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Ágrip	

Þessi ritgerð fjallar um kulnun foreldra fatlaðra barna. Markmið höfunda var að fræðast um 

streitu og kulnun og þá sérstaklega kulnun í foreldrahlutverkinu. Einnig þótti höfundum 

mikilvægt að skoða hvaða þættir það eru sem leitt geta til kulnunar. Fjallað verður um hver 

munurinn er á kulnun í starfi og kulnun í foreldrahlutverkinu. Höfundar skoðuðu rannsóknir 

og fræðigreinar um kulnun og streitu hjá foreldrum en sú nálgun er frekar nýleg þar sem 

kulnun hefur gjarnan verið tengd við starf. Höfundar kynntu sér helstu einkenni sem geta birst 

hjá foreldrum fatlaðra barna sem þjást af steitu og kulnun. Einkennin geta verið líkamleg, 

andleg og félagsleg. Þau eru á borð við þreytu, kvíða, pirring, andleysi og tilfinningalegt 

ójafnvægi. Helstu niðurstöður þeirra rannsókna sem höfundar kynntu sér leiddu í ljós að meiri 

líkur voru á kulnun og streitu hjá foreldrum fatlaðra barna en ófatlaðra barna. Sá þáttur sem 

helst þótti leiða til kulnunar hjá foreldrum fatlaðra barna var skortur á stuðning. Fram kom að 

stuðningur, bæði utanaðkomandi sem og stuðningur frá fjölskyldu skipti öllu máli fyrir 

foreldra fatlaðra barna. Höfundar lögðu áherslu á að draga raddir foreldra fram í ritgerðinni. 

Raddir foreldra komu úr ýmsum áttum og styðja þær við helstu niðurstöður um hve 

mikilvægur stuðningur er fyrir foreldra fatlaðra barna. 
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	Formáli	

Um er að ræða B.A. verkefni í þroskaþjálfafræði til 10 eininga, við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, vormisserið 2020. Verkefni þetta er unnið undir leiðsögn Freyju 

Haraldsdóttur þroskaþjálfa, kynjafræðings, doktorsnema og aðjunkt við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Við viljum færa henni okkar bestu þakkir fyrir lærdómsríka leiðsögn, aðhald, 

virðingu og alla þá reynslu og þekkingu sem hún býr yfir. Við metum mikils allan þann 

stuðning sem við fengum frá Freyju og fyrir að hafa trú á okkur þegar í harðbakkann sló. 

Einnig viljum við þakka Veru Kristínu Vestmann fyrir yfirlestur og aðstoð við uppsetningu, 

en jafnframt þann einstaka áhuga sem hún sýndi okkur í þessari vinnu. Við viljum við þakka 

Braga Bergmann fyrir yfirlestur og athugasemdir við skrifin. Að lokum viljum við þakka 

fjölskyldum okkar fyrir að standa við bakið á okkur á lokasprettinum. 

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	okkur	undirrituðum.	Við	höfum	kynnt	okkur	Siðareglur	

Háskóla	Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	

samkvæmt	bestu	vitund.	Við	vísum	til	alls	efnis	sem	við	höfum	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	

verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Við	þökkum	öllum	
sem	lagt	hafa	okkur	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	berum	sjálf(ar/ir)	ábyrgð	á	því	sem	

missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfestum	við	með	undirskrift	okkar.		

	

	

Reykjavík,	22.	maí	2020	

Anna	Dögg	Sigurjónsdóttir	og	Ingunn	Embla	Kjartansdóttir	



6	

Inngangur		

Þessi B.A. ritgerð fjallar um kulnun foreldra fatlaðra barna. Viðfangsefnið er streita, kulnun 

og þeir þættir sem geta leitt til kulnunar í foreldrahlutverkinu. Markmið ritgerðarinnar er að 

skoða og greina rannsóknir um málefnið og varpa ljósi á þætti sem foreldrar fatlaðra barna 

standa frammi fyrir. Höfundar starfa náið með foreldrum fatlaðra barna og hafa orðið vitni af 

mikilli streitu og jafnvel kulnun þeirra. Höfundar eru verðandi þroskaþjálfar og hafa hug á að 

vinna áfram með fötluðum börnum og foreldrum þeirra. Því brunnu höfundarnir í skinninu að 

fræðast meira um streitu og kulnun í foreldrahlutverkinu, en jafnframt um þá þætti sem leiða 

til hennar og hvernig megi koma í veg fyrir hana. Mikið hefur verið fjallað um kulnun og 

streitu en hins vegar er raunin sú að umfjöllunin hefur aðallega snúist um kulnun í starfi. 

Kulnun í foreldrahlutverkinu hefur ekki verið mikið rædd, að minnsta kosti ekki í kringum 

höfunda. Streita og kulnun hjá foreldrum fatlaðra barna hefur lítið verið rannsökuð og eru afar 

fáar íslenskar rannsóknir til um málefnið. Erlendar rannsóknir um streitu og kulnun hjá 

foreldrum fatlaðra barna hafa oft læknisfræðilega nálgun og eru niðurstöður þeirra því oft 

mjög einsleitar. Höfundum fannst mikilvægt að tengja ritgerðina við aðstæður foreldra 

fatlaðra barna á Íslandi og því er röddum þeirra gerð skil. Þær rannsóknarspurningar sem lagt 

var upp með voru:  

Hvað er kulnun í foreldrahlutverki? 

Hvernig upplifa foreldrar fatlaðra barna streitu, og getur hún jafnvel leitt til kulnunar? 

 Eru foreldrar fatlaðra barna líklegri en foreldrar ófatlaðra barna til að upplifa kulnun í 

foreldrahlutverkinu? Ef svo er, hvernig má draga úr streitu og kulnun í foreldrahlutverkinu? 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun um fjölskyldur fatlaðra barna, með áherslu á 

foreldra. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um streitu, kulnun og streituvaldandi þætti sem 

geta leitt til kulnunar. Áhersla er lögð á foreldrahlutverkið og þá þætti sem foreldrar upplifa 

sem streituvalda í lífi sínu. Í þriðja kafla eru raddir foreldra dregnar fram, ásamt umræðum og 

vangaveltum höfunda. Í niðurlagi er rannsóknarspurningum gerð skil. 
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2. Streita og kulnun 

Í þessum kafla verður fjallað um streitu og kulnun. Fjallað verður um hvað streita er og helstu 

einkenni hennar. Ef streita ágerist getur hún leitt til kulnunar. Kulnun verður útskýrð 

fræðilega og sérstök áhersla verður lögð á mynd hennar í foreldrahlutverkinu. Það geta verið 

margir streituvaldar í lífi foreldra og þá sérstaklega foreldra fatlaðra barna. Hér á eftir verður 

varpað ljósi á streituvaldandi þætti sem leitt geta til kulnunar í foreldrahlutverkinu. 
 

2.1 Streita 

Í daglegu lífi upplifa flestir streitu öðru hverju. Streita er skilgreind sem viðbragð líkamans 

við álagi þegar hann verður fyrir einhvers konar ógn. Margs konar aðstæður og þættir geta 

valdið streitu, hvort sem það er í starfi eða fjölskyldulífi. Hóflegt magn af streitu getur þó 

reynst hjálplegt og hvetjandi. Ef streita er til staðar í lífi einstaklings til lengri tíma getur hún 

haft slæm áhrif. Almenn einkenni streitu geta verið ofþreyta, yfirgnæfandi þörf fyrir hvíld, 

skert einbeiting, lækkað álagsþol, svefntruflanir, pirringur og/eða tilfinningalegt ójafnvægi. 

Of mikil streita getur haft áhrif á andlegan, líkamlegan og félagslegan hátt (Hávar 

Sigurjónsson, 2012; Ólafur Þór Ævarsson, 2016). Andlegar afleiðingar streitu geta verið kvíði 

og lágt sjálfsmat (Landspítalinn, e.d.). Einnig má nefna þunglyndi og einbeitingarskort. Streita 

getur einnig leitt til félagslegra einkenna á borð við pirring og skapbreytinga, sem getur leitt 

af sér samskiptaörðugleika. Dæmi um líkamleg streitueinkenni og kvilla eru 

meltingartruflanir, hjartasjúkdómar, heilablóðfall, mígreni, magasár, síþreyta og vefjagigt 

(Hávar Sigurjónsson, 2012; Ólafur Þór Ævarsson, 2016). 

Ef einstaklingur hefur verið greindur með streitueinkenni sem hafa varað í meira en 

sex mánuði og viðkomandi upplifað líkamleg einkenni í að minnsta kosti hálfan mánuð er 

streitan komin á það stig að flokkast sem sjúkleg streita. Sjúkleg streita er flokkuð sem 

geðrænn sjúkdómur. Einkenni hennar geta verið líkamlegir kvillar eins og svimi, hjartsláttar-, 

og meltingartruflanir. Sjúkdómsgreining sjúklegrar streitu getur verið misjöfn og 

aðdragandinn langur (Ólafur Þór Ævarsson, 2016).  

Meðferð við streitu er breytileg eftir aðstæðum, hún byggist að mestu á fræðslu og 

stuðningi við viðkomandi. Meðferðin er eins konar endurhæfing, með það að markmiði að ná 

einstaklingnum aftur út í lífið með réttum verkfærum. Stundum er notast við geðlyf til þess að 

vinna gegn svefnörðugleikum, depurð og kvíða, sem gjarnan eru fylgifiskar sjúklegrar streitu. 
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Ef einstaklingur þjáist til dæmis af skertu minni, einkennist meðferðin af skipulagðri fræðslu 

og þjálfun (Ólafur Þór Ævarsson, 2016). Langvarandi streita skapast sem sagt af ýmsum 

streituvökum í umhverfinu. Hún getur reynst erfið úrvinnslu, og því geta verkefni daglegs lífs 

orðið einstaklingnum hamlandi. Ef ekki er unnið úr langvinnandi streitu getur hún leitt til 

tilfinningalegrar og/eða líkamlegrar örmögnunar, sem í daglegu tali er kölluð kulnun 

(Maslach og Leiter, 2016). Streita birtist hjá foreldrum á ólíkan hátt og margar aukaverkanir 

hennar eru ef til vill faldar, þar sem ekki reynist auðvelt að tengja þær saman. Hér fyrir neðan 

lýsir móðir líklegum einkennum streitu en hún hafði farið með barnið sitt endurtekið til 

sérfræðinga. Loksins var komið að því að greining barnsins fannst. 
 

Ég var svo heppin að vera á mjög góðum stað í lífinu þegar fréttirnar komu, bæði 

andlega og líkamlega. En svo fór ýmislegt skrítið að gerast, ég var alltaf að missa 

eitthvað og gat ekki tekið neinar þyngdir í ræktinni með hægri hendinni. Var svo send 

í segulómun, því ég var með svo mikinn höfuðverk, en ekkert fannst (Bjarni 

Kristjánsson og Svanfríður Larsen, 2019, bls. 374). 
 

Sjúkraþjálfarinn sem umrædd móðir leitaði til, taldi að verkurinn í höfði hennar væri 

einfaldlega spenna, og kæmi til vegna áfalls og streitu sem leiddi í kjölfarið út í hendina. 

Móðirin áttaði sig á því að þessi breyting á líðan hennar hafði komið á sama tíma og 

greiningin á barni hennar (Bjarni Kristjánsson og Svanfríður Larsen, 2019). Að mati höfunda 

er hér dæmi um birtingarmynd streitu, sem brýst fram í líkamlegum einkennum hjá 

móðurinni. 
 

2.2 Kulnun 

Kulnun var fyrst skilgreind í kringum 1970 af geðlækninum Freudenberger. Kulnun er á 

ensku kölluð „burnout‟ og vísar til þess að kerti brenni upp. Það er ekki ólíkt því sem fólk 

upplifir þegar það gengur í gegnum kulnun. Freudenberger hafði persónulega reynslu af 

kulnun, en hann hafði upplifað slíka tvisvar á ævi sinni. Hann gerðist því ötull talsmaður þess 

að vekja athygli á kulnun (Schaufeli, Leiter og Maslach, 2008). Maslach er leiðandi í 

rannsóknum á starfstengdri kulnun en hún skilgreindi hana út frá þremur víddum. Sú fyrsta er 

tilfinningaþrot (e. emotional exhaustion), önnur er hlutgerving (e. depersonalization) og 

þriðja dvínandi starfsárangur (e. reduced personal accomplishment). Tilfinningaþrot er 

yfirleitt talið kjarninn í kulnun samkvæmt Maslach, en það lýsir sér þannig að 

einstaklingurinn upplifir mikla þreytu, bæði andlega og líkamlega. Hlutgerving verður til út 
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frá neikvæðum viðhorfum til starfsins í umönnunar- og þjónustustörfum, sem gæti komið 

niður á skjólstæðingnum. Hún verður gjarnan til sem vörn gegn tilfinningaþroti til að 

fjarlægja sig úr aðstæðum er valda streitu. Dvínandi starfsárangur vísar til tilhneigingar til að 

meta eigin árangur í starfi sem neikvæðan, en það er afleiðing langvarandi tilfinningaþrots. 

Þessar kenningar eru enn í þróun og nú eru fleiri breytur teknar inn þegar kulnun er 

rannsökuð. Þar má nefna vinnuálag, starfsanda, stjórnun og sanngirni (Maslach og Leiter, 

2016). Sýnt hefur verið fram á að kulnun geti einnig leitt til áfengisvandamála og þunglyndis, 

jafnvel ótímabærs andláts (Mikoljczak, Raes, Avalosse og Roskam, 2018). 
 

2.3 Kulnun í foreldrahlutverkinu  

Yfirgripsmiklar og víðtækar rannsóknir hafa verið gerðar á kulnun í starfi en hins vegar hefur 

kulnun í foreldrahlutverkinu aðeins nýlega vakið áhuga rannsakenda. Sagan hefur leitt í ljós 

að streituþættir í því hlutverki geta leitt til kulnunar. Hún orsakast af mikils og langvarandi 

álagi í uppeldinu (Mikoljczak, Raes, Avalosse og Roskam, 2018). Kulnun hjá foreldrum hefur 

nú verið viðurkennd sem sjálfstætt, sálfræðilegt fyrirbæri (Sorkkila og Aunola, 2019).  

Þegar kulnun hjá foreldrum er borin saman við kulnun í starfi er töluverður munur á. 

Kulnun í starfi verður þegar miklar kröfur eru gerðar en úrræði takmörkuð. Afleiðingarnar 

geta orðið orkuleysi sem í kjölfarið dregur úr hvatningu starfsmannsins. Kulnun í 

foreldrahlutverki verður vegna streituvalda í umhverfinu. Streituvaldarnir eru til að mynda 

heimilisstörf, uppeldið í heild sinni og stuðningsleysi. Úrræðin fyrir foreldra eru 

streituminnkandi þættir líkt og að sinna áhugamálum, slökun eða utanaðkomandi stuðningur 

(Sorkkila og Aunola, 2019).  

Kulnun í foreldrahlutverkinu hefur gjarnan verið flokkuð í þrennt. Í fyrsta lagi þegar 

foreldri upplifir yfirþyrmandi þreytu, sem verður til þess að erfitt reynist að hefja daginn og 

kvíði myndast við að takast á við verkefni hans. Í öðru lagi skapast tilfinningaleg og andleg 

fjarlægð frá börnunum. Metnaðurinn í uppeldinu minnkar, sem leiðir til minni samskipta og 

tengingu milli foreldris og barns. Í þriðja lagi upplifir foreldrið sig gagnslaust, þar sem erfitt 

reynist að leysa vandamál með árangursríkum og yfirveguðum hætti (Fernández-Alcántara, 

Carcía-Caro, Laynez-Rubio, Pérez-Marfil, Martí-García, Benítez-Feliponi, Berrocal-

Castellano og Cruz-Quintana, 2015). Rannsóknir benda einnig á alvarlegri þætti sem fylgja 

kulnun í foreldrahlutverkinu. Þegar um þriðja þátt kulnunar er að ræða þ.e. þegar foreldri 

upplifir sig gagnslaust, er hætta á fylgiþáttum eins og áhættuhegðun, flótta, ágreining við 

maka, heilsufarsbrestum og sjálfsvíghugsunum. Enn fremur hefur verið sýnt fram á að 

líklegra sé að ofbeldi og misnotkun gangvart börnum eigi sér stað í þessu ástandi (Sorkkila og 
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Aunola, 2019). Líkur aukast á að foreldrar verði fyrir kulnun eftir því sem fleiri börn búa á 

heimilinu. Foreldrar ungbarna eru einnig berskjaldaðri, þau þarfnast meiri umönnunar og 

athygli en eldri börn. Önnur dæmi eru einstæð foreldri, sem og blandaðar fjölskyldur. Einnig 

aukast líkurnar á kulnun ef húsnæðiskostur er lélegur eða ef fjárhagserfiðleikar eru til staðar 

(Mikoljczak, Raes, Avalosse og Roskam, 2018).  

Rannsóknir hafa sömuleiðis leitt í ljós að konur eru berskjaldaðri fyrir kulnun í 

foreldrahlutverkinu en karlar, líklega vegna þess að samfélagið gerir gjarnan ráð fyrir því að 

þær sinni meiri umönnun í uppeldi barna sinna. Rannsóknir hafa leitt í ljós að í samfélögum 

þar sem jafnt hlutfall kvenna og karla er á vinnumarkaði er ríkjandi, að foreldrar eiga erfiðara 

með að samþætta vinnu og heimilislíf en í þeim löndum þar sem hlutverk kynja eru 

formfastari. Konurnar starfa til jafns við karla úti á vinnumarkaðnum, en í mörgum tilvikum 

eru heimilisstörfin og umönnun barna enn á þeirra könnu (Sorkkila og Aunola, 2019; 

Hagqvist, Gadin og Nordenmark, 2017).  

Það má leiða líkur að sumum foreldrum gangi vel að takast á við breytingar sem verða 

á lífi þeirra við að eignast barn, en sú er ekki raunin hjá öllum. Í rannsókn Cantwell, Muldoon 

og Gallagher (2014) voru skoðuð hvaða áhrif uppeldi fatlaðs barns hefði á foreldra með tilliti 

til sex mismunandi þátta. Þessir þættir voru lýðfræðilegar breytur (e. socio demographic 

characters), líkt og kyn, hjúskaparstaða, aldur foreldra og fjöldi barna á heimili. Annar 

þátturinn var andlegt álag (e. psychological stress) en þar voru þátttakendur spurðir spurninga 

á borð við hversu oft þeim fannst hlutirnir vera að ganga þeim í hag undanfarinn mánuð. 

Þriðji þátturinn var geta (e. mastery) en þar var metið hversu mikla eða litla stjórn foreldrarnir 

upplifðu að þeir hefðu á eigin lífi. Fjórði þátturinn var félagslegur stuðningur (e. social 

support) en þar voru foreldrarnir beðnir um að meta þann stuðning sem þeir höfðu aðgang að. 

Fimmti þátturinn sneri að því að meta áhrif krefjandi hegðunar barnsins (e. child challenging 

behaviours). Síðasti þátturinn var líkamleg heilsa (e. physical health) en þar áttu foreldrar að 

meta eigin heilsu, til dæmis þætti eins og hvort þeir fengu oft kvef eða magaverki og 

jafnframt gæði svefns (Cantwell, Muldoon og Gallagher, 2014). 

Í rannsókninni voru áðurnefndir sex þættir bornir saman hjá foreldrum fatlaðra og 

ófatlaðra barna. Meirihluti þátttakanda í rannsókninni voru hvítar konur, eða um 91%, 72% 

þeirra voru í hjónabandi, þær áttu að meðaltali tvö börn og efnahagsstaða þeirra var svipuð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar fatlaðra barna glímdu við meiri streitu, lakari 

getu, minni félagslegan stuðning og meiri líkamlegan heilsubrest en samanburðarhópurinn. Þá 

kom einnig í ljós að konur mátu sína heilsu lakari en karlarnir. Foreldrar fatlaðra barna sem 

fengu góðan stuðning, upplifðu minni streitu og betri líkamlega heilsu en þeir sem fengu 
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lítinn sem engan stuðning. Þegar hliðarverkanir, líkt og höfuðverkur, meltingartruflanir og 

svefnleysi, voru skoðaðar, kom í ljós að foreldrar fatlaðra barna fundu meira fyrir þeim en 

foreldrar ófatlaðra barna. Heilt yfir mátu foreldrar fatlaðra barna heilsu sína í meðallagi en 

samanburðarhópurinn yfir meðallagi. Svefnleysi foreldra fatlaðra barna var talið sérstakt 

áhyggjuefni, þar sem svefnleysi hefur tilhneigingu til að ágerast með tímanum og getur leitt af 

sér frekari heilsuvanda. Því má gera ráð fyrir að stuðningur við hæfi sé undirstaða þess að 

styrkja foreldra og draga þannig úr streitu og vanlíðan (Cantwell, Muldoon og Gallagher, 

2014). 

 

Dóttir okkar hefur ekki sofið heila nótt oftar en 10 sinnum síðan hún fæddist. Það eru 

10 nætur yfir 6 og hálft ár. Góð nótt þýðir að hún vaknar 2 sinnum en slæm nótt þá 

vaknar hún ca. 8 sinnum yfir nóttina. Annað hvort okkar sefur alltaf hjá henni því hún 

getur ekki verið ein (Pabbaspjall, e.d.). 

 

Hér skrifar faðir stúlku sem berst fyrir aukinni aðstoð inn á heimili þeirra. Hann segist alltaf 

fá sama ráðið frá fagaðilum, að þau hjónin yrðu að fá betri svefn. En aðstoðin sem þeim býðst 

er einungis að degi til, en það er sá tími sem foreldrarnir vilja og geta aðstoðað dóttur sína 

sjálf.  

 

Er það virkilega betra og ódýrara fyrir sveitarfélög og yfirvöld að bíða og bíða þangað 

til að foreldrar langveikra barna eru orðnir útbrunnir og orðnir öryrkjar áður en gripið 

er til aðgerða? Þurfum við virkilega að “gefast upp” til þess að eitthvað verði gert? Ég 

trúi því ekki en það virðist vera blákaldur raunveruleikinn á Íslandi… allavega í 

sumum sveitarfélögum (Pabbaspjall, e.d.). 

 

Í rannsókn Vigouroux, Scola, Raes, Mikolajczak og Roskam kemur fram að í rannsóknum um 

kulnun foreldra er hún oftast í tengd alvarlegum og/eða langvinnum veikindum barns. Þeir 

foreldrar sem eiga í mestri hættu að verða fyrir kulnun eru þeir sem eru of skuldbundnir 

uppeldinu (e. deeply invested) og þeir sem kljást við fullkomnunaráráttu eða lítið sjálfstraust. 

Þessar rannsóknir sýna að niðurstöðurnar benda að mestu til kvenna. Persónuleiki foreldra 

getur einnig sagt til um líkur á kulnun, jafnvel meira en streituvaldarnir sjálfir. Þeir foreldrar 

sem voru tilfinningalega stöðugir, samviskusamir og sveigjanlegir, voru ólíklegri til þess að 

verða fyrir kulnun. Niðurstaða rannsóknarinnar dró saman að í greiningum kulnunar foreldra, 

megi ekki sneiða framhjá persónuleikaeinkennum þeirra. Einnig benda þessir rannsakendur á 
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að mikilvægt sé að gera aðra rannsókn, greina hvað liggur á baki persónuleika foreldranna og 

þá hvað hefur mótað þá (Vigouroux, Scola, Raes, Mikolajczak og Roskam, 2017). 

 

3. Fjölskyldan  
Þegar barn fæðist inn í fjölskyldu, myndast margir streituvaldandi þættir sem geta haft áhrif 

á  foreldra. Þeir geta fundið fyrir álagi og áhyggjur geta myndast. Þar má nefna áhyggjur af 

ýmsum toga, svo sem framtíð barnsins, áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi og á sambandið milli 

foreldrana sjálfra. Í þessum kafla verður þessum þáttum gerð nánari skil og verður sérstök 

áhersla lögð á foreldra fatlaðra barna.  

 

3.1 Að eignast fatlað barn  

Fötlun verður til vegna misræmis milli þarfa einstaklingsins og samfélagsins, sem gerir ekki 

ráð fyrir fjölbreytni mannflórunnar (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2012). Að eignast barn hefur oft 

í för með sér breytingar í lífi fjölskyldunnar, þar sem allir aðilar aðlagast nýju lífi. Þegar fatlað 

barns fæðist geta foreldrar orðið ráðvilltir og vita jafnvel ekki hvert skal leita ráðgjafar eða 

leiðsagnar. Það getur reynst þeim erfitt að fá fregnir um að barnið þeirra sé fatlað og upplifað 

tilfinningar á borð við afneitun, reiði og sektarkennd. Það getur reynst krefjandi að vinna úr 

slíkri líðan (Thwala, Ntinda og Hlanze, 2015).  

Gleðigjafar er ritstýrð bók eftir Sigrúnu Ósk Kristjánsdóttur og Thelmu 

Þorbergsdóttur. Í henni er að finna frásagnir foreldra fatlaðra barna. Ung móðir lýsir reynslu 

sinni af því að eignast barn með Down´s heilkenni. Á sama tíma og móðir lýsir einstakri ást 

við að eignast barn hrynur heimur hennar um stund. „Ég gat ekki sagt fólki að ég hafi eignast 

fatlað barn, ég vildi ekki hitta neinn nema nánustu fjölskyldu og vildi ekki tala við neinn í 

síma“ (Sigrún Kristjánsdóttir og Thelma Þorbergsdóttir, 2012, bls. 23.). Móðirin lýsir því að 

allt hafi breyst á svip stundu og allt sem hún hafði skipulagt hrundi.  

 

Ljósmóðirin hjálpaði mér við að klæða hann í og mér hlýnaði um hjartarætur að sjá 

hann í þeim fötum sem ég var löngu búin að ákveða að taka barnið mitt heim í. Allt í 

einu var ég spennt að fara heim (Sigrún Kristjánsdóttir og Thelma Þorbergsdóttir, 

2012, bls. 23.). 

 

Móðirin segist hafa áttað sig á því að barnið hennar þurfti nákvæmlega það sama og það barn 

sem hún hafði beðið eftir, kannski bara örlítið meira (Sigrún Kristjánsdóttir og Thelma 



13	

Þorbergsdóttir, 2012). Þær tilfinningar sem foreldrar upplifa við fæðingu fatlaðs barns eru 

hins vegar ekki alltaf lýsandi fyrir það sem koma skal. Sumir finna fyrir ótta eða hræðslu og 

hafa þar af leiðandi ekki kjark til að ræða fatlaða barnið sitt aðra nákomna (Heiman, 2002). Í 

rannsókn Tail Heiman (2002) kom í ljós að flestir foreldrar eða 75%, töldu að upphafleg 

viðbrögð þeirra við fæðingu fatlaðs barns, hafi breyst í jákvæðar og bjartsýnni tilfinningar 

með tímanum. Þær voru til dæmis ást, gleði og samþykki, sem héldust í hendur við velgengni 

í uppeldinu. Í sömu rannsókn viðurkenndu 28% foreldra, að tilfinningar á borð við reiði, sorg, 

gremju og sektarkennd kraumaði innra með þeim, þrátt fyrir að barnið væri orðið nokkurra ára 

gamalt. Þessar tilfinningar komu sérstaklega í ljós þegar þau báru sitt barn saman við líf 

ófatlaðra barna (Heiman, 2002).  

Fæðing fatlaðra barna vekur mismunandi viðbrögð eftir menningarheimum og 

samfélögum. Eftir 1980 hefur fjöldi einstaklinga barist fyrir að breyta ímyndinni um að 

fæðing fatlaðs barns sé byrði á foreldra og fjölskyldu. Foreldrar fatlaðra barna benda á að 

margt yndislegt og jákvætt geti komið úr því að eiga fatlað barn. Það getur aukið samheldni 

fjölskyldunnar, foreldrar þroskast og samkenndin meiri (Kim og Hwang, 2019). Því má gera 

ráð fyrir að viðbrögð foreldra, skilningur á fötlun og sá stuðningur sem fjölskyldan fær, hefur 

áhrif á það hvernig fjölskyldunni tekst að aðlaga líf sitt með fötluðu barni (Hrönn 

Björnsdóttir, 2008).  

 

3.2 Foreldrar fatlaðra barna 

Rannsókn Dóru S. Bjarnason (2008) spannar 33 ára tímabil frá árinu 1974 til ársins 2007. 

Þátttakendur í rannsókninni voru foreldrar fatlaðra barna. Þeim var skipt upp í eldri foreldra, 

sem áttu börn fædd á tímabilinu 1974-1990 og yngri foreldra sem áttu börn fædd á tímabilinu 

1991-2007. Í rannsókn hennar kemur fram að reynsla og upplifun mæðra fatlaðra barna verið 

rannsökuð í meira mæli en feðra þeirra í gagnkynhneigðum samböndum. Rödd makans verður 

því gjarnan bergmál af rödd móðurinnar (Dóra S. Bjarnason, 2008). Í daglegu lífi er maki oft 

megin stuðningurinn og pörum tekst betur að takast á við aðstæður ef sambandið er laust við 

togstreitu. Foreldrar gætu til dæmis jafnvel ekki verið sammála um þarfir barnsins og hvernig 

skuli mæta þeim. Ef togstreita er til staðar getur hún valdið samskiptaerfiðleikum þeirra á 

milli, líkt og hjá foreldrum ófatlaðra barna. Foreldrarnir geta upplifað fjarlægð hvort frá öðru 

og gagnkvæmur stuðningur þar af leiðandi minnkað. Niðurstöður rannsókna á tíðni skilnaðar 

hjá foreldrum fatlaðra barna hafa þó verið misvísandi. Þær hafa ekki allar vísað til þess að 

líkur á skilnaði séu hærri hjá þeim foreldrum en gengur og gerist, en þeirri mýtu hefur gjarnan 

verið haldið fram (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014).  
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Rannsókn Dóru S. Bjarnason (2008) leiddi í ljós að stuðningur frá nánustu ættingjum 

var af skornum skammti, foreldrar fengu ekki mikla hjálp, líkt og aðstoð við að gæta barnanna 

eða við heimilisstörfin. Meiri líkur voru á að mæður leituðu til sinna nánustu en feður, þeir 

leituðu þá helst til maka. Stuðningur frá nákomnum ættingjum og vinum minnkaði við 

fæðingu eða greiningu fatlaðs barns. Það átti auðvitað ekki við í öllum tilfellum en bæði yngri 

og eldri foreldrar höfðu orð á þessu. Þegar foreldrar voru í mikilli þörf fyrir stuðning, til 

dæmis á erfiðum stundum í lífi þeirra, gat hegðun nákominna haft mikil áhrif. Foreldrar 

upplifðu að þeim væri boðin of mikil eða of lítil hjálp og fengu augngotur frá 

fjölskyldumeðlimum sem gat haft neikvæð áhrif á fjölskyldutengsl (Dóra S. Bjarnason, 2008). 

Í rannsókn Heiman (2002) kom fram að flestir foreldrar teldu að fötlun fatlaðs barns 

styrkti samskiptin þeirra á milli. Sumir foreldranna héldu því fram að fæðing fatlaðs barns 

skapaði ný vandamál, árekstra og óþolinmæði milli þeirra. Að eiga fatlað barn hefði áhrif á 

félagslíf þeirra og tengsl við aðra. Dæmi voru um að vinir drógu úr foreldrum að mæta með 

fötluð börn sín á félagslega viðburði. Foreldrar tóku minni þátt í athöfnum utan heimilis eða 

félagslegum viðburðum og sumir foreldrar fullyrtu að þeir hefðu alveg misst samband við 

vini, ættingja eða jafnvel við stórfjölskylduna (Heiman, 2002). Í einlægri frásögn íslenskrar 

móður fatlaðs drengs segir:„Ég hefði ekkert á móti því að vera á vinnumarkaðinum (og 

fjárhagur) eða halda áfram í námi, eiga vinnufélaga, félagslíf, jólahlaðborð, árshátíð, 

vinavikur eða vinnudjamm en staðreyndin er ég hef ekki tíma eða orku“ (Katrín Mörk 

Melsen, 2020). Hér er lýsandi dæmi um ákveðna félagslega einangrun sem má lesa á milli 

línanna í rannsóknum Teil Heiman og Dóru Bjarnason en þar kemur fram að hluti foreldra 

fatlaðra barna missi tengsl við vini og fjölskyldu.  

Rannsókn Dóru S. Bjarnason (2008) spannaði 33 ára tímabil, eins og áður kom fram. 

Á fyrri árum rannsóknarinnar litu foreldrar á fötlun barns síns sem sitt einkamál, en með 

tímanum breyttust þau viðhorf og yngri foreldrar fóru að horfa til samfélagslegrar ábyrgðar og 

mannréttinda. Eldri foreldrar litu svo á að stuðningur frá ríkinu ætti að snúa að því að gefa 

foreldrum frekar tækifæri til að axla ábyrgðina sjálf. Þannig ætti að koma í veg fyrir að 

umönnunin yrði foreldrum um megn (Dóra S. Bjarnason, 2008). Einnig var greinanlegur 

munur á því hvers lags baráttu foreldrar í eldri og yngri hópi áttu í. Eldri foreldrar börðust 

fyrir skipulagðri og formlegri þjónustu, meðal annars að börnin myndu fá greiningu, kæmust 

inní leik- og grunnskóla, á stofnun eða á sambýli. Yngri foreldrar börðust fyrir bættri aðstöðu 

innan skóla, betri sérúrræðum, auknum stuðningi á heimilin og nýjum sólarhringsvistunum. 
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Foreldrarnir voru þó allir sammála um að viðhalda baráttu um stuðning til þess að tryggja sem 

eðlilegast líf fyrir fjölskyldu sína (Dóra S. Bjarnason, 2008). 

Fötlun barns, og þar af leiðandi baráttan og áskoranir sem foreldrar í kjölfarið ganga í 

gegnum, geta haft víðtæk áhrif á líf fjölskyldunnar sem heild. Margir þættir hafa áhrif á 

aðlögun fjölskyldunnar eftir að fatlað barn fæðist. Uppeldi barna er almennt krefjandi 

verkefni, sem getur valdið miklu álagi á foreldra. Álagið getur verið af líkamlegu og 

tilfinningalegu tagi. Foreldrar þurfa einnig að vinna með mismunandi fagfólki sem kemur inn 

í líf fjölskyldunnar. Hins vegar er gríðarlega mikilvægt að fjölskyldan nái að aðlagast nýju lífi 

með fötluðu barni og þá er stuðningurinn afar mikilvægur (Hrönn Björnsdóttir, 2008).  

Í rannsókn Tail Heiman (2002) á áhrifum fatlaðs barns á líf fjölskyldunnar kom fram 

að meirihluti foreldra, eða 62%, telur að þau sjálf sem foreldrar hafi orðið fyrir mestum 

áhrifum af fötlun barns síns. En aðrir, eða um 44%, töldu að önnur börn fjölskyldunnar, ef þau 

voru fyrir hendi, yrðu fyrir mestu áhrifunum. Um 40% foreldra í rannsókninni töldu að fötlun 

barns hafi haft áhrif á kjarnafjölskylduna. 20% foreldranna töldu fötlunina hafa áhrif á 

stórfjölskylduna en 26% sögðu að fötlun barnsins síns hefði engin áhrif á fjölskyldulífið 

(Heiman, 2002). Þessar niðurstöður eru jafnframt studdar í rannsókn Macks og Reeve (2006) 

en þar kemur einnig fram að systkini fatlaðra barna töldu foreldrana ofmeta hversu mikil áhrif 

fatlaða systkinið þeirra hefði á þau og líf þeirra. Með öðrum orðum upplifðu systkinin ekki 

þessi neikvæðu áhrif sem foreldrarnir töldu þau upplifa af því að eiga fatlað systkini (Macks 

og Reeve, 2006). 

 

3.3 Stuðningur  

Ísland undiritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2007 og fullgilti 

hann árið 2016. Þar kemur fram að aðildarríkin eiga að gera viðeigandi ráðstafanir til þess að 

fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi með því meðal annars að tryggja fötluðum aðgang til jafns 

við aðra. Þarna er átt við aðgang að til dæmis samgöngum, upplýsingum og fleira (Samningur 

sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 9. grein/2009). 

Sveitafélögum á Íslandi ber skylda til að veita fötluðum börnum og ungmennum 

ákveðna þjónustu og segja má að þessi þjónusta sé stuðningur bæði fyrir börnin sem og 

foreldra þeirra. Skammtímadvöl ýmist inná heimili, óski foreldrar þess, eða utan heimilis fyrir 

fötluð börn eru dæmi um stuðning sem foreldrar fatlaðra barna eiga rétt á. Þá geta foreldrar 

fatlaðra barna einnig óskað eftir stuðningsfjölskyldu og er þá yfirleitt miðað við börn sem 

hafa mun meiri umönnunarþörf en jafnaldrar. Þá ber sveitarfélögum einnig að veita ráðgjöf 
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þar sem markmiðið er að meta hvaða úrræða barnið þarfnast og hvernig best sé að veita þann 

stuðning (Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018). 

Rannsókn Barriga, Buchanan, Ćerimović og Sharma (2017) sýndi fram á að ekkert 

kemur í staðinn fyrir fjölskylduna. Leggja ætti áherslu á að veita foreldum þá aðstoð sem þeir 

þurfa til þess að fötluð börn geti búið á heimilum sínum innan um fjölskyldu og ástvini. 

Langflest börn sem búa á stofnunum eiga foreldra sem þau gætu búið hjá. En vegna skorts á 

stuðningi, ásamt öðrum þáttum líkt og fátækt, félagslegri útskúfun, stimplun (e. stigma) og 

vanrækslu af hálfu yfirvalda, gefst ekki alltaf kostur á því. Pressan á að foreldrar setji barn sitt 

á stofnun er því oft mikil, þar sem foreldrum líður eins og þeir hafi ekki um annað að velja 

(Barriga, Buchanan, Ćerimović og Sharma, 2017). Samtökin Tabú hafa sem dæmi, gert kröfu 

um að öll þjónusta við fötluð börn fari fram á heimili þeirra, í þeirra umhverfi. Þó aldrei með 

því sniði að þau séu aðgreind frá fjölskyldum sínum. Það skal alltaf vera neyðarúrræði að 

aðgreina börn frá fjölskyldum sínum, á sama hátt og ófötluð börn (Frumvarp til laga um 

þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, 438. hluti/2017). 

Fagfólk getur verið gríðarlega mikilvægur hlekkur í fjölskyldu, því starf þeirra er að 

styrkja og styðja alla meðlimi hennar. Þjónusta við fötluð börn snýr því ekki einungis að 

barninu sjálfu, heldur er mikilvægt að foreldrar þeirra fái þann stuðning sem þarf til þess að 

eiga og ala upp fatlað barn (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Fagaðilar sem vinna með fötluðum 

börnum og fjölskyldum þeirra verða að hafa það markmið að einblína á styrkleika barnsins, 

frekar en á fötlun þess. Einnig þurfa þeir að hlusta og vinna eftir verklagi foreldrana, því þeir 

eru sérfræðingarnir á sviði barnsins síns (Thwala, Ntinda og Hlaze, 2015). Þegar stuðningur 

við fjölskyldu er skipulagður er mikilvægt að hlusta á fjölskyldumeðlimi og jafnframt virða 

gildi þeirra og skoðanir. Sama hvers lags þjónustan er þarf hún alltaf að endurspegla gildi 

fjölskyldunnar, með það að markmiði að hún geti lifað eðlilegu fjölskyldulífi (Hrönn 

Björnsdóttir, 2008). 

Foreldrar fatlaðra barna geta þó upplifað vissan vanmátt þegar kemur að samskiptum 

við fagaðila. Þeim getur fundist þeir sjálfir skorta þekkingu og getu til að taka ákvarðanir sem 

snúa að umönnun og þjónustu barnsins (Case, 2000). Stundum myndast áhyggjur yfir því að 

barnið fái ekki nægan stuðning frá fagaðilum til dæmis í skóla, svo sem frá kennurum eða 

öðrum starfsmönnum (Piškur, Beurskens, Jongmans, Ketekaar, Norton, Frings, Hemmingsson 

og Smeets, 2012). Foreldrar upplifa oft vanmátt gagnvart fagfólki sem veitir stuðning og 

ráðgjöf, eins og áður kom fram. En þessi stuðningur getur verið gríðarlega mikilvægur fyrir 

foreldra fatlaðra barna.  
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Alltaf þarf kerfið að vinna á móti manni og allt þarf að taka svo langan tíma á meðan 

reynir maður að halda bátnum á floti þrátt fyrir að það séu mörg göt á honum og 

vatnið streymir inn. Hvað ætli það séu margir foreldrar fatlaðra eða langveikra barna 

sem enda óstarfhæf og jafnvel missa alveg tökin ?!?! (Katrín Mörk Melsen, 2020). 

 

Samvinna fagfólks og fjölskyldu er grundvallaratriði í lífi fatlaðs barns og hefur sú samvinna 

áhrif á þroska, heilsu og líðan barnsins. Rannsóknir sýna jafnframt að félagslegur stuðningur 

við fjölskyldu fatlaðra barna, hefur áhrif á líðan barnsins og fjölskyldunnar. Félagslegur 

stuðningur getur verið margs konar. Sem dæmi má nefna sálrænan stuðning, aðgengi að 

upplýsingum, stuðningsúrræði og ráðgjöf. Hins vegar er stuðningur ekki alltaf frá fagfólki, 

heldur sýna rannsóknir að foreldrar fatlaðra barna sækja mikið í stuðning annarra foreldra 

fatlaðra barna, hvort sem það er í formlegu foreldrastarfi eða einungis að hitta aðra í svipaðri 

stöðu (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Þannig leita foreldrar eftir samhljómi og fá ráð hvað varðar 

ýmsa þætti daglegs lífs. Að eiga kost á að tala við foreldra sem eru í svipuðum sporum og þau 

sjálf getur því vissulega hjálpað. Að deila tilfinningum, áhyggjum og kvíða með einhverjum 

sem er að upplifa það sama getur hjálpað við að sjá það jákvæða í lífinu og draga þannig úr 

streitu (Bray, Carter, Sanders, Blake og Keegan, 2017). 

Í rannsókn Dóru S. Bjarnason var aðgengi að formlegum stuðningi eitt af þemu 

rannsóknarinnar. Fram kom að þegar á seinni ár rannsóknarinnar leið, varð aðgengið að 

formlegum stuðningi flóknara og úrlausnum fjölgaði. Við þetta kom í ljós að foreldrar sem 

áttu börn með sjaldgæfar greiningar, pössuðu í kjölfarið illa inn í þær úrlausnir sem í boði 

voru. Þar af leiðandi upplifðu þau endalausan þeyting frá einu kerfi í annað, biðlistar lengdust, 

til dæmis hjá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, skólum og leikskólum og 

heilbrigðiskerfinu. Reynsla foreldra af stuðningi lækna var blendin sumir upplifðu mikinn 

stuðning á meðan aðrir voru sárir og niðurbrotnir eftir samskiptin. Flestir foreldrar lýstu 

hinsvegar mikilli ánægju og stuðningi af hendi starfsfólks leikskóla. Blendnar tilfinningar 

voru í garð Greiningar- og ráðgjafastöðvar, skóla og starfsfólks svæðisskrifstofa, nema á 

fjölmennari stöðum þar sem foreldrar höfðu aðgang að fagmenntuðum tengilið sem sinnti 

málum þeirra. Rannsóknin sýndi fram á að viss óánægja ríkti í garð Tryggingastofnunar 

ríkisins, vegna þess hve óskilvirk foreldrum fannst hún vera og erfið viðureignar (Dóra S. 

Bjarnason, 2008). Nánar verður fjallað um samskipti foreldra og Tryggingastofnunar í 

kaflanum um fjárhagserfiðleika. 

Allar fjölskyldur búa yfir einhvers konar styrkleikum, sem geta verið yfirskyggðir af 

erfiðleikum. Til þess að styrkleikar fjölskyldunnar séu vel virkjaðir, er mikilvægt að hún fái 
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stuðning. Samskipti og samstarf milli fagaðila og fjölskyldu skiptir því miklu máli og eru allir 

aðilar samábyrgir fyrir því. Svo lengi sem fagaðilar og foreldrar eru með sama markmið í 

huga, að velferð barnsins og fjölskyldunnar verði sem allra mest, gæti margt dásamlegt gerst 

(Hrönn Björnsdóttir, 2008). 

Aðgengi að upplýsingum er eitthvað sem foreldrum hefur þótt ábótavant í gegnum 

árin. Þjónustan er brotakennd, þar sem óvíst er hvar ábyrgðin liggur og hver veitir viðeigandi 

þjónustu (Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2014). Reykjavíkurborg framkvæmdi 

rannsókn  á samskiptum foreldra fatlaðra barna við þjónustumiðstöðvar og ráðgjafa þeirra. 

Niðurstaðan leiddi í ljós að foreldrar vildu vera í betri tengslum við ráðgjafa 

þjónustumiðstöðva og að ráðgjafar hefðu frumkvæði af samskiptum í ríkari mæli. Þeir 

viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni sögðust reiða sig meira á upplýsingar frá örðum 

foreldrum fatlaðra barna, fremur en frá ráðgjöfum. Foreldrar töldu mikilvægt að aðgengi að 

upplýsingum yrði bætt og að efni væri aðgengilegt í formi bæklinga eða námskeiða. Taka 

þurfi betur tillit til ólíkara þarfa og aðstæðna barna og foreldra þeirra. Foreldra lýstu því að 

óánægja þeirra snérist að aðgengi að upplýsingum og kerfinu sjálfu fremur en að þjónustunni 

sjálfri (Agða Ingvarsdóttir og Tinna Björg Sigurðardóttir, 2015)  

Margir foreldrar fatlaðra barna hafa greint frá því að fjárhagur fjölskyldunnar sé 

vandamál í lífi þeirra. Það er dýrt að fá aðstoð við ýmsa hluti, líkt og þjónustu sérfræðilækna 

og annarra sem koma að barninu (Piškur o.fl., 2012) Búnaður sem getur aukið lífsgæði fatlaðs 

barns er kostnaðarsamur, og oft verða foreldrar að berjast fyrir niðurgreiðslum. Ef foreldrar 

þurfa á sálfræðiþjónustu að halda, til dæmis vegna streitu eða kulnunar, getur kostnaðurinn 

verið hár (Heiman, 2002). 

Fjölskyldur fatlaðra barna eru sem sagt oft háðar bótum frá hinu opinbera. 

Fjölskyldum getur reynst erfitt að sækja um bætur og oft duga þær ekki til þess að mæta 

auknum útgjöldum. Þess vegna búa fjölskyldur fatlaðra barna oft við fátækt (Dóra S. 

Bjarnason, 2008). Tekjulágir foreldrar fatlaðra barna upplifa gjarnan streitu og kvíða yfir því 

að eiga ekki fyrir útgjöldum sem fylgir barninu þeirra. Hærra launaðir foreldrar upplifa 

sömuleiðis streitu og kvíða fyrir því að eiga ekki fyrir útgjöldum. Ástæðan er sú að hátt 

launaðir foreldrar uppfylla oft ekki þau skilyrði, sem þarf til þess að fá styrk frá ríkinu, vegna 

of hárra tekna (Piškur o.fl., 2012). 

Tölur frá Tryggingastofnun frá desember 2018 sýna að 3.976 börn á Íslandi eru 

skilgreind sem langveik, fötluð eða með raskanir. Foreldrar þeirra fá þá umönnunargreiðslur, 

eða að meðaltali um 4.100 foreldrar ár hvert síðan 2010. Umönnunargreiðslur til foreldra eru 

ótekjutengdar og skattfrjálsar greiðslur. Markmið þeirra að veita foreldrum fatlaðra, 
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þroskahamlaðra og/eða langveikra barna fjárhagslegan stuðning. Þessi aðstoð er veitt þegar 

umönnun barna er talin krefjandi og útlagður kostnaður er vegna heilbrigðisþjónustu, 

meðferðar eða þjálfunar (Tryggingastofnun, 2018). Þessar tölur segja ekki til um það hversu 

mikla þjónustu foreldrarnir fá, en upphæð umönnunargreiðslna er metin eftir fötlunarflokkum. 

Í bókinni Á réttri leið (Uppbygging og þróun í málefnum fatlaðra á Norðurlandi eystra 1959-

1996) skrifar móðir um fjölskyldu sína og líf þeirra, en þau eiga fjölfatlaðan dreng sem 

fæddur er 2005. Þau hafa háð margháttaða baráttu fyrir son sinn. Í skrifum hennar kemur fram 

að ein baráttan er við ríkið og ber yfirskriftina: „Og núna kærum við ríkið.“ (Bjarni 

Kristjánsson og Svanfríður Larsen, 2019 bls. 369-371). 

 

Maðurinn minn neyddist til að hætta að vinna um tíma árið 2010. Hann er kennari og 

var búinn með sinn veikindarétt. Við sóttum um svokallaðar tekjutengdar 

foreldragreiðslur, sem eru 80% af þeim launum sem þú ert á, en færð þær aldrei lengur 

en í sex mánuði. Eftir það taka við grunngreiðslur. Tryggingarstofnun ríkisins (TR) 

synjaði umsókninni á þeirri forsendu að greiðslurnar fengjust aðeins ef greining 

barnsins hefði farið fram eftir 1.október 2007 (Bjarni Kristjánsson og Svanfríður 

Larsen, 2019, bls. 369-371). 

 

Foreldrarnir fengu gjafsókn og fór málið í kæru ferli innan TR, málið tapaðist í Héraðsdómi 

var áfrýjað til Hæstaréttar sem vísaði málinu aftur í Héraðsdóm vegna formgalla. Málið 

vannst hins vegar árið 2018 með þeim úrskurði að ekki mætti mismuna börnum eftir 

dagsetningum. Málinu var hinsvegar áfrýjað af TR (Bjarni Kristjánsson og Svanfríður Larsen, 

2019). Hér er dæmi um átta ára baráttu þessara foreldra við kerfið og er hægt að draga þá 

ályktun að mál sem þessi ýti undir streitu og álag hjá foreldrum að standa í slíku í svo langan 

tíma. Hér má einnig benda á að TR áfrýjaði málinu til Landsréttar þar sem TR hafði sigur. 

Höfundum finnst að hér sé verið að mismuna börnum og foreldum fatlaðra barna eftir því 

hvenær þau eru fædd og hvaða dagsetning er á greiningu þeirra. Foreldar eru hér að berjast í 

mörg ár en svona mál er fordæmisgefandi eins og mörg mál sem foreldrar fatlaðra barna 

sækja. 

Tryggingastofnun gegnir semsagt veigamiklu hlutverki í stuðningi við fjölskyldur 

fatlaðra barna í bótakerfi sem ætlað er til að bæta hag heimila. Í rannsókn Dóru S. Bjarnason 

(2008) kom fram að foreldrar lýsa samskiptum sínum við Tryggingastofnun sem erfiðri og að 

hún einkennist af baráttu. Fram kom þar að mikil skriffinnska var við allar umsóknir, leiðin 

flókin og óskýr, upplýsingar skorti og lög og reglur nái ekki yfir þeirra barn (Dóra S. 
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Bjarnason, 2008). Því geta foreldrar fatlaðra barna upplifað sig eins og betlara sem misnota 

kerfið. Þeir þurfa iðulega að endurnýja vottorð og beðnir og staðfesta staðreyndir, til dæmis 

sjúkdómsgreiningu barna sinna. Að foreldrar þurfi endurtekið að sýna fram á rétt sinn til 

stuðnings í stað þess að hann sé í boði getur verið óþægilegt (Snæfríður Þóra Egilson og Sara 

Stefánsdóttir, 2014).  

Á Íslandi er lækniskostnaður þó að mestu niðurgreiddur fyrir börn. Einnig er 

þjónustan hjá sjúkraþjálfum, iðjuþjálfum og talmeinafræðingum niðurgreidd að miklu leyti 

(Reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu 

nr.1251/2018) 

 

3.4 Aðgengi og viðhorf annarra 

Skortur er á aðgengi gerir það að verkum að fatlaður einstaklingur þarf að reiða sig á aðstoð 

annarra. Jafnframt rýrir hann ferðafrelsi einstaklinga og hindrar þátttöku fatlaðra í 

samfélaginu. Slæmt aðgengi veldur því að fatlaður einstaklingur finnur meira fyrir 

skerðingum sínum og upplifir félagslega útskúfun (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). Aðgengi foreldra að viðeigandi hjálpartækjum fyrir börn sín getur verið 

erfitt, eins og áður kom fram. Samkvæmt skilgreiningu Hjálpartækjastofnunar er:  

 

Hjálpartæki er tæki sem ætlað er að draga úr fötlun, aðstoða fatlaða við að takast á við 

umhverfi sitt, auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða auðvelda umönnun. 

Hjálpartækið verður jafnframt að teljast nauðsynlegt og hentugt til að auðvelda 

athafnir daglegs lífs   

  

Ef barnið þarf hjálpartæki í sínu daglega lífi líkt og sjúkrarúm, baðlyftu, brautir í loft, eða 

annan sérbúnað inn á heimili sitt á barnið aðeins rétt á að fá tilskyldan búnað á annað 

heimilið. Sjúkratryggingar greiða styrki vegna hjálpartækja, ef notkunin er til lengri tíma en 

þriggja mánaða einkum ef um er að ræða hjálpartæki sem tryggja öryggi eða eru til 

sjálfsbjargar, eða þá í ákveðnum tilvikum til þjálfunar eða meðferðar. Ekki er veittur styrkur 

til aðstandenda vegna hjálpartækja ef viðkomandi býr annars staðar (Reglugerð um styrki 

vegna hjálpartækja, 1155/2013). Í einhverjum tilvikum getur það komið í veg fyrir að barn 

geti dvalið hjá báðum foreldrum og skerðir því umgengisrétt annars foreldris verulega. Það 

skiptir því ekki máli þó foreldrar fari með sameiginlegt forræði, hjálpartækin fást einungis á 

annað heimilið. Hér er verið að skerða umgengni annars foreldris að einhverju leyti og má 



21	

draga þá ályktun að það valdi spennu á milli foreldra og vanmátt að geta ekki tekið jafnan þátt 

í uppeldinu.  

Þegar kemur að því sækja um viðeigandi hjálpartæki fyrir fatlað barn virðist vera að 

kostnaður tækjanna ráði meiru en þörf barnsins. Þegar þörfin er metin um hvaða tæki henti 

barninu best eru það fagaðilar sem meta þörfina fyrir tækið fremur en foreldra barnsins og 

barnið sjálft. Fagaðilar telja sig vera betur til þess fallna að ákveða hvaða tæki henta og taka 

síður mið af persónulegum þörfum eða óskum foreldra og barna (Kristjana Jokumsen og 

Rannveig Traustadóttir, 2014). Tryggingastofnun tekur ekki þátt í greiðslum á sérbúnaði, og 

kemur skýrt fram í reglugerðinni að ekki sé veittur styrkur vegna tækja sem notast má við í 

frítíma eða íþróttum (Reglugerð um styrki vegna hjálpartækja, nr. 1155/2013). Sérútbúin tæki 

líkt og hjól, púlkur fyrir skíðaiðkendur, skíðabúnaður, hjólastólar og ýmis önnur tæki eru 

kostnaðarsöm, en kostnaðurinn hleypur yfirleitt á hundruðum þúsunda. Ekki er því á færi 

hvers manns að kaupa slíkt án styrkja.  

 Áhyggjur foreldra snúa einnig að aðgengi fyrir fötluð börn sín á ýmsum vettvangi líkt 

og kvikmyndahúsum, almenningssalernum og verslunum. Almenningssamgöngur, bílastæði 

og skólar geta einnig verið hamlandi fyrir fötluð börn. Leikur utandyra, til dæmis á 

hverfisleikvelli hentar oft illa, en þessar hindranir geta gert foreldrum erfitt fyrir að finna og 

njóta afþreyingar með börnum sínum (Piškur o. fl., 2012). 

Ýmislegt er í boði fyrir börn þegar kemur að tómstundum, en flestir foreldrar hvetja 

börnin sín til að stunda einhverjar íþróttir eða aðrar tómstundir. Þegar kemur að félagslífi 

fatlaðra barna, eftir að skóladegi lýkur, tala foreldrar um að tækifærin séu verulega skert 

(Heiman, 2002: Piškur o. fl., 2012). Foreldrar segja úrvalið þegar kemur að tómstundum fyrir 

fötluð börn dapurt, samanborið við allt það sem í boði er í fyrir ófötluð börn. Íþróttir, 

tónlistarnám og listnám sé ekki mikið sem sérstaklega er hannað fyrir fötluð börn. Hjá sumum 

fjölskyldum eru einu skiptin sem börn þeirra fara á aðra staði en í skóla og skólavistun ferðir 

með foreldrum (Ryan, 2005).  

Foreldrar berjast fyrir aukinni virðingu gagnvart sér og fötluðum börnum sínum. 

Margir foreldrar hafa lýst því að það geti oft verið erfitt að fara með börn sín á 

almenningsstaði þar sem þau upplifi augngotur og bendingar frá öðrum. Aðrir stara og 

hneykslast á þeirri hegðun sem barnið kann að sýna. Búðarferðir sem dæmi, geta reynst 

erfiðar. Ein móðir segir það vera dásamlegt þegar einhver viðurkennir barnið hennar sem er 

fatlað sem manneskju og beini orðum sínum að því án fordóma (Ryan, 2005). Önnur móðir 

segir frá því að mörgum finnst erfitt að tala við fatlaðan son hennar þar sem hann tjáir sig á 

óhefðbundinn hátt. Fólk beinir því orðum sínum að foreldrunum og láta jafnvel eins og sonur 
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þeirra sé ekki á staðnum. En hún segir þetta erfitt og segist oft verða reið fyrir hans hönd 

(Sigrún Ó. Kristjánsdóttir og Thelma Þorbergsdóttir, 2012).  

Fötluð börn eru á vissan hátt jaðarsett, og eru því útsettari fyrir ofbeldi, því er skylda 

íslenskra stjórnvalda að taka mið af því í allri stefnumótun og lagasetningu sem varðar fötluð 

börn. Rannsóknir sýna jafnframt að aðgreining og skortur á aðstoð við fjölskyldur, ýtir undir 

ofbeldi gegn fötluðum börnum (Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar 

stuðningsþarfir, 438. hluti/2017). Ofbeldi sem börn verða fyrir getur dregið úr almennum 

þroska þeirra og valdið hömlunum, einnig er hætta á óafturkræfum skaða sem getur leitt til 

sálfræðilegs vanda síðar á lífsleiðinni ( Barriga, Buchanan, Cherimovic, og Sharma, 2017).  

Því miður birtast fordómar stundum frá fagfólki. Í bókinni Gleðigjafar er frásögn 

móður sem fer með fatlaðan dreng sinn að hitta lækni. Með í för er yngri ófatlaður sonur 

hennar. Læknirinn horfði á þau með furðusvip þegar hann sá ungabarnið. Hann spurði hvort 

þau hefðu ekki hræðst að eignast annað „svona“ barn og bendir á eldri drenginn þeirra (Sigrún 

Ó. Kristjánsdóttir og Thelma Þorbergsdóttir, 2012).  

 

4. Umræður  

Niðurstöður rannsókna sem höfundar greindu benda til þess að foreldrar fatlaðra barna séu 

líklegri til þess að upplifa streitu og kulnun en foreldrar ófatlaðra barna. Flestar rannsóknirnar 

voru einsleitar og í flestum þeirra var áhersla lögð á fötlun barnsins og áhrif fötlunarinnar á 

foreldra. Margir þættir í umhverfi fjölskyldna voru dregnir fram sem líklegir streituvaldar líkt 

og mikil umönnun, áhyggjur, svefnleysi og fleira (Cantwell, Muldoon og Gallagher, 2014). 

Það er hins vegar mat höfunda að beina þurfi athyglinni að kerfinu sem heldur utan um 

málefni fatlaðra barna og foreldra þeirra, fremur en að umönnunni sjálfri. Það má lesa úr 

rannsóknum og röddum foreldra fatlaðra barna að barn þeirra sé ekki streituvaldurinn, heldur 

lítill stuðningur og úrræði. Sumir foreldrar lýstu erfiðum samskiptum við kerfið, sögðu það 

flókið og engu líkara en það væri hannað til þess að vinna á móti foreldrum (Katrín Mörk 

Melsen, 2020). Þó svo að lög séu að mörgu leiti skýr um hvaða þjónustu skuli veita og hver 

réttur fatlaðs barns sé, virðist það vera túlkunaratriði sveitarfélaga hvaða stuðning þau veita. 

Foreldrar ættu ekki að þurfa standa í margra ára málferlum til þess eins að sækja rétt sinn, 

málin eru svo jafnvel látin niður falla að lokum og ólíkar túlkanir laga setja mark sitt á 

niðurstöður (Bjarni Kristjánsson og Svanfríður Larsen, 2019). 

Ef streita foreldra fatlaðra barna er farin að sýna merki kulnunar, er líklegt að hæfni 

þeirra til þess að vera styðjandi í foreldrahlutverki sínu dofni verulega, sökum minni tengingar 
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við barnið, meiri þreytu og erfiðleika við að leysa dagleg vandamál. Sem dæmi má nefna að 

foreldri upplifir sig gagnslaust sem afleiðingu kulnunar er hætta á fylgiþáttum líkt og flótta 

eða sjálfsvígshugsunum, sem og ofbeldi og misnotkun. Það segir sig sjálft að margar 

afleiðingar kulnunar foreldra fatlaðra barna, geta verið slæmar fyrir barnið. Ofbeldi getur 

dregið úr þroska þeirra og óafturkræfilegum skaða sem getur haft verulega slæm áhrif út lífið 

(Sorkkila og Aunola, 2019). 

Fagaðilar innan kerfisins þurfa að mati höfunda að vera vakandi fyrir 

streitueinkennum foreldra fatlaðra barna. Foreldrarnir átta sig jafnvel ekki sjálfir á 

streitueinkennum sínum, en eins og áður var getið áttaði móðir fatlaðs barns sig ekki á 

einkennunum og taldi þau tengjast líkamlegri heilsu (Bjarni Kristjánsson og Svanfríður 

Larsen, 2019, bls. 374). Þess vegna telja höfundar gríðarlega mikilvægt að starfsmenn séu vel 

menntaðir og með góða reynslu að baki sem hjálpar þeim í samskiptum og samvinnu við 

fjölskyldur fatlaðra barna. Þannig gætu þeir létt undir með foreldrum og jafnvel hjálpað þeim 

að koma í veg fyrir mikla streitu eða kulnun.  

Stuðningur við foreldra fatlaðra barna getur verið margskonar. Það getur verið 

stuðningur inni á heimili, í skóla, stuðningur og ráðgjöf frá fjölskyldu og velferðarsviði 

sveitafélaga, stuðningur við greiningar líkt og frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og 

annað. Höfundar telja skipta miklu máli stuðningur komi að raunverulegu gagni og sé sniðinn 

að þörfum forelda og barna. Í rannsóknum ritgerðarinnar kom fram að þeir foreldrar sem 

fundu fyrir mikilli streitu nefndu flestir ónógan stuðning (Sorkkila og Aunola, 2019; 

(Cantwell, Muldoon og Gallagher, 2014; Hrönn Björnsdóttir, 2008). Því má draga þá ályktun 

að ef um lítinn stuðning er að ræða sem hentar jafnvel ekki foreldrum fatlaðra barna, sé það 

einn af stærstu þáttunum sem leitt geta til kulnunar foreldra.  

Höfundar telja grunvallaratriði að sá stuðningur sem veittur er, sé traustur frá upphafi 

og að foreldrar þurfi ekki að vera í sífelldri baráttu fyrir stuðning við hæfi. Það ætti því að 

mati höfunda að vera kappsmál ráðgjafa og annara starfsmanna að draga úr streituvöldum í 

lífi fjölskyldna og mæta foreldrum þar sem þeir eru staddir og veita persónulega þjónustu. Það 

er mikilvægt að hafa í huga að eitt úrræði getur ekki passað fyrir alla og því er nauðsynlegt að 

bjóða uppá fjölbreyttari úrræði sem geta betur komið til móts við ólíkar þarfir ólíkra 

fjölskyldna. 

Aðgengi foreldra fatlaðra barna að stuðningi inná heimili sitt þar sem umönnun barns 

er jafnvel allan sólarhringinn ætti að vera auðfengnari. Foreldrar sem eiga rétt á 

skammtímavistun eiga samkvæmt lögum rétt á að þjónustan fari fram heima fyrir og ætti það 

sannarlega ekki að vera hentugleiki hvers sveitarfélags hvenær sólarhrings hún er veitt. Svefn 
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er talin mikilvægur þáttur til þess að draga úr streitu og er hann öllum mikilvægur. Það er því 

ekki nóg að mati höfunda að leggja til að foreldrar hugi vel að svefni ef ekki er unnt að veita 

stuðning á nóttunni.   

Þegar skoðaðir voru hvaða samfélagslegu þættir gætu ýtt undir kulnun hjá foreldrum 

kom fram að í þeim löndum þar sem konur vinna til jafns við karla voru konur líklegri til að 

upplifa kulnun. Vandinn var talinn liggja í því að heimilisstörf og umönnun barna væri enn 

nær eingöngu á þeirra könnu (Sorkkila og Aunola, 2019; Hagqvist, Gadin og Nordenmark, 

2017). Höfundar staldra við þessa rannsókn og velta fyrir sér hvers vegna staðan sé þessi og 

hvers vegna talið sé að í samfélögum með formfastari hlutskipti séu minni líkur á kulnun 

kvenna. Það hafa orðið framfarir og breytingar á jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði og hefur 

þátttaka kvenna á vinnumarkaði aukist til muna og það er vel. Þá velta höfundar því fyrir sér 

hvort raunin sé að heimilisstörf og umönnun barna sé ekki eins langt á veg komin í baráttunni 

fyrir jafnri þátttöku beggja foreldra í gagnkynhneigðum samböndum. Það gæti því verið 

áhugavert efni að rannsaka hvort það sé jöfn þátttaka foreldra heima fyrir hvað varðar 

heimilisstörf og umönnun barna. Það vakti einnig athygli höfunda að niðurstöður rannsókna 

benda til þess að mæður eru almennt líklegri til þess að verða fyrir kulnun en feður. Þegar 

þátttaka í rannsóknum var skoðuð þá kom í ljós að stærsti hluti þátttakenda voru konur. Það 

má því velta fyrir sér hvort niðurstöðurnar séu marktækar hvað mun kynjanna í 

gagnkynhneigðum samböndum og þá hvort kulnun sé vangreind hjá feðrum.  

Foreldrar hafa margir bent á að aðgengi sé að mörgu leiti ábótavant og nefna hér á 

undan ýmis dæmi. Rannsóknir sýndu einnig að aðgengi að ýmsum þáttum standa fötluðum 

börnum og foreldrum þeirra fyrir þrifum. Það má fyrst nefna aðgengi að upplýsingum, að 

foreldrar þurfi að fara langar leiðir eftir upplýsingum og sumir sækja þær til annarra foreldra 

fatlaðra barna fremur en til þjónustumiðstöðva (Agða Ingvarsdóttir og Tinna Björg 

Sigurðardóttir, 2015).  Hér er mikilvægur þáttur sem höfundar telja að sé verulega ábótavant í 

íslensku samfélagi. Höfundar telja að aðstoðin þurfi að vera mun sýnilegri og markvissari. 

Ekki allir foreldrar fatlaðra barna hafa sig í frammi við að afla upplýsinga hjá þeim aðilum 

sem eiga að veita þær. Það þarf að vera skýrar fyrir foreldra fatlaðra barna hvert þeir eiga að 

leita og kerfið á að sjá til þess að sá aðili sem sér um málsefni fjölskyldunnar frá 

sveitafélaginu hafi tök og svigrúm til þess að halda utan um málefni hennar og réttindi af 

heilindum. 

Höfundar telja að bæta þurfi fjárhagslegan stuðning við foreldra fatlaðra barna, líkt og 

þeirra sem ekki hafa tök á að vinna úti eða detta út af vinnumarkaði tímabundið. Að allir sitji 

við sama borð, óháð því hvenær börn þeirra eru fædd eða hvenær þau greindust. Bæta þarf 
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stuðning við ýmis útgjöld líkt hjálpartæki sem ekki fást styrkt í gegnum Sjúkratryggingar 

Íslands. Aðgengi að nauðsynlegum búnaði á heimili ætti að vera auðveldur umsóknar, 

jafnframt er mikilvægt að þeir sem annast fatlað barn fái þann búnað sem hentar til þess að 

létta á foreldrunum og þannig draga úr líkum þess að þeir brenni út vegna líkamlegs álags. 

Höfundar þekkja fjölmörg dæmi þess að foreldrar hafa ítrekað þurft að sækja um hjálpartæki 

og beðið mánuðum saman eftir því að fá viðeigandi búnað fyrir fatlað barn sitt.  

Höfundum finnst sorglegt að foreldrar fatlaðra barna séu vanir fordómafullu viðhorfi 

annara og þakka sérstaklega fyrir þegar einhver viðurkennir fatlaða barn þeirra sem 

manneskju og veiti því athygli. Einn af streituvöldum í lífi fjölskyldna fatlaðra barna er 

viðhorf þeirra sem koma að málum fjölskyldna og geta þar af leiðandi haft mótandi áhrif á 

foreldra. Það skín í gegn í röddum foreldra að viðhorf annarra geta verið særandi og 

óviðeigandi á allan hátt. Það getur verið mjög erfitt fyrir foreldra fatlaðra barna að upplifa að 

börnin þeirra séu hunsuð og horft sé framhjá þeim í samskiptum. Það getur einnig reynst erfitt 

að þurfa sífellt að vera að réttlæta tilvist barna sinna og þarfa þeirra (Sigrún Ó. Kristjánsdóttir 

og Thelma Þorbergsdóttir, 2012). Viðhorf fagfólks getur einnig verið óviðeigandi og með öllu 

óásættanleg að mati höfunda. Móðir hér að ofan lýsti samskiptum við lækni þar sem hann 

talaði til þeirra á mjög óviðeigandi og ónærgætinn hátt. Fordómar koma úr öllum áttum, á 

öllum stigum samfélagsins. Höfundar líta svo á að draga þurfi fordóma fram í dagljósið sem 

fagaðilar sýna fötluðum börnum og foreldrum þeirra í meira mæli og efla fræðslu til þeirra. 

Margir foreldrar hafa áhyggjur af umönnun barna sinna utan veggja heimilisins sem 

getur verið einn af þeim streituþáttum í lífi foreldra fatlaðra barna. Athygli höfunda beindist 

að máli sem kom upp nýverið í íslensku samfélagi þar sem þroskaþjálfi beitti fatlað barn 

ofbeldi. Um var að ræða barn sem tjáir sig óhefðbundið, sem getur þar af leiðandi ekki sagt 

frá og hlýtur það að vera einn mesti ótti foreldra að upplifa að barn þeirra sé ekki öruggt í 

höndum fagaðila. Eins og áður var greint frá, er fatlað fólk jaðarsettur hópur og sem slíkur í 

meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi. Þar sem þetta mál hefur ekki verið mjög áberandi í 

fjölmiðlum, velta höfundar fyrir sér hvort umræðan hefði orðið önnur og meiri ef um ófatlað 

barn hefði verið að ræða.  

Það er höfundum hugleikið að finna leiðir til þess að fagaðilar og aðrir taki eftir 

streitunni sem foreldrar upplifa. Það gæti gert fagmönnum auðveldara að grípa inn í snemma 

og finna úrlausnir. Það er mikilvægt að foreldrar fái viðeigandi stuðning og finni fyrir skilning 

frá fagfólki. Höfundar skoðuðu hvort íslenskar rannsóknir hafi verið gerðar á því hversu 

margir foreldrar fatlaðra barna eru á örorku að völdum andlegrar og líkamlegrar heilsu en ekki 

fundið neina slíka rannsókn. Höfundar sem eru nú verðandi þroskaþjálfar munu leggja sig 
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fram við að greina einkenni sem fjallað hefur verið um og er það einlæg ósk þeirra að vinnan 

við þessi skrif verði til þess að höfundar verði betur í stakk búnar til þess að aðstoða foreldra 

fatlaðra barna. 

Í upphafi ritgerðar var lagt upp með fjórar rannsóknarspurningar. Höfundum fannst 

margt áhugavert við þetta viðfangsefni og reyndist erfitt að velja úr. Fyrsta spurningin var 

heldur almenn, en nauðsynleg. Hún var: Hvað er kulnun í foreldrahlutverki? Því næst vildu 

höfundar fá svör við hvernig foreldrar fatlaða barna upplifa streitu, sem getur jafnvel leitt til 

kulnunar. „Hvernig upplifa foreldrar fatlaða barna streitu og getur hún jafnvel leitt til 

kulnunar?“. Síðan vildu höfundar fá svör við muninum á foreldrum fatlaðra og ófatlaðra 

barna. Jafnframt hvor væru líklegri og hvernig mætti draga úr streitu almennt í 

foreldrahlutverkinu. Þriðja og fjórða spurningin voru því á þennan veg:  Eru foreldrar 

fatlaðra barna líklegri en foreldrar ófatlaðra barna til að upplifa kulnun í 

foreldrahlutverkinu? Ef svo er, hvernig má draga úr streitu og kulnun í foreldrahlutverkinu?.  

Streituvaldar í lífi foreldra fatlaðra barna eru nokkrir. Dæmi um þessa þætti voru: 

stuðningur, fjárhagur, aðgengi og viðhorf annarra. Ónægur stuðningur og skilningsleysi var 

rauði þráðurinn í gegnum þær rannsóknir sem skoðaðar voru. Það var jafnframt staðfest þegar 

raddir foreldra og reynsla þeirra var skoðuð. Foreldrar hafa oft á tíðum ekki mikið um það að 

segja hvar og hvenær stuðningur er veittur. Stundum kemur í ljós að stuðningurinn sem 

veittur er foreldrum leysir ekki alltaf vanda þeirra né dregur úr streitu. Þessir þættir sem 

nefndir voru hér að ofan voru mest áberandi og getur viðvarandi streita af þeirra völdum leitt 

til kulnunar. Niðurstaða okkar er að barnið sjálft er ekki streituvaldur, heldur valda í flestum 

tilvikum utanaðkomandi þættir mestri streitu hjá foreldrum fatlaðra barna, þættir eins og 

viðhorf og stuðningur annarra.  

Rannsóknir benda til þess að foreldrar fatlaðra og langveikra barna séu líklegri til þess 

að upplifa streitu og kulnun heldur en foreldrar ófatlaðra barna. Margir þættir bætast inn í líf 

foreldra fatlaðra barna, til má nefna marga fagaðila sem foreldrarnir þurfa að vinna með og 

læra að treysta. Foreldrar fatlaðra barna þurfa því að takast á við fleiri áskoranir, er varða 

umönnun barna sinna. Þau þurfa oft að taka á sig hin ýmsu hlutverk í umönnun barna sinna. Í 

líf þeirra koma einnig oft margir utanaðkomandi aðilar, svo sem ráðgjafar og 

heilbrigðisstarfsfólk. Foreldrar fatlaðra barna eru því með margt á sinni könnu og áreitið 

kemur úr mörgum áttum. 

Niðurstaða höfunda er að margt megi bæta í samskiptum við foreldra fatlaðra barna. 

Við teljum að góður og vandaður stuðningur strax í upphafi hafi gríðarlega mikið að segja. 

Stuðningur þarf að vera markviss og útvega þarf foreldrum stuðningsaðila sem er til staðar og 
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foreldrar geta haft góðan aðgang að. Stuðningsaðilarnir þurfa að leggja sig fram við að mæta 

þörfum foreldra og finna leiðir til þess að vinna í farsælu samstarfi. Taka þarf tillit til foreldra 

og þörf þeirra fyrir stuðning til þess að styrkja þá í umönnun barnsins síns. Einfalda þarf 

reglur og lög er varðar hjálpartæki og annan búnað sem auðveldar foreldrum umönnun og 

mætir þörfum barnsins. Aðgangur foreldra að sálfræðilegum stuðning þarf að vera betri og 

kostnaður sem fellur til vegna hans niðurgreiddur. Markmið með stuðning sem veittur er, 

hvort sem hann er í formi ráðgjafar, fjárhagsstyrks eða stuðnings af öðru tagi, ætti ávallt að 

vera að endurspegla þarfir fjölskyldunnar. Stuðningurinn á að gera foreldrum jafnframt kleift 

að vera foreldrar og að fatlað barn geti verið heima hjá sér og dvalið með fjölskyldu sinni líkt 

og önnur börn.  

 

5. Lokaorð 
Vinnan við ritgerðina Kulnun foreldra fatlaðra barna er mikil reynsla fyrir höfunda og opnað 

augu þeirra fyrir fjölmörgum streituvöldum í lífi foreldra fatlaðra barna. Flestallar rannsóknir 

sem skoðaðar voru sýndu að stuðningur er einn stærsti þátturinn sem getur dregið úr streitu og 

kulnun hjá foreldrum. Það er mikilvægt fyrir verðandi þroskaþjálfa að átta sig á hversu 

gríðarlega mikilvægu hlutverki þeir geta spilað í daglegu lífi fjölskyldna fatlaðra barna og 

barnanna sjálfra. Það er mat höfunda að utanaðkomandi stuðningur sé einn stærsti þátturinn í 

streituminnkandi aðgerðum þegar kemur að lífi fjölskyldu fatlaðra barna. Baráttan við kerfið 

og grunnstoðir samfélagsins ættu ekki að vera í höndum foreldra, það er mat höfunda að hver 

fjölskylda ætti að hafa ráðgjafa sem tekur hitann og þungann af þeirri byrgði. Við gerð 

ritgerðarinnar hafa höfundar rekið sig á að heimildir og greinar um þetta þarfa málefni eru 

vandfundnar og rannsóknir eru einsleitar. Gagnasöfnun ritgerðarinnar var höfundum því 

þrautinni þyngri en margar greinar og rannsóknir er varða málefnið voru læstar eða erfiðar 

nálgunar.  

Það er því verðugt verkefni að rannsaka kulnun og streitu foreldra fatlaðra barna 

nánar. Það er mikilvægt að beina athygli rannsakenda frá barninu og fötlun þess og að kerfinu 

í kringum fjölskylduna. Eins og niðurstöður rannsókna sem höfundar hafa kynnt sér er það 

stuðningsleysi kerfisins sem leiðir til streitu og kulnunar foreldra. Raddir foreldra snertu við 

höfundum og því fannst þeim mikilvægt að þær kæmu fram í þessari ritgerð. Barátta og 

þrautsegja foreldra situr eftir hjá höfundum og er því við hæfi að enda þessa ritgerð á orðum 

móður:Lífið væri leiðinlegt ef allir væru eins. 

(Sigrún Ó. Kristjánsdóttir og Thelma Þorbergsdóttir, 2012, bls. 251). 
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