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Ágrip  

Samantekt þessi er lokaverkefni til BS gráðu í iðjuþjálfunarfræðum frá Háskólanum á 

Akureyri. Markmið þess er að kanna hver áhrif notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (NPA) 

er á iðju þjónustunotenda og þátttöku þeirra í samfélaginu. NPA er byggt á hugmyndafræðinni 

um sjálfstætt líf en hún felur í sér að allir hafi rétt til að stjórna eigin lífi óháð skerðingum. 

NPA var lögfest á Íslandi 1.október 2018 en þjónustuformið gerir notendum kleift að stýra 

þjónustunni þar sem notandinn ræður hvaða aðstoð er veitt, hver veitir hana og hvar og 

hvenær hún fer fram. Markmið laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir er að veita sem bestu þjónustu og kostur er á og virða sjálfræði og sjálfstæði 

fatlaðs fólks. Vinnulag Arskey og O’Malley (2005) fyrir kögunaryfirlit (e.scoping review) var 

notað við framkvæmd samantektar á 17 rannsóknargreinum. Niðurstöður úr 

rannsóknargreinunum gáfu vísbendingu um að NPA hafi töluverð áhrif á tækifæri 

þjónustunotenda á þátttöku og iðju. Samantektin leiddi í ljós að NPA stuðlaði að aukinni við 

þátttöku eigin umsjá, í tómstundaiðju, sem og yki tækifæri fatlaðs fólks til atvinnu- og 

námsþátttöku, þó ákveðnir hnökrar virðast vera í tengslum við útfærslu og framkvæmd 

þjónustu.  Niðurstöður bentu einnig til að NPA hafi jákvæð áhrif á fjölskyldulíf notanda og 

veiti notendum meira sjálfræði, aukin lífsgæði og aukna sjálfsvirðingu.  

Lykilhugtök: notendastýrð persónuleg aðstoð, NPA, iðja, þátttaka, mannréttindi  
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Abstract 

This review is a graduating thesis for a B.Sc. degree in Occupational Therapy from the 

University of Akureyri. Its purpose is to examine the effect of Consumer-directed Personal 

Assistance (CPA) on the service users’ occupation and participation in their community. CPA 

is based on the philosophy of independent living, which entails that everyone has the right to 

manage their own life regardless of their impairment. CPA was enacted in Iceland on October 

1, 2018,  and the service form allows users to control the service by enabling the user to 

control what assistance is provided, who provides it and where and when it is provided. The 

aim of the Act on Services for Disabled People with Long-Term Support Needs is to provide 

the best possible service and respect the autonomy and independence of people with 

disabilities. The methodological framework of Arksey and O'Malley (2005) for scoping 

reviews was used to conduct a summary of 17 research articles. Findings from the research 

articles indicated that CPA had a significant impact on service users' opportunities for 

participation and occupation. The summary revealed that CPA promoted increased 

participation in self-care, in leisure, as well as increased opportunities for people with 

disabilities to participate in employment and academics, although certain shortcomings appear 

to be associated with the implementation and execution of the service. Findings also indicated 

that CPA has a positive impact on the family life of the user and provides users with more 

autonomy, quality of life and increased self-esteem. 

Key terms: consumer-directed personal assistance services, CPA, occupation, participation, 

human rights 
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1 Inngangur 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunnsupplýsingar verkefnisins og hugmyndafræðilega 

nálgun þess. Farið er yfir NPA á Íslandi, iðju og þátttöku og rétt til iðju og iðjuréttlæti. Þar næst 

er greint er frá tilgangi samantektarinnar. Í lok kaflans er greint frá hagnýtum gildum og 

ávinningi og meginhugtök verkefnisins skilgreind. 

1.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Notendastýrð persónuleg aðstoð er þjónustuform sem ætlað er fötluðu fólki.  

Þjónustan gefur fötluðu fólki tækifæri til að stýra þjónustunni sjálft hvað varðar hvernig 

aðstoðinni er háttað, hvaða aðstoð er veitt, hvar og hvenær hún fer fram og hver veitir hana.  

Þjónustan gefur notendum tækifæri til að lifa virku og sjálfstæðu lífi og hafa sömu möguleika 

og ófatlað fólk. Þjónustan getur falist í aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs og almenna 

þátttöku í samfélaginu bæði innan- og utanhúss, félagslega þátttöku sem og ferðalög. NPA 

byggir á hugmyndafræði um sjálfstætt líf (Félagsmálaráðuneytið, 2019), sem kemur frá Ed 

Roberts sem var nemandi við Berkley háskólann á sjöunda áratugnum. Hann notaði 

öndunartæki og hjólastól eftir að hafa fengið lömunarveiki sem barn. Ed Roberts og aðrir 

fatlaðir stúdentar stofnuðu fyrstu miðstöðina sem er tengd við hugmyndafræðina í Kaliforníu. 

Hugmyndafræðin snýst um að allir hafa rétt á að stjórna sínu eigin lífi óháð skerðingum 

(McCrary, 2017). Þessi stjórn er lykilþáttur hugmyndafræðinnar og hefur áhrif á möguleikann 

til þátttöku í fjölskyldulífi, félagslífi, vinnu og skóla, þar sem að einstaklingurinn er við stjórn 

á því sem hann gerir dagsdaglega (Smith og Smith, 1994).  

Samtök sem tengjast hreyfingunni um sjálfstætt líf hafa sprottið um allan heim. Slík samtök 

bjóða fötluðu fólki m.a. jafningjastuðning, veita upplýsingar um réttindi, vísa einstaklingum í 

úrræði í samfélaginu og veita fræðslu um sjálfstætt líf. Samtök sem þessi hafa þar að auki spilað 
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lykilhlutverk þegar kemur að stefnumótun stjórnvalda í málefnum fatlaðs fólks. Þegar kemur 

að því að tryggja jafnrétti  skiptir notendastýðr persónulega aðstoð sköpum þar sem að hún gerir 

fötluðu fólki kleift að stjórna þeirri þjónustu sem því er veitt og öðlast þar af leiðandi meira 

sjálfstæði (McCrary, 2017). 

1.2 Notendastýrð persónuleg aðstoð á Íslandi 

Notendastýrð persónuleg aðstoð er tiltölulega nýtt þjónustuúrræði á Íslandi. Sú hugmynd 

að innleiða NPA kom vegna mikillar óánægju fatlaðs fólks með kerfið sem þjónustaði það. 

NPA byrjaði sem nokkurs konar tilraunarverkefni hérlendis sem sett var af stað árið 2007 þar 

sem gerðir voru tímabundnir samningar við tvo einstaklinga (Heiða Björk Vigfúsdóttir, 2009). 

NPA var innleitt þann 8. júni 2010 eftir mikla baráttu og vinnu fatlaðs fólks í málaflokknum. 

Samvinnufyrirtækið NPA miðstöðin var stofnað þann 16. júní 2010 (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Freyja Haraldsdóttir, 2010). NPA miðstöðin var stofnuð með það í huga að styðja við fatlað 

fólk við framkvæmd NPA. Miðstöðin aðstoðar notendur við að skipuleggja þjónustuna s.s. 

varðandi starfsmannamál og veitir jafningjaráðgjöf og fræðslu til aðstoðarfólks, samfélagsins 

og stjórnvalda (NPA miðstöðin, e.d.b). Árið 2017 lagði félags- og jafnréttismálaráðherra fram 

frumvarp um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir þar sem lagt var til að 

lögfesta NPA (Þingskjal nr. 26/2017-2018). Lögin tóku gildi 1. október 2018 og fer innleiðing 

þeirra fram á árunum 2018-2022. Í 11. grein þeirra laga er tekið fram að „einstaklingur eigi 

rétt á NPA þjónustu hafi hann mikla og viðvarandi þörf fyrir aðstoð og þjónustu, svo sem við 

athafnir daglegs lífs, heimilishald, þátttöku í félagslífi, námi og atvinnulífi” (lög um þjónustu 

við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, 11.gr.). Ákvæðin til bráðabirgða í 

lögunum setja ákveðinn kvóta á fjölda samninga og er hugsuð á meðan verið er að innleiða 

þetta kerfi (lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018). Við 

framkvæmd þjónustu NPA á Íslandi er notast við reglugerð um notendastýrða persónulega 
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aðstoð nr.1250/2018 sem byggir á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr.38/2018 (reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð nr.1250/2018). 

Í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir er tekið fram að „við 

framkvæmd laga þessara skal framfylgt þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem íslensk 

stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks” (lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, 1.gr.), en 

Ísland undirritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 30. mars árið 2007 

og var hann fullgildur 23. september 2016 (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Markmið samningsins er 

að vernda og tryggja mannréttindi fatlaðs fólks. Í samræmi við hugmyndafræðina um 

sjálfstætt líf, leggur samningurinn áherslu á sjálfræði, jöfn tækifæri og rétt fólks til að lifa 

sjálfstæðu lífi án aðgreiningar (Sameinuðu þjóðirnar, 2007/2016; Smith og Smith, 1994). 

1.3 Iðja og þátttaka 

Það er margt sem felst í orðinu iðja og erfitt getur verið að útskýra það á einfaldan hátt. 

Fræðimenn um heim allan hafa sett fram mismunandi skilgreiningar á hugtakinu (Rudman og 

Aldrich, 2017). CAOT (Canadian Association of Occupational Therapists) lýsir hugtakinu 

sem allt sem fólk gerir frá degi til dags, þar á meðal sjá um sig, njóta lífsins og leggja sitt af 

mörkum til samfélagsins s.s. iðja er allar athafnir daglegs lífs. Þátttaka í iðju hefur áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu, samfélagslega þátttöku og vellíðan einstaklinga svo eitthvað sé 

nefnt (Polatajko o.fl., 2013). 

Alþjóðlega flokkunarkerfinu um færni, fötlun og heilsu (ICF)  skilgreinir þátttöku sem 

,,félagslega aðild að daglegu lífi ’’ (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2015 bls 20). Líkt og 

iðjuhugtakið hefur reynst erfitt að skilgreina hvað felst nákvæmlega í þátttökuhugtakinu. 

Sumir lýsa hugtakinu sem dæmigerðri framkvæmd daglegra athafna en í þeirri sýn er ákveðin 

aðgerðabinding. Þessa sýn má sjá í ICF flokkunarkerfinu. Aðgerðabindingin felst í því að 
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miðað er við að einstaklingur framkvæmi athöfnina sjálfur (Hemmingsson og Jonson, 2005). 

Ekki eru allir sammála um það að einstaklingurinn þurfi að framkvæma athöfnina sjálfur til að 

taka þátt. Til að mynda benda Ueda og Okowa (2009) á að huglæg upplifun einstaklingsins 

skiptir höfuð máli þegar kemur að þátttöku hans. 

1.4 Rétturinn til iðju og iðjuréttlæti 

Fræðimenn innan iðjuþjálfunar hafa talað fyrir hugtakinu iðjuréttlæti (e. occupational 

justice). Hugtakið tengist og er sprottið frá hugmyndum um mannréttindi (Hammell og Iwama, 

2012) og er nátengt hugtakinu réttur til iðju (e. occupational rights) sem Hammell (2008) 

skilgreinir ,,rétt fólks til þess að taka þátt í iðju sem þeim er mikilvæg og hefur jákvæð áhrif á 

vellíðan þeirra sem og samfélag’’ (bls.62). Umræðu um iðjuréttindi má rekja til seinni hluta 20. 

aldar og beinir hugmyndin sjónum að þeirri iðju sem einstaklingi langi, þurfi eða geti gert miðað 

við hans persónulegu aðstæður, sé honum mikilvæg og hafi gildi fyrir hann. Bent hefur verið á 

að hver einstaklingur sé einstakur og þurfi því mismunandi tækifæri til þess að stunda iðju til 

þess að geta nýtt hæfileika sína til fulls og blómstrað (Durocher, Gibson og Rappolt, 2014). 

Iðjuréttlæti vísar til úrræða í samfélaginu til að stunda iðju en sú gagnrýni hefur komið fram að 

hugtakið nái ekki nægilega vel yfir mismunun og það að tala um rétt fólks fangi betur mismunun 

í garð einstakalinga (Hammell, 2008). Ef einstaklingur getur ekki tekið þátt í iðju af einhverjum 

ástæðum þá er það mismunun þar sem iðja er þungamiðja í lífi einstaklinga (Townsend og 

Wilcock, 2004). Mismunun gagnvart iðju (e. occupatonal injustice) er undir áhrifum ólíkra þátta 

og til eru ýmsir undirflokkar tengdir því hvernig mismununin birtist og hvernig það brýtur á 

iðjuréttindum einstaklings. Tvær skilgreiningar á misrétti gagnvart iðju er til að mynda 

aðskilnaðarstefna iðju (e. occupational apartheid) og útilokun frá iðju (e. occupational 

deprivation)(Durocher, Gibson og Rappolt, 2014). Kronenberg og Pollard (eins og vísað er til 

í Durocher, Gibson og Rappolt, 2014) segja aðskilnaðarstefnu iðju gerast í aðstæðum þar sem 
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fólki er meinuð þátttaka að iðju vegna persónulegra eiginleika s.s. kynþátts, fötlunar, kyns og 

þjóðernis svo eitthvað sé nefnt. Whiteford (2000) segir útilokun frá iðju gerast vegna útilokunar 

sem er utan valdsviðs einstaklingsins, t.d vegna félags-, umhverfis-, efnahags- og 

stjórnsýslulegra þátta. 

1.5 Kanadíska iðjulíkanið 

Það er grunnkenning í iðjuþjálfun að maðurinn sé iðjuvera og það sé grunnþörf hans að 

taka þátt í iðju (Rudman og Aldrich, 2017). Kanadíska iðjulíkanið (e. The Canadian Model of 

Occupational Performance and Engagement,CMOP-E) er líkan innan iðjuþjálfunar sem lýsir 

tengslum milli einstaklings, iðju og umhverfis sem og framkvæmd iðju og að eiga hlutdeild í 

iðju. Í miðju líkaninu er þríhyrningur sem táknar einstaklinginn og sjá má fjögur hugtök sem 

tengjast honum, þ.e. lífsandi, tilfinningar, hugsun og líkami. Næst er iðja einstaklingsins og eru 

þar nefndir þrír meginflokkar iðju: störf, tómstundaiðja og eigin umsjá. Iðjan tengir saman 

einstaklinginn og ysta hring líkansins, umhverfi. Ákveðið samspil er á milli einstaklingsins og 

umhverfis og er iðjan brúin þar á milli. Hver einstaklingur lifir ólíku lífi innan umhverfisins 

vegna efnisheims, samfélags, menningu og stjórnsýslu. Þátttaka í iðju (e. occupational 

performance) sem sést ekki í líkaninu en er afar mikilvæg, er niðurstaða samspils allra þátta 

þ.e.a.s. einstaklings, iðju og umhverfis. Að eiga hlutdeild í iðju (e. occupational enagement) var 

bætt við líkanið til að fá sem víðtækusta sýn á iðju. Hugtakið þátttaka sem líkanið horfði fyrst 

aðallega til hefur þrengri merkingu. Hugtakið er skilgreint sem ,,að gera frá upphafi til enda’’ 

eða ,,að gera’’. Eiga hlutdeild lýsir öllu því einstaklingur gerir til að ,,að gera sig að 

þátttakenda’’. Þannig leggur líkanið meiri áherslu að einstaklingur sé við stjórn í framkvæmd 

iðju í stað þess að gera sjálfur. Enn fremur tekur það tillit til þess hve mikilvæg iðjan er og hve 

mikla ánægju hún veitir einstaklingnum. Þessi víða sýn á iðju horfir til heilsu, vellíðunar og 

iðjuréttlætis í gegnum iðju (Polatajko o.fl., 2013). 
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1.6 Tilgangur samantektarinnar 

Lítil reynsla hefur fengist á NPA á Íslandi vegna þess hve stutt úrræðið hefur staðið til boða. 

Þar að auki hafa tengsl NPA og iðju ekki verið skoðuð hér á landi. Því væri áhugavert að sjá 

hvaða heimildir liggja fyrir um efnið erlendis og hver upplifun notenda, aðstoðarmanna, 

aðstandenda o.fl. er á NPA. Tilgangur þessa verkefnis er að greina frá áhrifum notendastýrðrar 

persónulegrar aðstoðar á iðju þjónustunotenda og þátttöku þeirra í samfélaginu. 

1.7 Hagnýt gildi og ávinningur 

Það er mat höfunda að samantekt þessi sé mikilvæg fyrir iðjuþjálfunarfagið því málefni 

þetta snýr að rétti til iðju hjá einstaklingum sem notast við NPA. Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna segir til um að ,,allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og 

réttindum’’ og einnig að ,,allir eigi rétt til lífs, frelsis og mannhelgi’’ (Sameinuðu þjóðirnar, 

1948/2008, bls. 7). Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um 

vitundarvakningu í 8.grein þar sem aðildarríkin eiga að tryggja vitundarvakningu um réttindi 

fatlaðs fólks á öllum sviðum samfélagsins (Sameinuðu þjóðirnar, 2007/2016). Samantekt þessi 

gæti því mögulega nýst í þekkingarþróun og vitunarvakningu innan iðjuþjálfunarfagsins sem 

og öðrum tengdum fögum líkt og t.d. fötlunarfræði. Samantektin gæti þar að auki stutt við þróun 

þjónustunnar og stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks á Íslandi. 

1.8 Skilgreining meginhugtaka 

Eftirfarandi skilgreiningar á hugtökum eru settar fram til að gefa skýrari mynd af inntaki 

verkefnisins. Skilgreiningar eru fengnar úr íslenskum lögum, reglugerðum og leiðbeiningum 

stjórnvalda er lúta að þjónustu við fatlað fólk á Íslandi og notendastýrðri persónulegri aðstoð.  

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA): ,,Aðstoð sem stjórnað er af notanda þjónustunnar 

með þeim hætti að hann skipuleggur aðstoðina, ákveður hvenær og hvar hún er veitt, velur 



	

	 7	

aðstoðarfólk og hver annast umsýslu á grundvelli starfsleyfis þar að lútandi’’ (lög um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, 2.gr.). 

Notandi/verkstjórnandi: ,,Einstaklingur sem hefur gert samkomulag um NPA við sveitarfélag 

þar sem hann á lögheimili og ber sjálfur daglega stjórnunarábyrgð á framkvæmd NPA’’ 

(reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð nr.1250/2018, 4.gr.). 

Aðstoðarfólk: ,,Þeir einstaklingar sem ráðnir eru til að vera aðstoðarmenn í NPA’’ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2019 bls. 5). 

Fötlun: „Afleiðing skerðinga og hindrana af ýmsum toga sem verða til í samspili fólks með 

skerðingar og umhverfis og viðhorfa sem hindra fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til 

jafns við aðra. Skerðingar hlutaðeigandi einstaklings eru langvarandi og hindranirnar til þess 

fallnar að viðkomandi verði mismunað vegna líkamlegrar, geðrænnar eða vitsmunalegrar 

skerðingar eða skertrar skynjunar” (lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018, 2.gr.). 

Fatlað fólk: ,,Fólk með langvarandi líkamlega, geðræna eða vitsmunalega skerðingu eða 

skerta skynjun sem verður fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og 

árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra ef aðstoðar nýtur ekki við’’ (lög um þjónustu 

við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, 2.gr.). 
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2 Aðferðafræði 

Heimildasamantekt þessi byggir á vinnulagi kögunaryfirlits (e. scoping review) eins og 

sett er fram af Arskey og O’Malley (2005). Aðferðin felst í því að finna heimildir um tiltekið 

viðfangsefni og öðlast þannig yfirsýn yfir þær heimildir sem birtar hafa verið um 

viðfangsefnið. Heimildirnar eru greindar og kortlagðar auk þess sem lagt er mat á áherslur 

sem lagðar hafa verið við skrif um tiltekin viðfangsefni. Arksey og O’Malley lýsa eftirfarandi 

fimm stigum í framkvæmd slíkra samantekta: (a) bera kennsl á rannsóknarspurningu, (b) bera 

kennsl á viðeigandi rannsóknir, (c) velja rannsóknir, (d) kortleggja gögnin og (e) skipuleggja, 

draga saman og að tilkynna niðurstöður. Hér á eftir verður greint frá framkvæmd þessarar 

samantektar samkvæmt þessum fimm þrepum.  

Þessi aðferð hentar vel til að greina tegundir gagna á tilteknu sviði og þannig bera kennsl 

á þörf fyrir frekari rannsóknir. Kostur aðferðarinnar er sá fjöldi rannsókna sem rannsakendur 

skoða, sem gefa bæði óhlutdrægar og breiðar niðurstöður. Með því að rýna í fyrirliggjandi 

gögn með rannsóknarspurninguna í huga nást sem áreiðanlegastar niðurstöður (Arksey og 

O’Malley, 2005). Því hentar þessi rannsóknaraðferð vel í þessu tilfelli þar sem góð yfirsýn 

fæst yfir þær heimildir sem liggja fyrir um efnið. 

2.1 Rannsóknarspurningin 

Að bera kennsl á rannsóknarspurningu er fyrsta skrefið í fræðilegri samantekt. 

Rannsóknarspurningin leiðir og leiðbeinir um hvernig haga skuli leitinni og því er mikilvægt 

að huga vel að orðalagi hennar og þáttum sem hafa gildi fyrir spurninguna líkt og 

þátttakendur, íhlutun og niðurstöðum. Til að fá sem flestar niðurstöður er 

rannsóknarspurningin höfð víð, þrengja má leitina síðar þegar rannsakendur hafa fengið 

tilfinningu fyrir umfangi gagna (Arksey og O’Malley, 2005).  
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Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar þessu verkefni og leiðir samantektina 

er: hver eru áhrif NPA á iðju þjónustunotenda og þátttöku þeirra í samfélaginu? 

2.2 Bera kennsl á og velja viðeigandi rannsóknir 

Markmið þessa hlutar er að bera kennsl á og velja viðeigandi rannsóknir sem svara 

rannsóknarspurningunni með því að leita í mismunandi gagnasöfnum. Á þessu stigi ákveða 

höfundar á hvaða tungumáli heimildirnar skulu vera og frá hvaða tímabili. Því næst eru 

heimildir valdar og greint frá fjölda þeirra, en á þessu stigi tengjast þær ekki allar beint 

rannsóknarspurningunni. Mikilvægt er því að skilgreina lykilhugtökin og ákveða inntöku- og 

úrtökuskilyrði sem notast verður við til að útiloka greinar og rannsóknir sem eiga ekki við 

(Arksey og O’Malley, 2005). 

Leitaraðferð 

Ráðleggingar voru fengnar frá bókasafnsfræðingi um hvernig best væri að haga leitinni. Til 

þess að fá sem víðtækastar heimildir völdu höfundar þrjá gagnagrunna sem svo voru notaðir til 

að afla heimilda. Notast var við gagnagrunnana Ebscohost, OTseeker og Scopus. Leitarorðin 

sem notuð voru tengdust NPA fyrir fatlað fólk sem og þátttöku í iðju og samfélaginu. 

Leitaraðferð má sjá í töflu 1. Hver dálkur inniheldur leitarorð og samheiti, eða orð sem hafa 

svipaða merkingu. Leitað var að ritrýndum greinum á ensku sem gefnar voru út á tímabilinu 

2009 til 2020. Greinarnar þurftu að vera aðgengilegar í gegnum bókasafn Háskólans á Akureyri. 
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Tafla 1: Leitarvélar og leitarorð fyrir fræðilega samantekt. Samtengin „OR“ var notuð á milli samheita 
og samtengingin „AND“ var notuð á milli dálka 

Leitarvélar Leitarorð 1 Leitarorð 2 Leitarorð 3 

Ebschohost 
OTseeker 
Scoopus 
 

‘’Personal assistance’’ 
‘’Personal assistant’’ 
‘’User controlled 
personal assistance’’ 
‘’Personal support 
services’’ 
‘’Consumer-directed’’ 

‘’People with 
disabilities’’ 
‘’Disabled people’’ 
‘’Special needs’’ 
‘’Disability’’ 

‘’Quality of life’’ 
‘’Activities of daily living’’ 
OR ‘’ADL’’ 
‘’Independent living’’ 
‘’Participation’’ 
‘’Engagement’’ 
‘’Occupation’’ 

	

Inntöku- og úrtökuskilyrði 

Inntökuskilyrði (e. inclusion criteria) við val á greinum voru að heimildir skyldu vera 

rannsóknargreinar sem fjölluðu á einhvern hátt um áhrif notendastýrðar persónulegar aðstoðar 

á iðju og þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Rannsóknirnar þurftu að vera frumrannsóknir 

sem beindust að börnum, unglingum og/eða fullorðnum.  

Úrtökuskilyrði (e. exlusion criteria) voru að rannsóknirnar mættu ekki beinast að 

öldruðum (65 ára eða eldri). Ástæða þess var að oft er óljóst hvort þær rannsóknir fjölluðu um 

NPA eða hefðbundna heimaþjónustu þar sem notandinn stjórnar þjónustunni ekki sjálfur. 

Val heimilda 

Höfundar ritgerðarinnar notuðu leitarorðin í þeim gagnagrunnum sem þeir höfðu valið 

og söfnuðu upplýsingum um hverja grein í sameiginlegt Excel skjal. Eftir upphafsleit voru 

titlar greinanna skimaðir og því næst ágrip þeirra. Greinar sem augljóslega uppfylltu ekki 

inntökuskilyrði voru útilokaðar á þessum tímapunkti, sem og þær sem að uppfylltu 

úrtökuskilyrði. Höfundar ræddu reglulega sín á milli hvers konar heimildir þeim þóttu 
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viðeigandi. Að lokum mátu höfundar hvaða heimildir væru viðeigandi fyrir samantektina með 

því að lesa þær rannsóknagreinar í heild sinni sem eftir stóðu. Fjöldi þeirra rannsókna sem 

uppfylltu öll skilyrði voru 17 (sjá mynd 1).  

 

Mynd 1: Flæðirit - Leit í gagnagrunnum. 
 

2.3 Úrvinnsla og greining gagna 

Þegar búið var að velja rannsóknir fyrir samantektina var gögnum úr þeim safnað og þau 

greind. Hver grein var lesin ítarlega og niðurstöður skoðaðar með það í huga að svara 

rannsóknarspurningunni. Höfundar tóku saman helstu niðurstöður rannsókna saman í Excel 

skjal þar sem sjö lykilflokkar voru greindir. Að auki var gerð tafla þar sem helstu upplýsingar 

úr rannsóknagreinunum voru teknar saman. Þetta voru upplýsingar um hverjir höfundar voru, 

nafn rannsóknarinnar, hvenær hún var gefin út og hvar, rannsóknaraðferð, hver tilgangur 

rannsóknarinnar var, hvernig gögnum var safnað, upplýsingar um þátttakendur, niðurstöður og 

takmarkanir rannsóknanna. Þannig voru gögnin kortlögð, dregin saman og niðurstöðurnar 

flokkaðar í viðeigandi kafla til að svara rannsóknarspurningunni. Höfundar höfðu kanadíska 

iðjulíkanið sér til hliðsjónar þegar þeir flokkuðu niðurstöðurnar. Þeir þættir sem höfundar 

horfðu til voru allir þrír þættir iðju: eigin umsjá, tómstundaiðja, umhverfi sem og það sem sést 
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ekki í líkaninu: hlutdeild að iðju (Polatajko o.fl., 2013). Í næsta kafla eru helstu upplýsingar um 

hverja rannsókn dregnar saman í töflu og síðan er greint frá niðurstöðum þeirra í viðeigandi 

köflum hér á eftir.
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður samantektarinnar. Yfirlit yfir greinar 

samantektarinnar er sett fram í töflu 2. þar sem tekin verða fram eftirfarandi atriði: höfundar, 

ár birtingar, titill greinar og land, markmið/tilgangur rannsóknar, rannsóknaraðferð, þýði og 

úrtak rannsóknar, gagnasöfnun og niðurstöður. Því næst verður fjallað um áhrif NPA á iðju og 

þátttöku í eftirfarandi köflum: 1) atvinna og nám, 2) fjölskyldulíf, 3) kynlíf og kyntjáning, 4) 

eigin umsjá, 5) tómstundaiðja, 6) umgjörð og framkvæmd þjónustu og 7) að eiga hlutdeild í 

iðju.  

Tafla 2: Yfirlit rannsóknargreina 

Höfundar  
Ártal 
Titill greinar 
Land 

Rannsóknarsnið/aðferð/ 
Gagnasöfnun 

Markmið/tilgangur 
rannsóknar 

Þátttakendur/þýði/úrtak Skipting í kafla 
út frá 
niðurstöðum 

Ahlström og  
Wadensten 
(2011). 
 
Family members’ 
experiences of 
personal 
assistance given 
to a relative with 
disabilities 
 
Svíþjóð. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Tekin voru einstaklings 
viðtöl við þátttakendur. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna reynslu 
fjölskyldmeðlima á 
persónulegri aðstoð sem 
fullorðnir ættingjar 
þeirra  voru með. 

25 fjölskyldumeðlimir fatlaðra 
einstaklinga.  
Meðal aldur var 47 ára. 
Konur (n=15) 
Karlar (n=10) 

Tómstundaiðja 
 
Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 
 
Að eiga 
hlutdeild í iðju 

Axelsson (2015). 

The Role of the 
External Personal 
Assistants for 
Children with 
Profound 
Intellectual and 
Multiple 
Disabilities 
Working in the 
Children's Home 

Svíþjóð. 

Megindleg og eigindleg 
aðferð. 
Megindlega aðferðin var 
þversniðsrannsókn og í 
eigindlegu aðferðinni var 
notast við leitandi viðtöl. 

60 fjölskyldur svöruðu 
spurningalista sem innihélt 
spurningar um 
fjölskyldutengdar athafnir. 

Viðtöl voru tekin við 11 
fjölskyldur á þeim stað sem 
þau kusu. Viðtöl við 
aðstoðarfólk voru tekin 
símleiðis. 

Tilangur rannsóknarinnar 
var að skoða hlutverk 
aðstoðarfólks barna með 
fjölfötlun á heimilum 
þeirra. 

Þátttakendur í megindlegu 
rannsókninni voru 60 fjölskyldur 
með börn á aldrinum 5-20 ára. 41 
móðir og 29 feður svöruðu. 

Þátttakendur í eigindlegu 
rannsókninni voru 11 foreldrar og 
9 aðstoðarmenn. Börnin voru á 
aldrinum 6-10 ára. níu mæður og 
tveir feður voru í viðtölunum. 

Fjölskyldulíf 
 
Eigin umsjá 
 
Tómstundaiðja 

Bahner  
(2012). 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna upplifun fólks 
með líkamlega fötlun á 
kyntjáningu þeirra. 
 

Viðtalshópur 
10 notendur persónulegrar 
aðstoðar með líkamlega fötlun. 

Kynlíf og 
kyntjáning 
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Legal Rights or 
Simply Wishes? 
The Struggle for 
Sexual 
Recognition of 
People with 
Physical 
Disabilities Using 
Personal 
Assistance in 
Sweden. 

Svíþjóð. 

Viðtöl voru tekin. 
Umræðuhópur á netinu. 

Konur (n=9) 
Karlar (n=1) 

Þátttakendur voru á aldursbilinu 
27 til 40 ára. 

Umræðuhópur á netinu. 
Konur (n=11) með fötlun 
Karlar (n=6) með fötlun 

Þátttakendur voru  á aldurbilinu 
18 til 53 ára. 

Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 

Bahner  
(2016). 
 
Risky business? 
Organizing sexual 
facilitation in 
Swedish personal 
assistance 
services 
  
Svíþjóð. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Greinin er byggð á 
umræðum 10 stjórnenda 
sem skipt var í þrjá 
umræðuhópa. 
 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að varpa ljósi á hvernig 
stjórnendur notendastýrðar 
persónulegrar aðstoðar 
skipuleggja þjónustu sína 
m.t.t. kynlífs og 
kyntjáningar notenda. 

Þátttakendur voru 10 stjórnendur 
notendastýrðrar persónulegrar 
aðstoðar sem höfðu unnið við 
stjórnun í 1½–7 ár. 
Þátttakendurnir voru á aldrinum 
31-53 ára og var skipt í þrjá 
umræðuhópa.  
 
Konur (n=8) 
Karlmenn (n=2) 

Kynlíf og 
kyntjáning 

Boren, Granlund, 
Wilder og 
Axelsson (2016). 

Sweden’s LSS 
and Social 
Integration: An 
Exploration of the 
Relationship 
between Personal 
Assistant Type, 
Activities, and 
Participation for 
Children with 
PIMD 

Svíþjóð. 

Megindleg 
rannsóknaraðferð. 
 
Sendur var spurningalistinn 
child-PFA (Particaption in 
Family Activites) á 
þátttakendur. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna virkni og 
félagslega þátttöku 
fjölfatlaðra barna í 
tengslum við hver veitti 
þjónustuna þ.e. foreldri eða 
utankomandi 
aðstoðarmaður. 

Þátttakendur voru 60 fjölskyldur 
með börn á aldrinum 5-20 ára. 

Fjölskyldulíf 

Ellison, Glazier, 
O’Connell, 
Norton og 
Himmelstein 
(2010). 

Design Features 
for Employment-
Supportive 
Personal 
Assistance 
Services in 
Medicaid 
Programs 

Bandaríkin. 

Blönduð aðferð með 
eigindlegri rannsóknar 
nálgun. 

Bera kennsl á núverandi 
atvinnustuðning í 
persónulegri aðstoð í 8 
mismunandi Medicaid 
áætlunum í 7 ríkjum. 

Spurningarlistar voru lagðir 
fyrir rýnihópa. 

Viðtöl við lykilstarfsmenn. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að veita leiðbeiningar 
fyrir mótun stefnu 
atvinnustuðnings í 
persónulegri aðstoð í 
Medicaid áætlun í 
Bandaríkjunum. 

 

Tveir rýnihópar 
7 notendur persónulegrar aðstoðar 
á vinnualdri. 
3 aðstoðarmenn. 

Viðtöl við fjóra vinnuveitendur 
sem unnu í mannauðsstjórnun eða 
sem heilbrigðisstarfsmenn hjá 
fyrirtæki með 600-13.000 
starfsmenn. 

Atvinna og 
nám 

Gibson, Brooks, 
DeMatteo og 
King  
(2009). 

Consumer-
directed personal 
assistance and 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 

Einstaklings viðtöl voru 
tekin við þátttakendur. 
Hannaður var 
spurningarammi sem átti að 
fanga mat þátttakenda á 
hvernig sambandinu á milli 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna samband milli 
fatlaðs fólks og 
aðstoðarmanna þeirra. 

Þátttakendur voru:  
10 aðstoðarmenn   
Karlar(n=6) 
Konur(n=4) 
Aldur 28-65 ára 
 
10 notendur 
Karlar(n=8) 

Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 
 
Að eiga 
hlutdeild í iðju 
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‘care’: 
perspectives of 
workers and 
ventilator users 

Bandaríkin. 

notenda og aðstoðarmanna 
sé háttað. 

Konur(n=2) 
Aldur 24-73 ára 

Granitz, Reine, 
Sonnander og 
Winblad  
(2016). 
 
Do personal 
assistance 
activities promote 
participation for 
persons with 
disabilities in 
Sweden? 
 
Svíþjóð. 

Lýsandi samanburðar 
rannsókn. 
 
Spurningarlistar voru lagðir 
fyrir þátttakendur. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna hvernig 
persónuleg aðstoð í Svíþjóð 
stuðli að þátttöku fatlaðs 
fólks í samanburði við 19. 
gr. Samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks.  
 

Spurningalisti var sendur til allra 
þeirra sem hlutu ríkisstyrki frá 
Sænsku 
almannatryggingastofnuninni 
(SSIA). 

Þátttakendur voru 15.289. 
Konur=69% 
Karlar=65% 
Börn (0-19 ára)= 19% 
Fullorðnir (20-64 ára)= 64% 
Fullorðnir (65 ára og eldri)= 17%. 

Eigin umsjá 
 
Tómstundaiðja 

Hultman, Forinder 
og Pergert  
(2016). 

Assisted 
normality- a 
grounded theory 
of adolescent’s 
experiences of 
living with 
personal 
assistance. 

Svíþjóð. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Viðtöl voru tekin við hvern 
og einn þátttakenda. 

Viðtölin voru 35 -80 
mínútur. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna hvernig 
unglingar með fötlun 
upplifa daglegt lif með 
notendastýrði persónulegri 
aðstoð. 

Þátttakendur voru 16 unglingar. 

Karlar (n=10) 

Konur(n=6) 

Aldur þátttakenda var frá 16 ára 
til 21 árs. 

Tómstundaiðja 
 
Að eiga 
hlutdeild í iðju 

Jenhaug og 
Askheim (2018). 

Empowering 
Parents as Co-
producers: 
Personal 
Assistance for 
Families with 
Disabled Children 

Noregur. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Viðtölin voru hálfstöðluð, 
þau voru 1 til 1 ½ 
klukkustund. 

Tekin voru viðtöl við sjö 
foreldra í tveimur hópum – 
þriggja og fjögurra manna. 
Tekin voru viðtöl við fjóra 
foreldra sér. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna upplifun 
fjölskyldna með fötluð börn 
af notendastýrði 
persónulegri aðstoð og 
ferlinu við að fá aðstoðina. 

11 foreldrar (fjórir feður og sjö 
mæður) frá 9 fjölskyldum. 
Fjölskyldurnar voru með börn á 
aldrinum 2-16 ára. Þrjú börn voru 
á táningsaldri en hin voru yngri. 
Börnin voru með margvíslegar 
skerðingar. 

Fjölskyldulíf 
 
Tómstundaiðja 
 
Að eiga 
hlutdeild í iðju 

Katzman, Kinsella 
og Polzer  
(2019). 

‘Everything is 
down to the 
minute’: clock 
time, crip time 
and the relational 
work of self-
managing 
attendant services 

England. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Hálfstöðluð viðtöl voru 
tekin. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að skilja hvernig 
notendur persónulegrar 
aðstoðar og stuðningsaðilar 
þeirra skipulögðu og 
stjórnuðu þjónustunni.  

Þátttakendur voru 19 
einstaklingar, þar af 11 notendur, 
þrír aðstoðarmenn, tveir 
stjórnendur og einn bókari. 

Notendur voru á aldrinum 24 til 
75 ára. 

Atvinna og 
nám 
 
Eigin umsjá 
 
Tómstundaiðja 
 
Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 
 
Að eiga 
hlutdeild í iðju 
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Manji  
(2018). 

‘It was clear from 
the start that 
(SDS) was about 
a cost cutting 
agenda.’ 
Exploring 
disabled people’s 
early experiences 
of the 
indroduction of 
Self-Directed 
Support in 
Scotland. 

Skotland. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Hálfstöðluð viðtöl voru 
tekin við þátttakendur. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að fanga reynslu 
notenda á notendastýrði 
persónulegri aðstoð 
fljótlega eftir að þjónustan 
var samþykkt og komið á 
laggirnar í Skotlandi. 

13 fatlaðir einstaklingar sem hlutu 
notendastýrða þjónustu. 

Konur (n=6) 
Karlar (n=7) 

Þátttakendur voru á aldrinum 32 
til 67 ára. 

Tómstundaiðja 
 
Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 

Mitchell, 
Beresford, 
Brooks, Moran og 
Glendinning 
(2016). 

Taking on choice 
and control in 
personal care and 
support: The 
experiences of 
physically 
disabled young 
adults 
 
 
England. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Hálfstöðluð viðtöl voru 
tekin við þátttakendur sem 
vörðu 60-90 mínútur. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna hvort 
persónuleg aðstoð gæfi 
líkamlega fötluðu ungu 
fólki meiri stjórn á 
þjónustunni sem það hlaut 
og hvort þeir þyrftu meiri 
eða öðruvísi aðstoð en 
fatlaðir fullorðnir 
einstaklingar sem notast við 
persónulega aðstoð.  

23 þátttakendur á aldrinum 19 til 
29 ára. 

Konur (n=14) 
Karlar (n=9) 

Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 

Neri, Wong og 
Harrington 
(2012). 
 
Barriers to Use of 
Workplace 
Personal 
Assistance 
Services to 
Support 
Employment in 
California. 

Bandaríkin. 

Lýsandi rannsókn. 
Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Hálfstöðluð símaviðtöl voru 
tekin. 

Viðtölin tóku 30-45 
mínútur. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna notkun og 
takmarkanir notendastýrðar 
persónulegar aðstoðar á 
vinnustað. 

Þátttakendur voru 24 
lykilstarfsmenn sem störfuðu sem 
embættismenn og unnu að 
áætlanagerð persónulegrar 
aðstoðar.  

 

Atvinna og 
nám 
 
Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 

Solovieva, 
Wallsh, Hendricks 
og Dowler  
(2010). 

Workplace 
Personal 
Assistance 
Services for 
People with 
Disabilities: 
Making 
Productive 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
 
Símakönnun við notendur 1 
ári eftir þeir höfðu leitað til 
JAN (eftirfylgni). 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna upplifun á 
vinnuaðstæðum hjá 
einstaklingum sem nýttu 
sér þjónustu persónulegrar 
aðstoðar og leituðu til JAN 
(Job Acommodation 
Network), sem sérhæfir sig 
í að aðstoða fatlaða á 
vinnumarkaði. 

45 fatlaðir einstaklingar sem nýttu 
sér þjónustu persónulegrar 
aðstoðar og leituðu til JAN (Job 
Acommodation Network). 

Konur 76% 
Karlar 24% 
26-35 ára 24% 
36-45 ára 22% 
46-55 ára 38% 
56-65 ára 16% 

Atvinna og 
nám 
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Employment 
Possible  

Bandaríkin. 

Swaine, Parish, 
Igdalsky og 
Powell  
(2016). 

Consumers’ and 
workers’ 
perspectives about 
consumer-directed 
services in the 
United States 

Bandaríkin. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 
Grunduð kenning var notuð 
við greiningu gagna. 

Hálfstöðluð viðtöl voru 
tekin í gegnum síma. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna viðhorf og 
reynslu á notendastýrðri 
persónulegri aðstoð frá 
notendum og 
starfsmönnum. 

 

20 notendur notendastýrðar 
persónulegrar aðstoðar og 15 
aðstoðarmenn. Konur (n=27) 
Karlar (n=8) 
20-29 (n=3) 
30-39 (n=2) 
40-49 (n=6) 
50-59 (n=10) 
60-69 (n=10) 
70-79 (n=4) 

Atvinna og 
nám 
 
Eigin umsjá 
 
Tómstundaiðja 
 
Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 
 
Að eiga 
hlutdeild í iðju 

Wadensten og 
Ahlström (2009). 

Ethical Values in 
Personal 
Assistance: 
Narratives of 
People with 
Disabilities 

Svíþjóð. 

Eigindleg rannsóknaraðferð. 

Hálfstöðluð viðtöl voru 
tekin við þátttakendur á 
heimilum þeirra.  
 
Hvert viðtal var u.þ.b. 90 
mínútur. 

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að kanna upplifun 
einstaklinga sem búa við 
mikla líkamlega skerðingu 
og nýta sér persónulega 
aðstoð á eigin heimili á 
þjónustunni sem þeir hljóta. 
Þar sem megináhersla var 
lögð á siðferðislega þætti 
sem lýst er í sænskum 
fötlunarlögum, þ.e., 
sjálfstæði, áhrif, 
sjálfsvirðingu og þátttöku.  

26 fatlaðir einstaklingar sem 
höfðu nýtt sér þjónustu 
persónulegrar aðstoðar í a.m.k. 
þrjá mánuði 

Konur (n=15) 
Karlar (n=11) 

Fjölskyldulíf 
 
Umgjörð og 
framkvæmd 
þjónustu 

	

3.1 Niðurstöður heimildaleitar 

Rannsóknargreinarnar voru frá fimm löndum, þ.e. Bandaríkjunum (n=5), Englandi (n=2), 

Noregi (n=1), Skotlandi (n=1) og Svíþjóð (n=8). Þrettán rannsóknir voru framkvæmdar með 

eigindlegri rannsóknaraðferð, tvær voru megindlegar, ein samanburðarrannsókn og ein notaðist 

við blandaða aðferð. Rannsóknirnar voru frá tímabilinu 2009-2019. Þátttakendur rannsóknanna 

voru ýmist notendur þjónustunnar, aðstoðarmenn þeirra, foreldrar barna sem eru með NPA, 

stjórnendur NPA miðstöðva eða aðstandendur notenda. 

3.2 Atvinna og nám 

Fimm rannsóknir gerðu grein fyrir áhrifum NPA á atvinnu og/eða nám notenda. Þrjár 

þeirra fjölluðu ýtarlega um NPA og atvinnu (Ellison, Glazier, O’Connell, Norton og 

Himmelstein, 2010; Neri, Wong og Harringston, 2012; Solovieva, Wallsh, Hendricks og 
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Dowler, 2010), en í  tveimur þeirra var aðeins nefnt í stuttu máli að þjónustan gæfi notendum 

möguleika á að sækja sér menntun og/eða fara út á vinnumarkað (Katzman, Kinsella og 

Polzer, 2019; Swaine, Parish, Igdalsky og Powell, 2016). Niðurstöðurnar sýndu að með NPA 

urðu verkefni tengd vinnu aðgengilegri og takmarkanir á vinnustað minnkuðu. Notendur 

greindu frá því að munur væri á færni þeirra á vinnustað vegna aðstoðarinnar og í kjölfarið 

mátu þeir svo sína eigin starfshæfni aukast (Solovieva o.fl., 2010). Greint var frá að notendur 

NPA töldu það mikilvægt að fá persónulega aðstoð í vinnuumhverfi sínu. Hvort sem það var 

aðstoð við að gera sig til fyrir vinnu, hjálp við flutning í og úr vinnu, borða hádegismat eða 

aðstoð við aðrar persónulegar athafnir í vinnunni. Allt voru þetta athafnir sem vinnuveitendur 

voru ekki skyldugir að sjá um (Ellison o.fl., 2010).  

Hindranir sem komu í ljós voru til dæmis þær að vinnuveitendur notenda höfðu áhyggjur 

af hegðun aðstoðarmanna þeirra, s.s. tengt óviðeigandi klæðnaði, farsímanotkun og 

óviðeigandi samskiptum við aðra starfsmenn. Að auki fannst þeim viðvera aðstoðarmannanna 

óþægileg þegar rætt var um trúnaðar- eða einkaupplýsingar vinnustaðarins (Ellison o.fl., 

2010). Í rannsókn Neri, Wong og Harringston (2012) var talað við stjórnendur fyrirtækja sem 

veita NPA á vinnustað. Stjórnendur greindu frá að þekkingarleysi notenda á þeirri þjónustu 

sem var í boði væri til dæmis hindrun. Notendur vissu ekki af því að þeir gætu sótt um NPA á 

vinnustað eða notað núverandi aðstoð í vinnu. Umgjörð þjónustunnar var einnig hindrandi. 

Notendum voru aðeins veittir ákveðnir tímar á mánuði í NPA og ef notendur notuðu 

þjónustuna í vinnu kom það niður á þeim tímum sem þeir gátu nýtt sér heima fyrir. Þar að 

auki voru ekki veittir auka tímar fyrir þjónustuna í vinnu en notendur þurftu hugsanlega bara 

aðstoð við að fara á klósettið eða borða hádegismat. Því gat reynst erfitt fyrir notendur að 

finna aðstoðarmann sem var tilbúinn að vinna aðeins einn klukkutíma eða skemur. 

Aðstoðarmenn fengu hvorki bensínpening né var þeim borgað fyrir þann tíma sem fór í að 
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ferðast í eða úr vinnu og því var ekki hagkvæmt fyrir aðstoðarmennina að ferðast mikið til að 

koma sér í vinnuna (Neri o.fl., 2012). 

3.3 Fjölskyldulíf 

Fjórar rannsóknir nefna áhrif NPA á fjölskyldulíf. Foreldrar greindu frá því að slík aðstoð 

hafi hjálpað þeim að lifa sem eðlilegustu fjölskyldulífi og stutt barnið í að vera partur af 

fjölskyldunni. Vegna aðstoðarinnar gátu börnin verið meira heima og þannig tekið meiri þátt í 

fjölskyldulífinu. Þar að auki ýtir þjónustan undir að foreldrar geti sótt vinnu, hvílst eða gert 

sér eitthvað til ánægju (Jenhaug og Askheim, 2018; Axelsson, 2015). Í tveimur 

rannsóknunum var greint frá því að án NPA geti fjölskyldur ekki farið í frí saman (Jenhaug og 

Askheim, 2018; Wadenten og Ahlström, 2009).  

Hjá fullorðnum einstaklingum sem notast við NPA kom fram að aðstoðin hjálpaði þeim 

að uppfylla hlutverk sitt heima fyrir og í fjölskyldulífinu. Sumir upplifðu þó aðstoðina á 

neikvæðan hátt og fannst aðstoðin ógna hlutverki þeirra og stöðu innan fjölskyldunnar 

(Wadenten og Ahlström, 2009).  

Í rannsókn þar sem rannsökuð var virkni og félagsleg þátttaka barna út frá því hver veitti 

þeim þjónustuna kom í ljós að aðstoðarmaður sem ekki var fjölskyldumeðlimur var líklegri til 

að aðstoða barnið í félagslegri virkni eins og að leika við önnur börn eða stunda 

tómstundaiðju. Ef aðstoðarmaðurinn var fjölskyldumeðlimur var líklegra að hann aðstoðaði 

barnið frekar við aðrar athafnir eins og til dæmis borða morgunmat (Boren, Granlund, Wilder 

og Axelsson, 2016). 

3.4 Eigin umsjá 

Fjórar rannsóknir greindu frá áhrifum NPA á eigin umsjá. Þátttakendur einnar rannsóknar 

greindu frá að það tæki langan tíma fyrir þá að gera sig til og því hefðu þeir oft ekki sama val 

og ófatlaðir. Mikil orka og tími fer í undirbúning og því getur skipt sköpum að hafa 
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aðstoðarmann sem hjálpar notendum við eigin umsjá og athafnir daglegs lífs. NPA hafði 

jákvæð áhrif á þátttöku notenda í athöfnum daglegs lífs (Katzman, Kinsella og Polzer, 2019). 

Notendur nefndu að NPA hjálpi þeim við daglegar athafnir, s.s. við klæðnað, böðun, flutning, 

sem og við eldamennsku og heimilisþrif (Swaine, Parish, Igdalsky og Powell, 2016). 

Í rannsókn Katzman og félaga (2019) kom fram að með hefðbundinni þjónustu fá 

notendur einungis aðstoð við böðun og klæðnað, en með NPA fá þeir aðstoð við allt sem 

notandi vill og þarf að gera, þar með talið eldamennsku og þrif. Með NPA eru notendur ekki 

bundnir dagskrá annarra eða stofnanna, heldur ráða ferðinni sjálfir (Katzman o.fl., 2019). Í 

rannsókn Swaine o.fl. (2016) sögðu notendur frá því að með þjónustunni gátu þeir búið á 

eigin heimili í stað þess að neyðast til að búa á sambýli eða hjúkrunarheimili. 

Tvær rannsóknir greindu frá áhrifum NPA á eigin umsjá hjá börnum. Niðurstöður sýndu 

að NPA styður börn við daglega rútínu og athafnir eins og t.d að klæða sig, að borða, baðast, 

greiða sér og við að hafa samskipti við aðra (Axelsson, 2015). Samkvæmt 

samanburðarrannsókn Granitz, Reine, Sonnander og Winblad (2016) fá börn meiri 

persónulega aðstoð heldur en fullorðnir við eigin umsjá, líkt og við persónulegt hreinlæti, 

lyfjatöku og eftirlit og einnig við nám og leik. 

Kynlíf og kyntjáning 

Tvær rannsóknir greindu frá áhrifum NPA á kyntjáningu og kynlíf. Í rannsókn Bahner 

(2012) var greint frá því að á unglingsárunum þegar notendur búa heima hjá foreldrum sínum 

og eru með NPA getur það reynst þeim erfitt að kanna og þroska kynhneigð sína. Hvort sem 

það er notandinn einn, með öðrum aðila eða í félagslegum aðstæðum eins og fara í partý þar 

sem kynferðislegir möguleikar eru. Þátttakendur greindu frá því að aðstoðin sem þeir fengu í 

kringum kynlíf væri við að afklæðast, setja sig í stellingar, setja á klámmynd, setja upp 

smokka eða aðstoð við önnur hjálpartæki. Hinsvegar lentu þeir stundum í því að þeir fengu 
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ekki aðstoð við þessi atriði. Notendur töldu mikilvægt þegar þeir réðu inn aðstoðarmann að 

þeir gætu treyst aðstoðarmanninum svo hægt væri að ræða um um kynlíf. Notendur sóttust 

eftir að hafa aðstoðarmann af sama kyni og töldu það mikilvægt varðandi aðstoð til dæmis við 

rakstur á kynfærum. Notendur nefndu að þegar þeir væru með persónulega aðstoðarmenn inni 

á heimilum sínum takmarkaði það möguleikana fyrir þá að vera hvatvísir og tjá sig 

kynferðislega vegna ákveðinna siðferðisreglna varðandi hvernig þeir eigi að haga sér í 

kringum aðra. Hindranir sem fatlað fólk mætir þegar kemur að kynlífi einskorðast ekki við 

skort á laga- og reglugerðum NPA heldur eru einnig áhrif af félagslegum og menningarlegum 

þáttum, þar sem litið er á kynlíf fatlaðs fólks sem „tabú“ og oft ekki litið á fatlað fólk sem 

kynverur (Bahner, 2012). 

Rannsókn Bahner (2016) skoðaði hvernig yfirmenn NPA miðstöðva skipulögðu þjónustu 

sína með tilliti til kynlífs og kyntjáningar notenda þjónustunnar. Í ljós kom að einungis einn af 

þátttakendunum hafði frætt starfsfólk sitt um stefnu fyrirtækisins þegar kom að kynlífi og 

NPA. Einn stjórnandi lýsti notanda þjónustunnar sem var mjög opinn með kynferðislegar 

þarfir sínar og ræddi slíkt við einn aðstoðarmann sinn. Aðstoðarmaðurinn leitaði til síns 

yfirmanns sem ráðlagði honum hvernig skyldi snúa sér í þeim málum. Aðstoðarmaðurinn gat 

svo hjálpað sínum skjólstæðingi með því að kaupa kynlífstæki og koma skjólstæðingnum í 

stellingar svo hún gæti stundað sjálfsfróun upp á eigin spýtur. Þessi ákveðni starfsmaður hafði 

unnið lengi með notandanum þannig að ákveðið traust ríkti á milli þeirra. Ekki voru allir 

þátttakendur sammála um það hvort að aðstoð við kynlíf væri grundvallarréttindi þar sem að 

sænsk lög um málefni fatlaðs fólks nefndu kynlíf ekki sem grundvallarþörf. Þátttakendur 

ræddu aðstæður sem upp gætu komið þar á meðal að þjónustunotandi bæði aðstoðarmann um 

aðstoð við að skoða klám á netinu, en skiptar skoðanir voru um málið. Einn þátttakandi taldi í 

lagi ef að aðstoðarmenn neituðu að verða við þess háttar beiðnum þar sem að þeir yrðu útsettir 
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fyrir því að sjá eitthvað sem þeir kærðu sig ekki um. Annar þátttakandi sagði að aðstoðarmenn 

þyrftu að vera tilbúnir til þess að framkvæma verk sem þeim gætu þótt óþægileg (Bahner, 

2016). 

3.5 Tómstundaiðja 

Áhrif NPA á tómstundaiðju notenda voru nefnd í átta rannsóknum. Greint var frá einhvers 

konar áhrifum þjónustunnar á tómstundaiðju hjá öllum aldurshópum: börnum, unglingum og 

fullorðnum. Aðstandendur notenda greindu frá því að aðstoðin veitti notendum  

tækifæri á að lifa eðlilegu lífi og frelsi til að eiga félagslíf, sinna tómstundum og ferðast 

(Ahlström og Wadensten, 2011). Í samanburðarrannsókn sem bar saman þátttöku notenda 

eftir kyni og aldri kom fram að fullorðnir fá meiri persónulega aðstoð við virkni heima við, 

tómstundaiðju og félagslegt samneyti en börn (Granitz, Reine, Sonnander og Winblad, 2016). 

Í rannsókn Axelsson (2015) sem skoðaði hlutverk aðstoðarmanna fjölfatlaðra barna kom 

fram að NPA styður börn við leik og tómstundir. Þrjár rannsóknir af átta nefndu áhrif NPA á 

tómstundir unglinga. Með persónulegri aðstoð gátu unglingar tekið þátt í sömu athöfnum og 

jafnaldrar þeirra eins og t.d að fara út að skemmta sér með vinum sínum. Aðstoðin hjálpaði 

þeim að hafa samband við vini sína sem og að hún gaf þeim tækifæri á að geta stundað 

líkamsrækt (Katzman, Kinsella og Polzer, 2019; Jenhaug og Askheim, 2018; Hultman, 

Forinder og Pergert, 2016). Hjá fullorðnum var greint frá því að þjónustan hjálpaði þeim að 

stunda þá iðju sem þeir hefðu ánægju af eins og að fara á listasöfn, kaffihús eða sinna 

garðyrkju (Swaine, Parish, Igdalsky og Powell, 2016; Manji, 2018). 

3.6 Umgjörð og framkvæmd þjónustu 

Tíu rannsóknir fjölluðu um umgjörð og framkvæmd þjónustunnar. Þetta voru atriði sem 

til að mynda snéru að aðstoðarmönnum notenda, starfsreglum þeirra og skort á fjármagni til 

að veita þjónustuna. Þegar kom að atriðum sem tengdust aðstoðarmönnum notenda var það 



	

	 23	

notendum mikilvægt að fá að ráða hver veitti þeim þjónustuna. Það veitti öryggi að fá að ráða 

hver kæmi inn á heimili þeirra (Swaine, Parish, Igdalsky og Powell, 2016). Við ráðningu 

aðstoðarmanna huguðu notendur að ýmsum atriðum eins og að aðstoðarmaðurinn væri á 

svipuðum aldri og hefði svipuð áhugamál væri þess kostur (Mitchell, Beresford, Brooks, 

Moran og Glendinning, 2016). Einnig kom það fram að notendur kusu oft að ráða 

aðstoðarmann af sama kyni, t.d. vegna persónulegrar líkamlegrar aðstoðar líkt og rakstur á 

kynfærum (Mitchell o.fl., 2016; Bahner, 2012).  

Í rannsóknunum komu einnig fram ýmiss vandamál varðandi aðstoðarmenn sem hindruðu 

þátttöku þjónustunotenda í iðju. Þetta voru atriði eins og ef aðstoðarmenn höguðu sér 

ófagmannlega, gerðu lítið úr beiðnum notenda eða notendum sjálfum (Gibson, Brooks, 

DeMatteo og King, 2009). Aðstoðarmenn voru ekki alltaf áreiðanlegir og mættu sumir illa og 

sinntu verkum sínum ekki sem skyldi (Swaine o.fl., 2016). Mikilvægt var að aðstoðarmenn 

virtu óskir þeirra, sem þeir gerðu oftast, en því miður kom það fyrir að þeir gerðu það ekki 

(Wadensten og Ahlström, 2009; Ahlström og Wadensten, 2011). Þegar aðstoðarmenn virtu 

tíma og aðstæður notenda gekk þjónustan betur og opnaði fyrir möguleika notenda á þátttöku 

í ýmsum atriðum (Katzman, Kinsella og Polzer, 2019). Að finna góðan aðstoðarmann gat 

verið flókið verkefni og því kom það fyrir að notendur óttuðust að missa góða aðstoðarmenn 

sem þeir treystu (Wadensten og Ahlström, 2009).  

Umgjörð þjónustunnar gat haft hamlandi áhrif á fulla þátttöku í athöfnum daglegs lífs og 

þurftu notendur stundum að velja og hafna hvaða athafnir þeir vildu að þjónustan færi í. Þetta 

var vegna skorts á fjármagni til að borga aðstoðarmönnum og skort á útveguðum 

þjónustutímum til notenda (Katzman o.fl., 2019; Manji, 2018; Neri, Wong og Harrington, 

2012; Wadensten og Ahlström, 2009).Vegna takmarkaðra þjónustutíma til notenda þurftu 

notendur að skipuleggja vel fyrirfram þá þjónustu sem þeir vildu fá þann daginn (Katzman 

o.fl., 2019). Bent var einnig á að skortur á þjónustutímum hafði áhrif á stjórn notenda á lífi 
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þeirra. Dæmi um það var að notandi þurfti að haga svefnrútínu sinni eftir vinnutíma 

aðstoðarmanns síns, þar sem aðstoðarmaðurinn var búinn að vinna klukkan níu á kvöldin 

(Wadensten og Ahlström, 2009). 

3.7 Að eiga hlutdeild í iðju 

Sex rannsóknir af 17 greindu frá því að þjónustan ýtti undir að eiga hlutdeild í iðju. Bæði 

notendur og aðstandendur notenda töluðu um að aðstoðarmaðurinn væri ,,hendur og fætur’’ 

notandans. Greint var frá því að NPA gerði notendum kleift að kjósa þá iðju sem þeir gátu 

ekki með hefðbundinni þjónustu. Í rannsókn Ahlström og Wadensten (2011) greindu 

aðstandendur frá því að NPA þýddi frelsi fyrir notandann og að þjónustan veitti þeim tækifæri 

til að taka þátt í félagslegum aðstæðum og vera hluti af samfélaginu. 

Þátttakendur í rannsókn sem beindist að unglingum og reynslu þeirra á NPA lýstu því 

hvernig aðstoðin hjálpaði þeim að eiga líf. Dagskráin væri byggð á lífi notandans og þeir réðu 

hvað væri gert og hvenær (Katzman, Kinsella og Polzer, 2019). NPA gaf unglingum meira 

frelsi og tækifæri til að vera sjálfstæðir (Hultman o.fl., 2016; Jenhaug og Askheim, 2018). 
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4 Umræður 

Markmið þessarar heimildasamantektar var að skoða hver áhrif NPA eru á iðju 

þjónustunotenda og þátttöku þeirra í samfélaginu. Niðurstöður samantektarinnar benda til að 

NPA ýti undir iðju og þátttöku þjónustunotenda í samfélaginu á ýmsum sviðum, en þó eru 

hindranir til staðar sem hamla tækifæri til þátttöku á öðrum. Niðurstöður verða nú dregnar 

saman, túlkaðar og settar í víðara samhengi. Einnig verða sett fram hagnýt gildi 

samantektarinnar sem og takmarkanir hennar. Að lokum verða settar fram tillögur að 

framtíðarrannsóknum sem tengjast málefninu.  

NPA hefur áhrif á fjölskyldulíf bæði barna og fullorðinna sem notast við þjónustuna 

samkvæmt niðurstöðum samantektarinnar. Athyglisvert var að einungis var rætt við foreldra í 

þeim rannsóknum þar sem börn fengu þjónustuna en álit barnanna sjálfra kom ekki fram. Þó 

kom fram í einni rannsókn sjónarhorn unglinga (Hultman, Forinder og Pergert, 2016). Velta 

má fyrir sér hvort þetta gæti stafað af því að foreldar ráði þjónustunni fyrir börn sín og hvort 

þjónustan beinist þá hugsanlega meira að þörfum foreldranna sjálfra. Þegar börn komast á 

unglingsárin fara þau að sækjast eftir meira sjálfstæði (Sanders, 2013) og gæti það verið 

ástæðan fyrir því að raddir þeirra heyrast meira þar sem þau stjórna þjónustunni í meira mæli. 

Misjafnt er á milli landa hvort börn hafi aðgang að þjónustu á við NPA og hvernig henni er þá 

háttað. Þess má geta að allar þær rannsóknir sem snéru að börnum voru frá norðurlöndunum 

(Jenhaug og Askheim, 2018; Boren, Granlund, Wilder og Axelsson, 2016; Axelsson, 2015; 

Ahltröm og Wedensten, 2009). Í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Englandi geta foreldrar 

fatlaðra barna fengið þjónustuna (Samband Íslenskra sveitafélaga, 2018; Gov.uk, e.d.; 

Jenhaug og Askheim, 2018). Í Danmörku er þjónustan ekki í boði fyrir 18 ára og yngri þar 

sem notandinn þarf að geta sinnt verkstjórahlutverki og stjórnað þjónustunni sjálfur (Samband 
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íslenskra sveitafélaga, 2018). Hér á landi er NPA í boði fyrir börn en forráðamenn geta aðeins 

verið umsýsluaðilar eða aðstoðarverkstjórar (Félagsmálaráðuneytið, 2019). 

Á síðu NPA miðstöðvarinnar má finna reynslusögur frá notendum á þjónustunni sem styðja 

við niðurstöður þessarar heimildasamantektar. Móðir drengs lýsir því hvernig  líf 

fjölskyldunnar hafi breyst til muna og hvernig líf drengsins varð einfaldara og miklu 

skemmtilegra með tilkomu NPA. Sem dæmi má nefna þá á sonur hennar nú möguleika á að 

framkvæma sjálfur athafnir daglegs lífs, taka þátt í leik þegar hann vill og taka þátt í sömu 

athöfnum og systkini hans (NPA miðstöðin, e.d.c). Þrátt fyrir að foreldrar eða aðstandendur 

fatlaðra barna geti verið notendur og þannig ráðið hvernig þjónustan fer fram er þó mikilvægt 

að huga að því að börn eiga rétt á að segja sínar skoðanir samkvæmt samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barna (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013).  

Niðurstöður samantektarinnar benda til að NPA veiti fötluðu fólki tækifæri til að taka þátt 

á vinnumarkaðnum þó borin hafi verið kennsl á ákveðin vandamál því tengdu s.s. notendum 

var ekki úthlutað nægilega mörgum þjónustutímum, þekkingarleysi notenda af NPA og hvað 

þeir geta notað þjónustuna í (Neri, Wong og Harrington, 2012). Að taka þátt á vinnumarkaði 

er stórt hlutverk í lífi mannsins og eyðum við mest öllum fullorðins árum okkar í vinnu. Með 

vinnu skapast tækifæri til að taka þátt í samfélaginu og leggjum af mörkum til samfélagsins 

(UN General Assembly, 2007). Gildi vinnu eru mismunandi á milli einstaklinga en til að 

mynda uppfyllir hún félagslega þörf einstaklinga og veitir ánægju (Smola og Sutton, 2002). 

Þrátt fyrir að vinna skipi stórann sess í lífi fólks virðist vera að ekki ekki margir fatlaðir séu á 

vinnumarkaði (Lysaght, 2010). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

kveður á um að stuðla eigi að því að fatlað fólk hafi tækifæri til þess að vinna (Sameinuðu 

þjóðirnar, 2007/2016). Friðrik Sigurðsson verkefnastjóri hjá landsamtökum Þroskahjálp 

bendir á atvinnuþátttaka fatlaðra sé lítil hér á landi og séu allar tilraunir mikilvægar til að 
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finna leiðir og tækifæri fyrir fatlað fólk til þess að taka þátt á vinnumarkaði (Friðrik 

Sigurðsson, 2016). Tilkoma NPA á Íslandi ætti að geta ýtt undir að fatlað fólk geti tekið þátt á 

vinnumarkaði í auknum mæli ef það er vilji þess.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kveður ekki aðeins á um rétt 

fatlaðs fólks til vinnu heldur einnig til náms, en skýr viðmið eru þar sett fram fyrir 

aðildarríkin en þau eru að ,,aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til menntunar. Þau skulu, 

í því skyni að þessi réttur megi verða að veruleika án mismununar og þannig að allir hafi jöfn 

tækifæri, koma á menntakerfi á öllum skólastigum án aðgreiningar" (Sameinuðu þjóðirnar, 

2007/2016, 24.gr.). Í samantektinni fundust aðeins tvær rannsóknir sem nefndu áhrif NPA á 

þátttöku notenda í námi, en báðar bentu þær til að NPA væri gagnlegt notendum til að stunda 

nám (Katzman, Kinsella og Polzer, 2019; Swaine, Parish, Igdalsky og Powell, 2016). Börn og 

fullorðnir einstaklingar skulu eiga aðgang að menntun við hæfi (Þroskahjálp, e.d.).  

Niðurstöður samantektarinnar gáfu einnig til kynna að NPA hefði jákvæð áhrif á tækifæri 

notenda til að stunda tómstundaiðju sem var þeim mikilvæg og þeir hefðu annars ekki getað 

stundað. Að stunda tómstundaiðju hefur jákvæð áhrif á lífsánægju, vellíðan og líkamlega og 

andlega heilsu (Cassidy, 1996). Líkt og með tómstundaiðju greindu rannsóknir frá að NPA 

hafði jákvæð áhrif á eigin umsjá notenda við athafnir í daglegu lífi, s.s. klæðnað, böðun, 

flutning, eldamennsku og heimilisþrif. Án aðstoðar hefði fatlað fólk ekki sama val og aðrir, en 

með þjónustunni fengu notendur tækifæri að geta sinnt iðju til jafns við aðra. Áhugavert var 

að sjá að að börn fá meiri persónulega aðstoð við eigin umsjá heldur en fullorðnir og að 

fullorðnir að fá meiri persónulega aðstoð við tómstundaiðju heldur en börn (Granitz, Reine, 

Sonnander og Winblad, 2016). Samt sem áður er leikur barna afar mikilvægur þar sem að 

hann stuðlar að félags-, tilfinninga-, vitsmuna- og líkamlegum þroska þeirra (Nidirect 

government services, e.d.). 
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Þrátt fyrir jákvæð áhrif NPA á eigin umsjá eru þó vandamál á ákveðnum sviðum s.s. tengt 

kynlífi. Lítið hefur verið fjallað um kynlíf fatlaðra hér á landi en telja höfundar vera ríka 

ástæðu til þess að fjallað sé meira um þessi málefni. Báðar rannsóknirnar sem snéru að kynlífi 

og kyntjáningu voru framkvæmdar í Svíþjóð af sama höfundi. Fram kom að þar í landi líkt og 

hérlendis var ekki minnst á kynlíf og kyntjáningu í lögum og reglugerðum um NPA (Bahner, 

2016; lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018; reglugerð 

um notendastýrða persónulega aðstoð nr.1250/2018). Niðurstöður bentu til þess að málefni 

tengd kynlífi væru notendum hugleikið og ekki var litið á þá sem kynverur (Bahner, 2012). 

Hins vegar veltu yfirmenn NPA miðstöðva málefninu lítið fyrir sér og fræddu starfsmenn sína 

alla jafna ekki um málefnið (Bahner 2016). 

Í nýlegri íslenskri rannsókn lýstu fötluð ungmenni frá því að þeir finndu fyrir því að fólk 

héldi að fatlað fólk gæti ekki stundað kynlíf eða átt ástarlíf (Hrafnhildur Snæfríðar- og 

Gunnarsdóttir, 2019). Kynvitund er ,,tabú’’ málefni innan þjónustu fyrir fatlað fólk sem gerir 

málefnið viðkvæmt bæði fyrir notendur og aðstoðarfólk þess (Bahner, 2015). Unglingsárin 

einkennast af miklum breytingum og þroska, þar sem kynvitund þróast og áhugi á að prófa sig 

áfram í athöfnum tengdum kynlífi eykst (Avery og Lazdane, 2010). Kynheilbrigði er hluti af 

almennu heilbrigði og vellíðan (María Jónsdóttir og Guðrún Þorsteinsdóttir, 2017) og kynlíf 

er ein af grunnþörfum einstaklinga og tengist þörf þeirra fyrir nálægð (Júlíanna Hansdóttir og 

Gunnhildur Gísladóttir, 2003). Því er brýnt að auka kynlífstengda umræðu til að almenningur 

og stjórnvöld viðurkenni fatlað fólk sem kynverur.  

Áhugavert er að umgjörð og framkvæmd þjónustunnar gat verið hamlandi þáttur fyrir iðju 

og þátttöku notenda. Þessar hindranir mátti til dæmis tengja við stjórnsýsluna í kringum 

þjónustuna, þ.e. skorti á fjármagni og úthlutuðum þjónustutímum. Leiða má líkur að því að 

þessi tvö atriði tengist, þ.e.a.s. skortur á þjónustutímum sé vegna skorts á fjármagni en kom 

það þó ekki fram í neinni rannsókninni. Hér á landi er kostnaði vegna heildarvinnutímafjölda 
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skipt á milli sveitafélags (75%) og ríkis (25%) (reglugerð um notendastýrða persónulega 

aðstoð nr.1250/2018). Áhugavert væri að vita hvort sveitafélög og/eða ríki geti staðið undir 

kostnaði þjónustunnar og hvort skortur á fjármagni og þjónustutímum sé einnig veruleiki hér 

á landi. Ef raunveruleikinn er sá að sveitafélög eða ríki hafi ekki nægt fjármagn til að veita 

þjónustuna mætti draga þá ályktun að það hafi veruleg áhrif á iðju og þátttöku íslenskra 

notenda. Ef fatlað fólk er útilokað frá iðju vegna stjórnsýslulegra hindrana og skorts á 

úrræðum brýtur það á rétti þeirra til iðju (Durocher, Gibson og Rappolt, 2014; Hammell, 

2008). Því er mikilvægt fyrir stjórnvöld að hafa í huga við skipulagningu á NPA þjónustu 

þarfir notenda til stuðnings við margskonar iðju; sem er einnig í samræmi við samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Sameinuðu þjóðirnar, 2007/2016).  

Niðurstöðurnar sýndu að notendum fannst þjónustan ýta undir sjálfstæði og frelsi þeirra 

eins og að notendum fannst mikilvægt að ákveða hver veitti þeim þjónustuna (Swaine o.fl., 

2016). Það kom fram að notendur sem og aðstandendur þeirra töldu aðstoðarmennina vera 

,,hendur og fætur notandans’’ og framkvæmdu það sem þau vildu gera en gátu ekki gert 

(Ahlström og Wadensten, 2011; Hultman, Forinder og Pergert, 2016; Gibson, Brooks, 

DeMatteo og King, 2009). Í viðtali við notanda NPA hérlendis greindi hann frá því hvað 

þjónusta eins og þessi skiptir miklu máli fyrir sjálfstæði hans. Þá átti hann við mikilvægi þess 

að aðstoðin væri á eigin forsendum, frekar en að geta gert hlutina sjálfur (NPA miðstöðin, 

e.d.a). Í kanadíska iðjulíkaninu er talað um að eiga hlutdeild í iðju þar sem er horft er til 

þátttöku iðju í víðari merkingu. Að taka þátt í iðju þarf ekki að innifela að einstaklingur 

framkvæmi athöfnina heldur að hann sé meira við stjórn framkvæmdarinnar (Polatajko o.fl., 

2013). Miðað við markmið þjónustunnar samkvæmt lögum og reglugerðum (lög um þjónustu 

við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018; reglugerð um notendastýrða 

persónulega aðstoð nr.1250/2018) mætti segja að þjónustan ýti undir þátttöku einstaklinga í 

iðju sem og í samfélaginu þrátt fyrir að notandinn framkvæmi athöfnina ekki sjálfur. Einnig 
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mætti draga þá ályktun að NPA falli vel að gildum iðjuréttlætis og rétti fólks til þess að stunda 

iðju sem er þeim mikilvæg (Hammell og Iwama, 2012; Hammell, 2008). 

4.1 Hagnýt gildi 

Samkvæmt grein 4.3. í siðareglum Iðjuþjálfafélags Íslands skulu iðjuþjálfar hafa 

frumkvæði að og vera virkir þátttakendur í stefnumótun heilsueflingar, hæfingar- og 

endurhæfingarþjónustu innan félags-, mennta- og heilbrigðiskerfis (Iðjuþjálfafélag Íslands, 

e.d.). Því gæti verkefni þetta nýst í að veita iðjuþjálfum sem og öðrum fagstéttum innsýn í kosti 

NPA þjónustu til stuðnings iðju og þátttöku notenda, sem og þær hindranir sem notendur kunna 

að mæta. Slíkar upplýsingar geta nýst við stefnumótun og þróun þjónustunnar. Einnig getur 

verkefnið nýst í þekkingarþróun og vitundarvakningu í málefnum fatlaðs fólks hérlendis. 

4.2 Takmarkanir 

Takmarkanir þessa fræðilegu samantektar er að þær heimildar sem fengust voru 

takmarkaðar af völdum leitarorðum. Misjafnt er á milli landa hvað orð eru notuð yfir 

notendastýrða persónulega aðstoð en höfundar notuðu aðeins fimm orð yfir aðstoðina í sinni 

leit. Að auki einskorðuðust heimildirnar við eitt tungumál. Með fleiri leitarorðum og 

tungumálum hefðu hugsanlega fengist fleiri niðurstöður sem hefðu getað gefið betri mynd af 

hvernig NPA hefur áhrif á iðju og þátttöku notenda. Höfundar takmörkuðu einnig leitina við 

börn og fullorðna en ekki var tekinn inn aldurshópinn 65 ára og eldri. Því fékkst ekki góð mynd 

af áhrifum þjónustunnar yfir alla aldurshópa. Reynsluleysi höfunda gæti einnig verið 

takmörkun en þetta er í fyrsta skipti sem höfundar framkvæma fræðilega samantekt sem þessa. 

4.3 Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Eins og fram hefur komið var skortur á sjónarhorni barna sem hlutu NPA þjónustu í þeim 

rannsóknum sem skoðaðar voru fyrir þessa samantekt. Því væri áhugavert að fá þeirra skoðun 

og upplifun á slíkri þjónustu. Lítið af rannsóknum fundust sem skoðuðu tengsl NPA og þátttöku 
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í námi. Þó eru vísbendingar um að þjónustan stuðli almennt að aukinni þátttöku og draga mætti 

þá ályktun að þeir sem hygðust sækja sér menntun gætu það með NPA. Áhugavert væri því að 

skoða hvort að NPA stuðlaði að þátttöku notenda í námi. Að okkar bestu vitund hefur aðeins 

ein rannsókn verið gerð á Íslandi um NPA (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2016), fyrir 

utan lokaverkefni í háskólum, og er því grundvöllur fyrir fleiri rannsóknum á þessu sviði. Það 

væri líka áhugavert að skoða betur útfærslu á NPA eða hvernig væri hægt að útfæra þjónustuna 

til að hún mætti betur þörfum notenda bæði hvað varðar úthlutun vinnustunda, en líka hvað 

varðar hvernig iðju þjónustan styður. 
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5 Samantekt 

Notendastýrð persónuleg aðstoð er byggð á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og ætluð 

til að ýta undir tækifæri fatlaðs fólks til að lifa virku og sjálfstæðu lífi. Þjónustan á að gera 

fötluðu fólki kleift að uppfylla hin ýmsu hlutverk og skyldur í athöfnum daglegs lífs. 

Notandinn á að stýra þjónustunni sjálfur, ákveða hver veitir hana, hvar og hvenær en ekki 

síður hvað er gert. Niðurstöður heimildaleitarinnar sýndu að mikill ávinningur er fyrir 

notendur NPA sem og aðstandendur þeirra af þjónustunni. Þjónustan virðist auka sjálfræði 

notenda og stuðla að aukinni þátttöku þeirra í iðju s.s. eigin umsjá, tómstundaiðju og vinnu. 

Hindranir finnast þó enn á öðrum sviðum. Þegar kemur að  NPA og kynlífi þá virðist það 

ennþá vera feimnismál og eru bæði notendur og starfsmenn óvissir um hvernig nálgast beri 

málefnið. Áberandi voru hindranir tengdar stjórnasýslu og umgjörð þjónustunnar sem hafði 

neikvæð áhrif á iðju og þátttöku notenda. NPA þjónusta getur ýtt undir iðjuréttlæti með því að 

skapa tækifæri fyrir einstaklinga að taka þátt í iðju sem er þeim mikilvæg og þeir vilja gera, 

eins og er þeirra réttur.  

	  



	

	 33	

Heimildir 

Ahlström, G. og Wadensten, B. (2011). Family members’ experiences of personal assistance 

given to a relative with disabilities. Health & Social Care in the Community, 19(6),  

645-652. doi: 10.1111/j.1365-2524.2011.01006.x. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin. (2015). Alþjóðlegt flokkunarkerfi um færni, fötlun 

og heilsu. Stutt útgáfa. Útgáfustaður ekki getið: Háskólinn á Akureyri. 

Arskey, H. og O’Malley, L. (2005). Scoping Studies: Towards a Methodological Framework. 

International Journal of Social Research Methodology, 8(1), bls 19-32. doi: 

10.1080/1364557032000119616 

Avery, L. og Lazdane, G. (2010). What do we know about sexual and reproductive health of 

adolescents in Europe? The European Journal of Contraception & Reproductive Health,  

15(2), 54-66. doi: 10.3109/13625187.2010.533007 

Axelsson, A.K. (2015). The Role of the External Personal Assistants for Children with 

Profound Intellectual and Multiple Disabilities Working in the Children's Home. 

Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(3), 201-211. doi:  

10.1111/jar.12122 

Bahner, J. (2012). Legal Rights or Simply Wishes? The Struggle for Sexual Recognition of 

People with Physical Disabilities Using Personal Assistance in Sweden. Sex Disabil,  

30, 337–356. doi: 10.1007/s11195-012-9268-2 

Bahner, J. (2015). Sexual professionalism: for whom? The case of sexual facilitation in  

Swedish personal assistance services. Disability & Society, 30(5), 788-801. doi: 

10.1080/09687599.2015.1021761 

Bahner, J. (2016). Risky business? Organizing sexual facilitation in Swedish personal 

assistance services. Scandinavian Journal of Disability Research, 18(2), 164-175. doi: 



	

	 34	

10.1080/15017419.2015.1063540  

Boren, T., Granlund, M., Wilder, J. og Axelsson, A.K. (2016). Sweden’s LSS and Social 

Integration: An Exploration of the Relationship between Personal Assistant Type, 

Activities, and Participation for Children with PIMD. Journal of Policy and Practice 

in Intellectual Disabilities, 13(1), 50-60. doi: 10.1111/jppi.12146 

Cassidy, T. (1996). All work and no play: A focus on leisure time as a means for promoting 

health. Counselling Psychology Quarterly, 9(1), 77-90. doi: 

10.1080/09515079608256354 

Durocher, E., Gibson, B. E. og Rappolt, S. (2014). Occupational justice: A conceptual review. 

Journal of Occupational Science, 21(4), 418-430. doi:10.1080/14427591.2013.775692 

Ellison, M.L., Glazier, R.E., O’Connell, E., Norton, G. og Himmelstein, J.S. (2010). Design  

Features for Employment-Supportive Personal Assistance Services in Medicaid  

Programs. Journal of Disability Policy Studies, 21(2), 90-100. doi:  

10.1177/1044207310370682 

Félagsmálaráðuneytið. (2019). Handbók um NPA. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0291e9fc-6a69-11e9-943a-

005056bc4d74  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. (2016). Mat á samstarfsverkefni um  

notendastýrða persónulega aðstoð NPA. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-

media/media/frettir2016/NPA_skyrsla_1_hluti_samantekt.pdf  

Friðrik Sigurðursson. (2016, 18. nóvember). Til umhugsunar - Atvinna. Sótt af 

https://www.throskahjalp.is/is/samtokin/frettir/tilumhugsunaratvinna  

Gibson, B.E., Brooks, D., DeMatteo, D. og King, A. (2009). Consumer-directed personal  

assistance and ‘care’: perspectives of workers and ventilator users. Disability &  



	

	 35	

Society, 24(3), 317-330. doi: 10.1080/09687590902789487 

Gov.uk. (e.d.) Apply for direct payments. Sótt af  https://www.gov.uk/apply-direct-payments  

Granitz, H.V., Reine, I., Sonnander, K. og Winblad, U. (2016). Do personal assistance 

activities promote participation for persons with disabilities in Sweden?. Disability  

and Rehabilitation, 39(24), 2512-2521, doi: 10.1080/09638288.2016.1236405 

Hammell, K. W. (2008). Reflections on … well-being and occupational rights. Canadian 

Journal of Occupational Therapy, 75(1), 61-64. doi: 10.2182/cjot.07.007 

Hammell, K.R.W. og Iwama, M.K. (2012). Well-being and occupational rights: An  

imperative for critical occupational therapy. Scandinavian Journal of Occupational  

Therapy, 19(5), 385-394. doi: 10.3109/11038128.2011.611821 

Heiða Björk Vigfúsdóttir. (2009). Úttekt á notendastýrði þjónustu. Reykjavík: 

Rannsóknastofnun í barna-og fjölskylduvernd (RBF). Unnið fyrir félags-og  

tryggingamálaráðuneytið. Sótt af  

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/npa/Uttekt-a-

notendastyrdri-

thjonustu_RBF.pdf?fbclid=IwAR0QfbDt5XcojBdmdXe6RJRQY68Ae0UVuxWbOx90C

aozR8jZ0qFhg5Q3Mf8  

Hemmingsson, H. og Jonsson, H. (2005). An occupational perspective on the concept of 

participation in the international classification of functioning, disability and health 

Some critical remarks. American Journal of Occupational Therapy, 59, 569–576.  

Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir. (2019). Sérfræði hópur fatlaðra barna. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b2e2df9d-7277-11e9-943d-

005056bc4d74 

Hultman, L., Forinder, U. og Pergert, P. (2016). Assisted normality - a grounded theory of 

adolescent´s experiences of living with personal assistance. Disability and 



	

	 36	

Rehabilitation Journal, 38(11), 1053-1062. doi: 10.3109/09638288.2015.1091860 

Iðjuþjálfafélag Íslands. (e.d.). Siðareglur IÞÍ. Sótt af http://www.ii.is/felagid/sidareglur-ithi/ 

Jenhaug, L. og Askheim, O.P. (2018). Empowering Parents as Co-producers: Personal 

Assistance for Families with Disabled Children. Scandinavian Journal of Disability 

Research, 20(1), 266–276. doi: 10.16993/sjdr.57 

Júlíanna Hansdóttir og Gunnhildur Gísladóttir. (2003). Kynlíf er iðja. Iðjuþjálfinn, 25(1), 10- 

12. 

Katzman, E.R., Kinsella, E.A. og Polzer, J. (2019). ‘Everything is down to the minute’: clock 

time, crip time and the relational work of self-managing attendant services. Disability  

& Society, 35(4), 517-541. doi: 10.1080/09687599.2019.1649126 

Lysaght, R. (2010). Editorial: Employment as a Path to inclusion. Journal of Policy and 

Practice in Intellectual Disabilities, 7(4), 233-234. 

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013. 

Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. 

Manji, K. (2018). ‘It was clear from the start that [SDS] was about a cost cutting agenda.’ 

Exploring disabled people’s early experiences of the introduction of Self-Directed 

Support in Scotland. Disability and Society Journal, 33(9), 1391-1411. doi: 

10.1080/09687599.2018.1498767 

María Jónsdóttir og Guðrún Þorsteinsdóttir. (2017). Kynfræðsla fyrir börn og unglinga með 

röskun í taugaþroska. Tímarit Félagsráðgjafa 11, 37-38. 

McCrary, L. K. (2017). Re-Envisioning Independence and Community: Critiques from the 

Independent Living Movement and L‘Arche. Journal of Social Philosophy, 48(3),  

377-393.  

Mitchell, W., Beresford, B., Brooks, J., Moran, N. og Glendinning, C.  

(2016). Taking on choice and control in personal care and support: The experiences of  



	

	 37	

physically disabled young adults. Journal of Social Work, 17(4), 413-433. doi:  

10.1177/1468017316644700 

Neri, M.T., Wong, A. og Harrington C. (2012). Barriers to Use of Workplace Personal  

Assistance Services to Support Employment in California. Journal of Disability Policy  

Studies, 23(4), 207-214. doi: 10.1177/1044207311433205 

Nidirect government services. (e.d.). How play helps children’s development. Sótt af 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/how-play-helps-childrens-development 

NPA miðstöðin. (e.d.a). Auðvitað er NPA málið. Sótt af  

https://www.npa.is/index.php/hvad-er-npa/reynsla-fatladhs-folks-af-npa/219-audvitad-er-

npa-malid 

NPA miðstöðin. (e.d.b). Hlutverk NPA miðstöðvarinnar. Sótt af  

https://npa.is/index.php/hvad-er-npa/hlutverk-npa-midstoedhvarinnar  

NPA miðstöðin. (e.d.c). Lífið er einfaldlega einfaldara og skemmtilegra með NPA. Sótt af 

https://npa.is/index.php/hvad-er-npa/reynsla-fatladhs-folks-af-npa/193-lifie-er-

einfaldlega-einfaldara-og-skemmtilegra-mee-npa 

Polatajko, H.J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., Purdie, L. og Zimmerman, D.  

(2013). Specifying the domain of concern:Occupation as core.  Í E. A. Townsend. E.A. 

og H.J.Polatajko (ritstjórar), Enabling Occupation II: Advancong an Occupational 

therapy vision for health, well-being, & justice through occupation (2.útgáfa)(bls.13-36). 

Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists. 

Reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð nr.1250/2018. 

Rudman, D.L. og Aldrich, R. (2017). Overview of enabling skills and strategies. Í Curtin, M., 

Egan, M. og Adams, J. (ritstj.). Occupational therapy for people experiencing illness 

injury and impairment – Promoting occupation and participation (7. útgáfa, kafli 2, 

bls. 17-27). Elsevier. 



	

	 38	

Samband íslenskra sveitafélaga. (2018). Notendastýrð persónuleg aðstoð á Norðurlöndunum. 

Sótt af https://www.samband.is/media/felagsthjonusta/Um-NPA-a-Nordurlondum---

greinargerd-sambandsins-til-velferdarnefndar-thingsins-januar-2018---endanleg.pdf  

Sameinuðu þjóðirnar. (2008). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (þýðingarnefnd  

Innanríkisráðuneytisins þýddi) Reykjavík: Innanríkisráðuneytið. (Upphaflega gefið út  

1948). Sótt af https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-

media/media/JafnrettiNu/Mannrettinda_ICEHR.pdf  

Sameinuðu þjóðirnar. (2016). Samningur um réttindi fatlaðs fólks (þýðingarnefnd  

Innanríkisráðuneytisins þýddi). Reykjavík: Innanríkisráðuneytið. (Upphaflega gefið út  

2007). Sótt af https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-

media/media/acrobat-skjol/10062009SamningurUmRettindiFatladsFolks.pdf  

Sanders, R.A. (2013). Adolescent Psychosocial, Social, and Cognitive Development.  

Pediatrics in Review, 34(8), 354-359. doi: 10.1542/pir.34-8-354. 

Smith, L. W., og Smith, Q.W. (1994). Independent living centers: Moving into the 21st 

century. American Rehabilitation. 20(1), 14.  

Smola, K. W. og Sutton, C. D. (2002). Generational differences: Revisiting generational work 

values for the new millennium. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 363–382.  

doi: 10.1002/job.147 

Solovieva, T.I., Wallsh, R.T., Hendricks, D.J. og Dowler, D.L. (2010). Workplace Personal  

Assistance Services for People with Disabilities: Making Productive Employment  

Possible. Journal of Rehabilitation, 76(4), 3-8.  

Stjórnarráð Íslands. (e.d.). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-

mannrettindasattmalar/samningur-sameinudu-thjodanna-um-rettindi-fatlads-folks/ 

Swaine, J.G., Parish, S.L., Igdalsky, L. og Powell, R.M. (2016). Consumers’ and workers’ 



	

	 39	

perspectives about consumer-directed services in the United States. Disability and  

Health Journal, 9(3), 464-471. doi: 10.1016/j.dhjo.2016.01.002 

Townsend, E.A. og Wilcock, A. (2004). Occupational justice and client-centred practice: A  

dialogue in progress. Canadian Journal of Occupational Therapy, 71(2), 75-87.  

doi: 10.1177/000841740407100203 

Ueda, S. og Okawa, Y. (2003). The subjective dimension of functioning and disability: what  

is it and what is it for?. Disability and Rehabilitation, 25(11-12), 596-601. doi:  

10.1080/0963828031000137108  

UN General Assembly. (2007). Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 

Resolution/adopted by the General Assembly. Sótt af 

https://www.refworld.org/docid/45f973632.html 

Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir. (2010). Notendastýrð persónuleg aðstoð fyrir 

fatlað fólk á Íslandi. Innleiðing og stjórnsýsla. Í Silja Bára Ómarsdóttir (ritstjóri).  

Þjóðarspegillinn. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Háskóli Íslands. 

Wadensten, B., og Ahlström, G. (2009). Ethical Values in Personal Assistance: Narratives of  

People with Disabilities. Nursing Ethics, 16(6), 759-774. doi:  

10.1177/0969733009341913 

Whiteford, G. (2000). Occupational deprivation: Global challenge in the new millennium. 

British Journal of Occupational Therapy, 63(5), 200–204. 

Þingskjal nr.26/2017-2018. Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar  

stuðningarþarfir nr. 26/148. 

Þroskahjálp. (e.d). Allir eiga rétt á menntum við hæfi og án aðgreiningar. Sótt  

af https://www.throskahjalp.is/is/moya/page/allir-eiga-rett-a-menntun-vid-haefi-og-an-

adgreiningar  


