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Útdráttur 

Þessi heimildarritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Markmið hennar er að greina hvernig valdefling birtist í starfi með einstaklingum í 

starfsendurhæfingu og hvernig best sé að nálgast þennan hóp með valdeflingu hans að 

leiðarljósi. Einnig er markmiðið að varpa ljósi á þróun valdeflingarhugtaksins og gera grein 

fyrir því hvernig styrkleikar og fagleg þekking félagsráðgjafa nýtist í starfi með þeim sem að 

sækja starfsendurhæfingu og eru að komast af stað á ný eftir áföll, veikindi eða slys. 

Starfsendurhæfing snýst um að draga úr áhrifum sem að ýmiskonar heilsuvandi getur 

haft á líf einstaklinga, auka og viðhalda starfsgetu og stuðla að endurkomu á vinnumarkað. 

Rannsóknir hafa sýnt að starfsendurhæfing getur haft mikil áhrif á lífsgæði og velferð 

einstaklinga. Hún getur meðal annars ýtt undir virkni og jákvæða sjálfsmynd, aukið 

sjálfstraust og bætt andlega og líkamlega líðan. 

Hugtakið valdefling hefur verið viðtekið í starfsendurhæfingu. Kenningar um valdeflingu 

snúast um að auka lífsgæði einstaklinga í því umhverfi sem þeir eru, með áherslu á hæfni og 

styrkleika í stað takmarkana og veikleika. Rannsóknir sýna að árangursrík ráðgjöf í 

starfsendurhæfingu getur stuðlað að valdeflingu þeirra sem glíma við takmarkanir. Valdefling 

í starfsendurhæfingu getur meðal annars birst í því að einstaklingar hafi val, eflist, nái tökum 

á lífi sínu og geti haft áhrif á þá þjónustu sem þeir fá.  

Félagsráðgjafar byggja störf sín á faglegum grunni og hafa góða þekkingu á 

vinnuaðferðum sem geta nýst í starfsendurhæfingu. Þeir hafa trú á getu einstaklings til að 

nýta sér hæfileika sína og leggja áherslu á að veita hjálp til sjálfshjálpar. Þeir leitast við að 

draga úr hindrunum og nota styrkleika og bjargir, einstaklingsins og samfélagsins, til þess að 

auka lífsgæði einstaklinga. Í dag er lögð áhersla á að félagsráðgjafar noti þekkingu sína til að 

færa skjólstæðingi sínum styrk og aukin völd til að hafa áhrif á eigin aðstæður.  

Lykilorð: Starfsendurhæfing, valdefling og félagsráðgjöf. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég vil 

færa leiðbeinanda mínum, Ástu Snorradóttur lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, 

þakkir fyrir hvatningu og faglega leiðsögn. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum, Carli Gränz, 

og börnunum okkar fjórum Ólafi Carli, Ingva Davíð, Guðna Hlyn og Bjarnveigu Söru, fyrir 

umburðarlyndi, þolinmæði og hvatningu. Að lokum vil ég þakka móður minni, Bjarnveigu, 

fyrir hennar aðstoð og systur minni, Gyðu Rós, fyrir góðan yfirlestur. Með ykkar stuðningi og 

hjálp varð þessi ritgerð að veruleika.  
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1 Inngangur 

Vinnan leikur stórt hlutverk í lífi fólks. Hún gerir meira en að færa fólki tekjur, hún gegnir 

félagslegu hlutverki, hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar og getur stuðlað að andlegu heilbrigði 

(Stefán Ólafsson, 2005). Flestum er ljóst hversu mikilvægt það er fyrir einstaklinga að hafa 

heilsu til að geta unnið og framfleytt sér og sínum. Þó svo að veikindi og slys séu hluti af 

veruleika mannsins og margir glími einhvern tímann á ævinni við afleiðingar þess, þá ná 

flestir að koma fótunum undir sig á ný og geta snúið aftur út á vinnumarkaðinn að 

einhverjum tíma liðnum. Í dag hafa einstaklingar aukin tækifæri til að fara í 

starfsendurhæfingu undir handleiðslu fagfólks með það að markmiði að komast til vinnu á 

ný. Starfsendurhæfing getur verið skilgreind á marga vegu. Í einföldu máli má þó segja að 

starfsendurhæfing sé í raun allt það sem að getur hjálpað einstaklingi, með hvers konar 

heilsubrest, við að vera í vinnu, komast aftur í vinnu og haldast áfram í vinnu (Waddell, 

Burton og Kendall, 2008).  

Hugtakið valdefling hefur fengið ört vaxandi athygli á síðustu árum og þá sérstaklega 

innan velferðarkerfisins. Uppruni hugtaksins kemur að hluta til frá hagsmunahreyfingum og 

sjálfshjálparhópum en það hefur einnig þróast innan ákveðinna fagstétta meðal annars 

félgasráðgjafar (Lára Björnsdóttir, 2013). Valdefling byggir á því að einstaklingar hafi val, geti 

náð tökum og stjórn á sínu eigin lífi, eflist og finni að þeir geti haft áhrif bæði á líðan sína og 

þá þjónustu sem þeir fá. Valdefling gerist í virku samspili við umhverfi hvers einstaklings, 

getur stuðlað að breytingum og haft víðtæk áhrif á líf hans (Lára Björnsdóttir, Halldór S. 

Guðmundsson, Kristín Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011).  

Félagsráðgjafar starfa víðs vegar innan velferðarkerfisins þar á meðal í 

starfsendurhæfingu. Þeir vinna að lausn á persónulegum og félagslegum vanda. Einnig leggja 

þeir sérsaka áherslu á að valdefla einstaklinga sem eru í viðkvæmri stöðu og þá sem búa við 

kúgun og/eða fátækt. Í gegnum tíðina hefur aðaláherslan í félagsráðgjöf verið á velferð 

einstaklinga í samfélaginu sem og velferð samfélagsins í heild. Grundvöllur í störfum 

félagsráðgjafa er virðing fyrir manngildi hvers einstaklings og trú á getu hans til að nota eigin 

hæfileika til fulls (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; National Association of Social Work, e.d.).  
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Markmið þessarar ritgerðar er að greina hvernig valdefling hefur þróast, hvernig hún 

birtist í starfi með einstaklingum í starfsendurhæfingu og hvernig best sé að nálgast þennan 

hóp með valdeflingu hans að leiðarljósi. Einnig er markmiðið að gera grein fyrir því hvernig 

styrkleikar og fagleg þekking félagsráðgjafa nýtist í starfi með þeim sem sækja 

starfsendurhæfingu og eru að komast af stað á ný eftir áföll, veikindi eða slys. Þær 

rannsóknarspurningar sem lagt verður upp með að svara í ritgerðinni eru þrjár og þær eru 

eftirfarandi:  

1. Hvernig er hægt að nálgast einstaklinga í starfsendurhæfingu með valdeflingu að 

leiðarljósi?  

2. Hvernig hefur valdeflingarhugtakið þróast? 

3. Hvernig getur fagleg þekking félagsráðgjafa nýst í starfi með einstaklingum í 

starfsendurhæfingu? 

Ritgerð þessi skiptist í fimm kafla. Í kafla tvö, strax á eftir inngangi, verður fjallað um 

starfsendurhæfingu. Skoðuð verða markmið og skilgreiningar á starfsendurhæfingu og gerð 

grein fyrir mikilvægi hennar bæði fyrir einstaklinga og samfélagið. Auk þess verður farið yfir 

þau lög sem tengjast starfsendurhæfingu og þá þróun sem hefur átt sér stað síðustu ár í 

þessum málaflokki. Í þriðja kafla verður fjallað um hugtakið valdeflingu. Skoðað verður 

hvernig hugtakið hefur þróast, hvernig það er skilgreint og hvert markmiðið með valdeflingu 

er. Einnig verður vinnuskilgreiningu Judi Chamberlin á hugtakinu gerð góð skil. Í kafla fjögur 

verður svo fjallað um félagsráðgjöf, hver grundvallarmarkmið hennar eru og hugmyndafræði. 

Skoðaðar verða kenningar í félagsráðgjöf og rýnt í helstu vinnuaðferðir félagsráðgjafa. Í 

fimmta kafla mun efni ritgerðarinnar verða dregið saman og rannsóknarspurningum verður 

svarað. Kaflinn inniheldur einnig umræður og lokaorð höfundar. 
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2 Starfsendurhæfing 

Í þessum kafla verður fjallað um starfsendurhæfingu, hvernig hún er skilgreind og hvert 

markmið hennar er. Íslenskum lögum sem ramma þennan málaflokk inn verða gerð skil og 

farið verður stuttlega yfir þá þróun sem átt hefur sér stað í málaflokknum á síðustu árum. 

Einnig verður rætt um mikilvægi starfsendurhæfingar, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan sem 

og samfélagið í heild. Að lokum verður varpað ljósi á stöðuna eins og hún er hér á landi í dag 

hvað varðar starfsendurhæfingu. 

2.1 Skilgreining og markmið starfsendurhæfingar 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization [WHO], 2011) er 

endurhæfing skilgreind sem allar þær aðgerðir sem aðstoða einstakling sem upplifir 

takmarkanir af einhverjum toga, eða er líklegur til að upplifa þær, við að viðhalda bestu 

mögulegu virkni innan síns umhverfis. Markmið endurhæfingar er að endurvekja fyrri virkni 

einstaklinga. Starfsendurhæfing fellur undir endurhæfingu en með henni er markmiðið að 

endurvekja fyrri virkni einstaklinga til vinnu (Waddell o.fl., 2008). Notaðar hafa verið 

mismunandi skilgreiningar á hugtakinu starfsendurhæfing og því ferli sem starfsendurhæfing 

felur í sér (VIRK, e.d.-a). Eins og fram kom í inngangi ritgerðar þá má í raun segja að 

starfsendurhæfing sé allt það sem aðstoðar einstakling sem glímir við heilsubrest við að vera 

í vinnu, fara aftur til vinnu og einnig haldast í vinnu (VIRK, e.d.-b).  

Hér á landi er aðallega talað um þrenns konar endurhæfingu, það er læknisfræðileg 

endurhæfing, starfsendurhæfing og atvinnuleg starfsendurhæfing. Þessi hugtök hafa marga 

sameiginlega þætti en þó má sjá að sértæk markmið greina þau að. Markmiðið með 

læknisfræðilegri endurhæfingu er að draga úr áhrifum sem fötlun og aðrar skerðingar hafa á 

virkni og hreyfigetu einstaklings í kjölfar slysa eða sjúkdóma. Þar fara saman 

læknisfræðilegar, sálfræðilegar, félagslegar og tæknilegar úrlausnir sem allar miða að því 

einstaklingurinn bæði nái mestu mögulegu færni og geti viðhaldið henni. Einnig miða 

úrlausnir að því að auka lífsgæði og samfélagsþátttöku einstaklingsins eins mikið og kostur 

er. Markmiðið með starfsendurhæfingu er að aðstoða einstaklinginn við að öðlast þá hæfni 

og færni sem hann þarf til að starfa. Þarna er ekki bara launað starf eða atvinna markmiðið, 

heldur líka heimilisstörf og félagsstörf. Markmiðið með atvinnulegri endurhæfingu er hins 
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vegar að aðstoða einstaklinginn við að öðlast hæfni og færi til að sækja atvinnu eða launað 

starf (VIRK, e.d.-b). 

Árið 2002 skipaði þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra nefnd sem var ætlað 

að vinna tillögur að bættri þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á Íslandi. Þegar nefndin lagði 

fram lokaskýrslu, árið 2005, var hugtakið starfsendurhæfing skilgreint á sama hátt og 

atvinnuleg endurhæfing var skilgreind hér að ofan. Hér á landi hefur því skapast ákveðin hefð 

fyrir því að túlka skilgreininguna á hugtakinu starfsendurhæfing á þann hátt (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2005). Í þessari ritgerð mun hugtakið starfsendurhæfing einnig 

vera notað í samræmi við ofangreinda skilgreiningu á atvinnulegri endurhæfingu.  

2.2 Hvað er starfsendurhæfing? 

Samkvæmt VIRK starfsendurhæfingasjóði er starfsendurhæfing ákveðið ferli, sem felur í sér 

stuðning við þá einstaklinga sem eru með skerta starfsgetu eftir veikindi eða slys, með það 

að markmiði að auka og viðhalda starfsgetu og stuðla að endurkomu á vinnumarkað. Í þessu 

ferli er unnið með styrkleika hvers einstaklings og samhliða því er reynt að draga úr áhrifum 

hvers konar hindrana sem geta takmarkað starfsgetu einstaklingsins (VIRK, e.d.-b). 

Starfsendurhæfing getur dregið úr áhrifum sem ýmiskonar heilsuvandi hefur á líf fólks. 

Hún stendur oftast yfir í ákveðinn tíma og getur falið í sér eina eða fleiri tegundir af úrræðum 

og inngripum (WHO, 2011). Margir fagaðilar geta komið að starfsendurhæfingu hvers 

einstaklings. Þessir aðilar geta komið úr heilbrigðiskerfinu, félagslega kerfinu og atvinnulífinu. 

Auk þess geta aðilar sem sérhæfðir eru í starfendurhæfingu komið að ferlinu sem og 

ættingjar og vinir einstaklingsins. Aðkoma þessara aðila getur haft mikil áhrif á 

starfsendurhæfingu viðkomandi einstaklings en aðstoð þeirra felst aðallega í því að veita 

hjálp til sjálfshjálpar og ýta undir endurkomu til vinnu (Waddell o.fl., 2008).  

Í upphafi starfsendurhæfingar er byrjað á að greina vanda og þarfir hvers einstaklings. 

Því næst er farið í að meta vandann bæði út frá eiginleikum einstaklingsins og umhverfi hans 

og í framhaldinu eru svo sett upp markmið og gerð nákvæm áætlun. Í ferlinu fer reglulega 

fram mat á þeim árangri sem inngrip og úrræði hafa skilað (WHO, 2011). Starfsendurhæfing 

er ætluð einstaklingum sem eru að glíma við algeng heilsufarsvandamál líkt og óþægindi frá 

stoðkerfinu og andlega erfiðleika, en það eru tvær algengustu ástæður þess að einstaklingar 

sækja starfsendurhæfingu. Hún snýst um að greina og takast á við persónulegar og 

félagslegar áskoranir sem hindra það að einstaklingurinn geti snúið aftur til vinnu. 
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Starfsendurhæfing krefst inngripa, bæði af hálfu heilbrigðiskerfisins og vinnustaðar 

einstaklingsins, til þess að hægt sé að mæta þeim vanda sem fyrir hendi er, hvort sem hann 

er tengdur heilsu eða atvinnu viðkomandi einstaklings. Starfsendurhæfing er ákveðið ferli 

sem stutt er af heilbrigðiskerfinu og vinnustaðnum og byggir á þátttöku og framlagi 

einstaklingsins (Waddell o.fl., 2008).  

Í dag er lögð áhersla á snemmbært inngrip í starfsendurhæfingu. Ástæðan er sú, að því 

lengur sem einstaklingur er frá vinnu, þeim mun erfiðara getur orðið fyrir hann að snúa aftur 

til starfa og fyrir vikið er líklegt að starfsendurhæfingin verði einnig erfiðari. Rannsóknir hafa 

sýnt að löng fjarvera frá vinnu getur valdið því að einstaklingar missi félagsleg tengsl, 

hlutverk og stöðu auk þess sem dregið getur úr sjálfsbjargarviðleitni hjá viðkomandi. 

Snemmbært inngrip í starfsendurhæfingu getur falist í stigvaxandi þjónustu þar sem byrjað 

er á einföldum og ódýrum úrræðum fyrir þá sem þurfa litla aðstoð til að ná að snúa aftur út á 

vinnumarkaðinn og svo allt upp í það að veita kröftugt og kostnaðarsamt inngrip eða úrræði 

fyrir þá sem að þurfa mikla hjálp til að geta snúið aftur til starfa (Svensson, Müssener og 

Alexanderson, 2006; Waddell o.fl., 2008). Ef í ljós kemur að einstaklingur verður meira en 

fjórar vikur frá vinnu vegna heilsubrests þarf að ná til viðkomandi og hvetja hann til að fá 

þjónustu sem hjálpar til við að auka þátttöku hans og virkni (VIRK, e.d.-e). Niðurstöður 

rannsóknar Blackwell, Leierer, Haupt og Kampitsis (2003) á því hvaða þættir hafa áhrif á 

endurkomu einstaklings inn á vinnumarkað eftir starfsendurhæfingu benda sterklega til þess 

að seinkun á starfsendurhæfingu geti verið ein af meginhindrunum fyrir því að viðkomandi 

einstaklingur nái bata. Það er því mikilvægt að grípa til aðgerða ef útlit er fyrir að 

einstaklingur verði lengi frá frá vinnu vegna veikinda. McLaren, Reville og Seabury (2010) 

framkvæmdu rannsókn til að kanna hvernig starfsendurhæfingaráætlanir, sem gerðar eru 

með það að markmiði að koma einstaklingum sem hafa lent í slysum eða veikindum aftur út 

á vinnumarkaðinn, hafi reynst. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá fara þeir 

einstaklingar sem að fylgja slíkum starfsendurhæfingaráætlunum fyrr til vinnu á ný en þeir 

sem ekki fylgja slíkum áætlunum. Því er einnig mikilvægt að fá einstaklinga til að fylgja 

markvissum áætlunum í starfsendurhæfingu. 

Það er raunin að víða í heiminum hefur orðið aukning á fjölda einstaklinga sem þiggja 

örorkubætur. Þetta hefur kallað á breyttar áherslur og nálgun í starfsendurhæfingu (OECD, 

2010). Til þess að snúa þessari þróun við og bæta ástandið hefur í ríkari mæli verið lögð 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Blackwell,+Terry+L/$N?accountid=135705
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Leierer,+Stephen+J/$N?accountid=135705
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Haupt,+Stephanie/$N?accountid=135705
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kampitsis,+Angeliki/$N?accountid=135705
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áhersla á hvaða starfsgetu einstaklingar með takmarkanir hafa í stað þess að horfa eingöngu 

á hvað þeir eru ekki færir um að gera. Nú er algengt að farið sé að virkja fólk til 

atvinnuþátttöku í samræmi við getu þeirra og aðstæður með það að markmiði að reyna að 

draga úr lífeyrisgreiðslum (OECD, 2003). Í dag er lögð áhersla á að unnið sé með styrkleika 

fólks og samhliða því sé reynt að draga úr þeim áhrifum sem hindranir geta haft á starfsgetu 

þeirra (Ríkisendurskoðun, 2012). Í skýrslu sem að OECD birti árið 2010 kemur fram að það 

skili betri árangri að horfa á starfsgetu einstaklinga heldur en takmarkanir en með því að gera 

það er mögulega hægt að draga úr umsóknum um örorkubætur og hjálpa hverjum 

einstakling við að nýta betur starfsgetu sína. Í skýrslunni kemur ennfremur fram að mikilvægt 

sé að veita einstaklingum þá aðstoð og þann stuðning sem að þeir þurfa til að vera í 

tenglsum við vinnumarkaðinn. Það getur minnkað líkur á því að viðkomandi fái metnar 

örorkubætur (OECD, 2010). Hægt er að meta starfsgetu einstaklings með ákveðnu 

starfsgetumati. Það er heildrænt mat sem notað er til að skoða færni einstaklinga til þess að 

taka þátt á vinnumarkaði út frá andlegum, líkamlegum og félagslegum forsendum. Í 

starfsgetumati eru bæði styrkleikar og hindranir einstaklingsins skoðaðar með tilliti til 

atvinnuþátttöku og mögulegri getu til öflunar tekna (Ríkisendurskoðun, 2012). 

Tíminn sem einstaklingar eru frá vinnu hefur mikið að segja og getur haft áhrif á hvort 

viðkomandi nái að snúa aftur til starfa. Langtíma veikindaleyfi getur leitt til vanvirkni og 

aðlögunar að hlutverki sjúklings (Isaksson-Mettävaino og Ahlgren, 2004). Því er í dag lögð 

áhersla á að atvinnutengja starfsendurhæfingu með það að markmiði að auðvelda 

einstaklingum endurkomu á vinnumarkað. Þetta er gert með því að tvinna aðlögun inn á 

vinnumarkað saman við starfsendurhæfingu einstaklings með markvissum stuðningi og 

eftirfylgni sérfræðinga (VIRK, 2018; VIRK, e.d.-d).  

2.3 Lagaleg réttindi einstaklinga í starfsendurhæfingu 

Einstaklingar sem eru með skerta starfsgetu eftir veikindi eða slys geta samkvæmt lögum átt 

rétt á ákveðinni þjónustu og aðstoð. Til þess að átta sig betur á þeim lagaramma sem hér um 

ræðir er gott að rýna í eftirfarandi lög. 

Það er markmið laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingasjóða (nr. 60/2012) að tryggja þeim einstaklingum sem hafa skerta 

starfsgetu, í kjölfar slysa eða veikinda, atvinnutengda starfsendurhæfingu. Hún á að vera 

einn þáttur í heildstæðu kerfi endurhæfingar, þar sem stofnanir á vegum ríkis og 
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sveitarfélaga og starfsendurhæfingarsjóðir vinna saman eins og frekast er unnt og leitast við 

að skilgreina og sinna hlutverkum sínum með þeim hætti að sem allra flestir eigi kost á að 

vera virkir á vinnumarkaði. Samkvæmt þessum lögum merkir atvinnutengd starfsenduhæfing 

það ferli sem felur í sér bæði ráðgjöf og úrræði, fyrir þá einstaklinga sem eru með skerta 

starfsgetu eftir veikindi eða slys. Ferlinu er ætlað að auka starfsgetu þessara einstaklinga og 

stuðla markvisst að því að þeir komist, að fullu eða að hluta, til vinnu. Þessi endurhæfing á að 

byggja á einstaklingsbundinni áætlun en henni er ætlað að ýta undir styrkleika einstaklingsins 

og draga úr áhrifum þeirra hindrana sem að eru að skerða starfsgetu hans. 

Markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) er að tryggja bæði 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúa og stuðla að velferð þeirra á grundvelli samhjálpar. Það 

á meðal annars að gera með því að bæta lífskjör þeirra sem að standa höllum fæti og grípa til 

aðgerða sem vinna gegn félagslegum vandamálum. Samhliða þessu á að hvetja einstaklinga 

til ábyrgðar bæði á sjálfum sér og öðrum, styrkja þá til sjálfshjálpar og valdefla þá. 

Samkvæmt lögunum felst félagsþjónusta meðal annars í þjónustu, ráðgjöf og aðstoð vegna 

fjárhagsvanda, fötlunar og félagslegs vanda. 

Einstaklingar sem sækja starfsendurhæfingu gætu einnig átt rétt út frá lögum um 

almannatryggingar (nr. 100/2007), en markmið þeirra er að tryggja þeim einstaklingum sem 

lögin ná til bætur og aðrar greiðslur vegna meðal annars örorku og framfærslu barna. 

Greiðslurnar eiga að stuðla að því að einstaklingarnir geti lifað eðlilegu lífi og framfleytt sér. 

Einstaklingar á aldrinum 18 til 67 ára geta, samkvæmt lögum um félagslega aðstoð (nr. 

99/2007), sótt um að fá greiddan endurhæfingarlífeyri, í allt að 18 mánuði, á grundvelli 

endurhæfingaráætlunar. Þetta á við í þeim tilfellum þar sem ekki liggur fyrir hver starfshæfni 

viðkomandi kemur til með að vera, í kjölfar sjúkdóma eða slysa. Einstaklingar sem eru 

tryggðir samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar og eiga hvorki rétt til launa né 

greiðslna frá sjúkrasjóði í veikindaleyfi sínu geta sótt um endurhæfingarlífeyri. Til þess að fá 

hann greiddan þarf umsækjandi að vera í endurhæfingu þar sem markmiðið er að vera hæfur 

til starfs. Mögulegt er, við sérstakar aðstæður, að óska eftir framlengingu á greiðslum 

endurhæfingarlífeyris um aðra 18 mánuði. 

Í 25. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkt var árið 1948, 

stendur að allir einstaklingar eigi rétt á lífskjörum sem nauðsynleg eru til verndar bæði heilsu 

og vellíðan þeirra sjálfra sem og fjölskyldu þeirra. Þá er verið að tala um rétt til þess að hafa 
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fæði, húsnæði, klæði, læknishjálp og alla nauðsynlega félagslega þjónusta. Þessi réttur nær 

líka til öryggis vegna veikinda, fötlunar, atvinnuleysis, fyrirvinnumissis og elli eða öðru því 

sem veldur skorti og einstaklingar geta ekki gert við (United Nations, e.d.). Í 

félagsmálasáttmála Evrópu, sem samþykktur var af aðildarríkjum Evrópuráðsins árið 1950, er 

kveðið á um rétt einstaklinga til þess að vinna fyrir sér í starfi. Vinnuskilyrði eiga, samkvæmt 

sáttmálanum, að vera sanngjörn, örugg, og heilsusamleg. Einnig kveður sáttmálinn á um það 

að allir menn eigi rétt á félagslegri velferðarþjónustu og að njóta góðs af ráðstöfunum sem 

miða að því að tryggja heilsu þeirra. Auk þess eiga þeir sem ekki hafa næg fjárráð rétt á 

læknishjálp og félagslegri aðstoð (Félagsmálasáttmáli Evrópu nr. 3/1976).  

2.4 Þróun VIRK starfsendurhæfingarsjóðs 

Árið 2005 lagði þáverandi forsætisráðherra til að skipuð væri nefnd sem ætlað var að finna 

leiðir svo hægt væri að efla starfsendurhæfingu með það að markmiði að aðstoða þá 

einstaklinga sem af einhverjum ástæðum ná ekki að festa rætur á vinnumarkaði. Í tillögunum 

átti að leggja áherslu á einstaklingsmiðaða þjónustu, að einfalda og bæta skilvirkni 

þjónustunnar og ná fram betri yfirsýn yfir úrræði sem í boði eru. Samkvæmt tillögum 

nefndarinnar þurfti að bæta skipulag endurhæfingar og þá helst með því að láta 

læknisfræðilega endurhæfingu og starfsenduhæfingu fara saman og hefjast eins fljótt og 

kostur er. Einnig átti samkvæmt tillögunum að skipta kostnaðinum á milli ríkis, sjúkra- og 

lífeyrissjóða og einstaklingsins, að beita snemmtækri íhlutun og hafa þjónustuna 

einstaklingsmiðaða þar sem einn fagaðili myndi sjái um öll mál einstaklingsins til lengri tíma 

sem og að viðhalda tengslum hans við vinnumarkaðinn (Forsætisráðuneytið, 2007).  

Í maí 2008 stofnaði Aþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins 

Starfsendurhæfingarsjóð samkvæmt samkomulagi í kjarasamningum um nýtt fyrirkomulag í 

starfsendurhæfingu. Ári seinna var undirrituð ný stofnskrá með aðkomu atvinnurekenda á 

opinberum vinnumarkaði og stéttarfélaga. Hlutverk Starfsendurhæfingarsjóðsins var að 

vinna markvisst að því að draga úr líkum á því að einstaklingar fari af vinnumarkaði yfir á 

varanlega örorku með því að auka virkni og efla endurhæfingu og önnur úrræði 

(Alþýðusamband Íslands, 2009a). Í framhaldinu var svo sjálfseignarstofnunin VIRK 

Starfsendurhæfingarsjóður stofnuð og hóf hún starfsemi sína síðar á árinu 2008 (VIRK, e.d.-

c). 
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Þrátt fyrir vaxandi tækifæri í starfsendurhæfingu og vitundarvakningu um mikilvægi 

hennar, bæði fyrir einstaklingana sjálfa sem og samfélagið í heild, þá hefur nýgengi örorku 

aukist til muna hér á landi síðustu ár. Samkvæmt skýrslu sem fyrirtækið KPMG gerði fyrir 

Velferðarráðuneytið og var birt í febrúar 2018 kom í ljós að öryrkjum hafði fjölgað í flestum 

aldurshópum frá árinu 2010. KPMG spáir því að örykjum eigi eftir að fjölga um 1,9% að 

jafnaði á árunum 2018–2030 og að bótagreiðslur eigi eftir að fara úr 41 milljarði króna í lok 

árs 2016 í 90 milljarði króna í árslok 2030 (Velferðarráðuneytið, 2018). Árið 2016 fengu um 

1800 einstaklingar úrskurð um 75% örorkumat og var það met í nýgengi örorku hér á landi. 

Þetta ár var nýgengi örorku í fyrsta skipti meiri en náttúruleg fjölgun einstaklinga á 

vinnumarkaði (VIRK, 2017).  

Frá því að VIRK starfsendurhæfingarsjóður hóf starfsemi sína árið 2008 þar til í lok árs 

2017 höfðu 12.856 einstaklingar leitað þangað eftir þjónustu. Alls höfðu á þessum tíma 7.390 

einstaklingar útskrifast og þar með lokið þjónustu hjá VIRK. Þeir einstaklingar sem voru í 

viðtölum og eftirfylgni um áramótin 2017–2018 voru 2.362 talsins og þeir sem höfðu frá 

upphafi hætt í þjónustu án þess að útskrifast voru 3.175. Konur voru í meirihluta þeirra sem 

að leituðu til VIRK á þessu tímabili eða um 66% og karlmenn voru 34%. Rúmlega helmingur 

þeirra sem höfðu fengið þjónustu hjá VIRK komu úr verslunar- og þjónustustörfum eða voru 

ósérhæft starfsfólk. Tæplega helmingur skiptist á milli annarra starfa. Þegar skoðað var 

menntunarstig þessara einstaklinga þá kom í ljós að einn þriðji þeirra eða 34% hafði einungis 

lokið skyldunámi, 18% hafði lokið háskólanámi, 16% iðnnámi, 15% framhaldsskólanámi og 

17% hafði stundað annars konar nám. Einstaklingar á aldrinum 35 til 44 ára voru stærsti 

hópurinn sem þegið hafði þjónustu VIRK, eða um 25%, en strax á eftir fylgdu aldurshóparnir 

25 til 34 og 45 til 54 með sitt hvor 23% (VIRK, 2018).  

2.5 Mikilvægi starfsendurhæfingar 

Atvinna er einstaklingum mikilvæg. Hún er grunnur af framfærslu, virkjar athafnaþörf 

einstaklinga og eykur sjálfstraust þeirra, auk þess sem hún veitir félagsskap og virðingu og 

gefur lífinu ákveðið gildi. Langtíma fjarvera frá vinnu vegna veikinda getur aukið líkur á 

neikvæðum félagslegum afleiðingum. Þessar afleiðingar geta birst í missi á félagslegri stöðu, 

einangrun, hrakandi sjálfsvirðingu auk þess sem einstaklingar eru í meiri hættu á að upplifa 

sálrænan og félagslegan vanda (Halldór S. Guðmundsson, 2008; Svensson o.fl., 2006).  
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Starfsendurhæfing getur skilað bæði fjárhagslegum ávinningi og bættum lífsgæðum 

þátttakenda. Hún getur dregið úr líkum á félagslegri einangrun og fátækt og leitt til þess að 

fjárhagsleg og félagsleg staða einstaklinga batni, erfiðleikar minnki og aðlögun og færni verði 

meiri. Það má því segja að starfsendurhæfing sé fyrst og fremst hagsmunamál einstaklinga, 

en hún er einnig hagsmunamál atvinnurekenda og samfélagsins í heild (Alþýðusamband 

Íslands, 2009b; Halldór S. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, 

Kristján Már Magnússon og Guðný Björk Eydal, 2011). Fjárhagslegur ávinningur af 

árangursríkri starfsendurhæfingu getur verið mikill. Árið 2014 fékk VIRK fyrirtækið 

Talnakönnun til að taka saman hversu mikill ávinningurinn er í raun og veru að því gefnu að 

einstaklingur taki fullan þátt í vinnumarkaðinum í stað þess að fara á örorkulífeyri. 

Samkvæmt niðurstöðum Talnakönnunar yrði það mikið fjárhagslegt tap fyrir 

Tryggingastofnun, lífeyrisjóði og einstaklinginn sjálfan ef einstaklingur fer á örorku í stað þess 

að fara út á vinnumarkaðinn. Þrátt fyrir að kostnaður við starfsendurhæfinguna væri tekinn 

inn í dæmið þá gat heildarávinningurinn á starfsendurhæfingunni numið allt að 118 

milljónum króna, á starfsævi ef um væri að ræða ungan einstakling sem ætti talsverðan tíma 

eftir á vinnumarkaði, miðað við árið 2014. Í þessum útreikningi var ekki tekið tillit til aukinna 

lífsgæða sem og hugsanlegs sparnaðar í heilbrigðisþjónustu sem myndi auka hagnaðinn enn 

frekar (VIRK, 2014). 

Samkvæmt niðurstöðum nefndar, sem þáverandi forsætisráðherra skipaði árið 2005 til 

að finna leiðir svo hægt væri að efla starfsendurhæfingu, er mikill þjóðhagslegur ávinningur 

fólginn í því að efla starfsenduhæfingarúrræði þegar til lengri tíma er litið. Fjölgun úrræða og 

meiri stoðþjónusta felur óhjákvæmilega í sér aukinn kostnað en á móti er það markmið 

þjónustunnar að annar kostnaður minnki og bótagreiðslur dragist saman þegar einstaklingar 

klára endurhæfingu og fara aftur út á vinnumarkaðinn. Það má jafnvel reikna með að inn 

komi auknar skatttekjur til ríkis og sveitarfélaga og að sjúkra- og lyfjakostnaður lækki þegar 

fram í sækir. Óbreytt ástand í þessum málum sem og áframhaldandi fjölgun lífeyrisþega 

kemur til með að fela í sér vaxandi útgjöld í formi bótagreiðslna að mati nefndarinnar 

(Forsætisráðuneytið, 2007).  

Árið 2010 var framkvæmd rannsókn meðal þátttakenda í Starfsendurhæfingu 

Norðurlands til að meta áhrif starfsendurhæfingar á fátækt, félagslega einangrun og virkni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að starfsendurhæfingin hafði marktæk jákvæð 
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áhrif á líðan og heilsu þátttakendanna. Starfsendurhæfingin ýtti undir meiri virkni bæði í 

vinnu og í námi, jók sjálfstraust og lífshamingju, bætti samskipti við fjölskyldu og dró úr 

félagslegri einangrun þátttakenda. Samkvæmt niðurstöðunum hafði starfsendurhæfingin 

aukið sjálfstraust þátttakenda, bætt andlega líðan og gert þá bjartsýnni á framtíðina (Halldór 

S. Guðmundsson o.fl., 2011). Nokkrum árum áður eða árið 2005 framkvæmdi Hringsjá náms- 

og starfsendurhæfing könnun á högum þeirra sem voru í starfsendurhæfingu hjá stofnuninni 

á árunum 1987–2004. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að meirihluti þátttakendanna 

hafði farið í vinnu eða í frekara nám eftir útskrift frá Hringsjá. Samkvæmt þátttakendunum 

þá hafði starfsendurhæfingin stuðlað að betri heilsu, meira sjálfstrausti og aukinni þátttöku í 

samfélaginu (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 2011). 

VIRK starfsendurhæfingarsjóður býður öllum þeim einstaklingum sem að þangað leita að 

taka þátt í þjónustukönnun. Í könnuninni eru þeir meðal annars spurðir um það hvort 

þjónusta VIRK hafi haft áhrif á sjálfsmynd þeirra, vinnugetu og andlega og líkamlega líðan. 

Einstaklingar eru beðnir um að gefa þessum fjórum þáttum einkunn, bæði í upphafi og lok 

þjónustu. Þegar niðurstöður þessar könnunar voru skoðaðar í lok árs 2017 þá kom í ljós að 

þjónusta VIRK hafði haft mikil og jákvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklinganna, vinnugeta þeirra 

hafði aukist til muna og bæði andleg og líkamleg líðan hafði batnað verulega (VIRK, 2018).  
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3 Valdefling 

Rannsakendur hafa aðallega horft til tveggja þátta þegar kemur að því að kanna hvað hefur 

áhrif á árangur í starfsendurhæfingu. Annar þátturinn snýr að því að skoða hvaða áhrif 

persónuleiki einstaklingsins hefur á árangur í starfsendurhæfingu og hinn þátturinn snýr að 

því að skoða hvaða áhrif utanaðkomandi þættir, líkt og stefnur og úrræði, hafa á árangurinn 

(Honey, 2000). Ekbladh, Haglund og Thorell (2004) framkvæmdu rannsókn til að kanna hvaða 

þættir væru mikilvægastir þegar kæmi að árangursríkri starfsendurhæfingu og hefðu þar af 

leiðandi mesta forspárgildið varðandi endurkomu á vinnumarkað. Í ljós kom að hugarfar 

einstaklinga, væntingar þeirra um árangur og trú þeirra á eigin getu skiptir mestu máli. Þeir 

einstaklingar sem að höfðu jákvætt hugarfar, miklar væntingar og trú á eigin getu til þess að 

snúa aftur til starfa voru líklegri en aðrir til að komast út á vinnumarkaðinn aftur að lokinni 

starfsendurhæfingu. Þessar niðurstöður benda til þess að vænlegt getur verið að horfa til 

valdeflingar (e. empowerment) í starfi með einstaklingum í starfsendurhæfingu. Í þessum 

kafla verður fjallað um skilgreiningu á valdeflingarhugtakinu, hvert markmiðið með 

valdeflingu er og rætt um leiðir sem notaðar eru til að valdefla einstaklinga. Einnig verður 

fjallað um það hvernig valdefling er notuð í starfsendurhæfingu. Vinnuskilgreiningu Judi 

Chamberlin á valdeflingu verður líka gerð skil í kaflanum en hún var bandarískur 

aðgerðarsinni sem sigraðist á geðrænum veikindum. Kenning hennar er talsvert notuð af 

fagfólki sem beitir valdeflingu í störfum sínum í dag. 

3.1 Skilgreining og markmið valdeflingar 

Valdefling sem orðatiltæki hefur verið þekkt lengi. Á nítjándu öld birtist skilgreining á 

hugtakinu í Oxford orðabókinni en samkvæmt henni snýst valdefling um leyfisveitingu eða að 

heimila eitthvað. Í gegnum tíðina hafa ýmiskonar hagsmunahreyfingar sem og notenda- og 

sjálfshjálparhópar haldið valdeflingarhugtakinu á lofti og notað það í starfi sínu. Hugtakið 

hefur þróast innan hinna ýmsu fagstétta eins og sálfræði, iðjuþjálfunar og félagsráðgjafar og 

er víða notað í stefnumótun bæði í velferðarmálum sem og í félagsmálum. Valdefling er oft 

tengd við þátttöku, vald, sjálfstjórn, vitundarvakningu og áhrif en samkvæmt fræðunum eru 

sjálfsmynd, sjálfstraust, hæfni og sjálfsálit einkennandi þættir í valdeflingu (Frain, Bishop og 

Tschopp, 2009; Jönsson, 2010; Lára Björnsdóttir o.fl., 2011; McLean, 1995).  
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Valdeflingarhugtakið byggir í grunninn á hugmyndinni um vald (e. power) (Lára 

Björnsdóttir o.fl., 2011). Vald í sinni einföldustu mynd hefur verið skilgreint sem yfirirráð eins 

einstaklings yfir öðrum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Það hefur löngum verið litið svo 

á að vald sé óbreytanlegt og það felist í því að geta látið aðra gera það sem við viljum, óháð 

hagsmunum þeirra og óskum. Samkvæmt þessum hugmyndum þá hafa einstaklingar annað 

hvort vald eða ekki (Page og Czuba, 1999). Nútímahugmyndir um vald byggja þó ekki á því að 

sumir hafi vald á meðan aðrir hafi það ekki, heldur á því að vald sé í raun sameiginlegt. Þeir 

einstaklingar sem hafa vald geta með sínu valdi bæði styrkt og aukið vald annarra. Í dag er 

orðið algengt að vald sé félagslega skilgreint. Það er talið verða til í félagslegum samskiptum 

og einnig er það bæði talið geta breyst og færst til (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). Þessi 

skilgreining á valdi gerir valdeflingu mögulega, því til þess að valdefling eigi sér stað þarf að 

vera litið svo á að vald geti breyst, sé ekki óbreytanlegt, og að það geti aukist (Page og Czuba, 

1999). Femínistar hafa skilgreint hugtakið vald sem kraft, möguleika, færni og sjálfskilning. 

Þeir telja að vald og valdefling sé gagnvirkandi ferli sem geti breyst í daglegum samskiptum á 

milli einstaklinga, stofnana og hópa. Fólk getur verið bæði valdamikið og valdalítið í senn, 

það fer eftir aðstæðum þess hverju sinni. Þannig getur verið um mismunandi túlkun á 

hugtakinu að ræða fyrir ólíka einstaklinga sem eru í ólíkum aðstæðum (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Vald tengist því hversu mikil áhrif fólk getur haft á sitt líf, eins og ráðið 

stefnu, valið úrræði og haft samfélagsleg áhrif. Það getur birst í aukinni þátttöku í 

samfélaginu, meiri félagslegri virkni, aukinni hæfni til að takast á við mótlæti eða erfiðleika 

og getu til að hafa áhrif á sitt eigið umhverfi. Út frá þessari hugmynd má segja að valdefling 

sé í raun stöðugt ferli sem bundið er þeim aðstæðum sem til staðar eru hverju sinni (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Sprague og Hayes, 2000; Perkins og Zimmerman, 1995).  

Á síðastliðnum áratugum hefur hugtakið valdefling verið talsvert notað í ýmsum fag- og 

fræðigreinum. Töluverður fjöldi fræðimanna hefur gert hugtakið að viðfangsefni sínu og 

þróaðar hafa verið skilgreiningar innan margra fræðasviða sem byggðar eru á mismunandi 

skilningi og túlkun fræða- og fagfólks á valdeflingu. Sumir fræðimenn líta á valdeflingu sem 

ákveðið ferli þar sem fólk eflist jafnt og þétt, á meðan aðrir sjá hana sem útkomu þar sem 

fólk nær þeim markmiðum sem það hefur sett sér. Sumir eru á því að hún sé huglæg, meira 

eins og tilfinning, á meðan að aðrir telja hana vera hlutlæga og eitthvað sem hægt er að hafa 

stjórn á. Einnig er hún ýmist talin ná til einstaklinga eða hópa (Hagner og Marrone, 1995; 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling hópa snýr að pólitískum ákvörðunum og/eða 
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áherslum sem beint er að þeim sem búa við einhvers konar óréttlæti, á meðan valdefling 

einstaklinga snýr að innri þáttum eins og sjálfstrausti og sjálfsþekkingu (Laverack, 2004; 

Svensson o.fl., 2006). Það má því segja að ekki sé í raun til nein ein algild skilgreining á 

hugtakinu og ekki er heldur einhver einn kenningasmiður sem er ráðandi þegar kemur að 

valdeflingu (Hagner og Marrone, 1995; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Þrátt fyrir að margir séu hrifnir af valdeflingarhugtakinu þá er lítið vitað hvernig 

umfjöllun hugtaksins tengist því hvernig það birtist í daglegu starfi. Merking hugtaksins er 

líka oft á tíðum mjög óljós (Van Hal, Meershoek, Nijhuis, og Horstman, 2011). Hugtakið getur 

verið teygjanlegt og einnig er það skilgreint á ýmsa vegu sem býður upp á bæði margar og 

ólíkar túlkanir. Þó svo að hugtakið hafi í upphafi þróast í tengslum við baráttu 

minnihlutahópa á síðustu öld þá eiga bæði kenningar og störf sem byggja á valdeflingu víða 

rætur eins og í femínískum kenningum og fullorðinsfræðslu. Hugtakið á því uppruna sinn á 

fleiri en einum stað sem líklega er ástæða þess hversu óljóst og teygjanlegt það er (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Sameiginlegur skilingur fólks á hugtakinu er þó mikilvægur 

vegna þess að hann hjálpar fagfólki bæði við að greina hvort einstaklingar sem unnið er með 

séu að valdeflast og til að meta hvort úrræði séu að skila árangri (Page og Czuba, 1999).  

Þó svo að skilgreiningar á hugtakinu séu mismunandi þá má segja að innan félagsvísinda 

snúist þær í meginatriðum um að einstaklingar öðlist meiri stjórn á eigin lífi (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling byggir á því að einstaklingar hafi val, eflist, nái tökum á lífi 

sínu og finnist þeir geta haft áhrif bæði á þá þjónustu sem þeir fá og sína eigin líðan. Það má 

því segja að hugtakið tengist bæði lífsgæðum og mannréttindum fólks (Lára Björnsdóttir o.fl., 

2011). Samkvæmt Bailey (1992) er valdefling skilgreind út frá því samhengi og þeim 

einstaklingum sem fagfólk vinnur með hverju sinni. Hún er í raun ekki eiginleg meðferð 

heldur ákveðið ferli sem hægt er að styðjast við sem nálgun í starfi með einstaklingum með 

takmarkanir. Valdefling getur haft áhrif á fólk, samfélag eða hópa og tekur á sig ólíka mynd 

eftir aðstæðum hverju sinni (Hagner og Marrone, 1995). Hugtakinu hefur einnig verið lýst 

sem fyrirbæri með margar víddir sem spannar félagslega, andlega, pólitíska og efnahagslega 

þætti (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Það hefur verið notað í tengslum við aðgerðir sem 

tengja saman ýmsa eiginleika einstaklings við pólitíska stefnumótun og félagslegar 

breytingar. Þessir eiginleikar einstaklingsins geta verið hæfileikar, sjálfsbjargarviðleitni, 

styrkleikar, hæfni hans og margt fleira. Valdefling getur tengt velferð einstaklingsins saman 
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við félagslega og pólitíska umhverfið og getur stuðlað að því að lögð sé áhersla á aðgerðir 

sem vinna gegn félagslegum vanda. Kenningar um valdeflingu snúast um að auka lífsgæði 

einstaklinga í því umhverfi sem þeir eru, með áherslu á vellíðan, hæfni og styrkleika í stað 

veikinda, takmarkana og veikleika. Flestar skilgreiningar á valdeflingu eiga það sameiginlegt 

að telja hana vera stöðugt ferli, sem á sér stað í nærumhverfinu, inniheldur gagnrýna 

hugsun, gagnkvæma virðingu og umhyggju og snýst um að færa þeim einstaklingum sem 

hafa takmarkaðan aðgang að björgum samfélagsins aukna stjórn yfir aðstæðum og aðgang 

að úrræðum (Perkins og Zimmerman, 1995).  

Samtökin Hugarafl, sem bjóða upp á stuðning fyrir þá sem að vinna að því að ná bata 

eftir að hafa upplifað geðrænan vanda, hafa valdeflingu að meginmarkmiði í þjónustu sinni. 

Samtökin hafa sett fram eigin skilgreiningu á valdeflingarhugtakinu en samkvæmt henni er 

valdefling einstaklingsmiðað batahvetjandi kerfi sem byggir á því að notandi hafi val og trú á 

eigin bata, samvinnu notanda og starfsmanns sem byggð er á virðingu og trausti, sýn sem er 

heildræn og möguleikum notanda til að hafa áhrif á bataferlið. Valdefling á sér stað í virku 

samspili við allt umhverfið og getur með því bæði stuðlað að breytingum og haft víðtæk 

áhrif. Í Hugarafli er lögð áhersla á að notendur og fagfólk vinni saman á jafningjagrundvelli og 

að öll ákvarðanataka sé sameiginleg en það er, samkvæmt skilgreiningu þeirra, mikilvægur 

þáttur þegar valdefla á einstaklinga (Hugarafl, e.d.; Lára Björnsdóttir o.fl., 2011).  

3.2  Vinnuskilgreining Chamberlin á valdeflingu 

Í lok síðustu aldar gáfu Roger, Chamberlin, Ellison og Crean (1997) út fræðigrein sem fjallaði 

um valdeflingu innan geðheilbrigðiskerfisins. Greinin var byggð á niðurstöðum rannsóknar 

sem þau framkvæmdu til að meta persónulega valdeflingu einstaklinga, sem notuðu 

geðheilbrigðisþjónustu, með þar til gerðum mælikvarða. Samkvæmt niðurstöðunum voru 

fimm þættir ríkjandi í valdeflingu notenda geðheilbrigðisþjónustu en það voru trú á eigin 

getu (e. self-efficiency) og sjálfsálit (e. self-esteem), vald (e. power) og valdleysi 

(e. powerlessness), samfélagsvirkni (e. community activism), réttlætanleg reiði (e. righteous 

anger) og að lokum bjartsýni og stjórn á framtíðinni (e. optimism-control over the future). 

Þrátt fyrir að hugtakið valdefling hafi á þessum árum verið lykilhugtak í 

geðheilbrigðisþjónustu þá fannst einum rannsakendanna, Judi Chamberlin (1997) að nafni, 

ennþá vanta nákvæmari skilgreiningu á því. Hún gaf því í framhaldinu út aðra grein með það 

að markmiði að skilgreina betur hugtakið valdeflingu og hvernig það væri notað í daglegri 
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vinnu. Chamberlin telur að grunnforsendur fyrir valdeflingu sé aðgangur að upplýsingum, 

getan til að taka ákvarðanir, sjálfsörugg hegðun og sjálfsálit. Hún skiptir meginatriðum 

valdeflingar niður í nokkra þætti sem allir byggðu á því að notendur geðheilbrigðisþjónustu 

væru einstaklingar sem ættu að fá tækifæri til að hafa áhrif á hvernig þjónustu þeir fá og að 

sjálfsákvörðunarréttur þeirra væri virtur. Chamberlin telur að valdefling feli í sér að 

einstaklingur hafi vald til að taka eigin ákvarðanir. Að hennar mati gerir fagfólk allt of oft ráð 

fyrir því að skjólstæðingar þeirra séu ekki hæfir til að taka ákvarðanir, hvað þá réttar 

ákvarðanir. Af þeim sökum eru mörg úrræði byggð á forræðishyggju og möguleikar 

einstaklinga til að taka eigin ákvarðanir eru takmarkaðir. Einstaklingar þurfa að fá tækifæri til 

að taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf annars er hætta á að því að þeir verði háðir 

ákvörðunum annarra. Til þess að einstaklingar nái að valdeflast skiptir máli að þeir þekki 

réttindi sín, hafi aðgang að upplýsingum og fjölbreyttum valkostum í úrræðum samkvæmt 

kenningu Chamberlin. Það er talið best að einstaklingar taki ákvarðanir þegar þeir hafa 

nægar upplýsingar til að meta mismunandi afleiðingar þeirra valkosta sem fyrir hendi eru. 

Þrátt fyrir þetta getur það gerst að fagfólk, með forræðishyggju, takmarki upplýsingar til 

skjólstæðinga í þágu hagsmuna þeirra. Ef einstaklingar sem hafa takmarkaðar upplýsingar 

taka hvatvísar ákvarðanir getur það ýtt undir þá skoðun fagfólks að þeir séu ekki hæfir til að 

taka eigin ákvarðanir. Hluti af valdeflingu er samkvæmt kenningu Chamberlin að aðstoða 

einstakling við að efla ákveðni. Það getur haft valdeflandi áhrif á einstaklinginn að geta sagt 

hvað hann vill, verið ákveðinn, staðið með sjálfum sér og haft áhrif á aðstæður sínar. Eins er 

mikilvægt að vekja von hjá einstaklingnum því ef hún er ekki til staðar þá gæti honum fundist 

tilgangalaust að reyna að ná bata. Þó svo að valdefling sé meira en einungis tilfinning má líta 

á þessa tilfinningu sem undanfara ákveðinna aðgerða. Þegar einstaklingi tekst að ná fram 

jákvæðri breytingu á lífi sínu og aðstæðum, getur sjálfstraust hans aukist og það getur svo 

leitt til frekari breytinga. Hluti af valdeflingarferlinu er að einstaklingurinn geti lært af 

aðstæðum sínum, hugsað á gagnrýnan hátt og séð hluti á nýjan hátt. Hann þarf að geta 

skilgreint upp á nýtt hver hann er og hvað hann getur gert. Þeir hæfileikar sem fagfólk gæti 

talið skipta máli eru ekki endilega þeir sömu og skjólstæðingar þeirra telja mikilvægir eða 

áhugaverðir. Einstaklingar geta komið bæði fagfólki og sjálfum sér á óvart með því að takast 

að gera hlutina vel, þegar þeim er gefið færi á að tileinka sér nýja þekkingu og færni á þeirra 

eigin forsendum. Hópefli er einnig talið vera mikilvægur þáttur þegar kemur að valdeflingu 

samkvæmt kenningu Chamberlin. Það getur verið ákveðin valdefling fólgin í því fyrir 
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einstakling að vera í samskiptum við aðra, ná að tengjast og upplifa sig sem hluta af hóp. Eftir 

því sem einstaklingur verður meira valdefldur, þeim mun líklegra er að hann upplifi meira 

sjálfsöryggi og um leið eflist sjálfsmynd hans og trú hans á eigin getu. Þetta getur orðið til 

þess að einstaklingurinn verður færari í að stjórna eigin lífi og við það getur sjálfsmynd hans 

batnað. Sú neikvæða ímynd sem einstaklingurinn hafði út frá stöðu sinni fer líka að breytast. 

Hann losar sig við fyrri ímynd eða fer að skilgreina hana á nýjan hátt og þá sem jákvæða. 

Samkvæmt Chamberlin er valdefling ferðalag en ekki áfangastaður og í raun getur enginn 

komist á ákveðið lokastig valdeflingar þar sem frekari breytinga og þroska er ekki þörf 

(Chamberlain, 1997). 

3.3 Leiðir til valdeflingar 

Rannsóknir innan félagsvísindanna hafa í vaxandi mæli beinst að því hvernig hægt sé að 

valdefla bæði einstaklinga og hópa auk þess sem skoðað hefur verið hvernig megi móta 

stefnur og úrræði þannig að þau stuðli að valdeflingu. Þessar rannsóknir hafa skilað 

fjölbreyttri þekkingu sem sýna meðal annars að þrátt fyrir að ekki sé til nákvæm skilgreining 

á valdeflingu þá sé nokkurn veginn um sama grunnskilning að ræða. Almennt virðist fagfólk 

vera á þeirri skoðun að valdefling sé margþætt hugtak, eigi uppsprettur víða og að hún geti 

átt sér stað á hinum ýmsu stigum. Hún geti komið fram í stefnumótun stjórnvalda, sprottið 

úr grasrótarstarfi eða birst í íhlutun félagslegra þjónustustofnana. Einnig virðist fagfólk líka 

vera á þeirri skoðun að valdefling eigi sér einna helst stað í samskiptum á milli einstaklinga og 

sé í raun ákveðið félagslegt ferli (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Valdefling er byggð á þremur grundvallarþáttum að mati Page og Czuba (1999). Í fyrsta 

lagi er hún ekki bundin við ákveðna fræðilega nálgun heldur felur hún í sér sálræna, 

félagslega og efnahagslega þætti og getur náð til einstaklinga jafnt sem stærra félagslegs 

skipulags. Í öðru lagi er valdefling háð félaglegum samskiptum sem annað hvort draga úr eða 

auka vald einstaklinga og í þriðja lagi byggir hún á ákveðinni þróun því til þess að valdefling 

verði til þurfa að eiga sér stað framfarir hjá viðkomandi einstakling eða hóp.  

Samkvæmt rannsókn, sem framkvæmd var til að kanna hvaða þættir höfðu mest 

valdeflandi áhrif á einstaklinga með takmarkanir, og endurkomu þeirra til vinnu eftir 

starfsendurhæfingu, vógu þrír þættir þyngst eða tímasetning, persónulegur stuðningur og 

aðlögun inn í starf. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það skipti miklu máli á hvaða 

tímapunkti starfsendurhæfingin hófst en það þurfti helst að vera þegar einstaklingurinn var 
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búinn að vera lengi í veikindaleyfi og í raun kominn á þann stað að hafa ekki trú á því að hann 

geti snúið aftur út á vinnumarkaðinn. Persónulegur stuðningur hafði hvetjandi áhrif á 

einstaklingana samkvæmt rannsókninni en með honum lærðu einstaklingarnir leiðir til að 

takast á við vandann í stað þess að gefast upp fyrir honum. Að sögn þátttakenda skipti sú 

aðlögun og sá stuðningur sem þeir fengu inn í starfið gríðarmiklu máli og gerði endurkomu 

þeirra í starf mun auðveldari (Isaksson-Mettävaino og Ahlgren, 2004).  

Þegar kemur að valdeflingu eru margir á því að það skipti máli hvernig þjónustan er 

uppbyggð, hver skipurleggur hana, skilgreinir þarfir þjónustuþega og setur markmið. Þessar 

ákvarðanir geta verið í höndum þeirra sem hafa valdið eins og fagfólks og stjórnenda og er 

þá talað um að ákvörðunin komi ofan frá (e. top-down). Þessi nálgun er talin innihalda 

takmarkaða valdeflingu fyrir þjónustuþega. Þegar þeir sem þiggja þjónustuna koma að 

ákvarðanatöku um skipulag hennar, uppbyggingu og aðferðir, er talað um að ákvörðunin 

komi frá grasrótinni (e. button-up) og sú nálgun er talin ýta undir valdeflingu þjónustuþega 

(Laverack, 2004). Algengt er að fólk líti svo á að til þess að þjónusta geti orðið valdeflandi sé 

nóg að breyta henni úr því að vera sérfræðimiðuð yfir í það að vera notendamiðuð. 

Þjónustuþegar eru þá álitnir vera sérfræðingar í sínum eigin þörfum, þeir eiga að hafa vald til 

þess að skilgreina eigið líf og aðstæður og geta tekið sínar eigin ákvarðanir óháð því hvað 

hentar þjónustustofnunum. Með þessu er lögð áhersla á það að færa valdið frá 

þjónustuveitendum yfir til þjónustuþega sem stuðlar að því að samskipti þeirra verði byggð á 

jafnrétti og gagnkvæmri viðingu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Kosciulek (2005) hefur rannsakað ákveðna þætti innan starfsendurhæfingar. Hann 

kannaði meðal annars tengsl á milli notendamiðaðrar þjónustu, valdeflingar, lífsgæða, og 

samfélagsþátttöku. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að jákvæð tengsl væru á milli 

allra þessara þátta. Ein leið til að stuðla að valdeflingu þjónustuþega er að veita honum 

góðar upplýsingar um kosti og galla ólíkra úrræða og fræða hann um niðurstöður rannsókna 

svo að hann geti tekið upplýsta ákvörðun. Samkvæmt Kosciulek getur vel upplýstur 

þjónustuþegi verið hæfur í að meta hvaða þjónustu hann þarf og hvernig best er að henni sé 

háttað. 

Eins og áður sagði getur valdefling átt sér stað í gegnum félagsleg samskipti sem mótast 

meðal annars af félagslegri stöðu fólks og staðsetningu þess í samfélaginu. Því veltur 

tilfinning einstaklinga fyrir því hvers virði þeir eru oft á þeirri viðurkenningu sem þeir fá hjá 
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öðrum. Valdeflandi samskipti geta bæði orðið til í persónulegum samskiptum á milli 

einstaklinga og í samskiptum út frá félagslegri stöðu. Þau samskipti sem einkum teljast 

valdeflandi byggja á margvíslegum þörfum fólks og framlagi, eru gagnkvæm, viðurkennandi 

og draga úr ójöfnuði. Þau stuðla að bættri sjálfsmynd einstaklingsins, auknu sjálfstrausti og 

sjálfsvirðingu. Einnig geta valdeflandi samskipti bætt félagslega stöðu og aukið vald 

einstaklinga yfir eigin lífi og aðstæðum (Sprague og Hayes, 2000).  

3.4 Valdefling í starfsendurhæfingu 

Margir eru þeirrar skoðunar að valdefling sé mikilvægur þáttur í starfendurhæfingu. Þrátt 

fyrir að erfitt sé að skilgreina nákvæmlega hvað hugtakið valdefling felur í sér er hún eitt af 

því sem hvað mest er rætt um í tengslum við aðgerðir í starfsendurhæfingu. Í raun er þó lítið 

vitað hvaða þættir þjónustunnar stuðla einna helst að henni eða hvaða starfsaðferðir 

fagfólks séu að skila mestri valdeflingu til þjónustuþega (Frain, Bishop og Tschopp, 2009; 

Honey, 2000; Svensson o.fl., 2006). 

Þegar kemur að starfsendurhæfingu má segja að hugtakið valdefling merki það að 

einstaklingur taki eigin ákvörðun um að finna leiðir til að komast aftur út á vinnumarkaðinn 

eftir að hafa þegið ráðgjöf fagfólks. Þessi merking hugtaksins vísar til ákveðinnar aðferðar 

sem notuð er til að virkja einstakling til þátttöku á vinnumarkaði. Í starfsendurhæfingu hefur 

valdefling ákveðna tengingu við þær væntingar sem einstaklingurinn hefur til þess að snúa 

aftur til starfa og þau markmið sem einstaklingurinn setur í samvinnu við ráðgjafa sinn. Gert 

er ráð fyrir að einstaklingurinn taki þátt í að gera áætlun, sé virkur þátttakandi í sjálfri 

endurhæfingunni, sé stöðugt að meta það hvernig gengur og hafi það að markmiði að ná 

vinnufærni og betri lífsgæðum (Van Hal o.fl., 2011).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var til að kanna hvort hugtökin, 

sjálfsmynd, sjálfstraust, hæfni og sjálfsálit, sem samkvæmt fræðunum eru einkennandi í 

valdeflingu, tengdust þáttum sem taldir eru mikilvæg útkoma í starfsendurhæfingu eða 

atvinnu, virkni, aðlögun að takmörkunum og lífsgæði, kom í ljós að ákveðnir þættir í 

valdeflingu tengdust sterklega æskilegum árangri í starfsendurhæfingu (Frain o.fl., 2009). 

Sjálfsálit og sjálfstraust einstaklings skipta mun meira máli en áður var talið að mati 

rannsóknar Svenson o.fl. (2006) en þetta tvennt hefur samkvæmt þeirra niðurstöðum mjög 

mikil áhrif á árangur og útkomu í starfsendurhæfingu. Svenson og félagar telja að í 

starfsendurhæfingu eigi sér stað ákveðið ferli sem hefur keðjuverkandi áhrif. Þegar 
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einstaklingur í starfsendurhæfingu upplifir góð og uppbyggjandi samskipti í 

endurhæfingarferlinu getur það stuðlað að bættu sjálfsáliti hjá viðkomandi. Jákvætt sjálfsálit 

getur svo ýtt undir stolt hjá einstaklingum en stolt getur haft valdeflandi áhrif á 

einstaklinginn. Það að einstaklingur upplifi valdeflingu getur svo haft jákvæð áhrif á heilsu 

hans og aukið starfsgetu hans. Þetta keðjuverkandi ferli bendir til þess að sjálfsálit og 

sjálfstraust einstaklinga skipti miklu máli þegar kemur að því að ná árangri í 

starfsendurhæfingu. 

Prófessorinn John F. Kosciulek birti árið 2004 grein með það að markmiði að ramma inn 

hvaða þættir væru mikilvægir fyrir árangursríka starfsendurhæfingu. Í greininni lýsir hann því 

hvernig árangursrík ráðgjöf í starfsendurhæfingu getur stuðlað að valdeflingu þeirra sem 

glíma við takmarkanir. Kosciulek lagði áherslu á að ráðgjöf í starfsendurhæfingu þurfi að vera 

einstaklingsmiðað ferli sem í senn er bæði kraftmikið og skapandi. Árangursrík 

starfsendurhæfing getur ýtt undir valdeflingu, þátttöku og sjálfstæði einstaklinga sem getur 

svo skilað sér í farsælu starfi þegar einstaklingurinn snýr aftur til vinnu. Hann lagði fram 

módel sem byggir á fjórum mikilvægum lykilþáttum þegar kemur að starfsendurhæfingu, en 

það eru samband fagaðila og þjónustuþega, upplýst ákvörðun, sjálfsákvörðun og valdefling. 

Samkvæmt Kosciulek er jákvætt samsband fagaðila og þjónustuþega einn af 

grundvallarþáttum þegar kemur að því að ná árangri í starfsendurhæfingu. Hann bendir á að 

rannsakandur telji að allt að 30% af árangri í starfsendurhæfingu megi rekja til samstarfs 

fagaðila og þjónsutuþega. Samstarfið byggir á þremur atriðum sem eru verkefni, markmið og 

tengsl. Verkefni eru þeir þættir sem vinna þarf með í starfsendurhæfingarferlinu. Markmiðið 

með starfsendurhæfingu er skýrt, að koma þjónustuþeganum aftur út á vinnumarkaðinn. 

Jákvæð og góð tengls á milli fagaðila og þjónustuþega fela í sér gagnkvæmt traust, 

sjálfsöryggi og virðingu. Fagfólk í starfsendurhæfingu og þjónustuþegar þeirra þurfa í 

sameiningu að meta styrkleika þjónustuþegans, hæfni hans og getu, bjargir, áhuga og þarfir. Í 

þessu ferli þarf að finna út hverjir atvinnumöguleikarnir einstaklingsins eru og hvaða 

hindranir þarf að yfirstíga til að ná árangri. Því næst þarf að gera aðgerðaráætlun sem byggð 

er á upplýstu samþykki þjónustuþegans. Mikilvægt er að fyrir hendi sé jákvætt viðhorf til 

sambands þjónustuþegans og fagaðila, að þeir séu sammála um markmið 

starfsendurhæfingarinnar og hvernig eigi að ná því. Til þess að fagaðili nái að valdefla 

þjónustuþegann þarf hann að leggja áherslu á styrkleika hans, sýna trú hans og gildum 

virðingu og koma eins fram við alla óháð því hverjar takmarkanir þeirra eru. Annar 
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lykilþátturinn samkvæmt Kosciulek er upplýst ákvörðun þjónustuþega. Í starfsendurhæfingu 

er gert ráð fyrir að samband fagaðila og þjónustuþega leiði til þess að þjónustuþeginn geti 

tekið vel upplýsta ákvörðun en til þess að hann geti gert það þarf hann að fá nægar 

upplýsingar frá fagaðila. Kosciulek bendir á að rannsakendur telji að þeir einstaklingar sem 

taka ákvarðanir um úrræði í eigin starfsendurhæfingu eru líklegri til að upplifa góða útkomu í 

starfsendurhæfingunni og betri árangur í starfi en þeir sem ekki gera það. Upplýst ákvörðun í 

starfsendurhæfingu er ákveðið ferli þar sem þjónustuþeginn tekur þátt í að ákveða hvernig 

þjónustu hann þarf og hvert markmið starfsendurhæfingarinnar er. Hlutverk fagaðila felst í 

því að hlusta, safna og greina upplýsingar sem hann fær og hjálpa þjónustuþeganum að taka 

upplýsta ákvörðun, setja sér markmið og fylgja þeim eftir. Þriðji lykilþátturinn samkvæmt 

grein Kosciulek er sjálfsákvörðun en hann telur að ein helsta áhersla fagaðila ætti að vera að 

stuðla að sjálfsákvörðun þjónustuþega. Til að ýta undir sjálfsákvörðun þarf fagaðilinn bæði 

að hjálpa þjónustuþeganum að þróa eigin sjálfvitund og kenna honum að setja markmið. Það 

færir honum aukna stjórn á ferli starfsendurhæfingarinnar. Til að auka sjálfsvitund 

þjónustuþegans má hvetja hann til þess að horfa á styrkleika sína, takmarkanir og langanir. 

Einnig má hvetja hann til að hugsa um hvað það er sem honum finnst mikilvægt og hvaða 

tækifæri og möguleika hann hefur. Mikilvægt er að fagaðili aðstoði þjónustuþegann við að 

búa til áætlun og setja hana niður í afmörkuð skref sem miða að því að ná markmiðinu. 

Valdefling er samkvæmt Kosciulek fjórði lykilþátturinn í árangursríkri starfsendurhæfingu en 

til þess að þjónustuþeginn valdeflist er mikilvægt að hinir þættirnir séu fyrir hendi því að það 

getur haft mjög valdeflandi áhrif á einstakling í starfsendurhæfingu að taka sína eigin 

upplýstu ákvörðun. Með valdeflingu er átt við að færa vald og stjórn í starfsendurhæfingu 

yfir til þjónustuþegans. Það þýðir að þjónustuþeginn taki virkan þátt í að safna upplýsingum, 

meti sjálfur þarfir sínar og búi til áætlun. Valdefling er í raun ákveðið ferli sem felur í sér að 

þjónustuþegar þurfa bæði að vera vel upplýstir og virkir þátttakendur. Samkvæmt Kosciulek 

ættu fagaðilar að leggja áherslu á að auka þátttöku þjónustuþega í öllu 

endurhæfingarferlinu, því það getur stuðlað að valdeflingu og aukið lífsgæði hans. Fagaðili 

sem hefur það að markmiði að valdefla þjónustuþegann ætti að leggja áherslu á auka 

tækifæri hans til að hafa stjórn og vald á eigin lífi. Virk þátttaka þjónustuþegans í öllu 

endurhæfingarferlinu er lykilþáttur í árangursríkri starfsendurhæfingu (Kosciulek og Merz, 

2001; Kosciulek, 2004; O´Day, 1999). 
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4 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjafar byggja starf sitt á sterkum kenningarlegum grunni og búa yfir mikilli þekkingu 

á hinum ýmsu vinnuaðferðum. Þessa þekkingu nota þeir til að vinna á heildrænan hátt að 

úrlausn persónulegs og samfélagslegs vanda. Félagsráðgjafar starfa víðs vegar í 

heilbrigðiskerfinu meðal annars í stofnunum sem bjóða upp á starfsendurhæfingu og hefur 

fagdeild félagsráðgjafa í starfsendurhæfingu verið starfrækt innan Félagsráðgjafafélags 

Íslands frá árinu 2011 (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a). Hér á eftir verður farið stuttlega 

yfir hugmyndafræði félagsráðgjafar, fjallað um skilgreiningar og markmið og skoðað hvað 

einkennir starf félagsráðgjafa á heilbrigðissviði. Helstu kenningum í félagsráðgjöf verða gerð 

skil sem og þeim vinnuaðferðum sem félagsráðgjafar nota.  

4.1 Hugmyndafræði, skilgreining og markmið félagsráðgjafar 

Félagsráðgjöfin sækir hugmyndafræði sína bæði til heimspekikenninga og til 

mannúðarstefnu um félagslegan jöfnuð með áherslu á rétt einstaklinga til heilbrigðis og til 

mannsæmandi lífs (Sigrún Júlíusdóttir, 2004). Hún byggir á kenningarlegum grunni, hefur 

heildarsýn að leiðarljósi og leggur áherslu á að veita einstaklingum hjálp til sjálfshjálpar. Þær 

kenningar sem segja má að hafi haft áhrif á og mótað félagsráðgjöf sem fræðigrein eru 

sálgreining, atferliskenningar, mannúðarstefnan, samskiptakenningar og sálfélagslegar 

kenningar (Farley, Smith og Boyle, 2011). Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir 

manngildi og sérstöðu hvers einstaklings sem og trú á getu hans til að nýta sér hæfileika sína 

til fullnustu (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b).  

Samkvæmt skilgreiningu sem alþjóðasamtök félagsráðgjafa (e. International Federation 

of Social Work) samþykktu árið 2014, er félagsráðgjöf starfsgrein og fræði sem stuðla að 

félagslegri þróun og breytingum, félagslegri samheldni, sem og valdi og frelsi til handa 

einstaklingum. Grundvallarþættir í félagsráðgjöf eru mannréttindi, félagsleg réttindi, virðing 

fyrir margbreytileika og sameiginleg ábyrgð. Með kenningar félagsráðgjafar, félagsvísindi, 

mannvísindi og aðra frumþekkingu að leiðarljósi hjálpa félagsráðgjafar einstaklingum bæði 

við að takast á við áskoranir daglegs lífs og auka lífsgæði sín (International Federation of 

Social Work, 2014). Samkvæmt eldri skilgreiningu, sem var mikið notuð, snýst félagsráðgjöf 

um það að bæta félagslega virkni einstaklinga, bæði innan hópa sem utan, með aðgerðum 
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sem beinast að þeim félagslegum samskiptum sem eiga sér stað í samspili umhverfis og 

einstaklings. Hægt er að skipta þessum aðgerðum í þrjá þætti. Sá fyrsti snýst um það að 

hjálpa einstaklingnum við að ná upp fyrri færni, annar þátturinn snýst um að koma auga á og 

nýta styrkleika og bjargir sem bæði einstaklingurinn og samfélagið býr yfir og sá þriðji snýst 

um að koma í veg fyrir félagslegan vanda (Farley o.fl., 2011).  

Siðareglur eru kjarninn í starfi félagsráðgjafa. Starfsgreininni sem slíkri ber skylda til að 

móta sín eigin grundvallargildi, siðferðilegan staðal og siðferðileg undirstöðuatriði. 

Samkvæmt Alheimssamtökum félagsráðgjafa (e. National Association of Social Work) setja 

siðareglurnar fram ákveðin gildi, reglur og staðla með það að markmiði að leiðbeina 

félagsráðgjöfum í störfum sínum. Siðareglurnar ná yfir alla félagsráðgjafa og 

félagsráðgjafanema burt séð frá því hvaða félagsráðgjafastarfi þeir sinna, hvert 

vinnuumhverfi þeirra er eða hvaða einstaklingum þjónusta þeirra beinist að (National 

Association of Social Work, 1996). Í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa kemur fram að 

markmið félagsráðgjafar og um leið hlutverk félagsráðgjafa sé að vinna að lausn 

persónulegra og félagslegra vandamála. Samkvæmt siðareglunum eiga félagsráðgafar að 

vinna gegn félagslegu ranglæti og mannréttindabrotum hvar sem þau eiga sér stað. Íslensku 

siðareglunum er skipt niður í fjóra flokka. Fyrsta flokkinn, frumskyldur, verður betur farið í 

hér í kaflanum. Næsti flokkur er ábyrgðar- og hæfnisskyldur, svo félagslegar skyldur og loks 

systur/bróðulegar skyldur. Samkvæmt frumskyldunum á félagsráðgjafi að virða réttindi hvers 

einstaklings og stunda starf sitt án manngreinarálits. Honum ber skylda til að koma fram við 

skjólstæðing af virðingu og heiðarleika, auk þess sem hann á leggja sig fram við að byggja 

upp gagnkvæmt traust á milli sín og skjólstæðingsins. Félagsráðgjafi á að upplýsa 

skjólstæðings sinn bæði um réttindi hans og skyldur sem og þau úrræði og hjálparmöguleika 

sem í boði eru. Hann á, svo framarlega sem það valdi ekki öðrum skaða, að virða og verja rétt 

hvers manns til einkalífs og sjálfsákvörðunarréttar. Ef skjólstæðingur getur ekki, einhverra 

hluta vegna, gætt hagsmuna sinna sjálfur þá á félagsráðgjafi að sjá til þess að það verði ekki 

gengið á rétt hans. Félagsráðgjafa er skylt að gæta trúnaðar í starfi sínu og gera skjólstæðingi 

grein fyrir honum. Í ábyrgðar- og hæfnisskyldum kemur meðal annars fram að félagsráðgjafa 

er skylt að hafa faglega heildarsýn að leiðarljósi. Hann á að byggja störf sín á fræðilegum 

kenningum, niðurstöðum úr rannsóknum og starfsreynslu sinni í félagsráðgjöf 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b).  
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4.2 Kenningar og vinnuaðferðir í félagsráðgjöf 

Eins og áður sagði þá byggja félagsráðgjafar starf sitt á ákveðnum kenningalegum grunni. 

Þeir búa einnig yfir þekkingu á ákveðnum vinnuaðferðum sem móta starf þeirra. Kenningar 

og vinnuaðferðir í félagsráðgjöf geta nýst sem verkfæri í starfi með einstaklingum í 

starfsendurhæfingu. 

Það var líffræðingurinn Ludwig von Bertalanffy sem lagði fram upphaflegu 

kerfiskenninguna (e. General Systems Theory) á áttunda áratug síðustu aldar. Bertalanffy var 

þeirrar skoðunar að þó svo að kenning hans hafi verið lögð fram með líffræðileg kerfi í huga 

þá megi yfirfæra hana yfir á önnur kerfi líka þar á meðal það félagslega. Hann sagði að það 

yrði að skoða einstaklinginn, í því félagslega umhverfi sem hann væri í, til að skilja stöðu hans 

(Healy, 2014). Samkvæmt kerfiskenningunni eru einstaklingar í stöðugum samskiptum við 

hin ýmsu kerfi í umhverfi sínu. Þessi kerfi geta verið stofnanir, samfélög, stefnur og hópar og 

öll eiga þau það sameiginlegt að geta haft áhrif á einstaklinginn. Kerfiskenningin hjálpar 

félagsráðgjöfum að sjá hvernig félagslegu kerfin hafa áhrif á hvort annað og hvernig samspil 

á milli kerfanna getur haft áhrif á einstaklinginn og hegðun hans. Félagsráðgjöf hefur það að 

markmiði að bæta samskipti einstaklinga við þessi umræddu kerfi (Farley o.fl., 2011). 

Styrkleikar kerfiskenningarinnar eru helst þeir að hún býr til ákveðinn ramma utan um það 

hvernig hægt er að skilja einstaklinginn út frá því umhverfi sem að hann býr í og mæta 

honum út frá því. Kenningin býr auk þess til sameiginlegan grundvöll fyrir félagsráðgjöf sem 

starfsgrein með því að leggja áherslu á að skilja og mæta einstaklingnum þar sem hann er 

staddur (Healy, 2014).  

Vistfræðikenning Brofenbrenners er mikið notuð í félagsráðgjöf (Healy, 2014). Ástæðan 

er að öllum líkindum sú að kenningin er mjög víðtæk og tengir saman öll kerfi samfélagsins. 

Samkvæmt kenningunni er samfélagið byggt upp af frekar flóknum kerfum. Kerfin hafa bæði 

áhrif á hvort annað og mótandi áhrif á þroska einstaklingsins, samskipti hans og líðan (Berk, 

2007). Samkvæmt Bronfenbrenner má skipta umhverfi einstaklingsins, eða samfélaginu, upp 

í fjögur stig, micro, meso, exo og macro. Micro stigið fjallar um hlutverk einstaklingsins og 

einkenni eins og aldur, kyn og sjálfsálit. Meso stigið fjallar svo um samskipti einstaklingsins 

við fjölskyldu, vini, skóla, trúfélag og aðra minni hópa. Exo stigið snýst um það hvernig 

nágrenni, fjölmiðlar, lög og fjölskylduvinir hafa áhrif á þroska einstaklingsins. Fjórða og 
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síðasta stigið, macro stigið, fjallar það hvernig menning, gildi og siðferði samfélagsins sem og 

stefnur og dreifing auðæfa hafa áhrif á einstaklinginn og þroska hans (Furuto, 2004). 

Frá upphafi hafa störf félagsráðgjafa miðað að því að nálgast viðfangsefnin með 

heildarsýn í huga. Félagsráðgjafar þurfa að skoða heildarmyndina til að sjá hvernig öll 

félagslegu kerfin sem einstaklingur tengist hafa áhrif á líf hans (Sigrún Júlíusdóttir, 2006b). 

Með heildarsýninni er lögð áhersla á að skilja og sjá einstaklinginn í því félagslega umhverfi 

sem hann er í og vinna svo að því að bæta andlega, líkamlega og félaglega velferð hans 

(Healy, 2014). Með því að nota heildræna nálgun í félagsráðgjöf er hægt að fá bestu 

mögulegu sýn á stöðu einstaklingsins og hvaða hlutir það eru sem valda vanda hans. Í 

framhaldinu er svo hægt að vinna að því að draga úr vandanum eða jafnvel koma í veg fyrir 

hann (Hutchinson og Oltedal, 2014). 

Styrkleikakenningin leitast við að skilja einstaklinginn út frá þeim styrkleikum sem hann 

býr yfir. Með því að leita á kerfisbundinn hátt að hæfileikum einstaklingsins til að lifa af, getu 

hans, þekkingu, löngunum og þeim björgum sem hann hefur er hægt að aðstoða hann við að 

ná markmiðum sínum. Kenningin gengur út frá því að allir einstaklingar og allar fjölskyldur 

hafi ákveðna hæfni, getu og styrkleika. Hver einstaklingur býr yfir ákveðinni reynslu, er með 

sín persónueinkenni og hefur ákveðið hlutverk sem gerir hann að þeim sem hann er. 

Samkvæmt kenningunni hafa einstaklingar mikilvæga þekkingu sem gerir þeim kleift að geta 

skilgreint stöðu sína, bæði út frá vandanum og út frá mögulegum lausnum (Early og 

GlenMaye, 2000). Þeir sem vinna út frá styrkleikakenningum beina sjónum sínum að þeirri 

hæfni og þeim styrkleikum sem skjólstæðingurinn hefur til að taka á vandanum. Þeir leitast 

líka við að aðgreina vandann frá einstaklingnum og líta svo á að einstaklingurinn sé ekki 

vandinn heldur sé vandamálið sjálfur vandinn. Einnig reyna þeir að líta á framtíðarmöguleika 

einstaklingsins í stað þess að skoða fortíð hans (Healy, 2014).  

Lausnamiðuð nálgun í starfi félagsráðgjafa einkennist af skipulögðum og tímabundnum 

aðferðum sem leggja áherslu á samvinnu og ákveðin markmið. Það má segja að 

félagsráðgjafar noti þessa nálgun til að skilgreina hlutverk sitt og þær vinnuaðferðir sem þeir 

nota þegar kemur að því að meta mál og skoða þörf á úrræðum. Lausnamiðuð nálgun gengur 

út frá því að bæði félagsráðgjafinn og skjólstæðingurinn eigi að leggja áherslu á getu 

skjólstæðingsins til að finna sjálfur lausn á vanda sínum. Þegar bæði félagsráðgjafinn og 

skjólstæðingur hans eru búnir að skýra frá því hvernig vandinn birtist þá kemur það í hlut 
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félagsráðgjafans að greina vandann og í sameiningu finna þeir svo leiðir og úrræði sem gætu 

leitt til þess að vandinn leysist. Með því að fá skjólstæðinginn til að taka þátt í að setja 

markmið og finna leiðir til að leysa vandann er verið að vinna út frá aðalmarkmiði 

félagsráðgjafarinnar, sem er virðing fyrir einstaklingnum og sjálfsákvörðunarrétti hans 

(Healy, 2014).  

Samkvæmt kenningu Alberts Bandura er trú á eigin getu (e. self-efficacy) ákveðið form á 

sjálfstrausti sem hefur áhrif á það hvernig einstaklingum líður, hvernig þeir hugsa, hvetja sig 

áfram og hegða sér í daglegu lífi. Bandura segir að trú á eigin getu sé sú trú einstaklingsins að 

hann hafi getu til þess að framkvæma eitthvað verk sem er ætlast til af honum (Hutchins, 

Dorlet og Ogletree, 2010). Trú á eigin getu skiptir miklu máli þar sem hún hefur bein áhrif á 

hegðun einstaklingsins og þær ákvaðanir sem hann tekur. Þeim mun meiri trú sem 

einstaklingar hafa á getu sinni þeim mun stærri markmið setja þeir sér og þeim mun meira 

skuldbinda þeir sig markmiðunum. Það má segja að trú á eigin getu geti mótað þann árangur 

sem einstaklingar vænta út frá því sem þeir leggja á sig. Þeir einstaklingar sem hafa mikla trú 

á eigin getu reikna með góðum árangri af vinnu sinni. Aftur á móti reikna þeir einstaklingar 

sem hafa litla trú á eigin getu ekki með að ná góðum árangri. Einnig hefur trú á eigin getu 

áhrif á það hvernig einstaklingar sjá þær hindranir sem þeir mæta. Þeir sem hafa litla trú á 

eigin getu hafa tilhneigingu til að finnast tilgangslaust að leggja á sig vinnu þegar að þeir 

mæta hindrunum eða erfiðleikum og gefast fljótt upp. Á hinn bóginn mæta þeir 

einstaklingar, sem hafa mikla trú á eigin getu, erfiðleikum með aukinni sjálfsstjórn og 

þrautsegju og halda ótrauðir áfram þrátt fyrir hindranir (Bandura, 2004). Trú á eigin getu 

felst ekki aðeins í því að einstaklingur viti hvað hann á að gera, hvernig hann á að gera það 

eða hvaða kunnáttu viðkomandi hefur heldur hvað hann getur gert í hinum ýmsu 

kringumstæðum (Bandura, 1997). 

4.3 Starf félagsráðgjafa í heilbrigðisþjónustu 

Félagsráðgjafar starfa víðs vegar í heilbrigðiskerfinu, meðal annars innan stofnana sem bjóða 

upp á starfsendurhæfingu. Þeir veita einstaklingum, fjölskyldum og hópum meðferð og 

ráðgjöf við hvers kyns vanda sem getur haft áhrif á vellíðan þeirra og lífsgæði. 

Félagsráðgjafar starfa gjarnan í þverfaglegum teymum og eru jafnan í samstarfi við aðrar 

fagstéttir (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a.; Hrefna Ólafsdóttir, 2006; National Association 

of Social Work, e.d.). Starf þeirra er bæði víðtækt og fjölbreytt. Það snýr oftar en ekki að 
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einstaklingum sem eru með langvinna, margþætta og flókna erfiðleika og einkennist meðal 

annars af jafningjasamskiptum og samvinnu við notendur sem og samstarfsfólk (Sigurður 

Guðmundsson, 2006). Félagsráðgjafar í heilbrigðisþjónustu leggja sérstaka áherslu á farvegi 

innan kerfisins sem og samskipti á milli kerfa. Þeirra hlutverk er að sjá og skilja vanda 

einstaklingsins út frá samfélagslegum þáttum og sporna gegn félagslegum vanda með því að 

hafa skilning á því hvernig hann birtist í ólíkum aðstæðum einstaklinga og fjölskyldna (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006b). Heildarsýn er mikið notuð af félagsráðgjöfum sem vinna í 

starfsendurhæfingu en hún felur í sér að líkamleg, andleg og félagsleg staða einstaklinglinsins 

er metin út frá því umhverfi sem einstaklingurinn er í (Bernler og Johnson, 1995). 

Félagsráðgjöfin sem starfsgrein hefur allt frá upphafi byggt á þeim grunni að mikilvægt sé 

að greina persónuleika einstaklingsins, þau tengsl sem hann myndar og félagslegt umhverfi 

hans þegar leggja á grunn að áætlun um meðferð sem miðar að því að hjálpa einstaklingnum 

til sjálfshjálpar (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Félagsráðgjafar líta svo á að flest allir hafi nægan 

styrk til að leysa úr sínum vanda. Þeir leitast við að draga úr hindrunum og ýta undir 

styrkleika, bæði einstaklingsins og samfélagsins, til þess að ná fram æskilegri breytingu en 

það fellur vel að þeim markmiðum starfsendurhæfingar að vinna með styrkleika fólks og 

draga úr áhrifum sem hindranir geta haft á starfsgetu (Farley o.fl., 2011; Ríkisendurskoðun, 

2012). Í kjölfar rannsókna, fagumræðu og fagþróunar í félagsráðgjöf var faglegt vald 

félagsráðgjafa endurskilgreint og hugtakið valdefling fór að taka á sig skýrari mynd innan 

starfsgreinarinnar. Í dag er lögð áhersla á að félagsráðgjafar noti þekkingu sína til að færa 

skjólstæðingi sínum styrk og aukin völd til að hafa áhrif á eigin aðstæður. Þetta er talið vera í 

samræmi við það markmið félagsráðgjafar að veita einstaklingum hjálp til sjálfshjálpar 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006b). Þarna má sjá hvernig valdefling getur birst í störfum 

félagsráðgjafa en eins og áður sagði þá byggir hún á því að einstaklingar hafi val, eflist, nái 

tökum á lífi sínu og finnist þeir geta haft áhrif bæði á þá þjónustu sem þeir fá og sína eigin 

líðan (Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). 

 



 28 

5 Umræða og lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að greina hvernig valdefling birtist í starfi með einstaklingum 

í starfsendurhæfingu og hvernig best sé að nálgast þennan hóp með valdeflingu hans að 

leiðarljósi. Einnig var markmiðið að gera grein fyrir því hvernig valdeflingarhugtakið hefur 

þróast og hvernig styrkleikar og fagleg þekking félagsráðgjafa nýtist í starfi með þeim sem 

sækja starfsendurhæfingu og eru komast af stað á ný eftir áföll, veikindi eða slys. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með að svara voru þjár. Sú fyrsta var: Hvernig er 

hægt að nálgast einstaklinga í starfsendurhæfingu með valdeflingu að leiðarljósi?, önnur var: 

Hvernig hefur valdeflingarhugtakið þróast? og sú þriðja var: Hvernig getur fagleg þekking 

félagsráðgjafa nýst í starfi með einstaklingum í starfsendurhæfingu? 

Starfsendurhæfing er ákveðið ferli sem felur í sér stuðning við einstaklinga sem eru 

með skerta starfsgetu eftir veikindi eða slys. Í ferlinu er unnið með styrkleika hvers 

einstaklings, samhliða því sem reynt er að takmarka áhrif hindrana á starfsgetu hans. 

Markmiðið með starfsendurhæfingu er að draga úr áhrifum sem ýmiskonar heilsuvandi getur 

haft á líf einstaklinga, auka og viðhalda starfsgetu og stuðla að endurkomu á vinnumarkað. 

Starfsendurhæfing getur haft mikil áhrif á lífsgæði og velferð einstaklinga. Hún getur meðal 

annars ýtt undir virkni og jákvæða sjálfsmynd, aukið sjálfstraust og bætt andlega og 

líkamlega líðan. Starfsendurhæfing getur einnig skilað fjárhagslegum ávinningi og dregið úr 

líkum á félagslegri einangrun og fátækt. Hún er fyrst og fremst hagsmunamál einstaklinga, en 

einnig atvinnurekenda og samfélagsins í heild (Alþýðusamband Íslands, 2009b; Halldór S. 

Guðmundsson o.fl., 2011; VIRK, e.d.-b; WHO, 2011). 

Hugtakið valdefling heyrist víða og er mikið notað ekki síst þegar kemur að 

starfsendurhæfingu. Hin ýmsu fræðasvið hafa mismunandi skilningi og túlkun á hugtakinu og 

er því ekki nein ein algild skilgreining á því heldur er það skilgreint út frá aðstæðum og 

samhengi hverju sinni. Í gegnum tíðina hafa ýmiskonar hagsmunahreyfingar sem og notenda- 

og sjálfshjálparhópar notað valdeflingarhugtakið í starfi sínu og hefur hugtakið þróast innan 

hinna ýmsu fagstétta líkt og sálfræði, iðjuþjálfunar og félagsráðgjafar. Það er einnig víða 

notað í stefnumótun bæði í velferðar- og félagsmálum. Valdeflingarhugtakið byggir í 

grunninn á hugmyndum um vald. Áður fyrr var litið svo á að vald væri óbreytanlegt og að 

einstaklingar annaðhvort hefðu vald eða ekki en í dag er litið svo á vald sé í raun 
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sameiginlegt, það verði til í félagslegum samskiptum og að þeir sem hafi vald geti bæði styrkt 

og aukið vald annarra. Einnig er vald bæði talið geta breyst og færst til. Fólk getur verið bæði 

valdamikið og valdalítið í senn en það fer eftir aðstæðum þess hverju sinni. Vald tengist því 

hversu mikil áhrif fólk getur haft á sitt líf, eins og ráðið stefnu, valið úrræði og haft 

samfélagsleg áhrif (Frain o.fl., 2009; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Jönsson, 2010; Lára 

Björnsdóttir o.fl., 2011; McLean, 1995; Page og Czuba, 1999; Perkins og Zimmerman, 1995). 

Hugtakið valdefling er talið hafa þróast í tengslum við baráttu minnihlutahópa á síðustu öld 

en kenningar og störf sem byggja á valdeflingu eiga þó víða rætur (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Þrátt fyrir að valdeflingarhugtakið sé talsvert notað er frekar lítið vitað 

hvernig umfjöllun hugtaksins tengist því hvernig það birtist í daglegu starfi (Van Hal, 

Meershoek, Nijhuis, og Horstman, 2011). Sameiginlegur skilingur á hugtakinu getur hjálpað 

fagfólki bæði við að greina hvort einstaklingar sem unnið er með séu að valdeflast og til að 

meta hvort úrræði séu að skila árangri (Page og Czuba, 1999).   

Kenningar um valdeflingu snúast um að auka lífsgæði einstaklinga í því umhverfi sem 

þeir eru, með áherslu á hæfni og styrkleika í stað takmarkana og veikleika. Innan 

félagsvísindanna tengist valdefling bæði lífsgæðum og mannréttindum. Hún snýst um það að 

einstaklingar hafi val, eflist, nái tökum á lífi sínu og geti haft áhrif á þá þjónustu sem þeir fá 

(Hagner og Marrone, 1995; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Lára Björnsdóttir o.fl., 2011; 

Perkins og Zimmerman, 1995).  Í starfsendurhæfingu hefur valdefling ákveðin tengsl við þær 

væntingar og þau markmið sem einstaklingurinn hefur til þess að snúa aftur til starfa. Lagt er 

upp með að einstaklingurinn taki þátt í að gera áætlun, sé virkur þáttakandi í sjálfri 

endurhæfingunni, og hafi það að markmiði að ná vinnufærni og betri lífsgæðum. Valdefling í 

starfsendurhæfingu er stöðugt ferli sem inniheldur gagnrýna hugsun og gagnkvæma virðingu 

einstaklings og fagaðila. Hún snýst um að færa þeim einstaklingum sem hafa takmarkaðan 

aðgang að björgum samfélagsins aukna stjórn yfir aðstæðum og aðgang að úrræðum. 

Valdefling á sér einna helst stað í samskiptum á milli einstaklinga. Þau samskipti sem einkum 

teljast valdeflandi byggja á margvíslegum þörfum fólks og framlagi, eru gagnkvæm, 

viðurkennandi og draga úr ójöfnuði. Þau stuðla að bættri sjálfsmynd einstaklingsins, auknu 

sjálfstrausti og sjálfsvirðingu, auk þess sem þau geta bætt félagslega stöðu og aukið vald 

einstaklinga yfir eigin lífi og aðstæðum (Perkins og Zimmerman, 1995; Sprague og Hayes, 

2000; Van Hal o.fl., 2011). Árangursrík ráðgjöf í starfsendurhæfingu getur stuðlað að 

valdeflingu þeirra sem glíma við takmarkanir. Valdefling í starfsendurhæfingu birtist meðal 
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annars í því að einstaklingur hafi aðgang að upplýsingum og úrræðum, hafi vald til að taka 

ákvarðanir, hafi val um úrræði og geti haft áhrif á breytingar í eigin lífi. Einnig er mikilvægt að 

einstaklingar hafi von, geti tileinkað sér nýja hluti og lært af aðstæðum sínum. Til þess að 

einstaklingurinn nái að valdeflast þarf hann að fá tækifæri til að leggja sjálfur mat á þarfir 

sínar, taka virkan þátt í að safna upplýsingum og búa til markmið og áætlun. Rannsóknir sýna 

að samband fagaðila og þjónustuþega, upplýst ákvörðun og valdefling séu lykilatriði í 

árangursríkri starfsendurhæfingu (Chamberlain, 1997; Kosciulek og Merz, 2001; Kosciulek, 

2004; O´Day, 1999). Valdefling getur einnig birst í aukinni þátttöku í samfélaginu, meiri 

félagslegri virkni, aukinni hæfni til að takast á við mótlæti eða erfiðleika og getu til að hafa 

áhrif á sitt eigið umhverfi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Sprague og Hayes, 2000; 

Perkins og Zimmerman, 1995).  

Félagsráðgjafar starfa víða í heilbrigðisþjónustunni. Þeir byggja starf sitt á sterkum 

kenningarlegum grunni og hafa góða þekkingu á hinum ýmsu vinnuaðferðum. Faglega 

þekkingu sína nota þeir til að vinna á heildrænan og lausnamiðaðan hátt að úrlausn 

persónulegs og samfélagslegs vanda. Félagsráðgjafar hafa heildarsýn að leiðarljósi í störfum 

sínum,  hafa trú á getu einstaklings til að nýta sér hæfileika sína og leggja áherslu á að veita 

hjálp til sjálfshjálpar. Þeir nýta sér bæði heildarsýn og kerfiskenningar til að sjá og skilja 

einstaklinginn í þeim aðstæðum og því umhverfi sem hann er í (Farley, Smith og Boyle, 2011; 

Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b). Hlutverk félagsráðgjafa er meðal annars að hjálpa 

einstaklingum við að ná upp fyrri færni og takast á við áskoranir daglegs lífs. Starf þeirra er 

bæði víðtækt og fjölbreytt, en þeir vinnan gjarnan með einstaklingum sem eru með 

margþættan og langvinnan vanda. Félagsráðgjafar starfa jafnan í teymum og eru í góðu 

samstarfi við aðrar fagstéttir. Starf þeirra einkennist meðal annars af samskiptum á 

jafningjagrundvelli og samvinnu við notendur þjónustunnar. Félagsráðgjafar líta svo á að 

flestir einstaklingar búi yfir nægum styrk til að leysa úr sínum vanda. Þeir leitast við að draga 

úr hindrunum og nýta styrkleika og bjargir, einstaklingsins og samfélagsins, til þess að ná að 

auka lífsgæði og vellíðan einstaklinga. Í dag er lögð áhersla á að félagsráðgjafar noti þekkingu 

sína til að færa skjólstæðingi sínum styrk og aukin völd til að hafa áhrif á eigin aðstæður 

(Farley o.fl., 2011; Hrefna Ólafsdóttir, 2006; International Federation of Social Work, 2014; 

Sigrún Júlíusdóttir, 2006b; Sigurður Guðmundsson, 2006). Það má því segja að 

félagsráðgjafar hafi góða faglega þekkingu til að aðstoða einstaklinga í starfsendurhæfingu. 

Áherslur í störfum þeirra hafa mikinn samhljóm með því faglega starfi sem á sér stað í 
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starfsendurhæfingu og getur því fagleg þekking þeirra nýst vel þeim einstaklingum sem eru 

að koma sér af stað út á vinnumarkaðinn á ný eftir veikindi eða slys. 

Starfsendurhæfing getur haft mikil áhrif á lífsgæði og velferð fólks sem lendir utan 

vinnumarkaðar í kjölfar veikinda eða slysa. Margir einstaklingar ná að snúa aftur til starfa 

eftir að hafa lokið starfsendurhæfingu og upplifa betri heilsu, aukið sjálfstraust, sterkari 

sjálfsmynd og vaxandi lífsgæði. Það má því segja að starfsendurhæfing snúist að mestu um 

að valdefla fólk en það er hægt að gera ýmsan hátt meðal annars með því að ýta undir 

styrkleika og hæfni einstaklinga, gefa þeim tækifæri til að leggja mat á eigin þarfir, gera þeim 

kleift að taka þátt í að gera áætlun um eigin endurhæfingu og hafa val um það hvaða úrræði 

og inngrip verða fyrir valinu. Einnig er mikilvægt að gefa einstaklingum aðgang að 

upplýsingum, aðstoða þá við að setja niður markmið og ýta undir virkni þeirra í öllu 

starfsendurhæfingarferlinu því það getur fært þeim aukna stjórn á eigin aðstæðum. Þar sem 

valdefling getur átt sér stað í gegnum félagsleg samskipti er mikilvægt að fagfólk í 

starfsendurhæfingu mæti einstaklingum á jafnréttisgrundvelli, með virðingu og skilningi því 

það getur ýtt undir bætta sjálfsmynd og aukið sjálfstraust og sjálfsvirðingu. Þó svo að 

starfsendurhæfing snúist að miklu leiti um að valdefla fólk þá er ekki vitað hvað það er 

nákvæmlega í ferlinu sjálfu sem er að veita mestu valdeflinguna eða hvaða vinnuaðferðir eða 

nálganir starfsfólks, inngrip og úrræði séu að skila mestu þegar kemur að því að valdefla 

einstaklinga. Því er mikilvægt að rannsaka betur hvort tekið sé tillit til þarfa og væntinga 

einstaklinga í starfsenduhæfingu hér á landi, hvort þeir fái að hafa áhrif á það hvaða úrræði 

og inngrip eru valin og koma þannig að gerð áætlunar í sinni eigin starfsendurhæfingu. 

Aukinn skilningur fagfólks á því hvað það er sem hefur mest valdeflandi áhrif á einstaklinga 

sem sækja starfsendurhæfingu getur stuðlað að markvissari þjónustu og betri útkomu og 

árangri hjá notendum. Það gæti einnig skilað auknum lífsgæðum og fjárhagslegum ávinningi 

bæði fyrir einstaklinga sem og samfélagið í heild. 
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