aðkomu 

að þjónustu Sjónarhóls. Val þátttakenda var síðan staðfest með 

tölvupósti þar sem þátttakendur fengu sendar nánari upplýsingar 

(viðauki C) um aðdraganda rýnihópanna, upphaflegt hlutverk 

Sjónarhóls og hugsanleg umræðuefni í rýnihópasamræðunum. Þannig 

gafst þátttakendum tækifæri til að undirbúa sig fyrir fram. 

Framkvæmd  

Fimm rýnihópasamtöl fóru fram dagana 29.-30. apríl 2015 í 

fundarherbergi samtakanna Barnaheilla í húsnæði Sjónarhóls við 

Háaleitisbraut í Reykjavík. Þeim var stýrt af rannsakanda og 

aðstoðarkonu sem þekkti bæði til aðferðafræði rannsókna og málefna 

fjölskylda barna með sérþarfir. Leitast var við að uppfylla hlutverk 

stjórnandans eins og því hefur verið lýst m.a. af Sóleyju Bender (2013) 

og Krueger og Casey (2015). Í því fólst að skapa þægilegt andrúmsloft, 

hvetja til samræðna milli þátttakenda, halda þeim innan ramma 

viðfangsefnisins og tryggja að allir kæmu sínum sjónarmiðum á 

framfæri. Stuðst var við samtalsramma (fylgiskjal D) sem hafði að 

geyma átta opnar spurningar sem beindust að viðhorfum til hlutverks 

og gilda í starfsemi Sjónarhóls, styrkleikum og veikleikum þjónustunnar, 

samstarfi við hagsmunafélög og framtíð Sjónarhóls. Samtalsramminn 

var útbúinn útfrá hugmyndum þáverandi framkvæmdastjóra og stjórnar 

Sjónarhóls um hvaða upplýsinga væri mikilvægt að afla. Stuðst var við 

leiðbeiningar Krueger og Casey (2015) um gerð samtalsramma. 

Rýnihópaviðtölin voru hljóðrituð auk þess sem aðstoðarkonan skrásetti 

athugasemdir og helstu umfjöllunaratriði. Hljóðrituð viðtöl voru að lokum 

afrituð orðrétt, persónugreinanleg atriði afmáð og þátttakendum gefin 

dulnefni.  
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Gagnagreining 

Innihaldsgreining (e. content analysis) var notuð við úrvinnslu 

gagnanna. Hún er ein af mörgum leiðum sem hægt er að nota við 

greiningu eigindlegra gagna og gefur tækifæri til að lýsa fyrirbærinu sem 

verið er að rannsaka á kerfisbundinn hátt (Graneheim og Lundman, 

2004; Hsieh og Shannon, 2005; Schreier, 2012).  

Hægt er að nota innihaldsgreiningu á allan skrifaðan texta óháð 

gagnasöfnunaraðferð (Bengtsson, 2016). Aðferðin byggir á því að 

smætta gögnin niður í hugtök eða efnisflokka og í sumum tilfellum draga 

fram þemu sem endurspegla rauðan þráð í innihaldi þeirra með tilliti til 

rannsóknarspurninganna sem lagt var upp með (Graneheim, Lindgren 

og Lundman, 2017; Hsieh og Shannon, 2005; Schreier, 2012). 

Rannsakandinn leitar eftir því hvað er líkt og ólíkt í gögnunum og flokkar 

þau niður eftir því hvaða mynstur hann finnur. Eins og Bengtson (2016) 

benti á er ekki fullkomin eining um hugtakanotkun, verklag eða hversu 

mikil túlkun skuli eiga sér stað í innihaldsgreiningu þó að ferlinu hafi 

verið lýst á keimlíkan hátt af mismunandi rannsakendum. Samkvæmt 

Graneheim, Lindgren og Lundman (2017) er algengt að byrja á því að 

lýsa augljósu innihaldi (e. manifest content) textans með því að flokka 

en síðan er gjarnan leitað að duldu innihaldi (e.latent content) hans sem 

túlkað er í þemu. Það er breytilegt eftir tilgangi og eðli gagnanna hversu 

ítarleg flokkunin verður og einnig getur verið um mismikla túlkun að 

ræða. Sömu höfundar leggja hins vegar áherslu á að alltaf þurfi einhver 

túlkun að eiga sér stað og varast beri yfirborðskennda lýsingu og 

almenna samantekt. Mikilvægt sé þó að gera skýran greinarmun á 

hvenær er verið að flokka og hvenær að túlka.  

 Aðferðin var valin vegna þess að hún er hentug leið til að vinna með 

mikið magn af eigindlegum gögnum og leita svara við skýrum og 

afmörkuðum rannsóknarspurningum sem krefjast ekki mikillar túlkunar 

(Elo og Kyngäs, 2008). Aðferðin býður uppá töluverðan sveigjanleika 

þar sem engin ein leið er „rétt“ við beitingu hennar. Það er einn af 

kostum aðferðarinnar en gerir hana um leið krefjandi eins og Elo og 

Kyngäs bentu á (2008). 

Í þessari rannsókn var farið í gegnum þrjú stig sem Elo og Kyngäs 

(2008) lýstu við innihaldsgreiningu. Fyrsta stigið er undirbúningsstig (e. 
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preparation phase) sem felur í sér að átta sig á gögnunum og flokka 

þau gróflega eftir innihaldi. Á öðru stigi, skipulagsstiginu (e. organizing 

phase), eru gögnin kóðuð, kóðin flokkuð saman og innihald flokkanna 

túlkað í þemu. Að síðustu er framsetningarstigið (e. reporting the 

analyzing process and results) þar sem gagnagreiningarferlinu og 

niðurstöðum þess er lýst á kerfisbundinn hátt og tengsl niðurstaðnanna 

við gögnin dregin fram. Myndræna framsetningu á ferli 

gagnagreiningarinnar í rannsókninni má sjá á mynd 3.   

 

Mynd 3. Ferli gagnagreiningar í rannsókninni 

Undirbúningur 

Gagnagreiningin hófst á því að hvert rýnihópasamtal var lesið nokkrum 

sinnum yfir til að auka tilfinningu fyrir heildarinnihaldi þess. Þjónusta 

Sjónarhóls var í rannsóknarspurningunum skilgreind sem sú eining sem 

greina átti (e. unit of analysis) og því var strikað yfir texta sem fjallaði 

um annað en þjónustu Sjónarhóls. Textanum var því næst skipt niður í 

innihaldssvið (e. content area) eftir því hvaða rannsóknarspurningu þau 

tilheyrðu með því að merkja inná blöðin með þremur mismunandi litum. 

Þegar öllum viðtölunum hafði verið skipt niður á þennan hátt var texti 

sem tilheyrði hverju innihaldssviði sameinaður í eitt skjal þvert á viðtöl. 

Texti úr öllum rýnihópasamtölunum sem hafði með hverja 

rannsóknarspurningu að gera var þannig greindur saman.  
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Skipulagning 

Á skipulagsstiginu var haft til hliðsjónar vinnulag og skilgreiningar sem 

Graneheim og Lundman settu fram (Graneheim og Lundman, 2004; 

Graneheim o.fl., 2017). Hvert innihaldssvið var kóðað opið með því að 

skrifa orð eða setningar sem voru lýsandi fyrir innihald textans á 

spássíu skjalanna um leið og þau voru lesin yfir. Þannig var textanum 

skipt í merkingarbærar einingar (e. meaning units) sem fengu hver sitt 

kóð. Eftir opnu kóðunina voru öll kóð sem komu fram sett upp í lista og 

síðan flokkuð frjálslega saman eftir merkingu þeirra með því að setja 

upp hugarkort í forritinu X-mind. Flokkarnir voru því næst skoðaðir 

nákvæmlega. Kóð sem höfðu sömu merkingu voru sameinuð og 

ígrundað vel hvaða kóð og þær merkingabæru einingar sem þau stóðu 

fyrir, ættu heima saman og hver ekki. Með því að fara fram og til baka í 

þessu ferli voru að lokum dregnir fram 21 megin flokkur (e. main 

categories). Flokkunum voru gefin nöfn sem voru lýsandi fyrir innihald 

þeirra. Undirliggjandi merking flokkanna var að lokum túlkuð en þannig 

mynduðust níu undirþemu sem voru sameinuð í þrjú meginþemu.  

Framsetning  

Niðurstöðum var lýst með tilliti til hverrar rannsóknarspurningar, en eitt 

meginþema tilheyrði hverrri rannsóknarspurningu. Undirþemum var lýst 

með því að draga saman lýsingu á flokkunum sem lágu til grundvallar 

hverju undirþema eins og Elo og félagar (2014) mæltu með. Beinar 

tilvitnanir frá þátttakendum voru notaðar til að útskýra enn frekar 

innihald hvers flokks og draga þannig fram tengingu niðurstaðna við 

gögnin. Einnig var samspil meginflokka, undirþema og meginþema sett 

fram á myndrænan hátt.  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Gæði rannsóknar felast í því að hvaða marki hægt er að treysta 

niðurstöðum hennar eða því sem oftast er kallað réttmæti og 

áreiðanleiki (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Þegar unnið er með eigindleg rannsóknargögn, vísar hugtakið réttmæti 
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til þess hversu vel niðurstöðurnar endurspegla í raun það fyrirbæri eða 

tilvik sem ætlunin var að skoða (Morse, 2015). Áreiðanleiki tekur hins 

vegar til stöðugleika í niðurstöðunum, þ.e. hvort sömu niðurstöður 

fengjust ef rannsóknin yrði endurtekin (Morse, 2015; Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Morse (2015) hefur bent 

á að í eigindlegum rannsóknum séu þessi tvö hugtök að miklu leyti 

samtvinnuð og gæði rannsókna, eða styrkur niðurstaðnanna (e. rigor), 

sé fyrst og fremst háður því hvernig rannsakandinn ber sig að.  

Til að stuðla að styrk niðurstaðnanna í þessari rannsókn var m.a. 

stuðst við gátlista sem Elo og félagar (2014) tóku saman fyrir 

rannsakendur sem nota innihaldsgreiningu. Listinn sem byggir á 12 

rannsóknargreinum, tekur til atriða sem tengjast öllu rannsóknarferlinu 

og þeim þáttum sem Graneheim og félagar (2017) hafa síðar bent á að 

hafi áhrif á styrkleika rannsókna þar sem innihaldsgreining er notuð. 

Afmörkun rannsóknarinnar er þar á meðal, og í þessari rannsókn var 

leitast við að afmarka vel bæði rannsóknarefnið og tilvikið sjálft. Haft var 

í huga að rannsóknarspurningarnar væru hæfilega víðar og skýrar. 

Áhersla var lögð á að velja þátttakendur sem endurspegluðu nægilega 

fjölbreyttan hóp til að varpa ljósi á þjónustu Sjónarhóls en það er eitt af 

lykilatriðum til að tryggja réttmæti (Graneheim o.fl., 2017). 

Gagnasöfnunaraðferðin var einnig valin með það í huga að fanga 

hvernig fólk lýsti reynslu sinni með eigin orðum. Við stjórn rýnihópanna 

var leitast við að stuðla að afslöppuðu andrúmslofti t.d. með því að 

bjóða uppá léttar veitingar og þægilega aðstöðu. Til að ná fram sem 

ríkulegustum upplýsingum í gegnum samræður þátttakenda var lögð 

áhersla á faglegan undirbúning. Það var gert með því að lesa fræðilegar 

heimildir um stjórnun umræðu í hóp og gæta þess að samtalsramminn 

væri í takti við tilgang rannsóknarinnar, ásamt því að upplýsa 

þátttakendur vel og tímanlega um hvað þeir ættu í vændum. Í 

greiningarferlinu var þess vandlega gætt að afmarka merkingarbærar 

einingar hvorki of þröng né of vítt. Jafnframt að flokkar sköruðust ekki 

og að samræmi væri í dýpt flokkunarinnar eins og Graneheim, Lindberg 

og Lundman (2017) leggja áherslu á. Farið var eftir ábendingum Elo og 

félaga (2014) um að rannsakandi væri ábyrgur fyrir greiningu allra 

gagna en leiðbeinendur færu vandlega yfir bæði ferlið sjálft og 

niðurstöður greiningarinnar. Hluti af því var að útskýra í töflum og á 
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myndrænan hátt hvernig flokkar og þemu urðu til. Einnig var lögð 

áhersla á að útskýra niðurstöðurnar á skýran hátt í orðum og 

yfirlitsmyndum þannig að tengsl niðurstaðna við rannsóknarspurningar 

væru ljós. Ennfremur var þess gætt að lýsa vel öllum skrefum 

rannsóknarferlisins til að stuðla að gegnsæi.  

Rannsakandi hafði sjálfur reynslu af því að vinna með ráðgjöfum 

Sjónarhóls fyrir nokkrum árum sem sjúkraþjálfari á Æfingastöðinni. Hún 

hafði því innsýn inn í þjónustu Sjónarhóls og ákveðna þekkingu á 

þjónustuumhverfinu sem hjálpaði til við undirbúning rannsóknarinnar. 

Til að gæta hlutleysis og koma í veg fyrir að niðurstöðurnar væru 

skekktar af afstöðu rannsakandans reyndi hún að fremsta megni að 

leggja þekkingu sína og fyrirfram mótaðar hugmyndir til hliðar. Aðstoð 

var fengin við gerð samtalsrammans og stjórn umræðnanna í 

rýnihópum og greiningar voru bornar undir leiðbeinendur sem báðar 

voru reynslumiklir rannsakendur. Við framsetningu niðurstaðna var 

þess jafnframt gætt að vísa orðrétt í þátttakendur.  

Rannsóknin er þess eðlis að niðurstöðurnar eiga aðeins við um 

þjónustu Sjónarhóls og því er ekki hægt að yfirfæra þær á aðra 

þjónustu. Niðurstöðurnar takmarkast einnig við skoðanir og reynslu 

þeirra sem tóku þátt í rýnihópunum og því er ekki hægt að alhæfa um 

að niðurstöðurnar endurspegli viðhorf allra sem sem hafa reynslu af 

þjónustu Sjónarhóls.  

Siðfræðilegir þættir 

Við gerð rannsóknarinnar var hugað að siðfræðilegum þáttum með því 

að hafa í heiðri hinar fjórar höfuðreglur sem einkenna siðfræði 

heilbrigðisgreina og byggja á virðingu, skaðleysi, velgjörð og réttlæti 

(Alþjóðafélag lækna, 2013; Sigurður Kristinsson, 2013)  

Til að tryggja virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar eins og 

sjálfræðisreglan kveður á um, var lögð áhersla á trúnað við þátttakendur 

og að veita þeim nauðsynlegar upplýsingar. Allir þátttakendur fengu 

kynningarbréf um rannsóknina þar sem fram kom hverjir stóðu að 

henni, hver tilgangur hennar væri og hvað þátttaka fæli í sér. Ennfremur 

kom þar fram hugsanlegur ávinningur af þátttöku, hvernig farið yrði með 

persónugreinanlegar upplýsingar og hvernig staðið yrði að birtingu 
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niðurstaðna. Skýrt var tekið fram að þátttaka í rannsókninni væri háð 

frjálsum vilja hvers og eins. Áður en rýnihópaviðtölin hófust voru þessar 

upplýsingar ítrekaðar munnlega, gefinn kostur á að spyrja spurninga og 

þátttakendur að lokum beðnir um að staðfesta upplýst samþykki sitt 

með undirskrift á þar til gerðu eyðublaði (sjá fylgiskjal E) þar sem réttur 

til að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem var kom 

skýrt fram. Rannsóknin fól ekki í sér neina þekkta áhættuþætti fyrir 

þátttakendur. Hún tók hvorki til persónulegra né viðkvæmra þátta og 

sneri ekki að upplýsingum um heilsu þátttakenda. Við afritun 

rýnihópasamtalanna voru persónugreinanleg einkenni afmáð og við 

framsetningu og umfjöllun niðurstaðna var þess gætt að hvergi væri 

hægt að rekja ummæli til ákveðinna þátttakenda. Á þann hátt var reynt 

að koma til móts við skaðleysisregluna sem kveður á um að umfram allt 

skuli forðast að valda þátttakendum skaða. Rannsóknin virti einnig 

velgjörðarregluna sem boðar að rannsóknir skulu gerðar fólki til 

hagsbóta. Ávinningurinn af rannsókninni er meðal annars að koma 

auga á umbótatækifæri í stuðningsþjónustu við fjölskyldur fatlaðra 

barna og bæta þannig hag þeirra. Fjórða reglan er réttlætisreglan sem 

tekur til þess að vernda hópa sem hafa veika stöðu og eru alla jafna í 

meiri áhættu af þátttöku í rannsóknum. Þátttakendur í rannsókninni sem 

hér er lýst, teljast ekki tilheyra þessum hópum en þjónustan sem 

rannsóknin beinist að er hins vegar til þess fallin að standa vörð um 

hagsmuni barna sem geta talist til minnihlutahópa og því ætti ávinningur 

rannsóknarinnar að skila sér til þeirra sem er í anda réttlætisreglunnar.  

Við gerð rannsóknarinnar var farið að lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Markmið þeirra er að tryggja 

að vel sé farið með allar persónulegar upplýsingar og að ekki sé hægt 

að rekja þær til þátttakenda. Rannsóknin féll ekki undir leyfisskyldu 

hvorki samkvæmt viðmiðum Vísindasiðanefndar né Persónuverndar. 
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Niðurstöður 

Í heildina tóku 28 manns þátt í samræðum í rýnihópunum fimm, 21 kona 

og sjö karlar. Þau höfðu öll persónulega reynslu af þjónustu Sjónarhóls, 

ýmist sem notendur, fagaðilar úr opinbera þjónustukerfinu eða sem 

starfsmenn Sjónarhóls og hagsmunafélaganna sem að honum standa. 

Sumir þátttakendur gegndu fleiri en einu hlutverki, voru t.d. bæði 

foreldrar fatlaðs barns og starfsmenn hagsmunasamtaka.  

Þeir átta foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni sem notendur 

þjónustunnar höfðu mikla og víðtæka reynslu af opinberri 

stuðningsþjónustu en höfðu nýtt sér þjónustu Sjónarhóls í mis miklum 

mæli og á ólíkum tímabilum. Tveir þeirra störfuðu einnig sem fagaðilar. 

Aldur barna þeirra spannaði allt frá leikskólaaldri að fullorðinsárum 

þegar rannsóknin var gerð. Færni og stuðningsþarfir barnanna voru af 

ýmsum toga og þau höfðu margvíslegar sjúkdómsgreiningar t.d. 

sjaldgæfa taugasjúkdóma, Downs heilkenni, CP, sykursýki eða 

einhverfu. Fagaðilarnir voru 15 auk þeirra tveggja sem voru bæði 

fagaðilar og foreldrar. Þeir höfðu unnið á mismunandi vettvangi 

velferðarþjónustu, s.s. á þjónustumiðstöðvum sveitarfélaga, í 

skólakerfinu, á sjúkrastofnunum eða endurhæfingarstöðvum. Menntun 

þeirra var fjölbreytt en í hópnum var fólk með kennara- og 

sérkennaramenntun, sálfræðingar, félagsráðgjafi, þroskaþjálfar, 

sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar og hjúkrunarfræðingur. Fimm voru ekki 

faglærðir á sviði velferðarþjónustu en þekktu vel til starfsemi Sjónarhóls 

og stofnfélaganna.  

Við greiningu samtalanna komu fram þrjú meginþemu sem hvert um 

sig mynduðu rauðan þráð í gegnum gögnin með tilliti til einnar af 

rannsóknarspurningunum þremur. Hvert meginþema var myndað af 

þremur undirþemum sem var túlkun á innihaldi flokkanna sem kóðaðar 

merkingarbærar einingar féllu undir (sjá mynd 4). Meginþemun voru: 

Styður börn með því að styðja foreldra, Samþættandi afl og Einn 

Sjónarhóll fyrir alla. Hér verður gerð nánari grein fyrir hverju meginþema 

og undirþemum þess.  
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Mynd 4. Niðurstöður gagnagreiningar 

Þjónusta
Styður börn með því 

að styðja foreldra 

Einn Sjónarhóll 

fyrir alla 

Samþættandi afl 

Valdeflandi stuðningur 

 Liðsauki við foreldra 

 Heimavöllur foreldra 

 Á forsendum foreldra 

 Lausnaleit 

 Jafningjastuðningur 

Viðbót þegar önnur þjónusta 
dugar ekki  

 Þegar allt er komið í hnút 

 Flóknar aðstæður 

Aðgengileg þjónusta 

 Lágir þröskuldar 

 Sveigjanleg þjónusta 

 Hægt að ganga að þekkingu vísri 

Afl til breytinga 

 Breyta viðhorfum 

 Gefa fordæmi 

 Samvinna við stofnfélögin 

Brú milli aðila 

 Leiða saman aðila þvert á kerfi 

 Gott fyrir kerfið 

 Úrræði betur nýtt 

Bætt samskipti 

 Bætt valdajafnvægi 

 Samskiptahnútar losna 

 Óháður sáttasemjari 

Aðgengi fyrir alla 

 Tryggja áfram gott aðgengi 

 Fyrir allt landið 

Einar dyr – eitt númer 

 Ýmis þekking á einum stað 

 Hagsmunafélögin sterkari saman  

Þekkt hlutverk 

 Aukinn sýnileiki 

 Skýrara hlutverk 

 Viðurkenning af opinberum aðilum 
 

Framtíð 

Útkoma 

Innihaldssvið Undirþemu og flokkar Meginþemu 
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Styður börn með því að styðja foreldra 

Frásagnir sem innihéldu lýsingu á því hvað Sjónarhóll gerir, fyrir hverja 

og hvernig, féllu undir innihaldssvið fyrstu rannsóknarspurningarinnar, 

þ.e. hvernig er þjónusta Sjónarhóls? Þátttakendur töldu þjónustu 

Sjónarhóls beinast að því að hjálpa foreldrum að verða sterkari í að fást 

við aðstæður sínar. Þeir sögðu hana sérlega mikilvæga fyrir foreldra í 

vanda og að helstu kostir hennar fælust í góðu aðgengi og 

sveigjanleika. Þrjú undirþemu lýstu því hvernig þátttakendum fannst 

þjónusta Sjónarhóls vera; Valdeflandi stuðningur, Viðbót þegar önnur 

þjónusta dugar ekki og Aðgengileg þjónusta. 

Valdeflandi stuðningur 

Þátttakendur sögðu Sjónarhól veita foreldrum mikilvæga aðstoð í 

hlutverki sínu sem foreldrar fatlaðs barns, ekki síst við að leita réttar 

síns í þjónustukerfinu, fá viðeigandi þjónustu og hafa áhrif á þjónustuna 

með því að vera virkir þátttakendur í henni. Þjónusta Sjónarhóls snerist 

oft um stuðning á samráðsfundum foreldra og fagfólks. Ráðgjafar 

Sjónarhóls hjálpuðu foreldrum við að undirbúa sig fyrir fundina, spyrja 

spurninga og koma sjónarmiðum sínum á framfæri, ásamt því að skilja, 

meðtaka og fylgja eftir ýmsu sem fram kom á slíkum fundum. Einar 

hafði á orði þörfina fyrir þess konar aðstoð:  

„ ...sko eitt foreldri sem kemur á fundi... hann gjarnan hittir fimm til 

sex sem eru oftast að tala um að það gangi ekki nógu vel með 

barnið þeirra, allar rannsóknir sýna að slíkar upplýsingar, þær eru 

ekki mjög líklegar til að foreldrar meðtaki þær frá a til ö og taki þær 

bara upp á segulband í höfðinu á sér...“  

Marta tók í sama streng en orð hennar endurspegluðu viðhorf margra 

annarra þátttakenda sem töldu það skipta suma foreldra mjög miklu 

máli að hafa einhvern sér til halds og trausts til að upplifa sig síður eina 

á báti:  

„Það er voða gott að það sé svona þannig hlutlaus aðili sem að 

getur stutt foreldra. Oft er það bara það að mæta á fund með 

foreldri, ekki endilega af því að það er að berjast heldur bara til 
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þess að viðkomandi foreldri sé ekki einsamalt, kannski á stórum 

fundi með mörgu fagfólki.”  

Ráðgjafar Sjónarhóls voru í þessu samhengi oft nefndir liðsmenn 

foreldra og Sjónarhóll heimavöllurinn. Þátttakendur lýstu því hvernig 

ráðgjafarnir störfuðu í umboði foreldra og hjálpuðu þeim að gæta 

hagsmuna fjölskyldunnar, stæðu með þeim og veittu hvatningu. 

Þátttakendur töldu mikilvægt að foreldrar ættu kost á hlutlausum stað 

þar sem þeir fengju tækifæri til að spegla hugmyndir sínar og gætu 

treyst því að á þá væri hlustað. Stundum fóru fundir fram á Sjónarhóli 

sem mörgum þótti mikill kostur eins og Einar benti á: 

“...að vera á heimavelli, ég veit það bara úr íþróttum...það skiptir 

máli, þó boltinn sé jafn stór og það sé allt saman sama liðið, þá 

skiptir það svolítið máli við hvaða aðstæður þú ert“. 

Samlíkingin við heimavöllinn vísaði þó ekki síst til þess að foreldrum 

fannst gott að koma á Sjónarhól og þeir upplifðu sig velkomna. Atli lýsti 

því með þessum orðum:   

„Bjútíið við Sjónarhól er einmitt að það er ekki stofnanayfirbragð á 

því. Þarna koma foreldrarnir inn og oftar en ekki börnin… og finna... 

já, þetta er talsmaður minn.“ 

Það var áberandi að þátttakendum fannst ráðgjafar Sjónarhóls leitast 

við að veita þjónustu á forsendum foreldra og mæta fólki þar sem það 

var statt hverju sinni. Í umræðunni mátti greina að í þjónustu Sjónarhóls 

væri lögð áhersla á að taka ekki völdin af foreldrum heldur efla þá í því 

sem þeir voru að fást við hverju sinni, eða eins og Eva komst að orði: 

„Þeir kannski leysa ekki úr vandanum fyrir mann en þeir hjálpa 

manni að takast á við kerfið“. 

Virðing fyrir ólíkum þörfum var sögð einkenna þjónustuna og að hún 

miðaðist við þarfir og styrkleika hverrar fjölskyldu. Hrönn lýsti því á 

þessa leið:  

„...það gengur svolítið út frá þörfum barnsins og fara svolítið inná 

hverjir eru styrkleikarnir til að nýta styrkleikana til að byggja upp það 

sem er kannski ekki gott“. 
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Bæði foreldrar og fagaðilar töldu anda Línu Langsokks svífa yfir vötnum 

á ráðgjafarmiðstöðinni sem nefnd var eftir heimili hennar. Nafn Línu 

kom ítrekað upp í umræðunum, t.d. í tengslum við skapandi hæfileika 

hennar í lausnaleit. Mikil áhersla var sögð lögð á að koma með nýjar 

hugmyndir og finna ásættanlegar lausnir í samvinnu foreldra og 

þjónustuaðila. Elena hafði reynslu af þessu:  

„Mér fannst það a.m.k. þegar ég leitaði aðstoðar hér, þá var bara 

einhver sem hlustaði á mig og horfði bara á einstaklinginn og við 

fórum bara saman að finna lausn“.  

Jafningjastuðning bar einnig á góma og tekið var dæmi um hvernig 

ráðgjafar Sjónarhóls höfðu tengt saman foreldra í svipuðum aðstæðum. 

Þátttakendur töldu það þó frekar í verkahring stofnfélaga Sjónarhóls 

enda félli það betur að hlutverki hagsmunasamtakanna en 

ráðgjafarmiðstöðvar.  

Viðbót þegar önnur þjónusta dugar ekki til 

Þrátt fyrir ýmsa misbresti í velferðarþjónustunni töldu þátttakendur að 

flestum foreldrum gengi ágætlega að nálgast upplýsingar og fá þjónustu 

fyrir sig og barnið sitt. Sumir foreldrar rækjust þó enn á veggi og upplifðu 

að fá hvorki áheyrn né þá þjónustu sem þeir teldu sig eiga rétt á. Þessir 

foreldrar væru oft orðnir langþreyttir og þægju því gjarnan leiðsögn og 

stuðning við að bera sig eftir þjónustu. Hulda sagði: 

„Hingað koma ekki foreldrar þar sem allt er að ganga vel, það er 

bara eðli málsins. Þeir foreldrar eru bara að fúnkera í góðum 

samskiptum við kerfið og margbreytileika starfsmanna þar og 

gengur bara vel, við megum aldrei gleyma því, hingað koma 

foreldrar sem þurfa á ráðgjöf og stuðningi að halda.“ 

Þátttakendur litu svo á að Sjónarhóll væri alls ekki og ætti ekki að vera 

fyrsti staðurinn fyrir foreldra að leita til. Opinberir þjónustuaðilar hefðu 

lögbundið hlutverk við að aðstoða fjölskyldur og mikilvægt að til þeirra 

væri leitað fyrst. Hins vegar kæmu sumir foreldrar þar að lokuðum 

dyrum eða væri sífellt vísað milli kerfa án þess að fá viðeigandi 

þjónustu. María lýsti þjónustu Sjónarhóls í þessu tilliti sem:  
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„...akkeri sem að foreldrar hafa sem að lenda á milli í kerfinu...“  

Þá kom einnig fram að bið eftir þjónustu og úrræðum væri oft mikil og 

þrúgandi fyrir foreldra að horfa uppá vandamálin vinda upp á sig vegna 

aðgerðarleysis. Í þessum tilfellum þótti þátttakendum mikilvægt að 

hægt væri að leita til Sjónarhóls. María hélt áfram: 

„...þjónustumiðstöðin vísar á borgina af því að þeir fá ekki næga 

peninga frá skólakerfinu sem vísar aftur á næsta kerfi innan 

Reykjavíkur og við getum farið ennþá lengra... og hvað gerist 

meðan barnið vex og þroskast, við getum ekki sett það á hold, þá 

hafa foreldrar þetta úrræði, að koma hingað og fá hjálpina á 

meðan... bara Reykjavíkurborg er að rífast... það getur tekið tvö ár“ 

Það kom líka skýrt fram að það væri alltaf viss hópur sem leitaði til 

Sjónarhóls með almennar fyrirspurnir og óskir um ráðleggingar til þess 

að reyna að tryggja að allt gengi vel frá upphafi. Þátttakendur voru þó á 

einu máli um að samskiptavandi milli foreldra og opinberra 

þjónustuaðila væri algengasta ástæða þess að fólk leitaði til Sjónarhóls. 

Fólk kæmi helst þegar þyrfti aðstoð við að „slökkva elda“ eða „leysa 

hnúta“ í þjónustunni. Margir líktu því þjónustu Sjónarhóls við 

björgunarhring sem væri aðeins notaður í neyð. Eva lýsti því t.d. á 

þennan hátt:  

“Mér finnst þetta vera svolítið svona... að maður leitar ekki þangað 

nema í neyð. Þú ert foreldri... ert að sækjast eftir aðstoð innan 

kerfisins og svo þegar þú rekst á vegginn þá er það Sjónarhóll sem 

þú leitar til með aðstoð sem þeir koma þá inn með... en þú ferð ekki 

hingað fyrr en það eru öll sund lokuð – allavega frá mínum 

bæjardyrum séð þá virkar það svolítið þannig. Það var svona 

björgunarhringur á ákveðnum tímapunkti.“ 

Það kom fram að margir foreldrar sem leituðu til Sjónarhóls byggju við 

krefjandi fjölskylduaðstæður, sumir væru sjálfir með skerðingar og 

hefðu oftar en ekki veikt stuðningsnet. Málin sem lentu inni á borði hjá 

Sjónarhóli væru því oft á tíðum margslungin og þung. Nokkrir 

þátttakendur sögðust hafa það á tilfinningunni að þau yrðu sífellt flóknari 

og að vandi margra fjölskyldna hefði aukist samfara 

efnahagsþrengingum í þjóðfélaginu. Þá var sérstaklega lýst 
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úrræðaleysi í þjónustu við fjölskyldur barna með fjölþættan vanda og 

börn sem tilheyra ekki hópum sem opinber þjónusta sinnir með 

markvissum hætti. Þetta átti m.a. við um þau börn sem falla ekki undir 

markhóp Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins eða Barna- og 

unglingageðdeildar Landspítalans. Margir töldu að foreldrar þessara 

barna þyrftu að hafa sterkt bein í nefinu eða eins og Hrönn sagði: 

„...hættan er að umrædd börn og fjölskyldur þeirra fái ekki þá 

þjónustu sem þörf er á ef þú átt ekki sterka að… og þarna kemur 

Sjónarhóll svo sterkur inn.“  

Aðgengileg þjónusta 

Þátttakendum í rýnihópunum var tíðrætt um að eitt helsta aðalsmerki 

Sjónarhóls væri gott aðgengi að þjónustunni. Þröskuldar væru með allra 

lægsta móti og voru nokkur atriði nefnd því til stuðnings. Þjónusta 

Sjónarhóls einskorðaðist ekki við ákveðinn notendahóp og aðgengi að 

henni væri óháð greiningum, aldri og búsetu. Allir foreldrar sem teldu 

sig þurfa aðstoð í foreldrahlutverkinu, gætu því haft samband við 

Sjónarhól. Það þyrfti enga tilvísun og bið eftir þjónustu væri mjög stutt. 

Þar að auki væri þjónustan endurgjaldslaus. Orð Hrannar endurspegla 

þetta skýrt:  

„Það sem er náttúrulega mikill plús við Sjónarhól er að það er gott 

aðgengi og það kostar ekkert, og það er náttúrulega það sem 

stendur efst uppúr, að þurfa ekki að bíða í þrjár vikur eftir viðtali og 

þurfa ekki að opna veskið upp á 12-15 þúsund kall“.  

Af lýsingum á þjónustunni að dæma fólst aðgengi hennar einnig í því 

hvernig hún lagaði sig að þörfum hverrar fjölskyldu. Mikið væri lagt upp 

úr því að skilja kjarna vandans og heildarmyndina í hverju máli fyrir sig 

því foreldrar sem leituðu til Sjónarhóls væru ólíkir og hefðu mismunandi 

bakgrunn og bjargráð. Þá kom fram að þjónustuferlið væri sveigjanlegt 

og miðaðist við að koma málum í faglegan farveg án þess þó að setja 

þau í fræðilegan búning gagnvart foreldrum. Í hvert sinn væri leitast við 

að finna fjölbreytt úrræði sem styrktu þá ákveðnu fjölskyldu sem um 

ræddi. Ráðgjafar Sjónarhóls voru sagðir hafa frelsi til að vera 
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sveigjanlegir í nálgun sinni og segðu sjaldan „nei, við gerum ekki 

svoleiðis“ eins og algengt væri á mörgum stöðum innan kerfisins.  

Viss aðgengileiki var einnig fólginn í því að geta komið á einn stað 

þar sem hægt var að ganga að starfsfólki með víðtæka þekkingu og 

reynslu af kerfinu vísu. Þátttakendum var tíðrætt um kosti þess að þurfa 

ekki að leita á marga staði til að fá leiðsögn um það sem gjarnan var 

kallað frumskógur kerfisins. Erla hafði þessi orð um ráðgjafa Sjónarhóls:  

„Þetta eru einstaklingar með mikinn fróðleik á bakinu um ýmis 

málefni þannig að þær geta í rauninni komið að svo mörgu. Mikil 

þekking þarna að baki, mér finnst það mjög mikill kostur“.  

Samþættandi afl  

Þegar rýnt var í gögnin með tilliti til annarrar rannsóknarspurningarinnar 

sem laut að því hvernig þjónusta Sjónarhóls nýtist, var áberandi að 

þátttakendur töldu ávinning hennar einkum vera aukna samvinnu og 

samskipti milli fólks sem átti mismunandi aðkomu að þjónustu við 

barnið. Þátttakendur sögðu þetta skila sér í samþættari þjónustu fyrir 

hverja fjölskyldu en hefði einnig áhrif á viðhorf og vinnulag þeirra sem 

störfuðu í opinbera þjónustukerfinu. Þrjú undirþemu tengdust útkomu 

þjónustu Sjónarhóls; Brú milli aðila, Bætt samskipti og Afl til breytinga.  

Brú milli aðila 

Þátttakendum var mörgum ofarlega í huga að hið opinbera 

þjónustukerfi sem sneri að börnum og fjölskyldum, væri brotakennt. 

Þrátt fyrir samstarfsvilja væru ákveðnir múrar milli stofnana sem 

torvelduðu samvinnu og auk þess væru hlutverk og verkaskipting oft á 

tíðum óljós. Elena sagði: 

„...maður leitar í skólakerfið þá er oft verið að benda á, við gerum 

bara þetta, þú verður að fara þangað til að fá þetta og maður er 

einhvern veginn út um allt.“ 

Þegar þessi umræða kom upp var iðulega bent á mikilvægi Sjónarhóls 

sem óháðs aðila, þ.e. þjónustu sem ekki væri bundin af ákveðnu kerfi 

og væri því í aðstöðu til að vinna með ólíkum aðilum að hagsmunum 
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barnsins og fjölskyldunnar. Þannig lýsti Einar því hvernig Sjónarhóli 

væri fært að vinnna þvert á kerfi: 

„Þegar þú þarft að kalla marga að þá fer kerfið aldrei yfir vegginn 

sinn, þannig að félagsþjónustan kallar ekki á fund einhvern frá 

Greiningarstöðinni og menntamálaráðuneytið kallar ekki á einhvern 

úr velferðarráðuneytinu en þarna er bara einhver aðili sem er ekki 

bundinn af neinu formlegu kerfi, þarna er bara aðili sem fer þvert á 

öll kerfin og getur kallað til fundar bara hvern þann sem honum svo 

sýnist að geti átt aðkomu að barni“ 

Það var reynsla flestra þátttakenda að aðkoma Sjónarhóls stuðlaði að 

samstillingu þjónustu við ákveðið barn og fjölskyldu þess með því að 

leiða saman þjónustuaðila frá mismunandi kerfum. Talsverður hluti af 

starfsemi Sjónarhóls var sagður felast í því að koma af stað markvissri 

teymisvinnu eða eins og Dögg komst að orði:  

„...í flestum tilfellum, allavega þar sem ég hef komið að, þá hef ég 

kannski vísað hingað en síðan hefur orðið eitthvað úr þannig að 

það er skólinn sem kallar mig á fundi en þá er einhver frá Sjónarhóli 

á fundinum líka [...] þetta hefur orðið þannig að fundirnir eru gjarnan 

í skóla, svona teymisfundir...“ 

Það var einnig samdóma álit þeirra sem tjáðu sig um málið, að þjónustu 

Sjónarhóls væri venjulega tekið fagnandi af fagaðilum í kerfinu. Þeir 

teldu hana frekar vera til hagsbóta fyrir alla aðila en ógnun við sig eða 

stofnunina sem þeir ynnu hjá. Fagaðilarnir í rýnihópunum lýstu því að 

þeir væru öruggir með að benda fólki á Sjónarhól og þeir mættu almennt 

því viðhorfi að þjónustan þar væri talin fagleg og gagnleg. Þannig nyti 

þjónusta Sjónarhóls virðingar og væri tekið alvarlega í kerfinu.  

Einn liðurinn í því að brúa bil milli aðila, tengdist ríkjandi afstöðu 

þátttakenda sem sögðu að Sjónarhóll væri ekki að búa til nýja þjónustu 

og ætti hvorki að gera það né sinna þjónustu sem aðrir sinntu. 

Samstillingin fælist í því að nýta þjónustu og úrræði sem þegar væru til 

staðar og koma málum í þann farveg að þjónustu Sjónarhóls væri ekki 

lengur þörf. Í þessu tilliti var stundum talað um að „kveikja á kerfinu“ og 

þrýsta á þjónustu fyrir hönd foreldra. Atli var með skýra sýn á þetta: 
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„...hérna kemur foreldri sem er ekki sátt við eitthvað í kerfinu, 

Sjónarhóll á að fara með viðkomandi til baka í kerfið og láta sem 

sagt, vinnuna eiga sér stað þar. Sjónarhóll á ekki að taka að sér í 

rauninni fjölskylduna og koma með öll úrræðin og svona… þau eru 

ekki þar í kerfinu, en þú kemur inn sem stuðningsaðili með 

foreldrunum til þess að láta vinnuna eiga sér stað sem á sér ekki 

stað, einhverra hluta vegna“ 

Margir tóku undir þetta sjónarmið og sögðu þjónustu og fagfólk oft 

vannýtt. Þeirra á meðal var Hulda sem sagði: 

 „...það er bara ekki alltaf þannig að kerfið sé að nýta fagfólkið sem 

er í boði þó svo að það vanti náttúrulega hina ýmsu fagaðila en þá 

eru til kennsluráðgjafar sem eru menntað fólk og kemur inn í 

umhverfi barnanna og sér aðra sýn heldur en þeir sem eru þar dags 

daglega og... sem að virkar oft vel.“ 

Þátttakendur voru á einu máli um að til mikils væri að vinna með því 

auka skilvirkni kerfisins og stuðla að snemmtækri íhlutun. Það væri erfitt 

að leiðrétta þjónustuna eftir á þegar börn ættu í hlut og það mætti aldrei 

gefa afslátt þegar kæmi að velferð barna. Þannig litu margir á hin 

samþættandi áhrif af aðkomu Sjónarhóls sem ákveðna forvörn, þar sem 

börnin fengju tímanlega þá þjónustu sem þau þyrftu á að halda. Elena 

var ein þeirra en hún sagði: 

„Ég lít líka á Sjónarhól sem svolítið forvörn og mætti kannski styrkja 

það... að ef börn fá þá þjónustu sem þau eiga rétt á þá eru minni 

líkur á því að þau fari út í vímuefni eða eitthvað annað...“ 

Bætt samskipti 

Tónninn í samskiptunum var gjarnan sagður breytast í kjölfar þess að 

ráðgjafar Sjónarhóls komu með foreldrum á fundi með þjónustuaðilum. 

Bæði foreldrar og fagaðilar höfðu reynslu af því að foreldrar fengu frekar 

áheyrn ef þeir hefðu stuðiningsaðila frá Sjónarhóli með á fundum. 

Magnús orðaði það svona:  

...bara ég sem foreldri er með svakalegar tilfinningar og maður er 

orðinn ruglaður inni í svona kerfi sko og svo kemur utanaðkomandi 
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einstaklingur inn í svona kerfi og fer með manni á fund sem segir 

bara nei, þetta er ekki svona! Þá bregst kerfið öðruvísi við, það er 

bara ljótt að segja það...en þá er það bara þannig.“ 

Þátttakendur tengdu þetta gjarnan við valdajafnvægi. Þegar foreldrarnir 

höfðu aðila frá Sjónarhóli sér við hlið varð staða þeirra sterkari og þeir 

stóðu frekar jafnfætis fagfólkinu. Elena talaði af eigin reynslu þegar hún 

sagði: 

“Líka bara að taka meiri mark á mér þegar ég mætti með fagaðila, 

hún var kannski að segja nákvæmlega að sama og ég var búin að 

vera að tuða um en þarna var óháður...ekki foreldri, heldur einhver 

annar og þá var hlustað.”  

Það var reynsla margra þátttakenda að með bættu jafnræði kæmist 

samvinnan í annan og jákvæðari takt sem liðkaði fyrir lausnum og 

hjálpaði til við að leysa hnúta. Lögð var áhersla á að þetta snerist ekki 

um slagsmál við kerfið, heldur að fá fólk til að „anda djúpt“ og ræða 

saman. Það ætti ekki síður við um foreldrana því þeir væru oft á tíðum 

að þrotum komnir, jafnvel búnir að mála sig út í horn í samskiptum og 

ættu erfitt með að bakka. Þá reyndi á lagni ráðgjafa Sjónarhóls í 

samskipum og að þeir nytu trausts bæði þjónustuaðila og foreldra. Það 

kom einnig fram að fólkið í kerfinu væri jafn ólíkt og fjölskyldurnar. 

Stundum væru samskiptin mjög flókin og fólk þyrfti einfaldlega 

utanaðkomandi aðstoð við að ná saman. Andrea hafði þetta um málið 

að segja: 

„...sko maður er kannski með foreldra sem eru í einhverri svona 

voðalega örvæntingafullri og neikvætt og bundið í eitthvað… þannig 

að maður nær ekki sambandi [...] að þá er maður með sko 

Sjónarhóls manneskjuna sem sér hlutina, bara faglega sem verður 

eins konar túlkur“. 

Þannig töldu þátttakendur að ráðgjafar Sjónarhóls virkuðu eins og 

nokkurs konar sáttasemjarar sem miðluðu málum í báðar áttir. Í því tilliti 

höfðu menn aftur að orði að hlutleysi Sjónarhóls í þjónustukerfinu væri 

algjör lykilþáttur og að ráðgjafi Sjónarhóls væri óháður aðili en ekki 

litaður af kerfinu eða eins og Dísa orðaði það:  
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„ ...þegar fólk er komið í pattstöðuna þá finnst mér svolítið mikilvægt 

að það sé einhver óháður, því þjónustumiðstöðvarnar eru 

náttúrulega með sama vinnuveitenda og skólinn og leikskólinn...“   

Afl til breytinga 

Þátttakendur lögðu áherslu á að þrátt fyrir að hlutverk Sjónarhóls væri 

að vinna í einstaklingsmálum, þá hefði starfsemin einnig áhrif í stærra 

samhengi. Það var aðallega talið gerast með tvennum hætti. Annars 

vegar væri leynt og ljóst unnið að því að breyta smám saman viðhorfum 

í þjónustukerfinu í gegnum hvert mál sem ráðgjafar Sjónarhóls sinntu. 

Með faglegri aðkomu að einu máli væri hugsanlega hægt að hafa áhrif 

á hvernig næsta mál yrði unnið, eða eins og Alfreð sagði:   

„...bara líka fara inn og breyta hugsunarhættinum í kerfinu þannig 

að við þurfum ekkert að vera að fara inn.“ 

Hins vegar var talið að Sjónarhóll gæti haft áhrif með því að nýta tengsl 

sín við hagsmunafélögin sem að honum standa. Þegar ráðgjafarnir 

áttuðu sig á að sami vandi kæmi upp aftur og aftur gætu þeir miðlað því 

til hagsmunafélaganna sem aftur reyndu að þrýsta á stefnumótandi 

stjórnvöld og yfirmenn í þjónustukerfinu. Þannig gæti Sjónarhóll haft 

áhrif á að laga þennan svokallaða kerfislæga vanda. Bent var á að 

svona mál hefðu komið upp en of lítið væri um samstarf Sjónarhóls og 

hagsmunafélaganna á þessum nótum. 

Einn Sjónarhóll fyrir alla 

Þriðja meginþemað tengdist síðustu rannsóknarspurningunni sem 

beindist að því hvernig Sjónarhóll ætti að þróast í framtíðinni. Í stórum 

dráttum voru þátttakendur sáttir við þjónustu Sjónarhóls eins og þeir 

þekktu hana og vildu í raun litlu breyta. Þeir töldu þörfina fyrir Sjónarhól 

enn vera til staðar og að upphaflegt hlutverk ráðgjafarmiðstöðvarinnar 

væri vel viðeigandi. Það var þó tvennt sem þeim fannst að mætti bæta, 

annars vegar sýnileika Sjónarhóls út á við og hins vegar samstarf 

Sjónarhóls og stofnfélaganna. Undirþemun hér voru; Aðgengi fyrir alla, 

Einar dyr – eitt númer og Þekkt hlutverk.   
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Aðgengi fyrir alla 

Þátttakendur lögðu mikla áherslu á mikilvægi þess að aðgengi að 

þjónustu Sjónarhóls héldist óbreytt. Þar var vísað í að Sjónarhóll yrði 

alltaf að vera opinn fyrir alla sem teldu sig hafa gagn af þjónustunni, 

þjónustan yrði áfram ókeypis og biðtími yrði í algjöru lágmarki. Hins 

vegar barst talið oft að landsbyggðinni þegar aðgengi að þjónustunni 

var rætt. Flestir voru á einu máli um að þar lægju umbótatækifæri enda 

væri þörfin fyrir þjónustu Sjónarhóls síst minni utan 

höfuðborgarsvæðisins en innan þess. Fullyrt var að Sjónarhóll hefði á 

fyrstu starfsárum sínum sinnt þessu hlutverki betur en verulega hefði 

dregið úr þjónustu við fjölskyldur úti á landi með tímanum. Minnt var á 

að Sjónarhóll hefði verið stofnaður í landssöfnun og brýnt væri að 

bregðast við þessu, hugsanlega í samstarfi við sveitarfélög víða um 

land. Arnar var einn þeirra sem tjáði sig um þetta: 

„Sjónarhóll á að þjóna landinu öllu. Ég vil meina að Sjónarhóll hafi 

ekki gert nóg í því og í og með er það útaf fárhagskröggum. Það var 

farið reglulega út á land til að sinna málum þar en ímyndið ykkur nú 

bara, Ísafjörður, Akureyri, Egilsstaðir…“ 

Einar dyr – eitt númer 

Samvinna hagsmunafélaga almennt og samvinna Sjónarhóls og 

stofnfélaganna var það málefni sem bar hvað hæst þegar rætt var um 

framtíðarsýn Sjónarhóls. Þátttakendur töldu að þar sem mjög mörg 

félagasamtök störfuðu í þágu barna og fjölskyldna á Íslandi, gætu ýmis 

tækifæri falist í samlegðaráhrifum af samvinnu þeirra. Aftur á móti væri 

tilhneigingin sú að stofnuð væru enn fleiri félög og sífellt komið upp með 

ný úrræði í stað þess að styðja við og efla þau sem fyrir væru. Dísa 

hafði skoðun á þessu og sagði: 

”...það er svo mikið af alls kyns... það er Fjölskyldumiðustöðin, 

Fjölskylduráðgjöfin, Sjónarhóll, Leiðarljós og öll þessi félög. Ég 

upplifi stundum að það væri bara betra að hafa eitt stórt og svo 

myndi það bara vísa innan.”  
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Einnig kom sterkt fram það sjónarmið hjá sumum þátttakendum að hinn 

svokallaði „þriðji geiri“, þ.e. starfsemi sem hvorki tilheyrir opinbera 

geiranum né einkageiranum, væri í „of mörgum kössum“ og að hver 

einstök félagasamtök ynnu aðeins að hagsmunum þröngt skilgreindra 

hópa. Það lægi því ákveðin mótsögn í því að félögin sem teldu sig vera 

að berjast fyrir „samfélagi fyrir alla“, væru í raun sjálf að stuðla að 

aðgreiningu. Þar að auki lægi opinbera þjónustukerfið undir gagnrýni 

fyrir skort á samvinnu á sama tíma og „þriðji geirinn“ væri brotakenndur. 

Þátttakendur töldu að félögin sem hefðu aðsetur í húsinu að 

Háaleitisbraut 11-13 væru í sérlega góðri aðstöðu til að vinna saman. 

Þau ættu einnig að fylkja sér betur á bakvið ráðgjafarmiðstöðina sem 

væri í raun sameiginlegt afsprengi þeirra. Þátttakendur töldu mikla 

þekkingu vera til staðar í húsinu og fannst miður að henni væri ekki 

miðlað meira markvisst innanhúss. 

Jafnvel þó þátttakendur væru ekki á einu máli um hentugleika 

núverandi húsnæðis, var hugmyndin um „eitt hús“ sem nokkurs konar 

miðstöð aðstoðar við börn og fjölskyldur, ákveðin draumsýn sem margir 

þátttakendur höfðu. Það hefði hugsanlega verið framtíðarsýnin þegar 

Sjónarhóll var stofnaður en ekki tekist að raungera hana. Elísabet benti 

á að það þyrfti ekki bara samstarfsvilja til heldur einnig breytt skipulag 

hússins og starfseminnar:  

„þegar þú kemur hingað inn þá, jú standa nöfnin en þú kemur inn í 

eins og hverja aðra skrifstofubyggingu, þú kíkir inná hverja 

hæð...hvert á ég að leita? Mér finnst svona sú upplifun hlýtur að 

vera... þú kemur í fyrsta sinn og þú veist að það er þessi hurð eða 

næsta... mér finnst þetta ennþá vera svolítið þetta...“ 

Margir þátttakendur bentu á að koma þyrfti upp betri samstarfsbrautum 

innanhúss. Draga ætti upp einhvers konar líkan að samþættari þjónustu 

Sjónarhóls og stofnfélaganna í því skyni að greiða leiðina að 

upplýsingum og skapa yfirsýn yfir þjónustukerfið og úrræðin sem 

fjölskyldum barna með sérþarfir stæðu til boða. Foreldrar þyrftu að geta 

gengið inn um einar dyr, hringt í eitt símanúmer eða farið á eina 

heimasíðu til að fá allar þær upplýsingar sem þeir þyrftu. Þetta ætti 

sérstaklega við um foreldra barna með fjölþættan vanda sem leituðu 

hugsanlega á náðir margra hagsmunafélaga vegna þess hve þröngur 

markhópur hvers félags væri. Nokkrir þátttakendur töldu að slík 
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regnhlífarþjónusta þyrfti að hafa eitt sameiginlegt heiti. Einar var einn af 

þeim sem benti á þetta: 

“Ein móttaka, ein símsvörun... þá þarftu að hafa eitthvað nafn. Þú 

svarar ekki í síma og segir: Sjónarhóll, Umyggja, Þroskahjálp...“   

Þátttakendur voru á einu máli um með aukinni samvinnu fengi 

hagsmunagæsla félaganna meiri slagkraft. Auðveldara yrði að knýja á 

kerfið með sameiginlegu átaki og það fengist betri yfirsýn yfir hverju 

þyrfti að breyta ef öll félögin og Sjónarhóll veittu upplýsingar um þá 

kerfislægu vanda sem skjólstæðingar þeirra rækjust á. Þannig væri 

hægt að koma í veg fyrir að ráðgjafar Sjónarhóls væru sífellt að vinna í 

sams konar málum og þeir gætu þá snúið sér að öðrum verkefnum, eins 

og Elísabet komst að orði: 

„Eru þetta nákvæmlega sömu eldarnir sem eru búnir að brenna hér 

í 10 ár? Þá erum við náttúrulega í verulegum vandræðum og 

komumst aldrei úr sporunum með þennan rekstur og myndum 

aldrei komast í önnur verkefni eins og virðist vera, Sjónarhóll virðist 

hafa bara nákvæmlega hafa verið á sama stað í langan tíma og það 

má segja eðlilegt að svona samtök eins og Sjónarhóll er, eða 

ráðgjafarmiðstöð, við viljum náttúrulega að ráðgjöfin minnki og 

upplýsingagjöf aukist það hlýtur að vera framtíðarsýnin, að það 

þyrfti ekki alltaf að vera að gera sömu hlutina fyrir nýja og nýja 

aðila.“ 

Einnig litu margir þátttakendur svo á að samlegð í starfsemi 

hagsmunafélagana og Sjónarhóls myndi koma sér vel fjárhagslega. 

Hagkvæmni væri fólgin í samnýtingu starfsfólks og úrræða. Þá myndi 

trúverðugleiki starfseminnar út á við vaxa við að sameina kraftana sem 

gæti skilað sér í tryggari tekjuöflun, en félögin væru í raun sífellt að slást 

um sömu krónurnar.   

Þekkt hlutverk 

Ímynd Sjónarhóls og staða ráðgjafarmiðstöðvarinnar í hugum 

almennings, var málefni sem brann á þátttakendum. Þeim fannst að 

merkjum Sjónarhóls væri lítt haldið á lofti og lítið væri fjallað um 

starfsemina í samfélaginu. Hún væri aðeins þekkt í þröngum hópi 
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fagaðila og fólks sem hefði nýtt sér þjónustuna. Þetta endurspeglaðist í 

orðum Önnu: 

„Ég hafði ekki hugmynd um hvað Sjónarhóll var á meðan ég var 

leikmaður. Það var ekki fyrr en ég varð fagaðili að ég vissi hvað það 

var, en maður hefur alveg heyrt um ADHD samtökin, maður hefur 

heyrt um Umhyggju af því að þau eru sýnilegri fyrir leikmenn.“ 

Þátttakendur höfðu margir hverjir áhyggjur af því að starfsemin myndi 

að óbreyttu, smám saman lognast út af. Það yrði sífellt erfiðara að afla 

fjár fyrir Sjónarhól ef enginn vissi af þjónustunni eða hvað í henni fælist. 

Þess vegna væri mikilvægt að efla kynningarstarfsemi, bæta 

sýnileikann og skapa Sjónarhóli sterkari sess í þjóðfélaginu. Margir álitu 

að þar þyrftu félögin að taka sig saman og styðja við bakið á Sjónarhóli 

til að tengsl hans við baklandið yrðu sýnilegri. Hvernig ætti að fara að 

því lá ekki ljóst fyrir eða eins og Elín sagði: 

„...hvernig getum við einhvern veginn látið fólk vita af því, að innan 

þessara veggja er gífurlega mikil þekking á alls konar, plús svo 

ráðgjafarmiðstöðin sem sameinar þetta.“ 

Sumum þátttakendum fannst hlutverk Sjónarhóls ekki nógu skýrt og 

voru í vafa um hverjum ætti að benda á þjónustuna sem þar er veitt. 

Það væri því mikilvægt að skerpa á hlutverkinu um leið og meira lífi yrði 

blásið í starfsemina. Það gæti haft í för með sér aukna aðsókn að 

þjónustunni sem þá kallaði á fjölgun starfsfólks og þar með aukna 

fjárþörf. Þannig þyrftu kynningarmál og fjáröflun að haldast í hendur. 

Umræður sköpuðust einnig um sjálft rekstrarformið en margir úr hópi 

þátttakanda vissu ekki hvernig Sjónarhóll aflaði tekna. Flestir töldu þörf 

á aukinni aðkomu opinberra aðila til að fjármagna þjónustuna en lögðu 

jafnframt áherslu á að Sjónarhóll héldi sjálfstæði sínu hvernig sem hægt 

væri að koma því við. Aukið rekstrarfé frá ríki og sveitarfélögum var 

einnig talið nátengt viðurkenningu á hlutverki Sjónarhóls.  

Þörfin fyrir aukinn sýnileika Sjónarhóls átti þó ekki síst við um þá sem 

þyrftu virkilega á þjónustunni að halda en öllu skipti að þeir hefðu 

vitneskju um að hún væri til staðar. Einar velti þessu fyrir sér: 

„...þetta er líka sko svolítið til umhugsunar, hverjir eru það sem 

koma og hverjir eru það sem koma ekki? Það sem er allt í lagi er að 
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fólk kemur ekki ef það hefur bjargir sjálft hins vegar veltir maður 

stundum fyrir sér, sko hópurinn sem er kannski verst undir það 

búinn að ná í bjargir fyrir börnin sín, er hann að koma?“ 

Þegar framtíð Sjónarhóls bar á góma voru allir þátttakendur á því að 

mikilvægt væri að tryggja að starfsemi Sjónarhóls gæti haldið áfram í 

því sem næst óbreyttri mynd. Á meðan þjónustukerfið væri ekki betra 

en raun bæri vitni, væri tilvist Sjónarhóls nauðsynleg. 
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Umfjöllun um niðurstöðurnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar lutu annars vegar að þjónustu Sjónarhóls 

eins og henni er lýst með tilliti til innihalds og útkomu, og hins vegar að 

framtíð ráðgjafarmiðstöðvarinnar. Helstu niðurstöður voru að þjónusta 

Sjónarhóls felst einkum í valdeflandi stuðningi og því að vera eins konar 

liðsmaður foreldra. Þjónustan var talin laga sig að þörfum hverrar 

fjölskyldu og koma að mestu gagni þegar vandinn er mikill og úrræði í 

opinbera þjónustukerfinu duga ekki til að mæta flóknum þörfum 

fjölskyldna. Þátttakendur sögðu ávinning þjónustunnar birtast í 

samvinnu milli kerfa, betri samskiptum foreldra og þjónustuaðila og betri 

nýtingu á fyrirliggjandi úrræðum. Einnig kom fram mikilvægi þess að 

halda grunngildum í þjónustu Sjónarhóls óbreyttum þó nauðsynlegt 

væri að skerpa á hlutverki ráðgjafarmiðstöðvarinnar út á við, gera 

þjónustuna enn aðgengilegri og styrkja samstarf við félögin sem 

stofnuðu Sjónarhól.  

Þjónusta Sjónarhóls 

Í niðurstöðunum um starfsemi Sjónarhóls mátti glöggt merkja ýmis 

einkenni fjölskyldumiðaðrar þjónustu. Þau komu hvað skýrast fram í 

sveigjanleika þjónustunnnar og því hvernig samvinna ráðgjafa og 

foreldra var sögð fara fram á jafningjagrunni. Það er áhyggjuefni að 

foreldrar upplifi að þeir standi almennt ekki jafnfætis fagaðilum og séu 

ekki teknir alvarlega sem samstarfsaðilar í þjónustu við barnið sitt nema 

þeir hafi sterkan málsvara. Vísbendingar sem komu fram um skort á 

deilingu valds í þjónustukerfinu samræmast ábendingum fræðimanna 

um að þrátt fyrir að fjölskyldumiðuð nálgun sé víðast hvar í hinum 

vestræna heimi virt sem ákjósanlegasta leiðin í þjónustu við börn, þá sé 

innleiðing fjölskyldumiðaðra vinnubragða ekki eins langt á veg komin 

og ætla mætti (Darrah, Wiart, Magill-Evans, Ray og Andersen, 2012; 

Egilson, 2015; King o.fl., 2017). 
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Þjónusta Sjónarhóls fellur samkvæmt niðurstöðunum að mestu leyti 

í þrjá af þeim níu undirflokkum stuðnings sem Tétreault og félagar 

(2014) settu fram (sjá töflu 1, bls. 13). Það eru flokkarnir upplýsingagjöf, 

stuðningur við ákvarðanatöku og sálfélagslegur stuðningur. 

Upplýsingagjöf er viðamikill hluti starfseminnar, einkum upplýsingar um 

þjónustu sem fjölskyldum stendur til boða og til að vísa foreldrum veginn 

í þjónustukerfinu. Þarfir foreldra fyrir slíkar upplýsingar virðast oft vera 

óuppfylltar eins og endurtekið hefur komið fram bæði í íslenskum og 

erlendum rannsóknum (Egilson, 2015; Hodgetts o.fl., 2015; King o.fl., 

2017; Palisano o.fl., 2010). Sjónarhóll aðstoðar foreldra við að meðtaka 

og skilja upplýsingar frá fagfólki þannig að þeir eigi þess kost að taka 

upplýstar ákvarðanir og hafa forsendur til að vera virkir þátttakendur í 

þjónustunni. Að hlusta, vera til staðar og hjálpa foreldrum að takast á 

við aðstæður sínar fellur undir sálfélagslegan stuðning sem Sjónarhóll 

veitir með ráðgjöf sinni. Rannsóknir hafa bent til þess að stuðningur af 

þessu tagi sé oft vanmetinn og vanti í þjónustukerfið (Gilson o.fl., 2017; 

Peer og Hillman, 2014; Ryan og Quinlan, 2018). 

Sjónarhóll veitir einnig upp að ákveðnu marki, það sem Tétreault og 

félagar kölluðu lagalegan stuðning með því að hjálpa foreldrum að 

þekkja lagaleg réttindi sín og verja hagsmuni barnsins. Í sumum tilfellum 

veita ráðgjafar Sjónarhóls einnig hagnýtan stuðning við daglegt líf auk 

fræðslu sem miðar að því að foreldrar verði færari í að styðja barnið til 

að læra og öðlast meira sjálfstæði. Samkvæmt niðurstöðunum kemur 

starfsfólk Sjónarhóls hins vegar lítið að því að styðja barn og fjölskyldur 

til þátttöku í félagslífi eða tómstundum og veita alla jafna ekki aðstoð 

við samgöngur. Hins vegar má gera ráð fyrir að Sjónarhóll vinni að 

þessum málefnum óbeint með því að ýta við þeim þjónustuaðilum sem 

hafa lögbundið hlutverk við að aðstoða fjölskyldur með þessi mál.  

Þjónusta Sjónarhóls beinist samkvæmt niðurstöðunum fyrst og 

fremst að foreldrum fatlaðra barna þ.e. að veita þeim stuðning til þess 

að styðja barnið sitt og fást við daglega lífið. Aðrir fjölskyldumeðlimir s.s. 

barnið sjálft, systkini, ömmur og afar, komu sjaldan upp í umræðunum. 

Það kom einnig sterkt fram að ráðgjöfin beinist meira út á við að 

þjónustumhverfinu heldur en inn á við að fjölskyldunum. Hugsanlega 

eru ástæður þess tengdar áherslum foreldranna sem leita til Sjónarhóls. 

Einnig gæti menntun og reynsla ráðgjafanna haft áhrif. Rannsóknir hafa 
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hins vegar bent til þess að foreldrar sem spjara sig vel og finna síður 

fyrir streitu, koma oftast úr samheldnum fjölskyldum og hafa gott 

aðgengi að óformlegum stuðningi (Almasri, Nihad A., O’Neil og 

Palisano, 2014; Breitkreuz o.fl., 2014; McConnell o.fl., 2014). Jafnframt 

hefur verið bent á mikilvægi þess að þjónustuaðilar líti til stuðningsþarfa 

fjölskyldunnar í heild og stuðli að góðum tengslum innan fjölskyldunnar 

(Canary, 2008; Neely-Barnes og Dia, 2008; Reid o.fl., 2011; Snæfríður 

Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2014). Sjónarhóll gæti því 

hugsanlega hjálpað fjölskyldum meira að þessu leyti, þ.e. að styrkja sitt 

félagslega net og bjargráð innan fjölskyldunnar um leið og unnið er að 

því að virkja og samstilla formlegan stuðning.  

Áhersla Sjónarhóls á þjónustukerfið er í samræmi við niðurstöður 

þeirra fjölmörgu rannsókna sem gefa til kynna að þar liggi 

meginuppspretta streitu hjá foreldrum fatlaðra barna (Arnadottir og 

Egilson, 2012; Breitkreuz o.fl., 2014; Dóra S. Bjarnason, 2011; Egilson, 

2015; Resch o.fl., 2010; Tössebro og Wendelborg, 2015). Foreldrar 

sem upplifa að þjónustan komi ekki til móts við þarfir fjölskyldunnar lýsa 

því gjarnan að þeir þurfi að vera í „baráttu“ við kerfið til að fá viðhlítandi 

stuðning og úrræði (Dóra S. Bjarnason, 2011; Egilson, 2015; Ryan og 

Quinlan, 2018; Tétreault, S. o.fl., 2014). Ósk foreldra um aðstoð í 

þessari baráttu kemur ítrekað fram í íslenskum og erlendum 

rannsóknum (Dóra S. Bjarnason, 2011; Egilson, 2015; Fordham o.fl., 

2012; Hillis o.fl., 2016; Reid o.fl., 2011; Ryan og Quinlan, 2018). Þörf 

þeirra fyrir liðsmenn í baráttunni við kerfið, var einnig ein af megin 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Hins vegar kom skýrt fram að þrátt 

fyrir að ráðgjafar Sjónarhóls stæðu alltaf með foreldrum, vildu 

viðmælendur ekki skilgreina þjónustuna sem baráttu heldur sem 

faglega leið til að miðla málum og stuðla að sáttum og raunhæfum 

lausnum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við fyrri íslenskar 

rannsóknir sem benda til þess að samfellu vanti í þjónustu við 

fjölskyldur fatlaðra barna og að boðleiðir, verkaskipting og ábyrgð 

mismunandi þjónustuaðila sé oft á tíðum óskýr (Dóra S. Bjarnason, 

2011; Egilson o.fl., 2015). Samkvæmt niðurstöðunum er Sjónarhóll 

mikilvægur hlekkur í því samstarfi sem var talið nauðsynlegt til að stuðla 

að samhæfingu og samstillingu þjónustu. Samkvæmt niðurstöðunum á 
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hlutverk ráðgjafarmiðstöðvarinnar, að felast í því að hafa yfirsýn yfir 

þjónustukerfið, greiða fjölskyldum leið að þjónustu og tengja saman 

þjónustuúrræði. Á þann hátt getur Sjónarhóll bæði unnið fyrirbyggjandi 

með því að hjálpa foreldrum að fara strax réttu leiðina í gegnum kerfið 

og virkað sem „björgunarhringur“ þegar þjónustan hefur einhverra hluta 

vegna brugðist. Einstaklingsmálin sem Sjónarhóll kemur að skapa 

tækifæri til að bera kennsl á kerfislægan vanda og koma upplýsingum 

til þeirra sem þrýsta á breytingar í þjónustukerfinu, s.s. til 

hagsmunafélaganna sem stofnuðu Sjónarhól. King og Meyer (2006) 

hafa hins vegar bent á að sama hversu vel tekst að samhæfa 

þjónustukerfið sjálft, muni þörf fyrir einstaklingsbundna leiðsögn um 

kerfið og stuðning við samstillingu þjónustu halda áfram að vera til 

staðar hjá ákveðnum fjölskyldum. 

Það er athyglisvert að þegar litið er á niðurstöðurnar í heild svipar 

þjónustu Sjónarhóls til hlutverks liðsstjóra eins og því hefur verið lýst 

(Hillis o.fl., 2016). Að koma á tengingum milli mismunandi 

þjónustuaðila, vera sá sem hægt er að leita til með alls kyns spurningar, 

miðla upplýsingum milli þjónustuaðila og veita tilfinningalegan og 

hagnýtan stuðning eftir þörfum, eru þau megin verkefni liðstjóra sem 

Sjónarhóll kemur að samkvæmt rannsókninni. Það sem helst skortir í 

þjónustu Sjónarhóls með tilliti til hlutverks liðsstjóra, er að stuðla að gerð 

sameiginlegrar þjónustuáætlunar þannig að unnið sé að markmiðum 

barnsins og fjölskyldunnar þvert á þjónustustofnanir. Í kanadískri 

rannsókn (Tétreault o.fl., 2014) þar sem viðtöl voru tekin við 56 foreldra 

fatlaðra barna til að kanna reynslu þeirra af samvinnu fagaðila frá 

ólíkum þjónustukerfum, kom fram að sameiginleg markmiðssetning og 

áætlunargerð spiluðu lykilhlutverk í samstillingu þjónustunnar.  

Í íslenskum rannóknum hafa foreldrar fatlaðra barna óskað eftir því 

að hafa aðgang að fagaðila sem vinnur með þeim yfir lengri tíma, hefur 

yfirsýn yfir þjónustuna og getur létt þeim byrðina af verkefnum sem ekki 

falla undir hið hefðbundna foreldrahlutverk. Rannsóknir hafa gefið til 

kynna að fjölskyldur sem njóta þjónustu liðsstjóra finna fyrir minni streitu 

og upplifa meiri lífsgæði en fjölskyldur sem hafa ekki aðgang að slíkri 

þjónustu (Sloper, Greco, Beecham og Webb, 2006).  
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Framtíð Sjónarhóls 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur hlutverk og þjónusta 

Sjónarhóls í grófum dráttum haldist óbreytt frá upphafi. Full þörf er 

ennþá fyrir þjónustuna og fram kom mikil áhersla á áframhaldandi 

starfsemi þar sem upphaflegu hugmyndinni um Sjónarhól sem óháða 

og aðgengilega ráðgjafarmiðstöð yrði haldið á lofti.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að stuðningsþörf er meiri hjá 

efnalitlum foreldrum (Breitkreuz o.fl., 2014; McConnell o.fl., 2014; 

Resch o.fl., 2010). Það styður við niðurstöður rannsóknarinnar um 

mikilvægi þess að þjónustan þurfi áfram að vera án endurgjalds. 

Gjaldtaka gæti staðið í vegi fyrir því að þeir sem þurfi mest á þjónustunni 

að halda, geti nýtt sér hana.   

Bið eftir greiningum getur verið löng og því var lögð áhersla á að 

Sjónarhóll yrði áfram opinn fyrir alla án tillits til greininga og með 

lágmarks biðtíma. Þetta samræmist hugmyndafræðinni sem liggur að 

baki ICF, sem WHO hefur hvatt til að leiði stefnumótun í 

velferðarþjónustu. Samkvæmt ICF er það ekki eingöngu skerðingin 

sem er uppspretta færnivanda og takmarkaðrar þátttöku barnsins og 

fjölskyldunnar. Ýmsir aðstæðubundnir þættir hafa einnig áhrif þar á, s.s. 

aðgengi að stuðningi, sveigjanleiki þjónustu og búseta. Því getur vandi 

kallað á aðgerðir þó sjúkdómsgreining liggi ekki fyrir. Þegar unnið er út 

frá fjölskyldumiðaðri nálgun er ennfremur mikilvægt að treysta 

foreldrum til að skilgreina vanda barnsins og fjölskyldunnar og leggja 

mat á hvort þeir þurfi á stuðningi að halda.  

Áhyggjur af takmörkuðu aðgengi fjölskyldna búsettum á 

landbyggðinni, að þjónustu Sjónarhóls var þátttakendum í rannsókninni 

áhyggjuefni. Engar vísbendingar eru um að þörfin fyrir þjónustuna sé 

minni í dreifðari byggðum. Þvert á móti er aðgengi að ýmiskonar 

þjónustu takmörkuð við höfuðborgarsvæðið, s.s. sérhæfð greiningar- 

og heilbrigðisþjónusta. Það hefur í för með sér vinnutap og aukin útgjöld 

að þurfa að sækja alla þjónustu til höfuðborgarinnar sem er sérlega 

bagalegt í ljósi þess að fjárhagsleg staða barnafjölskyldna er verri í 

dreifbýli en þéttbýli (Hagstofa Íslands, 2014). 

 Það gefur augaleið að það kostar mikla fjármuni að halda úti ókeypis 

ráðgjöf til fjölskyldna fatlaðra barna um land allt. Fjárhagur Sjónarhóls 
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hefur verið mjög þröngur eins og fram kemur í árskýrslum síðustu ára 

(Sjónarhóll, 2015). Tímabundnir þjónustusamningar við opinbera aðila 

fjármagna þjónustuna að hluta til en meira en helmingur rekstrarfjár eru 

styrkir frá fólki og fyrirtækjum. Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar var 

að efla þyrfti samvinnu stofnfélaganna og þau þyrftu að koma að rekstri 

Sjónarhóls með einhverjum hætti. Fram kom í niðurstöðunum að 

ávinningur af slíkri samvinnu væri ekki eingöngu af fjárhagslegum toga 

heldur væru hugsanlega ýmis önnur samlegðaráhrif. Í húsinu að 

Háaleitistbraut 11-13 eru nú starfandi a.m.k. 13 starfseiningar, að 

undanskildum aðildarfélögum Umhyggju og Þroskahjálpar, sem eru um 

40 talsins. Ein stór regnhlíf yfir öll félögin kæmi sér ekki síst vel fyrir 

fjölskyldur sem þurfa á margvíslegum upplýsingum og stuðningi að 

halda en þær gætu þá gengið að einu sameiginlegu þjónustuborði í stað 

margra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla einnig áhyggjur 

þátttakenda af því að þjónusta Sjónarhóls sé lítt þekkt í þjóðfélaginu. 

Aukinn sýnileiki sé í raun forsenda þess að að tryggja framtíð 

Sjónarhóls og skipa þjónustunni sterkari sess.  

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þjónusta og framtíð Sjónarhóls var í brennidepli í þessari rannsókn en 

þetta er í fyrsta skipti sem starfsemin er skoðuð ofan í kjölinn með 

formlegum hætti. Styrkur rannsóknarinnar liggur í því að horft er á 

þjónustu Sjónarhóls frá ólíkum sjónarhornum notenda og fagaðila, fólks 

með víðtæka reynslu af málefnum fjölskyldna fatlaðra barna en ólíka 

aðkomu að þjónustunni.  

Takmarkanir rannsóknarinnar snúa einkum að vali á þátttakendum 

og framkæmd gagnaöflunarinnar. Þrátt fyrir ásetning um að velja 

þátttakendur sem endurspegluðu fjölbreyttan hóp, kom í ljós að 

foreldrar voru bæði færri en fagaðilarnir og að rödd þeirra var ekki eins 

sterk í umræðunni. Ástæðurnar gætu verið nokkrar en það má velta fyrir 

sér hvort foreldrar hefðu tjáð sig opinskárra ef þeir hefðu verið saman í 

rýnihóp án fagaðila og starfsmanna félagasamtaka. Þá kann að vera að 

einstaklingsviðtöl við foreldra hefðu gefið nánari upplýsingar um 

þjónustuferlið og þýðingu þjónustu Sjónarhóls fyrir fjölskyldur. Þjónusta 
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við börn stendur foreldrum nærri og í sumum tilfellum liggja miklar 

tilfinningar og flóknar aðstæður að baki sem óvíst er að þeim finnist 

viðeigandi að ræða í hópi ókunnugra. Að auki má nefna að rannsakandi 

hafði engar upplýsingar um hvernig gekk að fá þátttakendur í 

rýnihópnana, þ.e. hversu margir buðu sig fram og hvernig þátttakendur 

voru valdir.  

Líkt og Krueger og Casey (2015) bentu á eru gæði gagna sem aflað 

er í rýnihópum að miklu leyti undir færni stjórnanda komin. Því má leiða 

að því líkum að reynsluleysi rannsakanda hafi átt sinn þátt í að sumir 

tjáðu sig minna en aðrir. Að þessu leyti hefði einnig verið heppilegt að 

hefja gagnagreiningu samhliða gagnaöflun til að auka líkur á því að 

bregðast við þessari tilhneigingu. 

Þá var oft á tíðum óljóst hvort þátttakendur voru að lýsa þjónustunni 

eins og þeir sjálfir höfðu reynslu af henni eða hvort þeir væru að lýsa 

því hvernig þér héldu að hún væri eða jafnvel töldu æskilegt að hún 

væri. Það hefði því einnig styrkt rannsóknina að afla gagna með fleiri 

aðferðum s.s. vettvangsathugun og viðtölum.  

Það er einnig takmörkun á rannsókninni að við framsetningu 

niðurstaðna var þátttakendum ekki lýst sem skyldi og ekki kom fram 

hvort vísað var í orð foreldra eða fagaðila. Þetta var gert til þess að 

koma í veg fyrir að hægt væri að bera kennsl á þátttakendur.  

Notagildi og tillögur að frekari rannsóknum 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í þeirri innsýn sem hún veitir í 

starfsemi Sjónarhóls. Dregin voru fram áhersluatriði í framkvæmd 

þjónustunnar, útkomu hennar og æskilegri framtíðarþróun. Einnig 

varpar rannsóknin ákveðnu ljósi á þann veruleika og þjónustuumhverfi 

sem blasir við foreldrum fatlaðra barna á Íslandi. Niðurstöðurnar ættu 

því að geta nýst til áframhaldandi þróunar á þjónustu Sjónarhóls og til 

að upplýsa um starfsemina sem þar fer fram. Ennfremur gætu þær verið 

öðrum þjónustuaðilum hvatning til að ígrunda eigin þjónustu og leita 

leiða til að þjónustan komi betur til móts við þarfir fjölskyldna. 

Frekari rannsókna er þó þörf til að öðlast dýpri skilning á viðhorfum 

og reynslu þeirra foreldra sem hafa nýtt sér þjónustu Sjónarhóls. Þar 

mætti hugsa sér að nota blandað rannsóknarsnið og afla upplýsinga 
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með megindlegri þjónustukönnun sem fylgt væri eftir með 

einstaklingsviðtölum við foreldra. Einnig væri verðugt rannsóknarefni að 

kanna almennt reynslu fjölskyldna fatlaðra barna af formlegum 

stuðningi og í hverju stuðningsþörf foreldra og annarra 

fjölskyldumeðlima liggur. Á þann hátt væri hægt að meta hvers konar 

stuðningsþjónustu er helst þörf og hvort Sjónarhóll þyrfti að breyta eða 

útvíkka þjónustu sína á einhvern hátt til að koma betur til móts við þarfir 

fjölskyldna fatlaðra barna.  
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Ályktanir og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar á þjónustu og framtíð Sjónarhóls benda til 

þess að þjónustan sé mikilvæg fyrir foreldra fatlaðra barna sem finnst 

þjónustukerfið ekki koma til móts við stuðningsþarfir þeirra. Hún er 

einnig mikilvæg fyrir þjónustukerfið sjálft og gegnir hlutverki í því að 

auka samfellu í þjónustu við fjölskyldur fatlaðra barna.  

Barátta við kerfið og óuppfylltar stuðningsþarfir hafa neikvæð áhrif á 

heilsu foreldra og auka hættu á því að þeir upplifi sig undir álagi. 

Foreldrar eru lykilaðilar í lífi allra barna. Heilsa þeirra hefur bein áhrif á 

þroska og lífsgæði fatlaðra barna ekki síður en þjónusta sem beinist að 

því að bæta færni barnsins. Þess vegna er mikilvægt að huga vel að 

heilsueflingu foreldra fatlaðra barna og fjölskyldunnar í heild með því að 

draga úr streituvöldum í þjónustuumhverfinu og aðlaga þjónustuna að 

stuðningsþörfum hverrrar fjölskyldu. 

Ýmsar áherslur í þjónustu Sjónarhóls eru til þess fallnar að koma til 

móts við skort á fjölskyldumiðaðri nálgun í annarri þjónustu. Á meðan 

þjónustukerfið á Íslandi er enn eins kerfismiðað og brotakennt og raun 

ber vitni, er þörf fyrir þjónustu sem styður foreldra í sérstaklega flóknum 

aðstæðum og hjálpar þeim að halda um ýmsa þræði frá mismunandi 

þjónustuaðilum. Enginn opinber aðili á Íslandi virðist eiga að sinna 

þessu hlutverki, þó margar stofnanir hafi hlutverki að gegna við að veita 

fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra viðeigandi þjónustu sem tryggir 

mannréttindi þeirra og jöfn tækifæri.   

Þessi rannsókn gefur tilefni til að skoða betur hvort Sjónarhóll gæti 

verið vísir að þessum samræmingaraðila sem vantar í þjónustukerfið. Í 

því samengi má velta því upp hvort ávinninningur væri af því að þróa 

þjónustu Sjónarhóls í átt að formlegri liðsstjóra þjónustu (e. key worker 

service) sem fjármögnuð væri af hinu opinbera án þess þó að sjálfstæði 

ráðgjafarmiðstöðvarinnar væri ógnað.  

Frekari rannsóknir þarf til að skilja og meta betur stuðningsþarfir 

fjölskyldna fatlaðra barna. Mikilvægt er að rödd fjölskyldna komi þar 
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skýrt fram og foreldar geti með markvissum hætti haft áhrif á hvernig 

stuðningur sem er ætlaður til að létta þeim lífið, er skipulagður.  
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