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Útdráttur 

Þessi ritgerð er byggð á eigindlegri rannsókn sem fjallar um átta eldri borgara sem misst 

hafa sjón, reynslu þeirra af því ferli og lífið eftir sjónmissi. Flestir þátttakendur misstu sjón 

á efri árum en tveir höfðu lengri reynslu af sjónskerðingu eða blindu. Markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu og upplifun eldri borgara af því að missa sjón, 

hvað hjálpaði þeim við að laga sig að nýjum veruleika og hvaða þjónusta og aðstoð hefur 

nýst þeim best. Í því samhengi var lögð áhersla á að skoða tengsl þess stuðnings sem þeir 

fengu og þess hversu upplýstir þeir voru um réttindi sín. Tekin voru viðtöl við 

þátttakendur sem allir voru notendur Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, 

sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Vinnulag 

grundaðrar kenningar var notað við úrvinnslu gagna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að sjónmissir er erfitt ferli 

fyrir fólk og kallar á breytingar í lífi þess og umhverfi. Flestir þátttakenda vildu sætta sig 

við sjónskerðinguna og nýttu ýmsar leiðir til þess að lifa áfram sjálfstæðu lífi svo sem 

sjónhjálpartæki, aðstoð frá félagslega kerfinu og að vera félagslega virkir. Flestir lögðu 

áherslu á að  halda sjálfstæði sínu en á ólíkan hátt. Sumir vildu gera sem mest sjálfir og 

þiggja sem minnsta aðstoð meðan aðrir vildu fá meiri aðstoð til að geta lifað innihaldsríku 

lífi. Niðurstöðurnar eru í takt við það sem hefur komið fram í erlendum rannsóknum 

meðal eldri borgara sem eru blindir eða sjónskertir. 
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Abstract 

This thesis is based on a qualitative study of eight senior citizens who have lost their sight, 

their experience of that process and their life after vision loss. Most participants lost sight 

in their senior years but two had longer experiences of being blind or visually impaired. 

The aim of the study was to highlight the experience of senior citizens losing their sight, 

what helped them adapt to a new reality and what services and assistance have been 

most useful to them. In this context, the focus was on exploring the relationship between 

the support the participants received and how informed they were about their rights. 

Interviews were conducted with participants who were all users of National Institute for 

the blind, visually impaired, and deafblind. A grounded theory approach was applied to 

categorize the data. 

The main findings of the study show that vision loss is a difficult process for people 

that demands changes in their lives and environment. Most participants wanted to come 

to terms with their visual impairment and used various tools to live an independent life, 

such as vision aids, assistance from the social system and being socially active. Most 

emphasized their independence but in different ways. Some wanted to do as much as 

possible by themselves and receive as little assistance as possible while others wanted 

more assistance to live a more fulfilling life. The findings are in line with those of foreign 

studies among senior citizens who are blind or visually impaired. 
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Formáli  

Rigerðin er 60 eininga lokaverkefni til MA prófs í fötlunarfræðum við Félagsfræði-, 

mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Fötlun hefur löngum verið áhugasvið hjá 

mér í gegnum starf mitt sem félagsráðgjafi. Síðastliðin átta ár hef ég unnið mikið með 

öldruðu fólki sem er sjónskert eða blint og því nærtækt að tengja saman öldrun og fötlun 

í þessu verkefni.  

Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur prófessors og 

Snæfríðar Þóru Egilson prófessors og færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir ómetanlega og 

uppbyggjandi leiðsögn með verkefnið. Ég er þakklát fyrir þá góðu kennslu og leiðsögn sem 

ég fékk í gegnum námið í fötlunarfræði við Háskóla Íslands. Þátttakendur rannsóknarinnar 

fá sérstakar þakkir fyrir að gefa sér tíma til þess að koma í viðtöl og segja sögu sína. Ég vil 

einnig færa vinnufélögum og vinkonum mínum Elínu Mörtu Ásgeirsdóttur og Estellu 

Björnsson bestu þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Fjölskyldan mín fær einnig 

stórt hrós fyrir óendanlega þolinmæði og stuðning meðan ég vann að þessu verkefni. 

Vinnustaður minn; Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga 

með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu fær einnig bestu þakkir fyrir þann stuðning og 

tíma sem ég fékk þar til þess að einbeita mér að þessu verkefni.  
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1 Inngangur 

Það á fyrir flestum að liggja að komast á efri ár en hugtakið aldraður hefur misjafna 

þýðingu fyrir fólki. Sálfræðilegur aldur fólks snýst um hvernig það upplifir aldur sinn og 

geta veikindi og áföll haft þau áhrif að einstaklingi finnst hann vera eldri en jafnaldrar sínir 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a). Með hækkandi aldri aukast líkurnar á því að fá 

augnsjúkdóma sem geta leitt til sjónskerðingar eða blindu. Tæp 70% alls blinds og 

sjónskerts fólks á Íslandi er komið yfir 67 ára aldur. Flestir þeirra voru sjáandi áður en þeir 

misstu sjón í kjölfar sjúkdóma (Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 

einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, (í prentun); 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2019). Þrátt fyrir stærð hópsins hér á landi eru fáar sem 

engar rannsóknir til um aðstæður hans. 

 

Meistararitgerð þessi fjallar um reynslu og upplifun átta blindra og sjónskertra eldri 

borgara. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að sjónmissir er fólki erfiður og fer það gjarnan í 

gegnum sorgarferli í tengslum við hann (Hodge o.fl, 2013; Murray, McKay og Nieuwoudt, 

2010; Teitelman og Copolillo, 2005; Thurston, Thurston og McLeod, 2010). Fólki reynist 

erfitt að þekkja andlit fólks, lesa texta og hættir að geta keyrt bíl (Brown, o.fl., 2014; 

Guðmundur Viggósson, 2002; Moore, Constantino og Allen, 2000; Teitelman og Copolillo, 

2005). Margir upplifa í framhaldinu, skerðingu á frelsi og sjálfstæði sínu (Horowitz, 

Boerner og Reinhardt, 2002; Jones, Bartlett og Cooke, 2019; Moore o.fl., 2000; Peace o.fl., 

2016; Stevens-Ratchford og Krause, 2004; Teitelman og Copolillo, 2005). Við tekur 

breyttur veruleiki þar sem fólk þarf að læra að fóta sig í nýjum heimi, nýta hjálpartæki og 

stuðning til að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku lífi (Hajek o.fl., 2017; Tunay, Idil, Petricli og 

Özdemir 2016). Rannsóknir sýna að flestir aldraðir einstaklingar vilja búa á eigin heimilum 

og halda sjálfstæði sínu eins lengi og hægt er (Himes og Fang, 2007; Peace, Dittmann-

Kohli, Westerhof og Bond, 2007; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b).  Ólíkur skilningur er 

þó á hvað sjálfstæði felur í sér. Margir telja það felast í því að sjá um sig sjálfur, án aðstoðar 

(Kröger, 2009; Rudman, Huot, Klinger, Leipert og Spafford, 2010). Aðrir telja að sjálfstæði 

sé að hafa vald og stjórn á eigin lífi, með eða án aðstoðar frá öðrum (Kröger, 2009).  
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1.1 Rannsóknin í hnotskurn 

Rannsóknin var unnin út frá eigindlegri aðferðafræði. Sjónarhorn hennar var félagsleg 

mótunarhyggja þar sem gengið er út frá því að raunveruleikinn mótist af reynslu og 

samskiptum við aðra einstaklinga (Creswell, 2013). Markmið rannsóknarinnar var að 

varpa ljósi á reynslu og upplifun eldri borgara af því að missa sjón og það sem hjálpaði 

þeim við að laga sig að nýjum veruleika. Í því samhengi var lögð áhersla á að skoða tengsl 

þess stuðnings sem þátttakendur fengu og hversu upplýstir þeir voru um réttindi sín. Með 

markmið rannsóknar að leiðarljósi var leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

 

1. Hvað einkennir reynslu og upplifun blindra og sjónskertra eldri 

borgara af því að missa sjón? 

2. Hvað hjálpar þeim að takast á við nýjar aðstæður og að lifa með 

sjónskerðingu? 

3. Hvaða stuðning telja þeir sig þurfa til að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku 

lífi? 

 

Við úrvinnslu gagna var notast við vinnulag grundaðrar kenningar. Eitt helsta einkenni 

hennar er að gengið er út frá því að skilningur sé uppgötvaður eða grundaður í gögnunum 

út frá reynslu þátttakenda en ekki lagt upp með fyrirfram ákveðnar kenningar (Charmaz, 

2006; Creswell, 2013; Hennink, Mutter og Bailey, 2011). 

 

1.2 Tildrög rannsóknar – persónuleg reynsla 

Áhugi minn á málaflokki fatlaðs fólks hefur fylgt mér allan starfsferil minn sem 

félagsráðgjafi og meðan á því námi stóð. Vegna þess hóf ég nám í fötlunarfræði sem jók 

bæði skilning minn á fötlun almennt og í starfi mínu. Síðastliðin átta ár hef ég unnið á 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu [Miðstöðin]. Í gegnum það starf hef ég kynnst mörgum blindum 

og sjónskertum einstaklingum á öllum aldri og lært mikið af þeim. Hugur minn innan 

fötlunarfræða hefur verið að tengja saman fötlun og öldrun. Hingað til hafa engar 
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íslenskar rannsóknir fjallað um reynslu blindra og sjónskertra eldri borgara á því að missa 

sjón og vakti það áhuga minn á að skoða það nánar. 

 

Þótt aldrað fólk búi við skerðingar af ýmsum toga og standi oft frammi fyrir sömu 

áskorunum og fatlað fólk þá er sjaldnast talað um fötlun í því samhengi (Priestley, 2003a, 

2006). Í lögum og reglugerðum sem tengjast málefnum þessara hópa gætir nokkurs 

misræmis. Þar er ólík þjónusta í boði eftir því hvort viðkomandi sé aldraður eða fatlaður. 

Íslensk lög miða við að aldrað fólk hafi náð 67 ára aldri (lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999) en hvorki er fjallað um aldur þegar átt er við fatlað fólk í lögum hérlendis (lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lög um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir nr.38/2018) né í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (2007). Öldruðum fötluðum einstaklingum hefur þrátt fyrir það verið synjað 

um þjónustu fyrir fatlað fólk á þeim grunni að þeir séu fyrst og fremst aldraðir 

(Úrskurðarnefnd velferðarmála, 2016; Úrskurðarnefnd velferðarmála, 2017).  

 

1.3 Fræðilegt sjónarhorn 

Rannsóknin er unnin í fötlunarfræði og fræðilegar undirstöður hennar er tengslaskilningur 

á fötlun. Í því felst að litið er svo á að fötlun verði til í flóknum tengslum einstaklinga með 

skerðingar og umhverfisþátta (Tøssebro, 2004). Það sjónarhorn liggur til grundvallar 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). Hugtakið 

Interdependence tengist einnig þeim skilningi. Það vísar til þess að enginn er alveg 

sjálfstæður og allir séu í raun háðir öðrum á einn eða annan hátt (Fine og Glendinning, 

2005). 

 

Fáar rannsóknir beinast að samspili fötlunar og öldrunar. Við upphaf rannsóknarinnar 

átti ég í erfiðleikum með að finna greinar og bækur um blinda og sjónskerta eldri borgara 

sem ekki voru skrifaðar út frá læknisfræði, sálfræði eða endurhæfingu. Með tímanum og 

aukinni færni í að leita, fundust fleiri heimildir en þær voru ekki margar. Auk þess hefur 

lítið verið skrifað um aldrað fólk innan fötlunarfræða. Á Íslandi er lítið sem ekkert um 

rannsóknir á þessu sviði ef frá eru taldar læknisfræðilegar rannsóknir. Til eru íslenskar 

rannsóknir um reynslu blinds og sjónskerts fólks en þær snúa að yngri einstaklingum 
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(Helga Einarsdóttir, 2009 og Melissa Auðardóttir, 2015). Rannsókn var gerð af Vibeke 

Þorbjörgu Þorbjörnsdóttur (2013) sem skoðaði þjónustuþörf hjá þátttakendum sínum 

með það í huga hvort notendastýrð persónuleg aðstoð hentaði þeim. Blindrafélagið 

(2014, 2018) hefur staðið fyrir könnunum á meðal félagsmanna sinna um afstöðu þeirra 

til ýmissa sjúkdóma og þeirrar þjónustu sem er í boði hjá Blindrafélaginu og ná þær til 

allra aldurshópa eftir 18 ára aldur. Ég hef fengið aðgang að tveimur könnunum og kann 

ég Blindrafélaginu bestu þakkir fyrir. 

 

1.4 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Þetta er fyrsta rannsóknin hér á landi svo vitað sé sem fjallar um upplifun og reynslu eldri 

borgara í tengslum við sjónmissi. Beitt er fötlunarfræðilegu sjónarhorni á efni sem hefur 

fyrst og fremst verið litið á út frá heilbrigðis- og velferðarsjónarmiðum. Hið gagnrýna 

sjónarhorn fötlunarfræðinnar gagnast vel til að varpa ljósi á reynslu þátttakenda og setja 

hana í samfélagslegt samhengi. 

 

Reynslan sýnir að stórum hópi eldri borgara sem fá þjónustu frá Miðstöðinni hefur 

verið vísað þangað seint af augnlæknum. Þar af leiðandi missa þeir af eða fá seint 

hjálpartæki, ráðgjöf og félagslegan stuðning sem hefði getað auðveldað þeim aðstæður 

mun fyrr. Það er von mín að rannsóknin hafi þau áhrif að blindir og sjónskertir eldri 

borgarar muni í framtíðinni eiga auðveldara með að fá þá þjónustu sem þeir þarfnast 

þegar þeir þurfa á henni að halda. Auk þess að skilningur þeirra sem koma að málefnum 

blindra og sjónskertra eldri borgara aukist og skili sér bæði í bættri upplýsingagjöf og 

þjónustu. 

 

1.5 Hugtakanotkun 

Í ritgerðinni eru hugtök í tengslum við öldrun og aldraða notuð yfir þá einstaklinga sem 

hafa náð 67 ára aldri en hugtök tengd fötlun og skerðingu eru notuð óháð aldri. Í 

fræðilegum hluta ritgerðarinnar er umfjöllun um ólíkan skilning á fötlun. Skilgreining á 

blindu og sjónskerðingu er í samræmi við það sem Miðstöðin styðst við: 
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Einstaklingur telst sjónskertur ef læknisfræðileg greining sýnir að 

sjón hans er minni en 30% á betra auga, með venjulegum 

sjónglerjum, og innan við 20 gráðu sjónsvið, eða ef starfrænt mat 

sýnir erfiðleika vegna sjónskerðingar með lestur 10 punkta leturs 

með venjulegum sjónglerjum, með athafnir daglegs lífs og umferli.  

 

Einstaklingur telst blindur ef læknisfræðileg greining sýnir að sjón 

hans er minni en 5% með venjulegum sjónglerjum og innan við 10 

gráðu sjónsvið. (Lög um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta 

og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu nr. 160/2008). 

 

Þegar fjallað er um stuðning og aðstoð er bæði vísað til formlegs (á vegum 

sveitarfélaga og ríkis) og óformlegs (börn, ættingjar, vinir) stuðnings sem veitir fólki 

aðstoð í daglegu lífi.  

 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin samanstendur af sjö köflum og lokaorðum. Að loknum inngangi eru tveir 

fræðilegir kaflar. Annars vegar kafli sem fjallar um ólík sjónarhorn á fötlun, aldraða, 

samspil öldrunar og fötlunar og um sjónmissi. Hins vegar kafli sem fjallar um þjónustu við 

aldrað og fatlað fólk, réttindi blindra og sjónskertra einstaklinga hér á landi og þátttöku 

þeirra í daglegum athöfnum. Fjórði kafli ritgerðarinnar greinir frá framkvæmd 

rannsóknarinnar og í framhaldi af honum er umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar í 

fimmta, sjötta og sjöunda kafla. Þeir skiptast þannig að fimmti kafli fjallar um reynslu 

þátttakenda af því að missa sjón, sjötti kafli fjallar um þann stuðning og hjálpartæki sem 

þátttakendur fengu í kjölfar sjónmissis og síðasti niðurstöðukaflinn greinir frá því hvaða 

aðstoð þeir fengu og hvað hafði áhrif þar á. Í áttunda kafla ritgerðarinnar verða 

niðurstöður reifaðar í stuttu máli, þær settar í samhengi við niðurstöður annarra 

rannsókna og þá fræðilegu sýn sem höfð er að leiðarljósi í ritgerðinni. Í lokaorðum verða 

dregnir fram helstu lærdómar af rannsókninni.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Umfjöllun þessa kafla er skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hluta eru ólík sjónarhorn fötlunar og 

skerðinga gerð skil. Annar hluti fjallar um aldraða almennt og tengsl öldrunar og fötlunar. 

Þriðji og síðasti hluti er um sjónmissi á efri árum.  

 

2.1 Ólík sjónarhorn á fötlun og skerðingu 

Þrátt fyrir að um 15% mannkyns sé með einhverja skerðingu eða fötlun 

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2018) hefur í gegnum tíðina verið tekist á um hvað fötlun 

er. Læknisfræðilegur skilningur á fötlun hefur lengi verið við lýði í hinum vestræna heimi. 

Samkvæmt honum er fötlun tengd við líkamlegt og andlegt ástand og andstæða þess sem 

talið er heilbrigt og eðlilegt. Gert er ráð fyrir að skerðingin hafi úrslitaáhrif á hvernig 

fötluðu fólki farnast í daglegu lífi. Talið er að það sé háð öðrum og í þörf fyrir lækningu til 

að aðlagast umhverfinu. Takmarkað tillit er tekið til þess að fólk býr við mismunandi 

aðstæður og að umhverfisþættir geti haft áhrif á lífskjör þess (Barnes, 1998; Llewellyn og 

Hogan, 2000; Oliver, 2004; Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006, Snæfríður Þóra Egilson og 

Guðrún Pálmadóttir, 2006). Þessar hugmyndir hafa ekki einungis haft áhrif á skilning 

almennings á fötlun heldur litað sjálfskilning fatlaðs fólks einnig sem taldi sig sjálft vera 

vandamálið (Oliver, 2004; Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006, Shakespeare, 2014). 

Hugmyndir læknisfræðilega sjónarhornsins hafa til margra ára haft áhrif á stefnumótun 

og þjónustu við fatlað fólk með áherslu á endurhæfingu, læknismeðferð og umönnun í 

stað þess að beina sjónum að því að draga úr fatlandi hindrunum í umhverfinu (Barnes, 

1998; Oliver, 2004; Tideman, 2005). 

 

Margir hafa gagnrýnt læknisfræðilega sjónarhornið og undir síðari hluta 20. aldar 

spruttu fram félagsleg sjónarhorn á fötlun sem ögruðu hinni læknisfræðilegu sýn. 

Félagslegu sjónarhornin eru misróttæk og af þeim er breski félagslegi skilningurinn það 

þekktasta, róttækasta og jafnframt umdeildasta. Það voru fatlaðir aðgerðarsinnar (e. 

Union of the Physically Impaired Against Segregation 1976, UPIAS) sem komu fram með 

róttæka endurskilgreiningu á fötlun. Þeir sögðu að fötlun væri félagslegt vandamál en ekki 

persónulegur harmleikur eða einhliða afleiðing af skerðingunni. Þeir aðgreindu skerðingu 

og fötlun á þann hátt að skerðing væri líffræðilegs eðlis en fötlun orsökuð af samfélagi 

sem tæki ekki tillit til ólíkra þarfa fólks með skerðingar (Barnes, 1998, 2012; Oliver, 2004; 
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Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006; Shakespeare, 2014, Thomas, 2002, 2004). Paul Hunt 

(1998) sem var fatlaður aðgerðarsinni var einn þeirra sem gagnrýndi læknisfræðilega 

sjónarhornið. Hann benti á hvernig litið hefur verið á fatlað fólk í gegnum tíðina sem 

óheppið, gagnlaust og að það hafi ekkert fram að færa til samfélagsins. Hann gagnrýndi 

einnig hvernig erfiðleikarnir sem fatlað fólk stæði frammi fyrir væru ávallt raktir til 

veikinda þess eða skerðinga (Hunt, 1998). Með félagslegri nálgun þarf fatlað fólk ekki að 

breyta sjálfu sér eða líða fyrir skerðingu sína heldur þarf umhverfið fyrst og fremst að 

breytast. Með þessari nýju skilgreiningu á fötlun breyttist ímynd fatlaðs fólks og jafnframt 

réttindabarátta þess með því að færa vandamálið frá einstaklingnum sjálfum yfir á 

umhverfið (Barnes, 1998, 2012; Oliver, 2004; Shakespeare, 2014). 

 

Fleiri félagsleg sjónarhorn hafa komið fram. Þar á meðal er tengslaskilningur á fötlun 

(Reynolds, 2018; Shakespeare, 2014; Tideman, 2005; Tøssebro, 2004) sem er sá skilningur 

sem liggur til grundvallar þessarar ritgerðar. Tom Shakespeare (2014) er einn þeirra sem 

hefur skilgreint fötlun sem tengsl á milli einstaklings og utanaðkomandi þátta. Hann lítur 

ekki á skerðinguna sem fötlun né að fötlun verði einungis til vegna félagslegra hindrana, 

heldur horfir hann á tengslin á milli innri (t.d. skerðingar og persónuleika fólks) og ytri 

þátta (t.d. aðgengis, stuðnings og viðbragða annarra). Blint fólk sem getur ekki lesið texta 

er þá talið fatlað vegna ósamræmis milli skerðingar sinnar annars vegar og umhverfisþátta 

hins vegar. Á sama hátt má segja að heyrnarlaust fólk upplifði færri hindranir ef allir kynnu 

táknmál. Shakespeare nefnir einnig að skerðingar geta versnað við ákveðnar aðstæður. 

Einstaklingur með brjósklos sem situr á óhentugum stól finnur meira fyrir skerðingu sinni 

og þeim verkjum sem hún hefur í för með sér heldur en ef betri vinnustaða væri í boði. 

Shakespeare bendir jafnframt á að fötlun sé félagslega ákveðin, eins og skilgreiningar á 

blindu og sjónskerðingu. Búið er að ákveða viðmið um hvað er „eðlileg“ sjón og hvað er 

„sjónskerðing“ (Shakespeare, 2014). Sú skilgreining sem stuðst er við í dag er frá árinu 

1972 og hefur ekki verið uppfærð (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, e.d.).  

 

Á Norðurlöndunum hefur verið hefð fyrir tengslaskilningi á fötlun sem gengur út á að 

fötlun verði til í flóknum tengslum einstaklinga og umhverfis (Gustavsson, 2004; 

Gustavsson, Tøssebro og Rannveig Traustadóttir, 2005; Rannveig Traustadóttir 2003, 
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2006; Tøssebro, 2004). Þeir sem aðhyllast tengslasjónarhorn á fötlun telja að tegund og 

alvarleiki skerðinga geti vissulega skipt máli en hafi ekki úrslitaáhrif á hvernig fötluðu fólki 

farnist. Áhersla er á samspil innri og ytri þátta í lífi fólks, svo sem alvarleika skerðingar, 

persónuleika, áhugasvið, aldur, búsetu og stjórnsýslulegra þátta, eins og hvaða þjónusta 

er í boði hverju sinni (Gustavsson, 2004; Gustavsson, o.fl., 2005; Rannveig Traustadóttir 

2003, 2006; Tøssebro, 2004). Tengslaskilninginn má finna í lögum, reglugerðum og 

ýmsum opinberum gögnum á Norðurlöndunum. Áður var áherslan þar fyrst og fremst á 

að lækna og endurhæfa einstaklinginn en nú hefur færst í ríkari vöxt að veita fötluðu fólki 

stuðning og þjónustu og draga þannig úr samfélagslegum hindrunum (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Egilson, Ytterhus, Traustadóttir og Berg, 2015). 

 

Fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) segir meginhugmyndir Norræna 

tengslaskilningsins vera þrjár. Í fyrsta lagi er fötlun skilin sem misræmi milli færni 

einstaklings (með skerðingu) og kröfunnar sem samfélagið gerir til hans þar sem ekki er 

gert ráð fyrir margbreytileika fólks. Í öðru lagi er litið á fötlun sem aðstæðubundna eins 

og áður hefur komið fram. Einstaklingur getur verið fatlaður í einum aðstæðum en ekki 

öðrum. Til dæmis er blindur einstaklingur ekki fatlaður þegar hann talar í síma. Í þriðja 

lagi er fötlun afstæð. Skilgreining á fötlun er vegna félagslegra ákvarðana og getur verið 

breytileg milli samfélaga og tíma. Ólíkar skilgreiningar geta verið á milli staða og tíma 

hvenær ákveðnir líffræðilegir eða andlegir eiginleikar fólks teljast til fötlunar (Tøssebro, 

2004). Mörkin geta verið tilviljanakennd, eins og mörk þroskahömlunar sem hafa verið 

mismunandi milli Evrópulanda á ákveðnum tímabilum og því erfitt að bera saman fjölda 

fólks með tilteknar skerðingar milli þeirra landa. Einstaklingur getur talist fatlaður í einu 

landi en ekki öðru og fer það eftir skilgreiningu hvers lands (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 

2.1.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er byggður á 

mannréttindasjónarhornum og félagslegum tengslaskilningi á fötlun. Samningurinn 

kveður á um að geti einstaklingur ekki tekið fullan og virkan þátt í samfélaginu til jafns við 

aðra þurfi að draga úr þeim hindrunum sem hann mætir, til dæmis með stuðningi 

(Stjórnarráð Íslands, 2013). Auk tengslasjónarhorna byggir samningurinn á 
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hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf (Ratzka, 2005) sem fjallað verður nánar um í þriðja 

kafla ritgerðarinnar. 

 

Meginmarkmið samningsins er að tryggja og efla mannréttindi fatlaðs fólks til jafns 

við aðra og vinna að mannlegri reisn þess. Í honum er ekki gerður greinarmunur á fólki 

sérstaklega eftir aldri nema um sé að ræða börn heldur er áhersla lögð á mannréttindi 

fatlaðs fólks almennt. Í formála samningsins er tekið fram að aðildaríkin eigi að tryggja 

jöfn réttindi og frelsi án aðgreiningar. Margar greinar samningsins snúa að rétti fatlaðs 

fólks til að lifa í samfélaginu og vera virkir þátttakendur. Til að mynda kveða almennar 

meginreglur í 3. gr. samningsins á um fulla og virka þátttöku án aðgreiningar, jöfn 

tækifæri, virðingu fyrir sjálfræði einstaklingsins og bann við mismunun (Stjórnarráð 

Íslands, 2013; Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, 2014). Ísland undirritaði samninginn 

þann 30. mars 2007 og fullgiltu hann 23. september 2016 (Stjórnarráðið, e.d.). Með 

fullgildingu skuldbinda íslensk stjórnvöld til þess að:  

 

tryggja fötluðu fólki öll þau lágmarksréttindi sem samningurinn 

mælir fyrir um auk þess að gera þær breytingar á íslenskri löggjöf, 

reglum, stjórnsýsluframkvæmd og þjónustu sem nauðsynlegar eru til 

að tryggja að ákvæði samningsins verði uppfyllt. 

 

Fatlað fólk er margbreytilegur hópur og skal vernda mannréttindi alls fatlaðs fólks. Til 

þess að blindir og sjónskertir einstaklingar geti búið sjálfstætt og fengið þá aðstoð sem 

þeir þurfa er mikilvægt að skoða sérstaklega 5. gr samningsins. Í henni er fjallað um að 

ríkin sem eru aðilar að samningnum skuli tryggja fötluðu fólki viðeigandi aðlögun eins og 

kostur er til að fyrirbyggja mismunun. Viðeigandi aðlögun merkir: 

 

nauðsynlegar og viðeigandi breytingar og lagfæringar, sem eru ekki 

umfram það sem eðlilegt má teljast eða of íþyngjandi, þar sem 

þeirra er þörf í sérstöku tilviki, til þess að tryggt sé að fatlað fólk fái 

notið eða geti nýtt sér, til jafns við aðra, öll mannréttindi og 

grundvallarfrelsi. 
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Með þessum orðum er átt við að til þess að fatlað fólk geti notið réttinda til jafns við 

aðra geti þurft að aðlaga umhverfi þess og aðgengi (Quinn, 2009; Quinn og Degener, 

2002). Einstaklingar hafa mismunandi þarfir og ber að taka tillit til þeirra (Degener, 2016). 

Til að setja það í samhengi við efni ritgerðarinnar er mikilvægt að á Íslandi sé brugðist við 

þörfum blindra og sjónskertra einstaklinga í samfélaginu, hvort sem það er með bættu 

aðgengi, þjónustu eða hjálpartækjum sem geta auðveldað þeim daglegt líf.  

 

2.2 Aldraðir 

Í gegnum tíðina hafa hugmyndir fólks um öldrun breyst. Einstaklingar sem áður voru taldir 

aldraðir eru í dag sagðir miðaldra (Chop, 2013). Á Íslandi (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2003) sem og annarsstaðar hefur öldruðum fjölgað undanfarin ár (Chop, 2013) og má 

búast við því að þeim fjölgi enn meira vegna aukinnar þekkingar og úrlausna á heilsu og 

lífstíl (Brossoie og Chop, 2013; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003). Hér á landi teljast 

einstaklingar sem náð hafa 67 ára aldri, aldraðir samkvæmt lögum um málefni aldraðra 

nr. 125/1999. Að verða gamall gerist ekki á ákveðnum aldri (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2003) og segir aldur fólks ekkert til um líðan þess og færni (Brossoie og Chop, 2013: 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a). Einstaklingsbundið er hvenær fólk upplifir sig sjálft 

vera aldrað (Brossoie og Chop, 2013: Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a). Öldrun er talin 

hefjast strax við fæðingu en þrátt fyrir það hafa verið ákveðnir fordómar um aldraða 

einstaklinga. Þeir hafa ekki verið metnir til jafns við aðra og margt fólk kvíðir því að eldast. 

Algengt hefur verið að litið sé svo á að aldrað fólk sé með lélega heilsu, eigi erfitt með að 

sjá um sig sjálft og sé byrði á öðrum (Brossoie og Chop, 2013).  

 

Gjarnan er fjallað um líffræðilegan, sálfræðilegan og félagslegan aldur, þar sem 

líffræðilegur aldur fólks tengist aldri þess í árum. Sálfræðilegur aldur snýst aftur á móti 

um hvernig fólk upplifir aldur sinn og geta veikindi og áföll haft þau áhrif að viðkomandi 

finnst hann vera eldri en jafnaldrar sínir. Félagslegur aldur felst í því hvernig samfélagið 

skilgreinir aldraða og hvaða afstöðu það hefur til aldurs þeirra (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006a). Innan öldrunarfélagsfræði er viðurkennt að félagsleg staða og breytingar hafa 

áhrif á líðan aldraðra (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a). Niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar sem var hluti af norrænni rannsókn eru af svipuðum toga. Þar kemur fram að 
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líf fólks á yngri árum hafði áhrif á líðan þess á efri árum. Þættir sem ýttu undir velsæld á 

efri árum voru fjárhagslegt sjálfstæði, félagslegt öryggi og sterkt félagsnet. Auk þess að 

vera sáttur bæði við sjálfan sig og líf sitt (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003).  

 

2.2.1 Öldrun og fötlun 

Í gegnum tíðina hefur fötlun verið skilin á mismunandi hátt eftir því hvort um ræðir börn, 

fullorðna eða aldraða einstaklinga (Priestley 2003a, 2006). Algengt er að skerðingar eldra 

fólks séu taldar eðlilegt ferli öldrunar en yngra fólk er talið fatlað hafi það skerðingar. Að 

sama skapi þykir það eðlilegt að aldrað fólk þurfi aðstoð með athafnir daglegs lífs en ekki 

yngra fólk og vegna þess eru þau yngri talin fötluð en ekki aldrað fólk (Priestley, 2003a, 

2003b, 2006).  

 

Bæði fatlað og ófatlað fólk skilgreinir fötlun á efri árum á misjafnan hátt. Til dæmis 

fer það eftir því á hvaða æviskeiði fólk fatlast. Börn sem fæðast fötluð þekkja ekkert 

annað. Þeir sem fatlast á efri árum telja það hins vegar eðlilegt ferli öldrunar og líta ekki 

á sig sem fatlaða eða hluta af samfélagi fatlaðs fólks líkt og yngra fólk með skerðingar 

gerir (Shakespeare, 2014). Priestley (2003a, 2006) og Shakespeare (2014) benda á að 

þetta hefur endurspeglast í hagsmunabaráttu fatlaðs fólks því þótt stærsti hluti hópsins 

séu aldraðir þá hefur áherslan verið á yngri hópa, jafnvel þó að um sömu skerðingar sé að 

ræða.  

 

Rannsóknir sem gerðar voru í Bretlandi (Priestley og Rabiee, 2001) og Írlandi (Leahy, 

2018) meðal starfsfólks sem störfuðu við þjónustu við aldrað og fatlað fólk, benda til að 

skilningur þeirra á fötlun tengist aldri þess sem fær aðstoðina (Leahy, 2018; Priestley og 

Rabiee, 2001). Í rannsókn Leahy (2018) kom fram að þátttakendur töldu eldra fólk aðeins 

vera fatlað ef það hafði verið fatlað áður en það varð aldrað. Að öðru leyti álitu þeir að 

skjólstæðingar þeirra væru „bara öldruð“. Niðurstöður bresku rannsóknarinnar (Priestley 

og Rabiee, 2001) sýndu, í fyrsta lagi að starfsfólk taldi að aldrað fólk geti ekki verið fatlað 

nema það hafi sýnilega skerðingu og noti til dæmis hjólastól. Að nota göngustaf eða vera 

með aldurstengda heyrnarskerðingu var hins vegar séð sem eðlilegt ferli öldrunar líkt og 

þegar fólk fær grá hár. Í öðru lagi töldu starfsmenn aldrað fólk vera fatlað ef það gæti ekki 
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gert sömu hluti og jafnaldrar þess sem voru ekki með skerðingar. Í þriðja lagi var litið á 

aldraðan einstakling sem fatlaðan ef hann skilgreindi sig sjálfur sem slíkan og í fjórða lagi 

var litið á aldraðan einstakling sem fatlaðan ef hann fékk ekki þann stuðning eða 

hjálpartæki sem hann þurfti (Priestley og Rabiee, 2001).  

 

2.3 Sjónskerðing og blinda 

Alls staðar í heiminum er meðalaldur þjóða að hækka og hefur það í för með sér að fleira 

aldrað fólk hefur skerðingar vegna hrörnunar líkamans (Priestley 2003a, 2006), þar á 

meðal sjónskerðingu (Elín Gunnlaugsdóttir, Ársæll Már Arnarsson og Friðbert Jónasson, 

2013). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun (2019) er talið að minnsta kosti 2.2 billjón 

manna í heiminum séu blindir eða sjónskertir og er stærsti hluti hópsins eldri en 50 ára. 

Á Íslandi eru 1663 einstaklingar skráðir sjónskertir eða blindir og tæp 70% þeirra eru 67 

ára og eldri (Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (í prentun)). Algengustu orsakir sjónskerðingar 

meðal eldri borgara hér á landi og víða erlendis er aldursbundin augnbotnahrörnun 

(Guðmundur Viggósson, 2002; Ólafur Már Björnsson og Bettina Kinge, 2005). Þar á eftir 

er gláka, sykursýki og ský á auga algengustu augnsjúkdómarnir. Flestir þessarra 

augnsjúkdóma geta valdið sjónskerðingu en ekki alblindu (Suttie, Howley, Dryden, 

Magnúsdóttir og Verstraten, 2014). 

 

Tilhugsunin um að missa sjón er fólki sem haft hefur sjón erfið (Scott, Bressler, 

Ffolkes, Wittenborn og Jorkasky, 2016; Thurston o.fl., 2010). Í bandarískri netrannsókn 

sem gerð var meðal 2044 fullorðinna einstaklinga var spurt hvaða skerðing þeir teldu að 

myndi hafa mest áhrif á daglegt líf þeirra. Um helmingur þátttakenda taldi það vera 

sjónmissi. Þær skerðingar sem voru næst á eftir voru minnisleysi, útlimamissir og að missa 

tal og heyrn (Scott o.fl., 2016). Þessar niðurstöður eru samhljóma þeim sem komu fram í 

könnunum sem Blindrafélagið (2014, 2018) lét gera meðal félagsmanna sinna, 

stuðningsaðila Blindrafélagsins og almennings. Þar kom fram að um helmingur 

þátttakenda taldi að sjónmissir eða alvarleg sjónskerðing myndi hafa meiri áhrif á lífsgæði 

sín en til dæmis lömun, krabbamein og heilablóðfall (Blindrafélagið 2014, 2018).  
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Að missa sjón er einstaklingsbundin reynsla. Misjafnt getur verið milli einstaklinga 

hversu hratt sjónin versnar. Sumir missa sjónina skyndilega en aðrir á löngum tíma 

(Guðmundur Viggósson, 2002). Ferlið getur verið langt og það getur tekið tíma fyrir fólk 

að átta sig á hvað er að gerast. Algengt er að fyrstu vísbendingar séu erfiðleikar við lestur, 

að þekkja andlit, komast á milli staða og aka bíl (Brown o.fl., 2014; Guðmundur Viggósson, 

2002; Moore o.fl., 2000; Teitelman og Copolillo, 2005). Á meðan sjónin er að dvína upplifa 

sumir einstaklingar ofsjónir sem kallaðar eru Charles Bonnet heilkenni (Best, Liu, Ffytche, 

Potts og Mooseajee, 2019; Jackson og Ferencz, 2009; Jones o.fl., 2019; Mojica og Bailey, 

2000; Pang, 2016). Algengara er að eldri einstaklingar og þeir sem hafa aldursbundna 

augnbotnahrörnun upplifi þetta ástand fremur en þeir yngri. Fólk getur séð ýmis munstur, 

form, dýr, andlit og plöntur. Þessar sýnir koma fram vegna skemmda í auganu og eru hluti 

af ferlinu en fólk getur orðið hrætt ef það veit ekki hvað orsakar þetta og getur haft 

áhyggjur af því að eitthvað meira sé að (Best, o.fl., 2019; Jackson og Ferencz, 2009; Mojica 

og Bailey, 2000; Pang, 2016). Þeir sem upplifa slíkar sýnir geta fundið fyrir skömm og haft 

áhyggjur af því að ættingjar þeirra haldi að þeir séu að missa raunveruleikatengsl (Jones 

o.fl., 2019).  

 

Algengt er að fólk sem missir sjón upplifi erfiðar tilfinningar og gangi í gegnum ákveðið 

sorgarferli (Hodge, Barr, Bowen, Leeven og Knox, 2013; Murray o.fl., 2010; Teitelman og 

Copolillo, 2005; Thurston o.fl., 2010). Fólk upplifir hræðslu og áfall við greiningu á 

augnsjúkdómi. Það óttast hvað bíður sín og þarf á því að halda að fá góðan stuðning og 

útskýringar frá augnlæknum sínum í tengslum við sjónmissinn (Hodge o.fl., 2013; 

Thurston o.fl., 2010). Margar rannsóknir benda til þess að sjónskertir eldri borgarar séu 

allt að tvöfalt líklegri til að finna fyrir einkennum þunglyndis og kvíða en þeir sem ekki 

hafa misst sjón (Evans, Fletcher og womald, 2007; Hodge o.fl., 2013; Kempen, Ballemans, 

Ranchor, van Rens og Zijlstra, 2012; Thurston o.fl., 2010; van der Aa, Comijs, Penninx, van 

Rens og van Nispen, 2015). Þannig sýndi hollensk rannsókn Van der Aa o.fl., (2015) að 

rúmlega 30% blindra og sjónskertra eldri borgara fundu fyrir þunglyndiseinkennum 

og/eða kvíða á móti 12% þeirra sem enn höfðu sjón. Þá getur fólk saknað þess sem það 

leit áður á sem sjálfsagðan hlut. Hlutir eins og að para saman föt, senda gjafir og kort án 

aðstoðar og geta séð andlit barnabarna sinna (Jones o.fl., 2019; King, Gilson og Peveler, 
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2006). Óöryggi í félagslegum aðstæðum er einnig algengt hjá fólki sem missir sjón og eru 

sumir hræddir um að verða sér til skammar (Jones o.fl., 2019; King o.fl., 2006; Teitelman 

og Copolillo, 2005). Þeir hafa áhyggjur af því að sjá ekki fólk sem þeir þekkja og heilsa því 

ekki (Jones o.fl., 2019). Eins getur fólki þótt óþægilegt að vita ekki hver er að horfa á sig 

(King o.fl., 2006; Teitelman og Copolillo, 2005) og það óttast að öðru fólki finnist það vera 

heimskt og varnarlaust. Fólk upplifir jafnvel að það fái ekki skilning frá öðrum og sé byrði 

á öðru fólki (Jones o.fl., 2019; Thurston o.fl., 2010). 

 

Rannsóknir sýna að margir blindir og sjónskertir einstaklingar leggja áherslu á að 

sætta sig við sjónskerðinguna og aðlagast breyttum veruleika þannig að lífsgæði þeirra 

verði sem mest (Hodge o.fl., 2013; Moore o.fl., 2000; Peace, Katz, Holland og Jones, 2016: 

Teitelman og Copolillo, 2005). Það getur þó tekið fólk mislangan tíma að ná sátt og sumir 

ná henni aldrei (Tolman, Hill, Kleinschmidt og Gregg, 2005). Mörgum finnst gott að fá 

stuðning ráðgjafa eða sálfræðilegan stuðning til þess að hjálpa sér að ná sáttum (Hodge 

o.fl., 2013; Peace o.fl., 2016). Auk þess hefur jafningjastuðningur reynst mörgum vel en 

með því er átt við að fólk sem er sjálft blint eða sjónskert styður þá sem eru nýjir í þeim 

aðstæðum (Wang, Chan og Chi, 2014).  

 

2.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um ólík sjónarhorn fötlunar með áherslu á 

tengslasjónarhornið. Í kjölfarið fylgdi umfjöllun um aldraða og tengsl öldrunar og fötlunar. 

Að lokum var sjónum beint að sjónmissi á efri árum og rannsóknum á því sviði. 
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3 Þjónusta og stuðningur 

Í kaflanum er fjallað um þann stuðning sem aldrað og fatlað fólk á rétt á samkvæmt lögum 

auk þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga. Umfjölluninni er fléttað saman við 

rannsóknir á þessum sviðum. Fyrsti hluti kaflans fjallar um ólíkan skilning fólks á því að 

vera sjálfstæður. Í öðrum hluta verður félagslegri þjónustu við aldrað og fatlað fólk gerð 

skil. Þriðji hluti er um þjónustu fyrir blint og sjónskert fólk sérstaklega og í fjórða og síðasta 

hluta er sagt frá rannsóknum á þátttöku blindra og sjónskerta í daglegum athöfnum. 

 

3.1 Stuðningur til sjálfstæðis 

Að vera sjálfstæður og búa á eigin heimili er flestum mikilvægt (Himes og Fang, 2007; 

Peace, Dittmann-Kohli, Westerhof og Bond, 2007; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b).  

Það eru þó skiptar skoðanir á hvað sjálfstæði er. Algengt er að fólk telji að það felist í að 

sjá um sig sjálfur án aðstoðar annarra (Kröger, 2009; Rudman o.fl., 2010). Fine og 

Glendinning (2005) benda á að eldri borgarar eiga oft erfitt með að þiggja stuðning frá 

öðrum. Þeim finnst það vera merki um ósjálfstæði og að þeir séu byrði á öðrum þótt þeir 

eigi rétt á stuðningi vegna aldurs og eða fötlunar. Í rannsóknum Rudman o.fl.(2010) og 

Sigurveigar (2006b) kom fram að eldri borgararnir sem tóku þátt vildu síður leita eftir 

aðstoð við dagleg verkefni eins og heimilisstörf og að komast á milli staða. Þeim fannst 

erfitt að íþyngja börnum sínum með því að biðja þau um hjálp og töldu þörf fyrir aðstoð 

merki um ósjálfstæði. 

 

Aðrir leggja áherslu á að sjálfstæði sé það að hafa val og stjórn á eigin lífi með eða án 

aðstoðar frá öðrum (Kröger, 2009). Þjónustuþörf fatlaðs fólks hefur almennt verið metin 

af fagfólki, hvaða aðstoð fatlað fólk  þarf, hvar, hvenær og hvernig (Vilborg Jóhannsdóttir, 

Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Fatlað fólk hefur mótmælt þessu 

og byggist hugmyndafræðin um sjálfstætt líf (independent living) á því að fatlað fólk séu 

bestu sérfræðingarnir til þess að meta þá aðstoð og þjónustu sem það þurfi á að halda 

(Ratzka, 2005). Hugmyndafræðin á rætur að rekja til róttækra hugmynda fatlaðs fólks og 

félagslegrar endurskilgreiningar á fötlun (Barnes, 2003). Lögð er áhersla á að fatlað fólk 

njóti sömu mannréttinda og annað fólk. Það hafi vald til þess að ráða yfir eigin lífi og rétt 

á því að vera þátttakendur í pólitísku, menningarlegu og efnahagslegu samfélagi þar sem 
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allir eru jafnir og hafi val, óháð skerðingum (Barnes, 2003, Hasler, 2003). Að lifa sjálfstæðu 

lífi þýðir að fatlað fólk hafi sama rétt til að lifa því lífi sem það vill með virðingu og reisn 

(Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, 2014). Með hugmyndafræðinni hefur verið lagður 

grunnur að því að fatlað fólk hafi fulla stjórn á þeirri þjónustu sem það fær, hver sinnir 

henni, hvenær og hvernig og notar til þess notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) eða 

beingreiðslur (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). 

 

Hugmyndafræðin sjálfstætt líf hefur ekki náð til þjónustu við aldraða (Kröger, 2009; 

Vibeke Þorbjörg Þorbjörnsdóttir, 2013) en hugtakið „Interdependence“ sem er tengt 

hugsuninni sem liggur að baki félagslegs tengslaskilnings á fötlun á hugsanlega betur við 

þessa ritgerð. Hugtakið vísar til þess að enginn er alveg sjálfstæður og allir séu í raun háðir 

öðrum á einn eða annan hátt (Fine og Glendinning, 2005). Með þeirri viðurkenningu að 

við þurfum öll á hvert öðru að halda erum við ekki að afneita því að vera ósjálfstæð heldur 

að benda á að allir eru í þörf fyrir aðstoð á einhverju æviskeiði. Börn fara til dæmis í 

dagvistun meðan foreldrarnir vinna (Kröger, 2009; White, Simpson, Gonda, Ravesloot og 

Coble, 2010). Samvinna milli þess sem fær aðstoð og þess sem sinnir aðstoðinni er 

mikilvæg og sá sem veitir stuðninginn á ekki að hafa stjórnina heldur að vera 

einstaklingnum til stuðnings og hvatningar til þess að efla sjálfstæði hans og sjálfræði auk 

þátttöku hans í samfélaginu, eins og hægt er (White, o.fl., 2010). Reynolds (2018) notar 

hugtakið „extended body“ sem þýðir að líkami fólks tengist alltaf umhverfinu og öfugt. 

Meðal aldraðra einstaklinga sem hafa skerðingar þarf að skoða bæði færni þeirra og þann 

stuðning sem kemur frá umhverfinu. Sveigjanleg þjónusta sem mætir þörfum fólks getur 

aukið sjálfstæði þess og þátttöku (Reynolds, 2018). 

 

Í 19. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er lögð 

áherslu á sjálfstætt líf án aðgreiningar. Megináherslur eru val einstaklingsins, persónuleg 

aðstoð og að almenn þjónusta sé aðgengileg fötluðu fólki til virkrar þátttöku með þeim 

stuðningi sem það kýs sjálft (Evrópuráðið, 2012; Parker, 2011). Í greininni kemur orðrétt 

fram að: 
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Aðildarríkin viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í 

samfélaginu og með sömu valkosti og aðrir og skulu gera 

árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til þess greiða fyrir þessum 

rétti fatlaðs fólks og til fullrar þátttöku þess í samfélaginu án 

aðgreiningar, meðal annars með því að tryggja: 

 

a) að fatlað fólk hafi tækifæri til þess að velja sér búsetustað og 

hvar og með hverjum það býr, til jafns við aðra, og að því sé ekki 

gert að eiga heima þar sem tiltekið búsetuform ríkir, 

 

b) að fatlað fólk hafi aðgang að margs konar félagsþjónustu, s.s. 

aðstoð inni á heimili og í búsetuúrræðum og öðrum stuðningi til 

samfélagsþátttöku, meðal annars persónulegan stuðning sem er 

nauðsynlegur til að geta lifað í samfélaginu án aðgreiningar og 

til að koma í veg fyrir einangrun þess og aðskilnað frá 

samfélaginu, 

 

c) að þjónusta á vegum samfélagsins og aðstaða fyrir almenning 

standi fötluðu fólki til boða til jafns við aðra og mæti þörfum 

þeirra. 

 

Unnið er að því að innleiða ákvæði samningsins í íslensk lög og reglugerðir eins og 

vikið verður að hér á eftir.  

 

3.2 Félagsleg þjónusta  

3.2.1 Félagsleg þjónusta við aldraða 

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 og lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1990 með áorðnum breytingum, skulu aldraðir einstaklingar eiga kost 

á bæði þeirri félagslegu þjónustu sem þeir þurfa og að þeir geti búið sem lengst við eðlilegt 

heimilislíf. Þjónustan skal vera einstaklingsbundin og henta þörfum hvers og eins. Meðal 
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annars er fjallað um að aldraðir skulu eiga kost á heimaþjónustu, félagsstarfi, dagdvöl og 

þjónustuíbúðum.  

 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar á viðhorfi og vilja aldraðra einstaklinga til að búa í 

heimahúsum sýndu að það var þátttakendum mikilvægt að halda sjálfstæði sínu. Þeir 

lögðu áherslu á að til þess að geta búið sem lengst heima þyrftu þeir að vera öruggir um 

að fá viðeigandi þjónustu heim. Mikilvægt væri að þjónustan tæki mið af þörfum hvers og 

eins og að um fjölbreytta þjónustu væri að ræða þar sem starfsfólkið kynni til verka. Þeir 

sem höfðu fengið þjónustu sögðu það geta verið erfitt að reiða sig á heimaþjónustuna því 

hún væri ekki nógu áreiðanleg vegna tíðra starfsmannaskipta. Þeir vildu þó ekki kvarta 

yfir þjónustunni af ótta við að hún yrði skert (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b). Í annarri 

rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2010) um aðstoð við eldri borgara, þar sem 782 

þátttakendur tóku þátt, kom fram að aðeins um 4% þátttakenda fengu heimaþjónustu 

eða heimahjúkrun frá opinberum aðilum og 14% fengu aðra aðstoð svo sem 

öryggishnapp, akstursþjónustu, dagdvöl, heimsendan mat eða hvíldarinnlögn. 

Niðurstöður sýndu einnig að 43% þeirra fengu aðstoð frá fjölskyldu, vinum eða 

nágrönnum meðal annars við heimilisstörf, innkaup og létt viðvik.  

 

3.2.2 Félagsleg þjónusta við fatlað fólk 

Til að geta notið þeirra réttinda sem samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks kveður á um þurfa þau að vera bundin í lög og var lögum breytt hér á landi 2018 í 

tengslum við fullgildingu samningsins. Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 voru felld 

úr gildi 2018 og í stað gömlu laganna komu ný lög; Lög um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 auk þess sem lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaganna nr. 40/1990 var breytt í samræmi við ákvæði samningsins. Lög um 

þjónustu við fatlað fólk með langavarandi stuðningsþarfir fjalla um rétt fatlaðs fólks um 

stuðningsþjónustu. Í upphafi þriðju greinar laganna, Réttur til þjónustu, segir svo:  

 

Fatlað fólk skal eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga. Ávallt skal veita fötluðu fólki þjónustu samkvæmt 
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almennum lögum á sviði félagsþjónustu, húsnæðismála, menntunar, 

vinnumarkaðar, öldrunarþjónustu og heilbrigðisþjónustu. 

 

Þurfi einstaklingur meiri eða sérhæfðari þjónustu á hann rétt á að fá þá þjónustu 

samkvæmt þessum lögum. Það getur meðal annars falist í notendastýrðri persónulegri 

aðstoð. Ekki verður fjallað nánar um þessi sérlög en hér á eftir verður fjallað um þá 

stuðningsþjónustu sem lög hérlendis kveða á um að aldrað og fatlað fólk eigi rétt á og geti 

óskað eftir.   

 

Í lögum um fatlað fólk og í núverandi lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er ekki 

skilgreindur aldur þegar fjallað er um fatlað fólk. Þrátt fyrir það hefur öldruðu fólki með 

skerðingar verið synjað vegna aldurs þegar þau hafa sótt um þjónustu fyrir fatlað fólk. 

Sveitarfélög hafa til að mynda synjað einstaklingum sem komnir eru yfir 67 ára aldur á 

grundvelli laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks, um stuðningsþjónustu í formi 

liðveislu (Úrskurðarnefnd velferðarmála, 2016) og ferðaþjónustu fatlaðs fólks 

(Úrskurðarnefnd, 2017). Ólíkt lögum um aldraða þá fjalla lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga um þjónustu við bæði aldrað og fatlað fólk. Þeim er ætlað að sinna þjónustu 

fyrir alla þá sem á þurfa að halda. Þá er ekki fjallað sérstaklega um blint og sjónskert fólk 

en samkvæmt lögunum á að veita einstaklingum stuðning til þess að lifa sem eðlilegustu 

lífi miðað við getu hvers og eins. Ekki er kveðið á um aldur fólks í því samhengi en í 25. gr 

laganna segir að stuðningsþjónusta á vegum sveitarfélaga er fyrir einstaklinga sem: 

 

þurfa aðstæðna sinna vegna á stuðningi að halda við athafnir 

daglegs lífs og/eða til þess að rjúfa félagslega einangrun. 

Stuðningsþjónusta skal stefna að því að efla viðkomandi til 

sjálfsbjargar og gera honum kleift að búa sem lengst í heimahúsi.  

 

Stuðningsþjónustan er ætluð þeim sem búa á eigin heimili og þurfa aðstoð meðal 

annars vegna skertrar getu, veikinda eða fötlunar. Í 29. gr. þessara laga er kveðið á um að 

fatlað fólk eigi rétt á akstursþjónustu svo það geti farið ferða sinna „með þeim hætti sem 

það kýs og á þeim tíma sem það velur gegn viðráðanlegu gjaldi“. Ekki er fjallað sérstaklega 
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um aldraða í þessu samhengi en samkvæmt Úrskurðarnefnd Velferðarmála (2017) er það 

skýrt að það má ekki synja einstaklingum akstur vegna aldurs. 

 

3.3 Þjónusta við blinda og sjónskerta einstaklinga 

Hér á landi eiga blindir og sjónskertir einstaklingar rétt á þjónustu frá Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu (2017) [Miðstöðin]. Miðstöðin tók til starfa árið 2009 og eiga blindir og 

sjónskertir einstaklingar óháð aldri rétt á þjónustu. Markmið stofnunarinnar er að:  

 

auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til virkni og þátttöku á öllum 

sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með áherslu á stuðning til 

náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra tómstunda og 

atvinnuþátttöku. 

 

Þjónustan felst meðal annars í ráðgjöf og úthlutum hjálpartækja með áherslu á að 

auka færni, virkni og sjálfstæði einstaklingsins sem tengist athöfnum daglegs lífs, komast 

á milli staða og vera félagslega virkur. Einnig býður Miðstöðin félagsráðgjöf og 

sálfræðilega aðstoð. Verkefni hennar er auk þess að hafa tölfræðilega skrá yfir alla 

einstaklinga sem eru blindir, sjónskertir eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. 

 

Blindrafélagið er hagsmunafélag sem berst fyrir réttindum blindra og sjónskertra 

einstaklinga hér á landi. Hlutverk félagsins er að: „stuðla að því að blindir og sjónskertir 

einstaklingar geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og séu ábyrgir og virkir 

samfélagsþegnar“ (Blindrafélagið, e.d.-a). Langflestir félagsmenn (94,7%) telja að félagið 

sinni hagsmunum þeirra vel (Blindrafélagið, 2018). Blindrafélagið er með þrjá starfsmenn 

sem starfa sem trúnaðarmenn og eru þeir allir blindir eða með sjónskerðingu. Hver nýr 

félagsmaður fær úthlutaðan trúnaðarmann og er hlutverk hans að veita félagsmönnum 

stuðning á jafningjagrundvelli og upplýsa um ýmis réttindi og þjónustu sem er í boði 

(Blindrafélagið, e.d.-b). 
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Það hefur komið fram í erlendum rannsóknum að fólk sem missir sjón finnst það ekki 

fá nægar upplýsingar eftir greiningu sjúkdómsins og upplifir að vera skilið eftir í lausu lofti 

með nafn á greiningu og lélegri eftirfylgni (Hodge, Thetford, Know og Robinson, 2015; 

Thurston o.fl., 2010). Ráðgjöf og leiðsögn um hvernig hægt er að lifa innihaldsríku lífi með 

sjónskerðingu er sá stuðningur sem hefur sýnt sig að nýtist fólki best (Hajek o.fl., 2017; 

Hodge o.fl., 2013; Hodge o.fl., 2015; Peace o.fl., 2016; King o.fl., 2006; Thetford, 

Robinson, Knox, Mehta og Wong, 2009). Ef blindir og sjónskertir einstaklingar fá seint eða 

ekki upplýsingar um ráðgjöf og þjónustu sem er í boði fara þeir auðveldlega á mis við 

réttindi sín og þjónustu (Hodge o.fl., 2015; Thetford o.fl., 2009).  

 

Misjafnt er hvernig stuðningi við blint og sjónskert fólk er háttað en hér á landi sem 

og í mörgum Evrópulöndum er framkvæmd þjónustu og stuðnings á ábyrgð ríkisstjórnar 

hvers lands. Algengast er að fólki standi til boða sálfélagslegur stuðningur, ráðgjöf og 

hjálpartæki til að auðvelda lestur, umferli, athafnir daglegs lífs, samskipti og 

tómstundaiðju (De Korte, 2015). Það getur aukið lífsgæði þeirra sem missa sjón að læra 

og tileinka sér nýja tækni (Hajek o.fl., 2017; Tunay o.fl., 2016). Í erlendum rannsóknum 

kemur fram að eldra blint og sjónskert fólk nýtir ýmis hjálpartæki í daglegu lífi til að auka 

sjálfstæði sitt (Jones o.fl., 2019; Moore o.fl., 2000; Peace o.fl., 2016; Tunay o.fl., 2016). 

Það eru tæki eins og talandi klukkur, hjálparbúnaður í tölvu og punktaleturshjálpartæki 

(Peace o.fl., 2016). Auk þess auðvelda stækkunargler lestur, til að skoða verðmiða og 

dagsetningar á vörum og sjá takka á eldavélum og öðrum tækjum á heimilum sínum 

(Jones o.fl., 2019; Moore o.fl., 2000; Peace o.fl., 2016; Tunay o.fl., 2016).  

 

Í könnun sem Blindrafélagið (2018) lét gera á meðal félagsmanna sinna, kom fram að 

um þriðjungur félagsmanna fékk aðstoð við þrif frá félagsþjónustu síns sveitarfélags og 

um rúmlega þriðjungur sáu sjálfir um þrifin. Það kemur því ekki á óvart að í sömu könnun 

kom fram að félagsmenn töldu að mikilvægasta hagsmunamál blindra og sjónskertra 

einstaklinga væri að auðvelda þeim að búa sjálfstætt. Jafnframt töldu um 80% 

félagsmanna ferðaþjónustu vera einn mikilvægasta þjónustuþátt Blindrafélagsins (2018). 

Í því skyni hefur Blindrafélagið meðal annars gert samning um ferðaþjónustu fyrir 

félagsmenn sína við nokkur sveitarfélög sem felst í því að notendur geta hringt á leigubíl 
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þegar þeim hentar innan ákveðins tímaramma og án fyrirvara (Blindrafélagið, e.d.-c). Á 

upplýsingasíðu um ferðaþjónustuna vísar Blindrafélagið í 20. gr. Samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) þar sem kveðið er á um að: 

 

Aðildaríkin skulu gera árangursríkar ráðstafanir til þess að tryggja að 

einstaklingum sé gert kleift að fara allra sinna ferða og tryggja 

sjálfstæði fatlaðra í þeim efnum, eftir því sem frekast er unnt, m.a. 

með því að greiða fyrir því að fatlaðir geti farið allra sinna ferða með 

þeim hætti sem, og þegar, þeim hentar og gegn viðráðanlegu gjaldi.   

 

Blindrafélagið býður upp á félagsstarf fyrir félagsmenn sína þar sem þeim gefst færi á 

að hitta aðra blinda og sjónskerta einstaklinga. Þeir standa fyrir ýmsum viðburðum og eru 

til að mynda með opið hús tvisvar í viku, bókmenntaklúbb og prjónaklúbb innan félagsins 

(Blindrafélagið, e.d.-d) og er það liður í að efla samskipti og félagslega virkni félagsmanna 

(Blindrafélagið, e.d.-a).  

 

3.4 Þátttaka blinds og sjónskerts fólks í daglegum athöfnum 

Í þeim rannsóknum sem ég hef fundið um aldraða og sjónskerðingu er sjálfstæði gjarnan 

tengt við heimilisstörf en síður við þátttöku í samfélaginu. Fólki sem hefur sinnt 

heimilisstörfum án aðstoðar allt sitt líf finnst erfitt að geta ekki lengur séð sjálft um alla 

hluti, hvort sem það er að þrífa, versla inn eða elda mat (Jones o.fl., 2019; Moore o.fl., 

2000; Stevens-Ratchford og Krause, 2004; Teitelman og Copolillo, 2005; Thetford o.fl., 

2009; Thurston o.fl., 2010). Sjónskerðingin og hækkandi aldur gerir það að verkum að fólk 

þarf iðulega á aðstoð við heimilisstörf að halda (Fine og Glendinning, 2005; Hong o.fl., 

2013; Jin o.fl., 2019; Wang, Mitchell, Smith, Cumming og Attebo, 1999).   

 

Í rannsóknum Alma o.fl. (2011a), Moore o.fl. (2000) og Peace o.fl. (2016) kom fram 

að flest blint og sjónskert fólk reynir að sjá sjálft um heimilisstörf með eða án aðstoðar og 

reynir að gera eins mikið og það treystir sér til. Algengt er að eldri borgarar og þá ekki síst 

þeir sem eru blindir og sjónskertir fái aðstoð frá ættingjum sínum og vinum með 

heimilisstörf, ýmis viðvik og útréttingar (Peace o.fl, 2016; Wang o.fl., 1999). Sumir blindir 
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og sjónskertir einstaklingar fá aðstoð við að versla á meðan öðrum finnst betra að fara 

sjálfir og nýta ráð eins og að fara alltaf í sömu búðina og kaupa sömu vörurnar sem þeir 

vita hvar eru (Jones o.fl., 2019). Þó er algengt að fólk veigri sér við að biðja um mikla 

aðstoð til að draga úr því að „vera byrði“ á öðrum (Rudman o.fl., 2016). 

 

Sjónskerðing og hækkandi aldur gerir það jafnframt að verkum að fólk tekur minni 

þátt í athöfnum sem áður gáfu lífi þess gildi svo sem að lesa, gera handavinnu og stunda 

tómstundaiðju (Jones o.fl., 2019; Moore o.fl., 2000; Peace o.fl, 2016; Teitelman og 

Copolillo, 2005). Þess í stað finnur fólk sér nýjar leiðir. Það er meira heimavið og hlustar 

meira á útvarp, sjónvarp og hljóðbækur (Moore o.fl., 2000; Peace o.fl., 2016; Stevens-

Ratchford og Krause, 2004). Þessar niðurstöður eru í samræmi við könnun 

Blindrafélagsins en 90% félagsmanna töldu Hljóðbókasafn Íslands vera einn mikilvægasta 

þjónustuþátt félagsins. Það er bókasafn sem veitir einstaklingum sem geta ekki nýtt sér 

venjulegt prentað efni, til dæmis blint og sjónskert fólk, til þess að fá bækur í formi 

hljóðbóka (Hljóðbókasafn Íslands, e.d.) og starfar það eftir Bókasafnslögum nr. 150/2012. 

 

Hollensk rannsókn sem gerð var meðal 55 ára og eldri sjónskertra einstaklinga sýndi 

að þótt þeir hafi dregið úr því sem þeir höfðu áður gert voru þeir almennt virkir í 

samfélaginu og á eigin heimili en ekki að sama marki og þeir sem enn höfðu sjón (Alma 

o.fl 2011a). Vel þekkt er að samspil hækkandi aldurs og sjónskerðingar leiði til þess að fólk 

finni fyrir óöryggi utan heimilisins sérstaklega ef það á í erfiðleikum með að komast á milli 

staða og eins getur slæmt veður, hálka og ófærð valdið áhyggjum um að detta eða lenda 

í slysum. Margir kjósa því að vera mikið heima þar sem þeir þekkja vel til og geta nýtt 

minni sitt til að komast um (Jones o.fl., 2019; Moore o.fl., 2000; Peace o.fl, 2016; Rudman 

o.fl., 2010; Rudman o.fl., 2016). Aðstæður sem þessar geta orðið til þess að fólk dregur úr 

félagslegri þátttöku og eykur hættu á einangrun (Alma o.fl., 2011b; Coyle, Steinman og 

Chen, 2017; Hajek o.fl., 2017; Hodge o.fl, 2013; Jones o.fl., 2019; Rudman o.fl., 2010; 

Rudman o.fl., 2016; Peace o.fl., 2016; Teitelman og Copolillo, 2005; Thetford o.fl., 2009; 

Verstraten, Brinkmann, Steven og Schouten, 2005). Líkt og öðrum eru félagsleg tengsl 

blindum og sjónskertum eldri borgurum mikilvæg (Hajek o.fl., 2017; Wang o.fl., 2014). 

Samkvæmt könnun Blindrafélagsins (2018) er hlutfall þeirra félagsmanna sem stunda 
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reglulegt félagsstarf einu sinni í viku eða oftar og þeirra sem stunda aldrei félagsstarf 

svipaður eða rúmlega þriðjungur félagsmanna. Til samanburðar kom fram í Stefnu 

Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara til ársins 2017 að 26% aldraðra í Reykjavík 

taka þátt í einhvers konar félagsstarfi (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). Þá telur 

um rúmlega helmingur félagsmanna félagsstarf Blindrafélagsins vera mikilvægan 

þjónustuþátt Blindrafélagsins (Blindrafélagið, 2018).  

 

Þegar einstaklingur missir sjón þarf hann að hætta að aka bíl hafi hann gert það áður 

(Reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011). Fólki finnst það ekki auðvelt og getur upplifað 

það sem bæði frelsisskerðingu og sjálfstæðismissi (Horowitz o.fl., 2002; Jones o.fl., 2019; 

Moore o.fl., 2000; Peace o.fl., 2016; Stevens-Ratchford og Krause, 2004; Teitelman og 

Copolillo, 2005). Fyrir marga er auðveldara að hætta að keyra ef viðkomandi hefur haft 

frumkvæði að því eða tekið þá ákvörðun sjálfur (Liddle, Turpin, Carlson og McKenna, 

2008). Margir eiga í erfiðleikum að nota aðrar leiðir til að komast á milli staða. Sumir 

þekkja lítið til almenningssamgangna, vilja síður fá akstursþjónustu og finnst erfitt að biðja 

ættingja sína um aðstoð sem veldur því að fólk dregur úr þátttöku í samfélaginu (Hodge 

o.fl.,2015; Horowitz o.fl., 2002; Moore o.fl., 2000; Rudman o.fl., 2016).  

 

3.5 Samantekt 

Í kaflanum hefur verið fjallað um ólíkan skilnings fólks á sjálfstæði og hvaða áhrif það 

hefur á þá þjónustu sem það fær. Farið var yfir þann stuðning sem kveðið er á um í lögum 

fyrir aldrað og fatlað fólk auk þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga. Vísað var í 

rannsóknir sem tengjast efninu og það sem vitað er um þátttöku blindra og sjónskertra 

einstaklinga í daglegum athöfnum. 
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4 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um eigindlegar rannsóknir almennt og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Byrjað verður á því að gera grein fyrir markmiði og rannsóknar-

spurningum. Að því loknu verður farið yfir rannsóknaraðferð og fræðilegt sjónarhorn sem 

haft var að leiðarljósi. Í framhaldi af því verða þátttakendur kynntir til sögunnar og gerð 

grein fyrir gagnaöflun og greiningu. Í síðasta hluta kaflans er umfjöllun um siðferðileg 

álitamál.  

 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu og upplifun eldri borgara af því að 

missa sjón og það sem hjálpaði þeim við að laga sig að nýjum veruleika. Í því samhengi 

var lögð áhersla á að skoða tengsl þess stuðnings sem þátttakendur fengu og hversu 

upplýstir þeir voru um réttindi sín. Til að ná markmiðum rannsóknarinnar var unnið út frá 

þremur eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Hvað einkennir reynslu og upplifun blindra og sjónskertra eldri 

borgara af því að missa sjón? 

2. Hvað hjálpar þeim að takast á við nýjar aðstæður og að lifa með 

sjónskerðingu? 

3. Hvaða stuðning telja þeir sig þurfa til að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku 

lífi? 

 

4.2 Eigindlegar rannsóknir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir er yfirheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð sem byggir á 

því að afla gagna með því að tala við fólkið sjálft eða fylgjast með því í sínu eðlilega 

umhverfi. Tilgangur eigindlegra rannsókna er að reyna að skilja reynslu, hegðun og 

sjónarmið þátttakenda út frá því efni sem er til rannsóknar. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir skoða jafnframt hvaða merkingu atburðir hafa á einstaklinga í 

ákveðnum aðstæðum (Bogdan og Biklen, 1998; Creswell, 2013; Taylor o.fl., 1984). 
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Skilningur í eigindlegum rannsóknum fæst annars vegar með sjónarhorni 

rannsakandans (Understanding) út frá bakgrunni hans og hugmyndum og hins vegar með 

sjónarhorni þátttakandans (Verstehen) með frásögn hans af eigin reynslu á aðstæðum 

(Hennink o.fl., 2011).  

 

Rannsakandinn er aðalverkfærið í eigindlegum rannsóknum. Hann safnar sjálfur 

gögnunum og notast meðal annars við viðtöl, rýnihópa, þátttökuathuganir eða lífssögur 

(Bogdan o.fl., 1998; Creswell, 2013; Hennink o.fl., 2011; Sigríður Halldórsdóttir, 2013; 

Taylor o.fl, 1984). Með mismunandi nálgunum má fá mismunandi niðurstöður (Braun og 

Clarke, 2013). Í eigindlegum rannsóknum er notast við lýsandi gögn sem geta verið töluð 

eða skrifuð orð þátttakenda. Með því reynir rannsakandinn að fá fjölþættan skilning 

þátttakenda á því viðfangsefni sem er til rannsóknar þar sem sögur og raddir þeirra fá að 

heyrast (Bogdan og Biklen, 1998; Creswell, 2013; Taylor o.fl., 1984).  

 

Í þessari rannsókn ákvað ég afla gagna með viðtölum við þátttakendur. Viðtöl í 

rannsóknum hafa ákveðinn tilgang og fyrirkomulag og er ætlað að svara 

rannsóknarspurningunum og hafa skal það í huga þegar viðtal er undirbúið (Brinkmann 

og Kvale, 2015). Í viðtölunum fá þátttakendur tækifæri til að koma fram með sína reynslu 

og upplifun (Bogdan o.fl., 1998; Creswell, 2013; Hennink o.fl., 2011; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013; Taylor o.fl, 1984). Þeir geta lagt mismunandi þýðingu í spurningar 

og geta svör þeirra verið ólík milli fólks og viðtala (Brinkmann og Kvale, 2015). 

Rannsakendur fá þekkinguna frá gögnunum og horfa þeir á reynslu og upplifun 

þátttakenda af fyrirbærinu eða efninu sem er til skoðunar (Braun og Clarke, 2013). 

Eigindlegir rannsakendur leitast við að ná ákveðinni mettun með gögnunum. Með mettun 

er átt við að nýjar upplýsingar komi ekki fram með frekari gögnum, en það getur verið 

mismunandi milli rannsókna hvenær því er náð (Braun og Clarke, 2013; Hennink o.fl, 

2011).  

 

Túlkun gagnanna er stór þáttur í eigindlegum rannsóknum (Creswell, 2013; Taylor 

o.fl., 1984; Hennink o.fl., 2011). Rannsakandi flokkar gögnin, finnur hugtök fyrir flokkana 

og reynir með því að endurspegla skilning og innsýn þátttakenda. Megineinkenni 
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eigindlegra rannsókna er aðleiðsla þar sem skilningur byggir á gögnunum. Rannsakandi 

þarf að hafa merkingu þátttakandans á fyrirbærinu/reynslunni að leiðarljósi og gæta þess 

að eigin hugmyndir hafi ekki áhrif á túlkun gagna. Vegna þess hve eigindlegar rannsóknir 

þurfa að vera sveigjanlegar getur reynst erfitt að halda sig við fyrirfram ákveðið skipulag 

(Creswell, 2013; Taylor o.fl., 1984). 

 

4.2.1 Fræðilegt sjónarhorn 

Fræðilegt sjónarhorn þessarar rannsóknar er félagsleg mótunarhyggja (Creswell, 2013). 

Samkvæmt því mótast raunveruleikinn af reynslu og samskiptum einstaklinga við aðra. 

Þar sem hver og einn hefur eigin reynslu og merkingu er því gjarnan um „marga 

raunveruleika“ að ræða. Rannsakendur sem aðhyllast félagslega mótunarhyggju skoða 

sýn þátttakenda á viðfangsefninu. Þátttakendur túlka eigin reynslu annars vegar gegnum 

félagsleg samskipti við aðra og hins vegar gegnum þá menningu sem þeir búa við. 

Rannsakandinn reynir að setja sig í spor viðmælandans en viðurkennir jafnframt að eigin 

bakgrunnur og þekking getur haft áhrif á rannsóknina (Creswell, 2013).  

 

4.2.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru átta blindir og sjónskertir einstaklingar, þrjár konur og 

fimm karlar. Þau voru öll 67 ára og eldri, yngsti þátttakandinn var 67 ára og sé elsti 91 árs. 

Sex þeirra voru sjónskertir eða lögblindir vegna aldurstengdra augnsjúkdóma. Tveir 

þátttakendur voru alblindir og höfðu misst sjón á miðjum aldri. Allir áttu það sammerkt 

að vera notendur Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og 

einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (Miðstöðvarinnar). Þeir bjuggu á 

eigin heimilum á höfuðborgarsvæðinu. Fimm þeirra bjuggu einir og þrír bjuggu með maka. 

 

Aðgengi að þátttakendum 

Í gegnum starf mitt á Miðstöðinni vissi ég af notendum sem gætu verið þátttakendur. Þeir 

gætu hins vegar átt erfitt með að afþakka þátttöku og til þess að tryggja að fólk tæki þátt 

af fúsum og frjálsum vilja byrjaði ég á því að nota aðstoð hliðvarða (e. gatekeepers) til að 

komast í tengsl við mögulega þátttakendur. Hliðverðir þekkja til hópsins og hafa 

viðurkennda stöðu innan hans. Þeir aðstoða rannsakandann að komast í samband við 

þátttakendur sem annars gæti verið erfitt að fá aðgang að. Hliðverðir geta meðal annars 
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verið opinberir starfsmenn (Hennink o.fl., 2011) eins og á við í þessari rannsókn þar sem 

samstarfsfólk mitt, sem voru ráðgjafar hjá Miðstöðinni, komu á tengslum milli mín og 

þátttakenda. Starfsfólkið kynnti rannsóknina fyrir notendum sínum og buðu þeim sem 

sýndu áhuga að ég myndi hafa samband við þá til að kynna rannsóknina frekar. Í framhaldi 

af því hafði ég samband við þá aðila sem höfðu sýnt áhuga á því að taka þátt, kynnti 

rannsóknina frekar og bauð þeim að koma í viðtal. Með þessari aðferð komst ég í tengsl 

við fjóra þátttakendur.  

 

Önnur leið sem ég notaði til að komast í tengsl við þátttakendur var í gegnum 

Blindrafélagið þar sem ég annars vegar kynnti rannsóknina fyrir hópi innan félagsins og 

hins vegar auglýsti (viðauki A) ég eftir þátttakendum gegnum fréttabréf Blindrafélagsins 

sem berst félagsmönnum þess með tölvupósti, gegnum vefvarp (talandi fjölmiðlun fyrir 

blinda og sjónskerta) og á heimasíðu félagsins. Í fréttabréfinu var rannsóknin kynnt og 

óskað eftir þátttakendum. Sú leið skilaði mér þremur þátttakendum til viðbótar. Þar sem 

það gekk frekar hægt að fá þátttakendur fékk ég að setja kynningarbréf um rannsóknina 

í afgreiðslu Miðstöðvarinnar en sú leið skilaði engum þátttakenda. Síðasta þátttakandann 

komst ég í kynni við í gegnum ættingja hans sem ég hitti fyrir tilviljun. Hann hafði heyrt af 

rannsókninni og sýndi henni áhuga. 

 

Ég hafði samband við þá þátttakendur sem sýndu áhuga á því að taka þátt í 

rannsókninni og sagði nánar frá henni. Í upphafi viðtala fengu þátttakendur afhent 

kynningarbréf um rannsóknina (viðauki B) sem ég las upp fyrir þá sem áttu erfitt með að 

lesa sjálfir. Í bréfinu kom m.a. fram markmið rannsóknar, aðferð og að þátttakendur gætu 

hætt  þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem var. Þátttakendur skrifuðu undir upplýst 

samþykki (viðauki C) áður en viðtal hófst. Í upplýsta samþykkinu kom fram að þátttakandi 

hafi fengið upplýsingar um rannsóknina og samþykkti þátttöku. 

 

4.2.3 Gagnasöfnun 

Undirbúningur rannsóknar hófst í september 2015. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna 

þurfti ég að gera hlé á rannsókninni um tíma þannig að gagnaöflun lauk ekki fyrr en í 

nóvember 2019. Viðtölin fóru ýmist fram á heimili þátttakenda eða á Miðstöðinni, allt 
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eftir óskum hvers og eins. Viðtölin voru flest um klukkustund að lengd en eitt viðtal var 

aðeins 15 mínútur og það lengsta 90 mínútur. Samtals voru viðtölin 462 mínútur. Eitt 

viðtal var tekið við fimm þátttakendur en tvö viðtöl við þrjá þátttakendur til þess að ná 

mettun gagna.  

 

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi þátttakenda og afrituð orðrétt að því loknu, samtals 

337 blaðsíður af gögnum til úrvinnslu.  Þátttakendum og stöðum voru gefin gervinöfn og 

þess gætt að upplýsingar væu ekki persónugreinanlegar. Upptökum var eytt að lokinni 

úrvinnslu gagna. 

 

Gagnasöfnun fór fram með hálf opnum (semistructured) viðtölum við þátttakendur. 

Fyrir viðtölin var útbúinn viðtalsrammi (viðauki D) sem náði yfir þá þætti sem viðtölin 

þurftu að ná til. Hvert viðtal var einstakt og einkenndist af reynslu þátttakenda og því sem 

skipti þá mestu máli að tala um innan ramma verkefnisins. Því voru ekki mótaðar fyrirfram 

ákveðnar spurningar heldur var viðtalsramminn hafður til hliðsjónar til að tryggja að öllum 

meginþáttum verkefnisins yrði náð. Viðtölin voru í samtalsformi þar sem öll sjónarhorn 

og skoðanir þátttakenda eiga rétt á sér (Taylor o.fl., 1984). Viðtalsramminn breyttist 

nokkuð á milli viðtala eftir því sem bættust við nýjar upplýsingar sem komu fram í hverju 

viðtali og var það ástæða þess að þrír þátttakendur voru beðnir um að koma aftur í viðtöl.  

 

4.2.4 Úrvinnsla og greining gagna 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar var stuðst við vinnulag grundaðrar kenningar. Tilgangur 

grundaðrar kenningar er að skilningur sé uppgötvaður eða grundaður í gögnunum útfrá 

reynslu þátttakenda en ekki sé lagt upp með fyrirfram skilgreindar kenningar. Sífelldur 

samanburður í gegnum allt ferlið er eitt megineinkenni grundaðrar kenningar. Síðan 

grunduð kenning kom fyrst fram á sjónarsviðið hefur nálgunin þróast og til eru nokkrar 

útgáfur hennar. Þessar aðferðir eiga það þó sameiginlegt að unnið er á kerfisbundinn hátt 

við gagnaöflun og greiningu (Creswell, 2013; Hennink o.fl., 2011).  

 

Charmaz (2006) er ein af þeim fræðimönnum sem hefur útfært grundaða kenningu í 

anda félagslegrar mótunarhyggju og studdist ég við verklag hennar. Hún lýsir 
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gagnaúrvinnslu sem ferðalagi frá því byrjað er að safna gögnum og endað á skrifum á 

niðurstöðum. Charmaz leggur áherslu á mikilvægi ígrundunar og að rannsakandi sé 

sveigjanlegur við úrvinnslu. Hún bendir einnig á að forþekking rannsakanda hefur ætíð 

áhrif á niðurstöðurnar og hvernig hann túlkar þær (Charmaz, 2006). Mikilvægt er að leggja 

upp með að val á þátttakendum og aðferðum sem notast er við svari spurningunum. 

Ferlið þarf að geta verið sveigjanlegt og geta til að mynda rannsóknarspurningarnar 

þróast í gegnum allt rannsóknarferlið (Snæfríður Þóra Egilson og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, (í prentun)). Í gagnagreiningu eru gögnin kóðuð til þess að skoða hvaða 

upplýsingar er þar að finna. Charmaz notast við þrenns konar kóðanir; upphafskóðun 

(initial coding) markviss kóðun (focused coding) og fræðilega kóðun (theoretical coding) 

(Charmaz, 2006).  

 

Tilgangur upphafskóðunar er að opna gögnin og leitast eftir því að fá fram hvað er í 

gögnunum. Á þessu stigi er mikilvægt að lesa gögnin ítarlega og vera með sífelldan 

samanburð innan og á milli gagna (Charmaz, 2006). Ég las gögnin orð fyrir orð og línu fyrir 

línu og kóðaði orð og setningar til hliðar við textann. Sum viðtölin kóðaði ég jafnvel aftur 

eða með öðrum kóðum. Í framhaldi af því flokkaði ég kóðin með stuttum lýsandi heitum. 

Þá skoðaði ég hvað var líkt með gögnunum og hvað var ólíkt. Í gegnum ferlið fann ég ýmis 

orð og setningar sem ég gat notað orðrétt frá þátttakendum (in vivo codes) til þess að 

styðja við texta í niðurstöðunum.  

 

Markviss kóðun kemur í kjölfar opinnar kóðunar og er hún fræðilegri. Með henni er 

unnið út frá þeim flokkum sem komu fram í upphafskóðun (Charmaz, 2006). Í þeim fasa 

vann ég með þau upphafskóð sem stóðu upp úr viðtölunum, voru sterkust og mest 

lýsandi. Til þess að vinna með flokkana og tengja saman notaði ég ýmsar aðferðir svo sem 

að að teikna hugarkort og skrifa upp þau hugtök sem tengdust. Í kjölfarið var flokkunum 

raðað saman og fundið hvað tengir þá og gera eina heild (Charmaz, 2006). Fræðileg kóðun 

sem er lokastig kóðunar er bæði margbrotin og fáguð. Hún getur komið á eftir markvissri 

kóðun en í þessari rannsókn var ekki farið í hana.  
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4.3 Siðferðileg álitaefni 

Í rannsóknum er mikilvægt að uppfylla ekki aðeins aðferðafræðilegar kröfur heldur einnig 

siðferðislegar eins og Sigurður Kristinsson (2013) fjallar um í grein sinni. Hann bendir á 

fjórar höfuðreglur sem tengjast siðfræði heilbrigðisgreina. Það eru sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Þrátt fyrir að þessi rannsókn sé ekki 

innan heilbrigðisgreina eiga þessar reglur vel við. 

 

Með sjálfræðisreglunni er átt við að virðing og sjálfræði þátttakandans sé virt. Mjög 

mikilvægt er að þátttakandinn sé vel upplýstur og gefi samþykki sitt fyrir rannsókninni. 

Auk þess að gæta þess að þátttakendur átti sig á áhættu og ávinningi rannsóknarinnar. 

Skaðleysisreglan fjallar um það að rannsakandi reyni eins og mögulegt er að draga úr 

skaða. Þá er mikilvægt að ávinningurinn sé meiri en skaðinn. Velgjörðarreglan fjallar um 

að láta sem best af sér leiða og að rannsóknin beri hag fyrir þátttakendur. Lítið hefur verið 

rannsakað um aldraða sem verða fatlaðir og er rannsókn af þeim toga mikilvæg. Að lokum 

er það réttlætisreglan en hún fjallar um að vernda þá hópa sem hafa veika stöðu og séu 

verndaðir gegn áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013).  

 

4.3.1 Siðferðislegar áskoranir 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) bendir á mikilvægi þess að rannsakendur séu 

meðvitaðir um siðferðislegan vanda sem getur komið upp og eigin ábyrgð. Auk þess hvaða 

áhrif það getur haft á gæði rannsóknarinnar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Huga 

þarf að siðferðilegum þáttum á öllum stigum eigindlegra rannsókna Það er, við 

undirbúning, gagnaöflun, úrvinnslu gagna og skrif niðurstaðna (Creswell, 2013). Eins og 

Creswell (2013) bendir á þá hafði ég þessi atriði í huga gegnum allt ferlið. Til að hafa þetta 

sem skýrast leitaði ég ekki sjálf eftir þátttakendum til að taka þátt í rannsókninni heldur 

fékk samstarfsfólk mitt til að kynna hana og fékk að auglýsa í gegnum Blindrafélagið. Við 

kynningu á rannsókn var skýrt tekið fram að um nemendarannsókn væri að ræða sem 

tengdist ekki vinnustaðnum. Þá ítrekaði ég þegar ég kynnti rannsóknina að ekki væri um 

rannsókn fyrir vinnustaðinn að ræða heldur væri rannsóknin unnin í tengslum við 

lokaverkefni mitt sem meistaranema í fötlunarfræði við Háskóla íslands  
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Ég gætti þess að þátttakendur væru upplýstir um rannsóknina og tilgang hennar og 

að þeir tækju þátt af fúsum og frjálsum vilja. Þar sem um blint og sjónskert fólk er að ræða 

þurfti oft að lesa kynningarbréfið og upplýsta samþykkið fyrir þátttakendur og mikilvægt 

að þeir treystu mér til þess að lesa rétt af blaðinu því þeir skrifuðu undir samþykki sitt. 

Allir þátttakendurnir vildu leggja sig af mörkum. Þar sem ég er starfsmaður 

Miðstöðvarinnar hafði ég það í huga gegnum viðtölin að leyfa þátttakendum að segja sína 

sögu og upplifun þótt ég hafi jafnvel af eigin reynslu búist við öðrum svörum. 

Þátttakendur fengu að segja sögurnar án truflunar til að rjúfa ekki flæði í viðtölum. Í 

eigindlegum rannsóknum koma oft sögur sem eru ekki endilega jákvæðar en það getur 

skipt þá þátttakendur miklu máli að fá að segja eigin sögu. Ég þekki vel til sjónskertra og 

blindra einstaklinga og kynnst aðstæðum þeirra í gegnum starf mitt sem félagsráðgjafi á 

Miðstöðinni. Til að takast á við þær hugmyndir sem ég hafði fyrir skrifaði ég minnisblöð 

þar sem ég tefldi saman eigin hugmyndum og því sem í gögnunum var að finna.  

 

Ýmis siðferðisleg álitamál geta komið upp þegar verið er að skrifa um persónulega 

reynslu fólks. Vegna þess skal hafa í huga hvaða ávinning það hefur fyrir þátttakendur að 

taka þátt og að skaðinn verði sem minnstur (Brinkmann og Kvale, 2015 og Hennink, o.fl., 

2011). Þegar ég skrifaði niðurstöðukaflann var ég vakandi fyrir því að textinn hefði ekki 

slæm áhrif fyrir þátttakendur. Blindir og sjónskertir einstaklingar þekkjast margir hverjir 

innan Blindrafélagsins og reyndi ég eins og unnt var að koma í veg fyrir að hægt verði að 

rekja sögur til þátttakenda. Þó er viss hætta á að aðrir starfsmenn Miðstöðvarinnar þekki 

til einhverra sagna sem koma fram í niðurstöðum. 

 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í september árið 2017 og send 

Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands í byrjun árs 2019 til umsagnar. Rannsóknin fékk 

jákvæða umsögn Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands (viðauki E). Rannsóknin er ekki talin 

fela í sér neina áhættu fyrir þátttakendur. Það er hinsvegar erfið reynsla að missa sjón og 

það að ræða um sjónmissinn og lífið eftir hann getur haft þau áhrif að tilfinningar vakna 

aftur upp. Vegna þess benti ég þátttakendum á sálfræðiþjónustu á vegum 

Miðstöðvarinnar ef þeir þyrftu á að halda í kjölfar rannsóknarinnar. Enginn þátttakandi 

óskaði eftir slíkri þjónustu eftir að viðtöl fóru fram. 
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4.3.2 Rannsókn á eigin starfsvettvangi 

Siðferðilegar áskoranir fylgja því að framkvæma rannsókn á eigin starfsvettvangi. Algengt 

er að rannsakendur rannsaki eigin starfsvettvang þar sem áhugi þeirra liggur líkt og gert 

var í þessari rannsókn. Skilgreina þarf vel eigin afstöðu og hlutverk ef fólk er í þessari stöðu 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2006).  

 

Vel er þekkt þegar rannsakendur beina sjónum að eigin starfsvettvangi eigi þeir erfitt 

með að halda nægjanlegri fjarlægð frá efninu og hætta er á að eigin hugmyndir um efnið 

geti haft áhrif (Bogdan o.fl. 1998). Sem starfsmaður Miðstöðvarinnar var nauðsynlegt fyrir 

mig að aðgreina hlutverk mitt sem rannsakanda annars vegar og starfsmanns hins vegar. 

Starf mitt hjá stofnuninni er félagsráðgjöf og þurfti ég stundum að gæta þess að fara ekki 

í það hlutverk í viðtölunum þegar komu upp atriði sem vörðuðu réttindi og þjónustu. Í 

einhver skipti urðu viðtölin til þess að ég bauð þátttakendum aðstoð að loknu viðtali. Ég 

lét þá einnig vita að þátttaka þeirra í rannsókninni hefði engin áhrif til hins verra á 

þjónustu frá Miðstöðinni. Ég þurfti einnig að vera opin fyrir því að þótt ég þekki vel til 

málefna blindra og sjónskertra þá gætu komið fram nýjar upplýsingar eða sögur sem ég 

væri ekki endilega sammála en sem væri þátttakendum mikilvægt að koma á framfæri. Til 

þess að gera það gerði ég eins og Snærfríður (2006) bendir á að lesa gögnin margoft yfir 

og skoða frá ýmsum hliðum. Þá reyndi ég einnig að horfa á gögnin hlutlaust, það er að ég 

reyndi að líta á þau eins og ég væri að lesa um reynslu blindra og sjónskertra í fyrsta sinn 

og vera opin fyrir öllum upplýsingum. 

 

4.4 Samantekt 

Þessi kafli fjallaði um aðferðafræði rannsóknarinnar. Rannsóknin er eigindleg og voru 

tekin viðtöl við þátttakendur. Farið var yfir fræðilegt sjónarhorn rannsóknarinnar og 

greiningu gagna. Að lokum var farið yfir siðferðileg álitamál en eins og kom fram í 

kaflanum er ég starfsmaður hjá Miðstöðinni. Ég gætti þess að skilgreina á milli 

rannsóknarinnar annars vegar og starfsins hins vegar þar sem mikilvægt er að horfa á 

gögn rannsóknarinnar með augum rannsakanda og til að fá nýja sýn á efnið. 
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5 Að missa sjón 

Í þessum fyrsta niðurstöðukafla rannsóknarinnar verður leitast við að varpa ljósi á reynslu 

átta blindra og sjónskertra einstaklinga í tengslum við það að missa sjón. Sex þátttakendur 

voru komnir yfir sextugt þegar þeir misstu sjónina en tveir voru mun yngri og litaðist 

reynsla þeirra meðal annars af því. 

 

5.1 „Móðan eykst og allt verður svona óskýrara“ 

Að missa sjón er einstaklingsbundin reynsla. Hjá langflestum þátttakendum dvínaði sjónin 

vegna augnsjúkdóms en einn hafði orðið fyrir skyndilegu sjóntapi. Tveir voru með lengri 

reynslu af sjónmissi en hinir og höfðu verið alblindir í mörg ár þegar viðtölin fóru fram. 

Aðrir viðmælendur voru komnir á efri ár þegar þeir urðu varir við að þeir sáu orðið illa. 

Hjá þeim kom sjónskerðingin smám saman og jókst svo hægt að það tók þátttakendur 

tíma að átta sig á hvað væri að gerast. Hjá sumum var það ekki fyrr en sjónskerðingin var 

orðin það mikil að það var farið að há þeim í daglegu lífi, líkt og Daníel orðaði það: „Þetta 

kemur svo hægt og sígandi, maður verður eiginlega ekki almennilega var við þetta fyrr en 

þetta bara er orðið meira“. Carl sá vel í kringum sig og tók ekki eftir því að sjónin væri 

farin að daprast fyrr en eiginkona hans benti honum á það. Hann var að lesa dagblað einn 

daginn og hafði orð á því að dagblaðið væri óskýrt: „Heyrðu hvað eru þeir að gera, láta 

okkur hafa blað sem er ekki hægt að lesa?“ Þó svo að sjónin hafi farið hægt til að byrja 

með hjá flestum þá komu tímabil þar sem sjónskerðingin ágerðist nokkuð hratt og var það 

þá sem þátttakendur virkilega fundu fyrir breytingunum. Sumum fannst sjónin verða 

móðukennd og lýsti Birta því á þann hátt: „móðan eykst og allt verður svona óskýrara“. 

Þetta ferli var mislangt hjá þátttakendum en í tilviki Hönnu var sjónin að dofna í um það 

bil 15 ár en „þá fór hún að detta bara niður, alveg“ og náði svo stöðugleika: „Nú er allt 

stopp og nú yrði sjónin eins og hún er“.  

 

Í gegnum ferlið upplifðu tveir þátttakendur birtufælni þar sem þeim fannst erfitt að 

sjá og vera í mikilli birtu og sagði Anna: „Ég þoldi bókstaflega enga birtu. Mér fannst best 

að það væri bara svona veður (skýjað) eða dimmara“. Þeir þátttakendur sem höfðu 

aldurstengdan augnsjúkdóm áttu erfitt með að sjá það sem var fyrir framan þá eins og 

andlit fólks en sáu betur til hliðanna. Gunnar lýsti því þannig: „Maður sér vel útlitið á fólki 



43 

en ekki andlitið“. Þrátt fyrir að þekkja ekki fólk sem þeir mættu auðveldaði hliðarsjónin 

þátttakendum að komast á milli staða. Þeir upplifðu það sem frelsi að geta farið um án 

aðstoðar. Birta sagði: „Ég er samt ehhh svo fegin því að ég get, ég hef eiginlega ratsjón 

að því leyti til að – ég sé niður fyrir fæturnar á mér.  

 

Eftir því sem að sjónskerðingin jókst áttu þátttakendur erfiðara með að lesa texta, sjá 

verð í verslunum og sérstaklega lengri texta eins og að lesa dagblöð og bækur. Sumir 

höfðu alltaf lesið mikið af bókum og veltu fyrir sér hvað þeir ættu að gera í staðinn. Anna 

sagði: „Það er alveg svakalega vont að láta allt í einu taka af sér svona. Ég hef alltaf lesið 

mikið. Allt í einu bara hætt að lesa, hvað á ég nú að gera?“ Þátttakendur upplifðu 

erfiðleika við að vera þar sem margt fólk var og mæta á ýmsa viburði. Þeir drógu úr að 

mæta á félagsfundi, njóta menningartengdra viðburða, hitta annað fólk og fara í 

félagsstarf. Tveir þátttakendur nutu þess til dæmis að fara í leikhús og málverkasýningar 

áður en sjónin dvínaði. Þeim fannst erfitt að fóta sig í slíkum aðstæðum þar sem gert er 

ráð fyrir að fólk hafi sjón og drógu úr því að fara. Anna sagði: „Það verður algjör breyting. 

– Maður hættir að fara kannski það sem að maður hefur áður farið“. Hún var vön að sækja 

málverkasýningar og fara í leikhús en fannst hún ekki njóta þess lengur. Hún bætti við: 

„maður nýtur þess ekki sem að maður sér ekki almennilega“. Birta sagðist jafnframt ekki 

hafa gaman af því að fara á slíka viðburði þar sem hún átti erfitt með að sjá það sem fer 

þar fram. Hún kaus því frekar að vera heima hjá sér en að fara með fólki:  

 

Ég hef ekkert að gera með að fara á minjasafn. Ég bara sé það ekki 

og hérna þó að maður vildi fara þó ekki nema bara félagsskaparins 

vegna að þá einhvern veginn það stoppar mig... finnst ég ekki hafa 

gagn af því 

 

Flestir þátttakendur sóttust ekki eftir aðstoð til þess að taka þátt í slíkum viðburðum 

eða áttuðu sig ekki á því að hægt væri að sækja um aðstoð. Þeir reyndu þess í stað að 

sætta sig við að geta ekki tekið þátt en fannst slæmt að missa af sýningum og öðrum 

viðburðum. Anna sagði:  „Það er rosalega erfitt að sætta sig við þetta sko. Þó maður reyni 
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það“. Birta sagði jafnframt: „ég myndi ekki njóta þess svo þá er ég bara betur sett heima 

hjá mér og hlusta á sögu einhverja eða bók“ 

 

5.2 „Þessir blessaðir læknar...“ 

Þegar þátttakendur áttuðu sig á því að þeir sáu orðið verr fóru þeir til augnlæknis til þess 

að fá skýringu á versnandi sjón og til að athuga hvort hægt væri að draga úr 

sjónskerðingunni. Hjá augnlæknunum fengu þeir að vita hvaða augnsjúkdóm þeir höfðu, 

upplýsingar um hann og framvindu hans. Í ljós kom að um varanlega sjónskerðingu var að 

ræða hjá öllum þátttakendum. Þeir sem höfðu aldurstengda sjúkdóma svo sem 

augnbotnahrörnun eða gláku voru síðan í reglulegu eftirliti hjá augnlæknum sínum til þess 

að fylgjast með þróun sjúkdómsins og fengu þær upplýsingar að slíkur augnsjúkdómur 

valdi sjaldnast alblindu sem var þeim léttir. Birta sagði: „það er þó alltaf uppörvandi að 

vita að maður komi til með að sjá mun á nóttu og degi“. 

 

Upplýsingarnar sem læknarnir veittu voru að sögn þátttakenda afar mikilvægar. Carl 

sagði: „þessir blessaðir læknar, þeir hafa hjálpað mér mikið“. Sumum þátttakendum var 

vísað á aðra augnlækna sem höfðu sérhæft sig í ákveðnum sjúkdómum og einhverjir 

skiptu vegna óánægju með augnlækni. Augnsjúkdómurinn vakti upp margar spurningar 

um framtíðina og hver staðan væri á sjóninni hverju sinni. Viðmælendur lögðu áherslu á 

hversu mikilvægt það væri að augnlæknar gæfu sér tíma og veiti góðar útskýringar. Hanna 

var einnig ánægð með að augnlæknirinn hennar gat svarað þeim spurningum sem brunnu 

á henni hverju sinni. Hún sagði: „Maður fékk alltaf svör við öllu og [hann] sýndi manni inni 

í vélinni hvernig þetta væri... jájá ef maður spurði þá fékk maður svör“. Finnur hafði skipt 

um augnlækni og fannst hann mæta betri skilningi og fá betri upplýsingar hjá þeim nýja:  

 

Það er í fyrsta skipti sem að mér finnst ég fara til augnlæknis þó ég 

væri búinn að vera oft hjá þeim...Það var svo merkilegt að koma til 

hans, að hann sko ætlaði mér klukkutíma viðtal og hann fór yfir alla 

hluti. 
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Finnur og Einar áttu það sammerkt að vera alblindir. Finnur kaus að fara ekki lengur 

til augnlækna þar sem hann sá ekki tilgang með því þar sem hann er alveg blindur. Einar 

sem missti sjónina skyndilega fór í margar rannsóknir til þess að skoða hvað væri að valda 

blindunni og var að vonast til þess í fyrstu að hann fengi sjónina til baka vegna mögulegrar 

bólgu: 

 

Það var talið í fyrstu að þetta hafi verið kannski bara að ég hefði 

orðið blindur útaf sjokkinu – eða – um stundarsakir og einhverjar 

bólgur eða eitthvað svoleiðis... það er mín fyrsta upplifun. 

 

Síðar kom í ljós að um varanlega blindu væri að ræða. Þegar hann fékk þær 

upplýsingar hafði læknirinn samband við hann símleiðis og lýsti Einar því að læknirinn 

sagði að hann væri varanlega blindur: „ég fengi líklega ekki, ja mjög trúlega ekki, sjónina 

aftur. Þetta væri varanlegur – sjón, sjóntap“. Einari fannst erfitt að fá þær upplýsingar í 

gegnum síma frá lækninum sínum: „Það var nú helvíti mikið sjokk svona, þegar maður 

fékk svona að vita þetta beint í andlitið að það væri enginn möguleiki“. 

 

Þátttakendur báru almennt virðingu fyrir læknum sínum og sýndu þeim hollustu 

jafnvel þótt þeir hefðu lent í mistökum af hálfu læknanna. Tveir þátttakendur höfðu 

upplifað mistök í meðferðum vegna sjúkdómsins en vildu ekki kvarta yfir því við læknana. 

Carl hafði farið í aðgerð þar sem sjón hans versnaði og hefur það verið nefnt við hann að 

mögulega hafi verið gerð mistök í aðgerðinni. Hann vill ekki „rugga bátnum“ með því að 

kæra atvikið. Þess í stað vildi hann horfa á stöðuna eins og hún er í dag og læra að lifa 

með sjónskerðingunni eins og hún varð eftir aðgerðina. Hann sagði: „ég geri ekkert í þeim 

málum. Þetta er bara, ég verð bara að lifa með þessu. Ég fer ekkert að hrófla við svona 

málum“.  

 

5.3 „Ég var með svo miklar ofsjónir og martraðir“ 

Á þeim tíma sem sjónin var að versna komu fram önnur einkenni sem rekja mátti til 

sjónskerðingarinnar. Þrír þátttakendur fundu fyrir svefnleysi og fengu martraðir. Þetta 

ástand varði á meðan sjónin var að versna sem mest og olli þeim óþægilegum 
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tilfinningum. Þeir áttu erfitt með að ná fullum svefni og vöknuðu oft á næturnar. Gunnar 

var einn af þeim sem fékk martraðir á þeim tíma sem hann var að missa sjónina og vaknaði 

upp á nóttunni við óþægilegar tilfinningar: „vaknaði alveg kófsveittur yfir einhverju sem 

manni fannst vera í kringum sig“. Anna tókst einnig á við martraðir og svefnleysi á þessum 

tímapunkti. Um svefninn sagði hún: „Já svefn, - - hann var nú alveg skelfilegur – á meðan 

ég var í þessu öllu. Aaaallveg hreint hrikalegur“. Hún vaknaði oft á næturnar og átti erfitt 

með að sofa þrátt fyrir ýmis ráð: „Ég var alltaf að reyna að stjórna þessu einhvern veginn 

en ég gat það ekki“. Þátttakendur áttuðu sig á því að þetta tengdist sjónmissinum og 

fannst þessi einkenni hafa minnkað með tímanum. Tveir þátttakendur fundu fyrir að 

sjónin væri öðruvísi þegar þau vöknuðu ýmist á nóttunni eða snemma á morgnana sem 

olli þeim hugarangri. Gunnar vaknaði stundum upp um miðja nótt og fannst hann vera 

alblindur. Hann fann til léttis þegar hann sá að svo var ekki:  

 

Þetta kom stundum fyrir að ég vaknaði einhvern tímann á nóttunni 

þá fannst mér eins og ég væri alveg búinn að missa sjónina, hún væri 

bara horfin. Þá fór maður að geta sér hvað væri, hvað væri hægt að 

gera og svo þegar maður reis upp þá bara var þetta allt í lagi, sem 

var mikill léttir. 

 

Anna þekkti það einnig að vakna og finna fyrir að sjónin var öðruvísi þar sem hún sá 

ekki hurðina á herberginu. Hún þekkti herbergið vel og vissi hvar dyrnar áttu að vera og 

fannst hún vera lokuð inni í hurðarlausu herbergi: 

 

Ég hrökk upp bara og settist upp. - - Og fyrst sko ég vissi alveg hvar 

dyrnar voru á herberginu en ég sá þær ekki. - - Það var eins og ég 

væri bara í herbergi sem væri alveg lokað og engar dyr á. - - Ég sá 

þær ekki fyrr en eftir smá tíma. – Þegar þetta var eiginlega svona að 

fara þá áttaði ég mig. - - En til dæmis komst eehh ekki nokkur leið að 

sjá það hvort að hurðin væri opin eða lokuð. - - - - Það var allskonar 

svona. 
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Anna og Carl upplifðu ofsjónir sem komu og fóru. Þau sáu sýnir ýmist rétt fyrir eða 

eftir svefn. Önnu fannst ofsjónirnar verri en það að geta ekki sofið: „Það sem var nú verst 

í þessu öllu saman það var ekki bara svefnleysið heldur ofsjónirnar. Ég var með svo miklar 

ofsjónir og martraðir sko, alveg hreint svoleiðis rosalegar“. Anna sá liti og munstur, jafnvel 

mismunandi liti en sama munstrið í þeim öllum. Hún sagðist sjá grænt munstur þegar hún 

vaknaði: „það var voða skrýtið, alltaf þegar ég vaknaði var herbergið grænt. Ljósgrænt 

með munstri og það fór ekki alveg strax“. Einnig sá hún sama munstur í bleikum lit þegar 

hún var að horfa á sjónvarpið. Carl hafði upplifað ljós í herberginu þegar hann var búinn 

að loka augunum og sá allskonar myndir og andlit: „Það er alltaf að koma og fara sko og 

kemur alltaf nýtt og nýtt andlit...Mér finnst þetta voðalega skrýtið“. Þau áttuðu sig á því 

að þetta væri fylgifiskur augnsjúkdómsins og voru því ekki hrædd þótt vissulega þætti 

þeim þetta óþægilegt meðan á því stóð. Anna sagði:  

 

Það setti samt ekki að mér ekki neina hræðslu við þetta. Ég bara vissi 

það, þetta átti að vera svona og hérna en aftur á móti vaknaði ég 

alltaf skíthrædd þegar ég fékk martraðir sko... Einhver voðalega 

vitlaus skilaboð til heilans. 

 

Carl tók þann pól í hæðina að kalla ofsjónirnar stundum bíómyndir og reyndi að hafa 

gaman af þeim þegar þær birtust: „þá var ég að horfa spennandi mynd. Ég var bara að 

loka augunum sko...ég hef svo bara gaman af því að horfa á þessar bíómyndir, sofna út 

frá þeim“.  

 

5.4 „Ég held ég teljist lögblindur“ 

Langflestir þátttakendur voru lögblindir sem þýddi að þeir höfðu einhverjar sjónleifar. 

Sjónin gat verið breytileg milli daga sem varð til þess að þeir upplifðu mismiklar hindranir 

eftir aðstæðum. Birtustigið hafði einnig áhrif á hvernig þátttakendur sáu, hvort það væri 

dagur eða kvöld, hvort þeir væru á kunnugum stöðum eða ekki og hvernig heilsufar þeirra 

var þann daginn. Carl lýsti því þannig:  
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þetta er svolítið sveiflukennt og svo get ég verið skárri kannski á 

morgun ha, það eru einhverjar sveiflur í þessu. Já - - svo líka birtan 

úti, hún hefur sitt að segja...í myrkri er ég alveg agalegur. Þá, þá er 

ég verstur. 

 

Þátttakendur vissu yfirleitt hve mikil sjónskerðingin var og höfðu fengið upplýsingar 

um prósentuhlutfall hennar hjá augnlækni eða á Miðstöðinni. Þó voru ekki allir vissir um 

hvort þeir væru lögblindir. Carl sagðist halda að hann væri lögblindur þar sem hann nyti 

ákveðinna réttinda varðandi hjálpartæki. Hann sagði:  

 

Jújú, ég hef fengið upplýsingar en ég kann ekki bara að nefna 

það....Ég man ekki hver sjónin er hjá mér... Ég held ég teljist 

lögblindur þar sem ég fæ kortið frá þeim hérna...fæ hvíta stafinn og 

allt hjá þeim sko, þá lít ég svo á að ég sé flokkaður lögblindur. 

 

Fyrir aðra þátttakendur skipti mælingin sjálf ekki höfuðmáli heldur það hvernig þeir 

gátu nýtt sjónina í daglegu lífi og í tengslum við umhverfi sitt. Algengt var að þátttakendur 

fengu spurningar frá öðrum um hve mikið þeir sæju. Þeir áttu ekki alltaf auðvelt með að 

segja hve mikil sjónin var en þeir gátu útskýrt hvernig þeir sáu hlutina. Anna sagði: „Það 

eru nefnilega svo margir sem spyrja mig að því hvað mörg prósent. Ég sagðist ekki hafa 

hugmynd um það en hins vegar get ég kannski lýst því hvað ég sé, sko“. Þótt flestir 

þátttakendur fengu allajafna góðan skilning frá öðru fólki kom stundum fyrir að ættingjar 

eða vinir áttu í erfiðleikum með að skilja hvernig sjón þeirra væri og að hún gæti verið 

misjöfn eftir aðstæðum. Þeir sæju kannski ekki andlit fólks en gætu hins vegar séð rykkorn 

á gólfi. Gunnar sagðist heyra það stundum frá ættingjum sínum að þeir sögðu hluti eins 

og: „þú sérð það sem þú vilt sjá“. Einar sem var alblindur upplifði skilningsleysi fólks á því 

hvað það þýddi að vera blindur en honum fannst annað fólk hafa fyrirfram ákveðnar 

skoðanir á því að hann hlyti að sjá eitthvað: „já en hvað sérðu mikið? Hann sagði fólk ekki 

átta sig á því að hann sæi ekkert: 
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Mér finnst sumir alls ekki skilja það að það sé annað að vera blindur 

heldur en lögblindur...Ég er ekki blindur ef ég sé eitthvað sko... mér 

finnst fólk ekki gera sér almennilega almennilega grein fyrir því hvað 

er að vera blindur eða sko, hugtakið.  

 

5.5 „Í rauninni þá finnst mér ég ekki vera gömul“ 

Þátttakendur voru á breiðu aldursbili. Ekki litu allir á sig sem aldraða einstaklinga auk þess 

sem þeir litu á sjónskerðinguna og blinduna á misjafnan hátt. Sumir þeirra sem höfðu 

aldurstengda augnsjúkdóma sögðu það vera eðlilegt ferli að missa sjón þegar fólk eldist 

og það kom þeim jafnvel ekki á óvart að sjónin færi. Daníel sem var 91 árs sagði: „ég held 

þetta hljóti að vera bara öldrun. Þetta kemur líka bara með ellinni“. Einhverjir sögðu það 

að verða sjónskertur ekki þurfa að tengjast öldrun þar sem fólk gæti fengið þessa 

sjúkdóma líka þegar það væri yngra. Anna taldi sjónskerðingu sína vera „fötlun“ þar sem 

hún leit ekki á sig sem aldraða manneskju. Hún sagði: 

 

Ég lít eiginlega ekki á mig sem - - ekki, ekki aldraða ekki að þetta hafi, 

nei ég geri það ekki. Vegna þess að sko, fólk getur náttúrulega fengið 

þennan sjúkdóm þó það sé bara ungt. Þannig að - - að ég lít miklu 

frekar á það sem einhverja fötlun ...sko í rauninni þá finnst mér ég 

ekki vera gömul. 

 

Birta hins vegar leit ekki á sig sem fatlaða konu þar sem hún upplifði ekki hindranir 

við að komast á milli staða og gæti farið á eigin vegum. Hún sagði: „Ég hef aldrei hugsað 

um það sem fötlun. Mér hefur fundist ég alveg geta farið minna ferða og gert það sem ég 

vil gera“. 

 

5.6 „Þá bara treysti ég mér ekki til þess að keyra lengur“ 

Allir þátttakendurnir höfðu keyrt bíl fyrir sjónmissinn og notuðu hann til þess að komast 

á milli staða. Eftir að sjón þeirra var orðin léleg þurftu þeir að hætta að aka bíl. Það voru 

mikil viðbrigði og frelsisskerðing að hætta að aka sjálf. Þeim fannst mikið vera tekið af sér 

við það að komast ekki á milli staða á eigin vegum og þegar þeim hentaði. Birta sagði: 
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Eins og hjá flestum öðrum að þá byrjar, byrjar það eiginlega með því 

að maður hættir að geta keyrt. Og sem að er náttúrulega gífurlegur 

– ja það er gífurleg takmörkun... það var það fyrsta sem ég svona var 

að finna fyrir að ég væri að fara á mis við eitthvað. 

 

Finnur og Gunnar streyttust við og héldu áfram að keyra uns þeir höfðu báðir valdið 

óhappi vegna sjónskerðingarinnar. Þeir áttuðu sig þá á því að það væri ekki þess virði að 

halda akstri áfram og að réttast væri að hætta því alfarið. Finnur sagði um slysið: „Það var 

alveg greinilegt að ég réði illa við þetta“. Gunnar fann fyrir létti þegar hann tók þá 

ákvörðun að hætta að keyra því þá myndi hann ekki valda frekari slysum. Hann sagði: 

 

Þá bara kom þetta svona sjálfrátt, að nú væri minn tími kominn og 

ég bara labbaði niður á lögreglustöð og skilaði skírteininu og hef ekki 

keyrt síðan...Mér fannst það bara, það einhvern veginn létti á manni 

að þá vissi maður að þá væri engin hætta [á að] maður keyrði á 

einhvern eða lenti sjálfur í einhverju tjóni 

 

Fjórir þátttakendur voru enn í starfi þegar þeir misstu sjónina. Þrír þeirra störfuðu við 

akstur og kom ekki til breytinga eða tilfærslu í starfi hjá þeim. Þeir höfðu áhyggjur af því 

að slasa aðra ef þeir héldu áfram að keyra í vinnunni og sáu sér því ekki annað fært en að 

hætta í því starfi samhliða því að hætta akstri. Carl sagði: 

 

þá bara treysti ég mér ekki til þess að keyra lengur...Ég gat ekki, ég 

vildi ekki vera að taka neinar áhættur sko, því þetta eru stórir og 

miklir bílar og lenda í einhverju... kannski hefði ég getað keyrt lengur 

en ég vildi ekki taka neina áhættu. 

 

Það var fólki erfitt að hætta þátttöku á vinnumarkaði. Í starfinu hafði það haft bæði 

félagsskap og hlutverk. Nú þurfti fólk að finna sér eitthvað annað að gera á daginn. Gunnar 
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lýsti því þannig: Allt í einu fattar [maður] það að maður gæti ekki unnið neitt en ég var nú 

bara að verða hálf – klikkaður... hanga og geta ekki gert neitt.“   

 

5.7 „Svona er þetta bara“ 

Við það að missa sjón tók við nýr veruleiki sem þátttakendur þurftu að læra að fóta sig í. 

Þeir upplifðu erfiðar tilfinningar eins og óöryggi, sorgarviðbrögð og kvíða. Tveir töluðu um 

að nánustu ættingjar þeirra hefðu tekið eftir vanlíðan og að þeir hefðu dregið úr 

félagslegri þátttöku sem varð til þess að ættingjarnir höfðu áhyggjur af þeim. Anna sagði: 

„þau höfðu náttúrulega orðið áhyggjur af þessu sko. Svo var ég bara komin inn í rúm og 

farin að sofa klukkan níu kannski eða ekki að sofa alveg bara, þú veist - - bara 

hundleiðinlegt“. Þátttakendur hafa tekist á við afleiðingar sjónskerðingarinnar á 

mismunandi hátt. Þeim fannst erfitt að hugsa til þess að hætta að gera hluti sem þeir voru 

vanir að gera og þurftu að læra nýjar aðferðir til þess. Birta lagði áherslu á að vera í rútínu 

og í samskiptum við ættingja sína og vini til að viðhalda góðri andlegri líðan:  

 

Manni líður ekki alltaf jafn vel en en svona, það er, ég held að ég geti 

ekki kvartað. Bara, maður hefur þessa vissu rútínu sem að eiginlega 

bara gefur deginum gildi ef að svo má segja og og þá er maður ekki 

að hugsa um margt annað á meðan - - og og bara vera í sambandi 

við bæði, eins og ég segi, sína nánasta, nánustu og skólasystur og 

vinkonur. Það gefur lífinu gildi.  

 

Þátttakendur lögðu sig fram um að aðlaga sig að breyttum aðstæðum og vildu ekki 

kvarta yfir stöðu sinni. Þeir vildu læra að lifa með sjónskerðingunni og sætta sig við hana. 

Birta sagði: Það sem ég finn útaf sjóninni að ég get ekki, það náttúrulega hindrar mig í að 

gera einhverja hluti. En ég bara sætti mig við það og er ekkert að víla eða vola yfir því.  

 

Þótt flestir vildu ná sátt við skerðinguna gekk það ekki alltaf eftir. Daníel sagði: „Ég 

verð að vera það [sáttur]. Það þýðir ekkert að vera væla neitt svoleiðis. Þetta er svona og 

það verður svona...Ég verð bara að búa við þetta eins og er“. Birta og Carl sögðust bæði 

vera búin að sætta sig við sjónskerðinguna þegar viðtölin fóru fram eða, eins og Carl 



52 

orðaði það: „ég er búinn að sætta mig bara eehh, langt síðan ég sætti mig við þetta...Ég 

veit það bara sko, staðan er svona og maður verður bara að læra að lifa með þessu“. Þeim 

þátttakendum sem höfðu náð sátt við sjónskerðinguna og lært að lifa með henni leið 

almennt betur en öðrum en þeir vonuðust þó eftir því að sjónin myndi ekki versna meira. 

Gunnar sagði: „Þetta er bara svona og maður bara lifir með því. Svo náttúrulega er maður 

þakklátur að hafa þetta sem maður hefur og þá er maður ennþá kátari miðað við svona 

allt og allt“. Þótt Carl hafi sætt sig við stöðuna fann hann oft fyrir vanlíðan og átti erfitt 

með að skilja af hverju hann gat ekki verið lífsglaður eins og annað fatlað fólk sem hann 

sá: 

 

Maður hefur verið að sjá fatlað ungt fólk í hjólastólum - - voðalega 

létt yfir því, bíddu af hverju getur maður ekki verið alveg eins og það, 

ha? Af hverju þarf maður að vera svona meyr? Af hverju getur maður 

ekki verið lífsglaður eins og þetta fólk? 

 

Hluti af því að sætta sig við sjónskerðinguna og að lifa með henni var að sætta sig við 

að geta ekki gert alla hluti sjálfur eins og áður. Þátttakendum sem voru með aldurstengda 

sjúkdóma fannst erfitt að þurfa að reiða sig á aðstoð annara og geta ekki gert hluti sem 

þeir voru vanir að bjarga sér sjálfir með. Anna sagði: 

 

Það fer stundum í taugarnar á mér sko, þegar að - - - - það er svona 

ýmislegt sem að ég geri eða hef alltaf gert sjálf. Kannski skipta um 

peru... Skrúfa einhverja skrúfu, þá sé ég ekki nóg til þess. Svona hlutir 

geta oft farið í taugarnar á mér. 

 

Carl taldi mikilvægt að vinna með andlega vanlíðan og að tala við fagfólk og annað 

fólk sem hafði misst sjón. Þegar seinna viðtalið við Carl fór fram leið honum almennt betur 

en fyrr. Hann hafði lært betur inn á sjónskerðingu sína og taldi sig ekki lengur þurfa á 

aðstoð að halda vegna vanlíðunar. Jafnframt vissi hann hvert hann ætti að leita eftir 

aðstoð ef á þyrfti að halda. Hann sagði:  „Veistu, mér líður ekkert illa þannig að – ég held 
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ég þurfi ekkert á því að halda. Ég geri mér fulla grein fyrir hvað er í gangi og ég held að ég 

þurfi ekkert“.  

 

5.8 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um reynslu þátttakenda í tengslum við það að missa sjón. Hjá 

flestum ágerðist sjónskerðingin smám saman og svo hægt að þeir áttuðu sig ekki 

almennilega á því í fyrstu. Það var þátttakendum erfitt að þurfa að hætta að aka bíl og 

upplifðu þeir frelsisskerðingu vegna þess. Með tímanum lagði fólk sig fram um að sætta 

sig við sjónskerðinguna og að læra að lifa með henni til þess að halda áfram að lifa 

innihaldsríku lífi. Næsti kafli fjallar um lífið með sjónskerðingu.  
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6 Að lifa með sjónskerðingu 

Annar hluti niðurstaðna fjallar um aðlögun að breyttum aðstæðum sem líf með 

sjónskerðingu felur í sér. Áhersla er meðal annars lögð á aðstoð og hjálpartæki sem 

þátttakendur nýttu til lesturs, við að komast á milli staða og annað sem fylgir því að lifa 

með sjónskerðingunni.   

 

6.1 „Að verða, svona eins og maður getur sagt, sjálfsbjarga“ 

Þegar ljóst var að um varanlega sjónskerðingu eða blindu var að ræða hjá þátttakendum 

tók við tími aðlögunar að breyttum aðstæðum. Enginn þeirra hafði fengið sálfræðilegan 

stuðning í kjölfar sjónmissis en nokkrir höfðu fengið andlegan stuðning hjá starfsfólki 

Miðstöðvarinnar eða fjölskyldum sínum, sem hafði hjálpað þeim að takast á við nýjar 

áskoranir. Þátttakendum fannst mikilvægt að geta gert hlutina sem mest sjálfir og læra 

að lifa með sjónmissinum. Það var þeim gagnlegt að læra nýjar leiðir og aðferðir til þess 

að vera sjálfbjarga. Skipulagni og það að þekkja umhverfi sitt var hluti af því sem þeir 

töluðu um að nýttist þeim vel. Með því vissu þeir hvar hlutirnir væru þar sem það var 

erfiðara en áður að leita. Birta sagði: „það hefur hjálpað mér mikið við sjónskerðinguna 

að ég veit hvar hlutirnir eru heima hjá mér og hvar þeir eiga að vera og ég er ekki þá 

síleitandi“. Í fyrra viðtali við Carl var hann að vonast eftir því að geta flutt í hentugra 

húsnæði og sagði mikilvægt að komast í slíkt áður en sjónin myndi versna meira svo hann 

gæti lært á umhverfi sitt: „fólk lærir inn á það hvar hlutirnir eru en ef maður myndi ná því 

að undirbúa sig eitthvað áður en maður missir allt að þá er maður betur settur. Myndi ég 

halda“. 

 

Fjórir þátttakendur höfðu farið á námskeið sem Miðstöðin bauð nýlega greindum 

sjónskertum og blindum einstaklingum uppá. Þar hittu þeir og kynntust öðrum 

einstaklingum sem höfðu misst sjón og lærðu af þeim. Carl og Gunnar sóttu námskeið 

sem kölluð eru Aðlögun að sjónmissi. Auk jafningjastuðnings fengu þeir upplýsingar um 

hvaða þjónustu og aðstoð þeir geta óskað eftir. Carli fannst námskeiðið gefa sér mikið: 

„mér fannst voðalega gott að koma þarna“. Einar og Finnur höfðu reynslu af annars konar 

námskeiði þegar þeir misstu sjón, það kallaðist Nýblindranámskeið. Um var að ræða 

nokkra daga ferð utan höfuðborgarsvæðisins. Þar lærðu þeir að tileinka sér ýmsa hagnýta 

hluti daglegs lífs sem hjálpaði þeim að gera hlutina sjálfir: „Að verða svona, eins og maður 
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getur sagt, sjálfsbjarga“ sagði Einar. Hann sagðist hafa lært á því námskeiði að þótt hann 

væri blindur þá væri hann ekki háður öðrum með alla hluti:  

 

Mér var til dæmis sagt að það væri nú allt í lagi þó ég væri blindur þá 

gæti ég nú alveg saum, fest á mig tölu sjálfur sko... ég væri ekki 

fatlaður ennþá...þó ég sæi það ekki þá gæti ég fundið götin á nál sko, 

bæði á nálinni og og tölunni. Og svo var mér kennt svona bara 

ýmislegt svona svona góð ráð til þess að setja á. hvernig maður á að 

setja matinn á diskinn...já svona praktískir hlutir.  

 

Nýblindranámskeiðin sem Einar og Finnur fóru á eru ekki lengur í boði og fannst Finni 

það leitt og fannst þjónustunni hafa farið aftur vegna þess. Hann sagði það hafa verið 

„mikil mistök“ að hætta með þau, námskeiðin hafi þétt fólk saman þar sem það hafi fengið 

stuðning frá hvort öðru og haldið hópinn eftir námskeiðið. Hann sagði: „Áður fyrr var alltaf 

safnað í hópa og fólk var látið fara á námskeið yfir helgi. Út úr því kom oft mjög mikil 

vinátta hópanna“. Eiginkona Einars fór með honum á námskeiðið og fannst honum hún 

hafa lært mikið af því. Hún fékk fræðslu um blindu og var sett fyrir augun á henni svo hún 

ætti auðveldara með að setja sig í hans spor þegar hann fæst við daglegar athafnir. Hann 

sagði:  

 

Þá fékk hún svolitla kennslu þar alveg eins og ég sko. Og hún var 

svona látin eiginlega, það var sett á hana gleraugu eða bara 

myrkvað og svo var hún eiginlega látin gera sama og ég sko. Svona 

rétt að láta hana svona finna fyrir því aðeins hvernig upplifun ég er, 

eða er hjá mér réttara sagt. 

 

Þeir þátttakendur sem höfðu sjónleifar upplifðu almennt góða þjónustu frá 

Miðstöðinni en Einari og Finni, sem báðir voru alblindir, fannst endurhæfing blindra og 

sjónskertra þurfa að vera betri. Einar sagði til að mynda frá fólki sem hafi á sínum tíma 

farið erlendis í blindraskóla. Hann sagði það fólk hafa tileinkað sér margt til þess að lifa 

sjálfstæðu lífi: „Þar lærðu þeir eiginlega alla skapaða hluti...af þessu fólki sem ég þekki 
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sem að var svona á svipuðum aldri og ég, mér fannst það svona bera af hvað [það] var 

duglegt og hérna og hérna, sjálfstætt“ og vísaði hann í að þetta líktist 

Nýblindranámskeiðunum gömlu.  

 

6.2 „sko ég veit ekki hvaða réttindum ég er að missa af“ 

Misjafnt var hversu miklar upplýsingar fólk hafði fengið um réttindi sín um hvað var í boði 

og sumir sögðust jafnvel ekki vita hvaða aðstoð þeir gætu óskað eftir. Aðrir höfðu ekki 

áhyggjur af því og sögðust vita hvert þeir ættu að leita eftir upplýsingum og aðstoð. Carl 

sagði: „jáá maður fékk að vita þar ýmislegt hjá þeim...en svo ef maður er í einhverjum 

vafa þá bara fer maður hérna [á Miðstöðina] og spyr“. 

 

Tveir þátttakendur höfðu áhyggjur af því að þeir vissu ekki af allri þeirri þjónustu sem 

væri í boði og sem gæti hugsanlega aukið lífsgæði þeirra. Þeir höfðu vitað seint hver 

réttindi þeirra voru þegar þeir voru að missa sjón sem sýndi að til þess að geta óskað eftir 

einhverju þarf viðkomandi að vita að slíkt sé í boði. Einar sagði: „Það var enginn sem 

leiðbeindi mér það að ég ætti að fara á endurhæfingarlífeyri, hvernig átti ég að vita að ég 

ætti að fá einhvern endurhæfingarlífeyri?“ Hann sagði þetta einnig hafa átt við fleiri 

réttindi: 

 

Það er svo ýmislegt sem að maður vissi ekkert um sko, það sagði 

manni enginn frá hver réttindi mín eru. Hvað ég gat beðið um...Ekki 

að þú þurfir að uppgötva það tíu árum seinna, nú já, ég átti rétt á 

þessu já. 

 

Finnur hafði svipaða sögu að segja en það var ekki fyrr en hann hafði skipt um 

augnlækni sem honum var bent á að sækja um örorku: „sá fyrsti sem að segir mér að ég 

eigi rétt á að fá örorkubætur og ég fæ örorkubætur tvö ár aftur í tímann“.  

 

Þátttakendur höfðu verið hvattir til þess að leita til Miðstöðvarinnar ef þá vantaði 

ráðgjöf eða hjálpartæki. Fram komu óánæguraddir um að það dygði skammt ef fólk vissi 

ekki hvað væri í boði. Finnur sagði að í gegnum árin hafi honum verið ráðlagt að hafa 
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samband við Sjónstöð Íslands og síðar Miðstöðina ef hann vantaði aðstoð en það reyndist 

erfitt þegar hann vissi ekki hvað væri í boði. Hann sagði:   

 

...Það er laaaaangur vegur frá því að ég viti réttindi mín. Það er mjög 

langur vegur þar frá og að ég eigi að biðja um eitthvað þegar mér 

vantar það, ég veit ekki hvað ég á að biðja um. Það helst að maður 

viti réttindi sín það er þegar maður hittir aðra blinda og maður er að 

spjalla og þá kemur það í ljós... sko ég veit ekki hvaða réttindi ég er 

að missa af. 

 

Í dag, mörgum árum eftir sjónmissinn, taldi Einar að hann þekkti betur réttindi sín en 

sagðist þó ekki geta verið viss:  

 

Ég veit töluvert mikið sko. Ég veit ekki til þess að, að það sé eitthvað 

sem ég veit ekki um. En náttúrulega, maður getur ekki sagt það fyrr 

en maður veit það. Ég held ég sé mjög vel upplýstur svoleiðis, hver 

réttindi mín eru 

 

Stuðningur frá öðrum blindum og sjónskertum var þátttakendum mikilvægur. Einar 

sagði: „Hann er alveg númer eitt, tvö og þrjú. Já jafningjastuðningur er alveg svakalega 

góður“. Með námskeiðunum og gegnum aðra blinda eða sjónskerta einstaklinga fengu 

viðmælendur upplýsingar um hvaða þjónustu og hjálpartæki þeir gætu sótt um: „svona 

lærði maður af, af sko jafningunum“.  

 

Ólíkar þarfir einstaklinga virtust ástæða þess að þátttakendur upplifðu þjónustuna á 

Miðstöðinni á misjafnan hátt. Þátttakendum sem höfðu einhverjar sjónleifar fannst 

þjónustan uppfylla þarfir þeirra. Hanna sagði: „Ég næ bara ekki hvað þið getið gert... En 

ég veit ekki hvað þið gætuð gert meira en þið gerið, ég get ekki séð það“. Margir sem ekki 

eru blindir eða sjónskertir átta sig ekki á hvað er í boði fyrir þá sem misst hafa sjón og 

sagði Anna til dæmis að hún hafi ekki vitað af þessari þjónustu fyrr en hún varð sjónskert. 

Hún sagði: „Það kom mér svakalega á óvart ég vissi ekki af því og mér fannst það rosalega 
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gott að koma þangað og maður náttúrulega á aðgang að þessu fólki bara þegar maður 

vill“. Einari fannst hins vegar vanta samhæfingu á milli starfsmanna: „einn að kenna þetta, 

annar að kenna þetta, annar að kenna hitt, það er hvergi svona samhæfing í neinu“. Finni 

fannst aldraðir sem eru blindir ekki fá næga þjónustu, til dæmis er tengdist tölvuráðgjöf 

hjá Miðstöðinni og hagsmunamál á vegum Blindrafélagsins. Hann sagði: „Blindir hafa 

orðið útundan eftir þetta, meira áhersla lögð á sjónskerðingu“. Hann sagði jafnframt 

áherslu þjónustunnar vera á yngra fólk og að þjónusta við aldraða hafi liðið fyrir það: 

„Börn og ungmenni hafa alla tíð verið í forsvari... svona í forystu að gera gott, bæði hjá 

Þekkingarmiðstöð og Blindrafélagi. Ég ætla ekki að gagnrýna það – en en en það hefur 

verið gert á kostnað aldraðra“  

 

6.3 „Svo þetta með reikningana, svo gaman að geta lesið þá sjálfur“  

Á Miðstöðinni bauðst fólki ráðgjöf og hjálpartæki til þess að auðvelda því daglegt líf. 

Þátttakendur höfðu mismunandi þarfir og væntingar til hjálpartækja og stuðnings en 

almennt veittu hjálpartækin þeim bæði aðstoð til lesturs, afþreyingar og aukið sjálfstæði. 

Þátttakendur voru þakklátir fyrir hjálpartækin og nýttu þau til ýmissa hluta. 

 

Til þess að geta lesið sjálf nýttu þátttakendur ýmis hjálpartæki sem þeir fengu að láni 

hjá Miðstöðinni. Þeir viðmælendur sem höfðu sjónleifar höfðu allir einhver stækkunargler 

og gleraugu og voru sumir með lituð gler í gleraugunum til að þola birtu betur. 

Stækkunarglerin gátu þeir nýtt til að lesa styttri eða lengri texta. Carl sagði:  

 

Ég les ekkert - - nema þá svona bara fyrirsagnir og þá er ég kannski 

bara stækkunarglerið og verð svo þreyttur í augunum bara þegar ég 

er að lesa. Fæ verki og þá bara hætti ég... ég get lesið einhverjar línur 

og svo bara - búið 

 

Hjálpartækin nýttust jafnframt utan heimilis, til dæmis til að sjá verð í verslunum. 

Gunnar sagði: „það er hægt að setja það bara í vasann...Svona maður er að fara í búð þá 

er mjög þægilegt að hafa það til að sjá hvað hlutirnir kosta“. Hjálpartækin auðvelduðu 

þátttakendum að lesa texta án aðstoðar. Carl sagði: „Hjálpartækin náttúrulega geta 
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hjálpað manni alveg hreint gífurlega mikið ha - - - ég veit ekki hvernig ég færi að ef ég 

væri ekki með stækkunarglerið og gleraugun - - ha þá hugsa ég að ég sé uppá aðra 

kominn“.   

 

Tæknin nýttist þátttakendum til að gera hluti sem þeir gátu ekki gert annars. Fjórir 

sögðu frá stóru stækkunartæki sem þeir höfðu fengið. Það var nokkurs konar myndvarpi 

sem þeir gáttu meðal annars nýtt til að stækka myndir og texta. Daníel sagði: „Það voru 

rosaleg viðbrigði að fá það“.  Tækið nýttu þeir á ólíkan hátt til dæmis til að lesa uppskriftir, 

dagblöð og póstinn. Daníel sagði: „Svo þetta með reikningana, svo gaman að geta lesið 

þá sjálfur. Þurfa ekki að vera biðja aðra um að gera það“. Gunnar sagðist vera lengur að 

lesa en áður þar sem hann þyrfti mikla stækkun en lét það ekki stoppa sig að reyna að 

lesa af tækinu. Hann sagði: „Ég er náttúrulega lengi að lesa sko því ég þarf að stækka staf 

kannski ekki nema tveir stafir á skerminum...en mann hefur náttúrulega ekkert annað að 

gera og þetta bara, jájá þetta gengur rosalega vel finnst mér“ 

 

6.4 „Ég væri dauð ef ég hefði ekki bækurnar“  

Þátttakendur áttu erfiðara með lestur lengri texta og bóka með stækkunarglerjunum og 

nýttu hljóðbækur sér til afþreyingar. Allir áttu þeir rétt á þjónustu frá Hljóðbókasafni 

Íslands og voru meðlimir þess. Þeim fannst hljóðbækurnar veita sér ánægju og 

dægrastyttingu. Hanna hlustaði mikið á hljóðbækur og fannst þær veita henni andlega 

vellíðan. Hún sagði: „Ég væri dauð ef ég hefði ekki bækurnar...ég GET SVARIÐ það sko, 

þær björguðu bara sálarheill minni“.  

 

Viðmælendum fannst auðvelt að panta hljóðbækur og þjónustan hjá 

Hljóðbókasafninu góð. Þeir gátu með einu símtali fengið bækurnar sendar heim eða í þau 

tæki sem þeir hlustuðu á bækurnar í. Gunnar sagði: „maður getur valið sér bækur bara ef 

maður vill, svo getur maður hringt í þau og þau setja þetta inn á nokkrum sekúndum og 

þá er þetta bara komið inn sko“. Til þess að hlusta á hljóðbækur notuðu flestir 

þátttakendur hljóðbókaspilara (Victor reader). Tækin voru aðgengileg og auðveldaði þeim 

að hlusta á hljóðbækur. Daníel nýtti spilarann mikið og fannst hann góð afþreying. Hann 

sagði: „Það sem hefur hjálpað mér mest er síðan ég fékk hérna Victor tækið. Ég hlusta á 
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allar sögur sem til eru á bókasafninu, Blindrabókasafninu“. Tækið gátu þeir tekið með sér 

á milli herbergja. Hanna sagði: „já ég hlusta á þetta þegar ég kem heim úr 

[dagþjónustunni] og ég hlusta aftur þegar ég fer í rúmið...Það eru bara sko mín aðal, af 

því leiðist mér eiginlega aldrei. Ég fer með tækið útum alla íbúð“. Aðrir nýttu vefvarp til 

þess að hlusta á hljóðbækur. Tækið býður einnig uppá fleiri möguleika sem gerði 

þátttakendum kleift að fá lestur dagblaða, textalestur sjónvarps, hlusta á útvarp og fá 

tilkynningar frá Blindrafélaginu og Miðstöðinni. Þátttakendum sem höfðu slíkt tæki fannst 

það vera gott bæði til afþreyingar og til að fylgjast með fréttum. Anna sagði: „Svo fékk ég 

alveg snilldartæki...sem ég nota mjög mikið“. Birtu fannst vefvarpið nýtast sér vel en 

saknaði þess þó að geta lesið sjálf dagblöðin: „En það er náttúrulega ekki sama tilfinning 

að fletta blaði og hlusta í vefvarpinu. En maður hefur það þó“.  

 

6.5 „Það sem bjargaði mér samt mest“ 

Um helmingur þátttakenda nýttu tölvu eða spjaldtölvu sem hjálpartæki eða 

samskiptatæki. Með spjaldtölvum gátu þeir stækkað texta og myndir sem þeir voru að 

skoða og nýttu sumir þær einnig til að hlusta á hljóðbækur. Önnu fannst spjaldtölvan vera 

það hjálpartæki sem nýttist henni best eftir að hún varð sjónskert. Hún sagði: „það sem 

bjargaði mér samt mest það var Ipadinn“. Sumir höfðu ekki nýtt tölvur mikið áður en þeir 

misstu sjón og fannst það há sér meira eftir það. Einar sá til dæmis eftir því að hafa ekki 

lært á tölvur áður: „Þegar ég varð blindur að þá kunni ég til dæmis ekki á tölvu...mér 

fannst þetta bara vera leikfang...svo þegar ég varð blindur þá kemur það nú í rassinn á 

manni“.   

 

Þrír þátttakendur bentu á mikilvægi þess að fólk sem er blint og með sjónskerðingu 

fái tölvukennslu og fannst þjónustan sem í boði var ekki uppfylla þær þarfir. Gunnar sagði: 

„Þessi tölvuþjónusta mætti kannski vera opnari fyrir mann“. Þeim fannst sérstaklega vanta 

meiri tölvukennslu fyrir eldra fólk sem væri ekki jafn vel að sér í tölvum og það yngra. 

Þörfin fyrir tölvukunnáttu getur jafnframt breyst þegar fólk missir sjón. Einar sagði: 

 

Til dæmis vera með kennslu á tölvur og taka á móti fullorðnu fólki 

sem er að detta út af vinnumarkaði og er ekki sem sagt sko þú getur 
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verið eldklár á tölvur í því sem þú ert að gera. En þú getur verið 

ómöguleg því það sem þig LANGAR til að gera sem blind manneskja. 

Já og og þú getur verið að vinna í banka eða hvar sem er að hamra 

inn á tölvu en þú veist ekkert um til dæmis internetið eða unga fólkið 

veit það svo sem, en ekki fólk sem er yfir sextugt jafnvel óhætt að 

fara niður í fimmtugt. Það er bara í vinnunni og búið. 

 

Einar fékk aðstoð á sínum tíma við að læra á tölvu, til dæmis fingrasetningu, og 

hvernig hann gæti nýtt hana sem hjálpartæki sem hefur hjálpað honum mikið: „Og hún 

kom mér í eitthvað að ég fengi svokallaðan talpóst. Það var eiginlega upphafið...en ég var 

mjög fljótur að ná fingrasetningunni og þar af leiðandi gat ég farið að gera svona ýmislegt 

í tölvunni“. Tveimur þátttakendum fannst tölvukennslu hafa farið aftur. Finnur sagði að 

þjónustan sem hann fékk áður hafi verið betri og hafi það tengst starfsmanni sem var þá 

í vinnu á Miðstöðinni. Hann sagði: „það er ekki ennþá búið að fá jafngóðan mann til þess 

að kenna blindum á tölvu“. 

 

Skortur á tölvuþekkingu og kennslu varð til þess að það gátu ekki allir nýtt tölvurnar 

eins og þeir vildu. Sex af átta þátttakendum höfðu einhverja tölvukunnáttu en gátu þó 

ekki allir nýtt tölvurnar eftir að þeir misstu sjón og áttuðu sig ekki endilega á því að óska 

eftir aðstoð vegna þess. Carl sagðist ekki kunna nægjanlega mikið á tölvuna og hafði 

heldur ekki fengið aðstoð með hvernig hann gæti stillt hana til þess að hún nýttist betur. 

Hann sagði: „Ég bara kann ekkert á þetta, jú ég veit hvernig á að stækka en - - maður þarf 

að kunna á þetta“. Hann sagði jafnframt ástæðuna fyrir því að hann væri lítið í tölvu 

erfiðleika með ljósið frá henni: „Ég get ekkert verið í tölvunni, þar fer birtan í mig“. Hanna 

notaði ekki tölvur og kenndi aldrinum um. Hún taldi að fleiri eldri borgarar verði virkari 

tölvunotendur síðar meir og þá muni þörfin fyrir tölvuaðstoð aukast. Hún sagði:  

 

Ég er svo gömul maður, ég er að verða níræð...sko aldurinn okkar 

hann nær ekki inn á þetta. Maður verður að vera svona áttræður til 

þess að geta fengið smá tilsögn og ná því og minnsta kosti sjá. Ég 

held það sé alveg önnur, allt annað, önnur deild. Með okkar kynslóð 



62 

þá deyr það út sko, þá er tölvuvitleysan komin inn í alla. Eftir 10 ár 

verða allir tölvuvæddir og þarf að huga að því varðandi þjónustu að 

þörfin er önnur en í dag 

 

Einari fannst einnig að leggja ætti meiri áherslu á að tölva væri hjálpartæki fyrir fólk 

sem er blint og sjónskert sem hægt væri að fá úthlutað:  

 

Af hverju er ekki til dæmis eins og við skulum segja bara með tölvur 

– eða snjallsíma eða hvað sem við erum að nefna sem að við ættum 

kannski rétt á, að maður til dæmis eins og ég - - ég á að fá, ætti að 

fá eina tölvu segja bara á fimm ára fresti eða þriggja ára fresti eða 

hvað það er og hún er bara með grunn í af forritum sem nýtast mér 

sem blindur maður...allir sem væru í svipaðri aðstöðu og ég fengju 

allir EINS tölvu, eins útbúnað og eins forritaða 

 

6.6 „stafurinn minn er náttúrulega bara framlenging á puttanum á mér“ 

Hvíti stafurinn er auðkenni fyrir sjónskerta og blinda einstaklinga í samfélaginu og er hann 

til í mismunandi útgáfum; merkistafur, þreifistafur og göngustafur eftir því hvað hentar 

hverjum og einum. Stafurinn veitti þeim þátttakendum sem hann notuðu, öryggi við 

göngu þannig að þér fundu fyrir hindrunum sem urðu á vegi þeirra. Gunnar sagði: „passa 

mig bara að vera með stafinn þá verður mann, bara nokkuð öruggur“. Carl var með 

merkistaf sem hann notaði stundum til að kanna umhverfið og koma í veg fyrir að hann 

detti:  

 

Þá get ég verið að þreifa fyrir mér þegar ég er að fara í stigann, 

rúllustiganum og já fundið fyrir tröppunum. Svona finn öryggið í því 

og líka eins og þegar maður er að labba úti, ég finn bara öryggið á 

því að geta tillt þessu niður sko 

 

Reynsla þátttakenda af viðhorfi annarra af stafnum var breytileg. Carli fannst fólk taka 

meira tillit til hans þegar hann var með stafinn: „Ef þeir sjá hvíta stafinn, þá eru þeir fljótir 
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til að hjálpa...Maður verður mikið var við að fólk er mikið almennilegra við mann“. Hann 

tók einnig eftir ólíkum viðbrögðum fólks eftir því hvernig staf var um að ræða þegar hann 

fór með kunningja sínum út: „Ég var með litla prikið mitt og hérna hann með stafinn sinn. 

Veistu, fólk tók meira tillit til hans heldur en mín af því að hann var með stóra stafinn...Það 

bara vék frá“. Hann taldi það spila einnig inn í að fólk sem notar hvíta stafinn þarf að vera 

ákveðið: 

 

hann er ekkert hikandi sko. Ég hugsa að ef hann væri hikandi þá 

myndi hann fá annað viðhorf. En af því að hann strunsar svona 

áfram...fólk bara víkur frá honum. Ég held að sko sá sem er að nota 

hvíta stafinn, hann þarf að vera bara ákveðinn, það er bara svoleiðis, 

ekkert hikandi. 

 

Einar lýsti þekkingarleysi fólks á hvíta stafnum og að það áttaði sig ekki á hvernig 

stafurinn virkaði og hvernig hann hjálpaði honum sem alblindum einstaklingi. Hann sagði 

fólk stöðugt vera að passa upp á að hann reki sig ekki á hindranir sem verða á vegi hans: 

„passaðu þig, þú ert að labba á borðið“. Hann vildi sjálfur fá að finna hvar hindranir voru 

með stafnum og fara þannig framhjá þeim: „Ég segi oft við fólk:  „Sko, stafurinn minn er 

náttúrulega bara framlenging á puttanum á mér““. Með því að nota stafinn veit hann 

fyrirfram að það er hindrun áður en hann rekur sig sjálfur í.  

 

Einari fannst hins vegar ekki vera tekið nægilegt mark á sér þegar hann er með hvíta 

stafinn. Hann hafði oft lent í því að fólk sem starfaði til dæmis við afgreiðslu taldi hann 

ekki getað talað fyrir sig sjálfur þar sem hann væri blindur og því hafi það beint 

spurningum sínum að því þeim sem hann væri með: 

 

Sér að ég er annaðhvort sjónskertur eða blindur og með stafinn – að 

þá beina þær yfirleitt „hvað er hægt að gera fyrir hann?“...þetta 

finnst mér svolítið algengt...já það er oft svona versta að koma því 

svona til skila að það er ÉG sem er neytandinn en ekki konan eða 

fylgdarmaðurinn. Það finnst mér vera svona erfiðasti hjallinn 
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6.7 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um lífið með sjónskerðingu og þá aðstoð og hjálpartæki sem 

þátttakendur fengu eftir að þeir urðu sjónskertir og blindir. Þeir nýttu ýmis stækkunargler 

til lesturs og fannst mörgum hljóðbækur vera góð dægrastytting. Sumir nýttu sér hvíta 

stafinn og fjórir þátttakenda höfðu farið á námskeið fyrir nýlega greinda blinda og 

sjónskerta einstaklinga. Nokkrir þátttakendur söknuðu þess að fá ekki betri tölvukennslu 

og fannst þeir ekki geta nýtt tölvurnar vegna þess.  
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7 Að fá aðstoð frá öðrum 

Þriðji og síðasti hluti niðurstaðna rannsóknarinnar fjallar um hvaða aðstoð þátttakendur 

notuðu til heimilishalds, til að komast á milli staða og til félagslegrar þátttöku utan 

heimilis. Þá verður farið yfir sögu tveggja þátttakenda sem sóttu um liðveislu og þurftu að 

kæra neitun á henni til að fá samþykki. 

 

7.1 „Ég vil helst ekki biðja um aðstoð“ 

Það var þátttakendum mikilvægt að hafa stjórn á eigin lífi. Þeim þátttakendum sem misstu 

sjón á efri árum fannst erfitt að þiggja aðstoð við það sem þeir höfðu áður gert sjálfir, sér 

í lagi ef aðrir ætluðu að stjórna því hvernig þeir gerðu hlutina. Anna var ósátt við ef einhver 

ætlaði að segja henni til. Hún sagði: „Ég þoli það voðalega illa þegar einhver kemur og 

ætlar að fara að ráða einhverju eða segja mér eitthvað“. Einar hafði einnig fundið fyrir 

því að fólk vildi stjórna og benti hann fólki á að þótt hann hafi enga sjón þá geti hann gert 

ýmsa hluti sjálfur. Hann vildi fá að stjórna því sjálfur hvernig hann tekst á við hlutina. Hann 

sagði: „Þeir hafa þurft að skilja það að ég er blindur en ég ætli samt að gera það einn sko“. 

 

Viðmælendur áttu erfitt með að sinna ýmsum heimilisstörfum án aðstoðar eftir að 

þeir misstu sjónina. Þegar Anna var orðin nánast blind á báðum augum fannst henni erfitt 

að búa ein og taldi sig ekki geta það. Hún sagði: „Ég hefði aldrei getað búið hérna ein... ég 

sá ekki neitt, ég sá ekki á eldavélina, ég sá ekki eitt eða neitt“. Í dag hefur sjónin komið að 

einhverju leyti til baka og er hún nú lögblind. Hún býr ein og þiggur aðstoð frá 

sveitarfélaginu. Börn þátttakenda og aðrir ættingjar spiluðu stórt hlutverk í lífi þeirra og 

veittu þeim margvíslegan stuðning. Aðstoðin fólst að mestu í ýmsum tilfallandi verkefnum 

svo sem útréttingum, andlegum stuðningi og skutli til lækna. Öllum fannst erfitt að fara á 

staði sem þeir þekktu ekki. Anna treysti sér til að mynda ekki til að fara ein til augnlæknis 

og fannst gott þegar dóttir hennar fór með henni: 

 

Ég treysti mér ekki einu sinni til að fara þó ég væri keyrð. Af því að ég 

hafði aldrei komið í þetta hús. Treysti mér ekki að fara af það ég bara 

sá ekki nógu vel til þess. Svoleiðis að dóttir mín kom með mér og 

fylgdi mér. 
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Börn þátttakenda léttu einnig undir með ýmsum heimilisverkum, eins og Hanna sagði 

um syni sína: „Þeir setja perur þarna og gera allan skrattann sem er eitthvað bilað“. Þeir 

sem fengu aðstoð frá börnum sínum töluðu flestir um að börnin væru alltaf tilbúin til þess 

að hjálpa þegar þurfti. Birta sagði: „Ef eitthvað kemur uppá þá eru þau alltaf til taks að 

rétta hjálparhönd sko“. Þakklæti til barnanna var fólki ofarlega í huga og þótti Hönnu vænt 

um hversu viljug börnin hennar væru að hjálpa henni: „Þau eru voða góð við mig 

krakkarnir sko, vilja allt fyrir mig gera“.  

 

Þótt sumum þátttakendum fyndist gott að fá aðstoð frá ættingjum sínum fannst 

öðrum erfitt að biðja þá um aðstoð að fyrra bragði. Þeir vildu ekki vera byrði á þeim og 

trufla, þar sem þeir hefðu nóg annað að gera. Finnur sagði: „Þau hafa bara nóg á sinni 

könnu“. Þátttakendur kusu frekar að leita til félagsþjónustu sveitarfélaganna eftir 

þjónustu. Afkomendur Carls bjuggu í sveitarfélagi utan höfuðborgarsvæðisins og sagðist 

Carl frekar vilja sækja sér nauðsynlega aðstoð frá félagsþjónustunni:  „Ég get náttúrulega 

ekki ætlast til þess að þau séu að keyra...til þess að hjálpa mér. Ég myndi frekar snúa mér 

til bæjarins“. Þátttakendum fannst þó gott þegar börnin höfðu sjálf samband og buðu 

fram aðstoð, til dæmis að versla fyrir þá eða bjóða þeim með sér. Finnur sagði: „Þau 

hringja í mig börnin þegar þau eru að fara eitthvað út að labba eða eitthvað og bjóða mér 

með“. Einar sagðist hafa fengið mikla aðstoð frá fjölskyldu sinni, meðal annars til að 

komast á milli staða: „Hún var alveg svakalega dugleg að hjálpa mér svona á milli staða 

og koma mér og fara á þennan stað og hinn staðinn og til læknis og annað slíkt“ 

 

Skortur á upplýsingum um réttindi eða þjónustu varð til þess að sumir þátttakendur 

reiddu sig meira á börnin sín heldur en félagsþjónustuna. Einar sótti ekki um 

aðstoðarmann þegar hann var yngri þar sem hann taldi það ekki hafa verið í boði á þeim 

tíma. Hann sagði eiginkonu sína og börn hafa aðstoðað hann mikið eftir að hann varð 

blindur:  

 

Ég hugsa að ég hefði aldrei komist í gegnum þetta svona – svona eins 

og ég komst í gegnum þessa hluti nema hafa svona góða að. Vegna 
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þess að sko – það var ekkert í boði að fá liðveislu eða einhvern 

aðstoðarmann... Það var bara ekkert í boði 

 

7.2 „maður vill halda einhverju eftir“ 

Sex þátttakendanna höfðu sótt um og fengið aðstoð frá félagsþjónustunni í sínu 

sveitarfélagi. Algengasta aðstoðin sem þátttakendur nýttu sér var félagsleg heima-

þjónusta sem aðstoðaði við almenn heimilisþrif eða eins og Einar kallaði það „svona 

laugardagshreingerning svona hálfsmánaðarlega“.  

 

Viðmælendur lögðu allir áherslu á að halda sjálfstæði sínu en lögðu þó mismunandi  

skilning í það að vera  sjálfstæður. Fyrir þá sem höfðu misst sjón á efri árum var mikilvægt 

að sjá sem mest um heimilisstörfin og þiggja sem minnsta aðstoð. Anna sagði:  „maður 

vill halda einhverju eftir, maður hefur bara gott af því. Það sem maður finnur að maður 

geti gert“. Það var þátttakendum nauðsynlegt að fá aðstoð við það sem þeir áttu erfitt 

með að gera og að geta treyst því að verkin væru vel unnin. Þeim fannst til að mynda erfitt 

að sjá hvar væru blettir og ryk. Anna sagði: 

 

Mér finnst það bara nauðsynlegt núna þótt ég geti það, þá finnst mér 

þá finnst mér ég ekki gera það nógu vel og ekki kannski sjá...skulum 

segja kannski einhverja bletti hér og þar eða ryk eða eitthvað... 

þannig að ég vil láta aðra gera það. 

 

Þó var einstaklingsbundið hversu mikla aðstoð fólk þurfti og vildi fá. Ólík afstaða fólks 

til þess að þiggja aðstoð endurspeglaðist til dæmis í orðum Hönnu sem fannst að fólk sem 

þiggur aðstoð við þrif ætlast oft til of mikils. Hún sagði að það væri gott að fá aðstoð við 

það sem viðkomandi gæti ekki gert en það væri nauðsynlegt að taka þátt í þrifum með 

starfsfólkinu. Hún sagði: „Þær eiga ekki að gera neitt nema það sem þið ekki getið. Sko 

mér finnst fólk ætlast til rosalega mikils af öllum...það getur margt en það bara, það er 

bara svona“. Hún lagði upp með að gera það sem hún gæti sjálf og vildi ekki að aðrir sinntu 

því: „Ég GET þetta og ég VIL gera það“. Aðrir lögðu áherslu á að aðstoðin létti lífið þannig 

að fólk geti forgangsraðað tíma sínum og kröftum. 
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Sex þátttakendum fannst heilsa sín vera það góð að þeir gætu ekki farið fram á meiri 

aðstoð en þeim væri boðið uppá. Með því að gera hlutina sem mest sjálfir upplifðu þeir 

sjálfstæði. Birta sagði: „Ég hef alltaf verið það sjálfstæð og viljað sko eiginlega bara bjarga 

mér sjálf...meðan að ég er það heilsuhraust þá finnst mér ég ekki geta verið að fara fram 

á eitt eða neitt og ég bara eiginlega ekki þurfa þess“. Finnur benti á að aðstoð við þrif hjá 

blindri manneskju sé annars eðlis en hjá sjónskertu fólki þar sem blindur einstaklingur veit 

ekki hvar er skítugt og þarf að treysta meira á þjónustuna. Hann sagði það vera stór munur 

á hvort einstaklingur hafi sjónleifar eða ekki: „Pínulítil sjón getur hjálpað rosalega mikið– 

og og að að - - þrif hjá blindri manneskju sem býr ein... sko það verður að vera manneskja 

með heila. sem að sér að eru slettur uppá vegg eða eitthvað“ 

 

 Flestir þátttakendur töldu sig fá þá þjónustu frá félagsþjónustunni sem var í boði og 

vildu ekki gera kröfur um meira. Gunnar sagði: „Ég held ég sé bara með þá aðstoð sem ég 

þarf á að halda. Ég held að ég hafi ekkert að gera við meira“. Hins vegar töldu sumir ekki 

hægt að fara fram á meiri aðstoð þar sem þeir vildu ekki vera byrði á öðrum. Carl sagði til 

dæmis: Sko ég vil ekkert vera ég er þannig maður ég vil ekkert vera að trufla annað fólk 

meðan ég get bjargað mér sjálfur“. Birta hafði verið með aðstoð við þrif tvisvar í mánuði 

en vegna sparnaðar hjá sveitarfélaginu hennar hafði því verið breytt og fékk hún í staðinn 

þrif á þriggja vikna fresti. Hún ákvað að sætta sig við það og þiggja það sem var í boði: „En 

það er allt í lagi... þá bara geng ég þokkalega vel um held ég svo ég hef engar áhyggjur af 

því þó ég fái ekki þrif nema þrisvar, nema á þriggja vikna fresti. Ég er bara sátt við það“. 

Þótt þátttakendur hafi sjálfir viljað þiggja sem minnsta aðstoð heim höfðu tveir þeirra 

áhyggjur af því að annað aldrað og sjónskert fólk kynni að þurfa meiri aðstoð. Birta sagði: 

„Maður bara heyrir í kringum sig eins og, bæði fyrir aldraða og þá sem að eins og 

sjónskerta sem að náttúrulega þurfa aðstoð, að það er ekkert verið neitt að hérna hlaða 

undir það fólk sko, nema síður sé“ 

 

Tveir viðmælendur nýttu ekki aðstoð við þrif frá sveitarfélagi sínu. Gunnar hafði verið 

áður með heimaþjónustu en var ósáttur við þrifin og sagði þeim upp: „Ég var með það en 

ég gafst upp, mér fannst þær þrífa svo illa“. Í staðinn fékk hann frænku sína til að aðstoða 

sig: „Maður getur þurrkað svona af þegar maður getur. Hún kemur svo og fínpússar þetta 
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fyrir frænda sinn“. Carl fékk ekki aðstoð við þrif eða aðra þjónustu frá sveitarfélaginu og 

fannst hann ekki þurfa á þeirri þjónustu að halda að svo stöddu:  „Ég bara reyni að sjá um 

mig sjálfur“. Hann gerði sér þó grein fyrir því að ef aðstæður myndu breytast þá myndi 

hann sækja um aðstoð eða eins og hann orðaði það: „En svo náttúrulega þegar ég verð 

orðinn þannig ef ég næ því að verða þannig að – þá náttúrulega mun ég þiggja aðstoð“.  

 

7.3 „Albestu hlunnindi sem ég hef nokkurn tímann vitað“ 

Að komast á milli staða var þátttakendum afar mikilvægt en flestir höfðu þurft að hætta 

að nýta þær leiðir sem þeir voru vanir til að komast á áfangastað. Hanna sem var vön að 

hjóla sagði: „ég hætti því eftir að ég hætti að sjá, þá fór mig að svima, ég missti 

jafnvægið“. Óöryggið varð til þess að Anna treysti sér ekki til að fara neitt ein og fannst 

hún vera háð öðrum: „Þetta er náttúrulega alveg skelfileg líðan eins og þú getur ímyndað 

þér“.  

 

Til að komast ferða sinna þurftu þátttakendur að tileinka sér nýjar leiðir. Sumir fóru 

með strætó og fótgangandi eins og hægt var, aðrir fengu far hjá hjá ættingjum sínum eða 

nýttu ferðaþjónustu frá sínu sveitarfélagi. Fimm þátttakenda bjuggu í sveitarfélögum sem 

höfðu gert samning við Blindrafélagið um ferðaþjónustu, sem er eins og Birta sagði: 

„alveg dásamlegt að hafa í bakhöndinni“. Þeim fannst sú þjónusta veita sér sér mikið frelsi 

og stjórn. Hanna komst svo að orði: „mér finnst þetta ALBESTU hlunnindi sem ég hef 

nokkurn tímann vitað... þetta er mesta hjálpin sem að nokkur getur fengið með þetta“. 

Hún var í dagþjónustu og nýtti ferðaþjónustuna einnig þangað þrátt fyrir að geta fengið 

akstur þaðan.  Með er ferðaþjónustu blindra fékk hún mun betri og fljótari þjónustu:  

 

Því ég get farið þegar ég er tilbúin og vöknuð og heim þegar ég VIL. 

En það [fólkið sem er með henni í dagþjónustu] verður að BÍÐA eftir 

að verða sótt og það er að smala í bílinn þangað til hann er fullur, 

það er stundum hálftími eða meira að komast niður í [dagþjónustu] 

og annað eins heim. En ég get bara tjúkk og tjúkk heim enda er ég 

öfunduð alveg eins og ég veit ekki hvað. 
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Þjónustan var fljót og skilvirk og fram kom að bílstjórarnir gerðu oft meira en þeir áttu 

að gera eins og að fylgja fólki inni í byggingar og bera innkaupapoka inn í íbúðir fólksins. 

Einar sagði: 

 

Þá fékk maður leigubílstjórann til þess að fylgja sér inn og alveg upp. 

En þeir eiga náttúrulega ekkert að gera nema frá andyri til andyris 

sko...Þeir eiga bara heiður skilið hvað þeir eru almennilegir og 

duglegir við okkur. 

 

Ekki áttu allir þátttakendur rétt á ferðaþjónustu blindra. Anna fékk akstursþjónustu 

frá sínu sveitarfélaginu og fannst þjónustan ósveigjanleg. Hún gat ekki farið þegar hún 

vildi og þurfti að panta bílana með nokkrum fyrirvara: „Ég hefði helst viljað hafa það 

þannig að ég gæti bara hringt og farið eins og ég væri að panta leigubíl eða svoleiðis“. 

Hún hafði heyrt af ferðaþjónustu blindra og hugleiddi að flytja í annað sveitarfélag vegna 

þess: „útaf því var ég mest að spá í að skipta um húsnæði“. Hún ákvað hins vegar að sætta 

sig við ferðaþjónustuna sem henni bauðst og fékk auk þess börn og barnabörn til þess að 

skutla sér í útréttingar. Tveir þátttakendur nýttu ekki akstursþjónustu. Carli fannst sögur 

af akstursþjónustu frá sveitarfélagi sínu ekki hvetja hann til þess að sækja um slíkt. Honum 

fannst slæmt að þurfa að panta bíl með löngum fyrirvara og geta ekki treyst því að hann 

komi á réttum tíma. Hann sagði: „Þú þarft að komast eitthvað og þurfa að hringja kannski 

deginum áður – panta far. Þú átt að vera mætt kannski klukkan þetta og svo kemur bara 

bíllinn of seint. Ég, veistu, ég stend ekki í svoleiðis“. Auk þess vildi hann ekki þurfa að reiða 

sig á aðra með að komast á milli staða og fór ýmist fótgangandi eða með strætó: „Ég ætla 

að reyna að skrölta um eins og ég get mikið sjálfur. Ekki vera upp á neina aðra kominn... 

það er ekki nema í það seinasta sem maður reynir að nýta sér þessa þjónustu. 

 

Þátttakendur upplifðu mismiklar hindranir með að komast á milli staða. Líkt og Carl 

þá nýtti Daníel ekki akstursþjónustu frá sínu sveitarfélagi og hafði ekki sótt um slíkt. Hann 

gat ekki nýtt almenningsvagna eða farið gangandi og upplifði sig einangraðan heima hjá 

sér. Hann sá því ekki aðrar leiðir en að leita eftir aðstoð frá börnum sínum til að komast á 
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milli staða þegar hann þurfti: „þegar ég missti bílinn þá komumst við ekki neitt nema – 

láta keyra okkur. Það voru ske, alveg skelfileg viðbrigði“.  

 

7.4 „Því ég veit að meðan ég er heima þá brýt ég mig ekki“ 

Eins og að framan greinir var það þátttakendum mikilvægt að geta komist á milli staða og 

hitta annað fólk. Fólk lýsti því að einangrun heima gerði því ekki gott. Flestir voru í 

einhverju félagsstarfi sem ýtti undir andlega vellíðan. Hanna sem hafði bæði mætt í opið 

hús hjá Blindrafélaginu og er í dagþjónustu lýsti því hvað það skipti hana miklu að hitta 

annað fólk: „Það er mjög, mjög gott því maður er svo mikið einn... Mér fannst ég bara 

verða að engu þarna heima“. Daníel hafði áður verið virkur í félagsstarfi aldraðra í húsinu 

sem hann býr í en hafði minnkað það mikið og fannst hann ekki getað tekið eins mikinn 

þátt og áður vegna sjónskerðingarinnar. Hann sagði:  „Ég hef nú ekki farið í bingó dálítið 

lengi því að maður sér, þarf að sjá tölurnar“. Hindranir í umhverfinu höfðu einnig 

hamlandi áhrif á þátttakendur. Carl hafði lokað sig meira af heima hjá sér af ótta við að 

slasa sig í hálku og snjó: „Ég kýs heldur að sitja heima heldur en að fara. Því ég veit að 

meðan ég er heima þá brýt ég mig ekki“. Carl sagðist jafnframt ekki fara mikið út í myrkri 

þar sem hann á erfitt með að fóta sig: „Þegar það er farið að skyggja þá er ég óöruggur 

úti á götum. Sé kantsteinana ekki vel og ég hef verið að reka tærnar í þá“. Carl nefndi 

dæmi um mikilvægi þess að málað á sé á gangstéttir eða tröppur til þess að hann og aðrir 

sjónskertir átti sig á því að sé kantur eða trappa: „Ef þeir myndu klína hvítu á á 

kantsteininn já eða gulum...þannig að maður hefði vit á því að lyfta löppunum upp...það 

er kannski erfitt þegar maður veit ekki hvenær maður á að hífa þær upp“. 

 

Stór hluti þátttakenda tók þátt í félagsstörfum Blindrafélagsins. Þar hitti það annað 

blint og sjónskert fólk og naut félagsskaps þeirra. Gunnari fannst gott að hitta annað fólk 

sem hefur misst sjón. Hann sagði: „Þá bara breyttist hugarfar manns. Maður sá fólk og 

kynntist fólki sem var alblint“. Að mæta reglulega í opið hús gerði fólki kleift að halda 

rútínu og vera innan um annað fólk. Birta sagði:  

 

það er svona eitt af þessum föstu liðum sem að mér finnst ég þurfa 

bara vera með í - - og þá ekki bara til að eyða tímanum heldur bara 
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maður fær mikið út úr því. Það er bara svo gefandi. Ég held að maður 

myndi einangrast ansi mikið ef að það væri ekki í boði. 

 

Carl var ólíkur hinum þátttakendunum að því leyti að hann hafði að sögn alltaf verið 

einfari og lítið fyrir félagsleg samskipti. Hann var mikið heima á daginn en áttaði sig á því 

að hann þyrfti að fara meira út á meðal fólks þar sem honum leið æ verr með að vera 

mikið einn: „Ég verð að fara að gera eitthvað núna, svona betur og betur því ég er að loka 

mig alltof mikið inni“. Hann hugleiddi að fara að mæta í félagsstarf hjá Blindrafélaginu til 

þess að hitta annað fólk.  

 

Bæði Carl og Gunnar höfðu flutt milli sveitarfélaga til þess að vera nær þjónustu fyrir 

blinda og sjónskerta einstaklinga og til þess að draga úr einangrun. Báðir vildu geta nýtt 

sér félagsstarf Blindrafélagsins og þjónustu sem er í boði í Reykjavík og flutningurinn 

auðveldaði þeim að komast í félagsstarfið. Carl hafði þó ekki mætt mikið í félagsstarfið 

eftir að hann flutti en var farinn að hreyfa sig meira. Gunnar tók meiri þátt í félagsstarfinu 

og fann hann mun á andlegri líðan sinni: 

 

það er ekki í vafa, maður, ég var aldrei í svona skemmtidæmi áður. 

Svo einhvern veginn þegar maður er tekinn í svona þá einhvern 

veginn þá bara breytist allt. Verður miklu léttara og allavegana 

þægilegra  

 

7.5 „Þá var mér neitað á þeim grundvelli að ég væri 67 ára“ 

Liðveisla hefur í gegnum árin almennt ekki verið í boði fyrir aldraða eða þeim verið synjað 

sæki þeir um. Einar og Finnur töldu að með slíkri þjónustu gætu þeir tekið meiri þátt í 

samfélaginu. Á árum áður höfðu þeir báðir verið í félagsstörfum, sótt fundi, farið á 

fyrirlestra og sinnt ýmsum verkefnum. Eiginkonur þeirra höfðu aðstoðað þá mikið í 

gegnum tíðina, meðal annars við að komast á milli staða. Þeir vildu geta séð um sig sjálfir 

án þess að vera háðir mökum sínum og sagði Finnur: „Ég fer ekki einn út í bæ á fyrirlestur 

eða á fund – og ég tel ekki að ég eigi að þurfa að pína konuna mína eða börnin til þess að 

fara með mér eða vini mína...svo bara nennir hún ekkert að gera allt sem ég vil gera“.  
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Einar og Finnur höfðu báðir heyrt af því að fatlað fólk gæti sótt um liðveislu til að 

draga úr einangrun og auðvelda því að lifa sjálfstæðu lífi. Þeir lögðu inn umsókn hjá 

félagsþjónustunni og en fengu báðir synjun frá sveitarfélaginu vegna aldurs. Annar þeirra 

komst svo að orði: 

 

Þá var mér neitað á þeim grundvelli að ég væri 67 ára og væri orðinn 

eldri borgari og þar af leiðandi væri liðveisla ekki til fyrir mig. 

Liðveisla væri fyrir fólk upp að 67 ára aldri. Nema þeir sem væru búnir 

að fá hana áður, þeir gætu haldið henni áfram. 

 

Einar og Finnur töldu sig eiga rétt á þjónustunni og sættu sig ekki við synjun. Þeir vildu 

ekki gefast upp og ákváðu að áfrýja niðurstöðunni. Annar þeirra sagði: „maður hættir ekki 

að vera fatlaður þó maður verði 67 ára“. Ferlið tók tíma en unnu þeir báðir málin sín. 

Einar sagði:  

 

Þeir sögðu að það væri ekki hægt að mismuna mér þó ég væri orðinn 

67 ára vegna þess að stjórnarskráin er svoleiðis það má ekki 

mismuna mér fyrir aldri eða kynhneigð eða trúfrelsi. Á þeim grunni 

fékk ég liðveislu 

 

7.6 „Þetta gjörbreytti lífi mínu“ 

Að fá samþykki fyrir liðveislu var Einari og Finni mikill sigur, bæði vegna þess að þeir fengu 

það staðfest að þeir ættu rétt á þjónustunni og að málið var fordæmisgefandi fyrir eldra 

fólk sem þarf á þess konar stuðningi að halda. Eftir að búið var að samþykkja umsókn 

þeirra tók við biðtími eftir starfsmanni. Finnur vonaðist eftir því að fá starfsmann sem 

myndi aðstoða hann eftir hans þörfum svo að hann þurfi ekki að aðlaga sig að fyrirfram 

ákveðnum tímum og dagsetningum sem sveitarfélagið ákveður. Hann sagði: „Það sem 

brennur á mér núna er þetta að fá – manneskju til að fara með mér þegar ÉG þarf á því 

að halda“. Erfiðlega gekk hins vegar að fá starfsmenn í liðveisluna. Einar var spurður af 

starfsmanni félagsþjónustunnar hvort hann vissi um einhvern sem gæti tekið þetta að sér:  
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þá sagði hún: „nei við höfum engan mann í það en veist þú um 

einhvern?“ Sagði hún þá. Þá átti ég að ráða það sjálfur að leita mér 

að liðveislu eins og það er nú þægilegt fyrir blindan mann að fara að 

leita sér að liðveislu. 

 

Finnur fékk liðveislu eftir um árs bið. Hann fékk konu sem hann þekkir til þess að taka 

starfið að sér og fannst það auka lífsgæði sín til muna: „Þetta gjörbreytti mínu lífi“. Hann 

upplifði frelsi og sjálfstæði við að geta haft stjórn á því sem hann vildi fá aðstoð við og að 

geta gert hluti án þess að þurfa að biðja eiginkonu sína eða börn um aðstoð. Hann gat 

nýtt liðveisluna til þess að útrétta sjálfur og gera það sem hann vildi þegar hann vildi. Hann 

sagði þetta um liðveisluna:  

 

Hún hefur farið með mér í allskonar útréttingar og hún hefur farið 

með mér að versla sem að ég er að sjálfur að skoða og auðvitað 

versla ég stundum líka þá fyrir heimilið fyrst ég get það. Þannig að 

sko þetta er algjört frelsi. 

 

Enginn hinna sex þátttakenda virtust þekkja til liðveislu eða að hægt sé að sækja um 

aðstoð til félagslegrar þátttöku utan heimilis. Finni fannst að Blindrafélagið eigi að benda 

fólki á liðveislu sem geti veitt því betri andlega líðan. Hann sagði:  

 

Þetta er svo mikilvægt og mér finnst sorglegt hvað Blindrafélagið 

skuli ekki hafa tekið þetta betur uppá arma sína og kynnt þetta fyrir 

okkar fólki. Af því að það eina sem þarf að gera það er bara að kæra. 

Af því að við eigum rétt á þessu og ef ég hefði ekki fengið þetta – þá 

væri ég örugglega bara í þunglyndi. Já hangandi heima alla daga. 

 

Finnur benti jafnframt á að til þess að búa sem lengst á eigin heimili er ekki nóg að fá 

aðstoð við þrif og heimilisverk heldur þarf meira til. Hann myndi vilja að eldra fólk sem er 
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fatlað fái liðveislu líkt og hann þar sem það geti auðveldað því að búa lengur heima og lifa 

góðu lífi:  

 

Þetta er alveg lífsspursmál fyrir fólk að fá þetta sem er með sömu 

aðstæður og ég...þetta er grundvallaratriði fyrir fullorðið fólk ef það 

á að geta verið lengur heima til dæmis. Af því að ef þú fellur í 

þunglyndi þá brýturðu niður líkamann og, þú veist, allt saman.  

 

7.7 Samantekt 

Í þessum síðasta kafla niðurstaðna var fjallað um þá aðstoð sem þátttakendur hafa við 

dagleg viðfangsefni. Ólík sýn þeirra á sjálfstæði endurspeglaðist í því hve mikla aðstoð þeir 

töldu sig þurfa til að lifa góðu lífi. Flestir þeirra sem höfðu sjónleifar völdu að hafa sem 

minnsta aðstoð og vildu gera sem mest sjálfir. Þeim sem voru alblindir fannst þeir hins 

vegar þurfa meiri og liðveislu aðstoð til að geta lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi.  
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8 Niðurlag og lokaorð 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í sex 

hluta. Í fyrsta hluta er upprifjun á markmiðum rannsóknar og rannsóknarspurningum. Í 

öðrum, þriðja og fjórða hluta er lagt út af helstu niðurstöðum með hliðsjón af 

rannsóknarspurningum og fræðilegum undirstöðum ritgerðarinnar. Því næst verður farið 

yfir hvaða lærdóm má draga af rannsókninni og í framhaldi af því koma nokkur lokaorð. 

 

8.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu og upplifun eldri borgara af því að 

missa sjón og það sem hjálpaði þeim við að laga sig að nýjum veruleika. Í því samhengi 

var lögð áhersla á að skoða tengsl þess stuðnings sem þátttakendur fengu og hversu 

upplýstir þeir voru um réttindi sín. Til að ná markmiðum rannsóknarinnar var unnið út frá 

þremur eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Hvað einkennir reynslu og upplifun blindra og sjónskertra eldri 

borgara af því að missa sjón? 

2. Hvað hjálpar þeim að takast á við nýjar aðstæður og að lifa með 

sjónskerðingu? 

3. Hvaða stuðning telja þeir sig þurfa til að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku 

lífi? 

 

Tekin voru viðtöl við átta einstaklinga sem allir höfðu náð 67 ára aldri. Byggt var á 

tengslasjónarhorni fötlunar, það er að fötlun verði til í flóknum tengslum einstaklings og 

umhverfis. Með öðrum orðum, vegna skerðingar einstaklingsins og félagslegra og 

efnislegra hindrana sem fatlað fólk mætir (Gustavsson, o.fl., 2005; Rannveig Traustadóttir 

2003, 2006; Tøssebro, 2004).  

 

8.2 Reynsla og upplifun þátttakenda af því að missa sjón 

Þátttakendur upplifðu sjónmissinn bæði á líkan og ólíkan hátt. Tveir þeirra höfðu lengri 

reynslu af sjónmissi og voru alblindir meðan aðrir viðmælendur höfðu sjónleifar. Reynsla 
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flestra var í takt við það sem komið hefur fram í erlendum rannsóknum. Fólk fann fyrir 

erfiðleikum við lestur, þekkja andlit, að fara á milli staða og aka bíl (Brown o.fl., 2014; 

Guðmundur Viggósson, 2002; Moore o.fl., 2000; Teitelman og Copolillo, 2005). 

Sjónskerðingin hafði ekki aðal áhrif á líf fólks heldur það hvernig þeim reiddi af í daglegu 

lífi og er það í takt við þá meginályktun tengslasjónarhornsins að fötlun verði til í samspili 

einstaklings með skerðingu og umhverfis (Tøssebro,2004).  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þátttakendur mættu ýmsum hindrunum og áttu 

erfitt með að gera hluti án aðstoðar annarra. Erlendar rannsóknir (Hodge o.fl., 2013; 

Moore o.fl., 2000; Peace, Katz, Holland og Jones, 2016: Teitelman og Copolillo, 2005) hafa 

sýnt að fólk sem missir sjón reynir að sætta sig við stöðu sína og var eins með 

þátttakendur í þessari rannsókn. Þeir vildu sætta sig við sjónskerðinguna til þess að lifa 

áfram innihaldsríku lífi.  

 

Þótt þátttakendur væru komnir yfir 67 ára aldur töldu ekki allir sig vera aldraða. 

Sigurveig H. Sigurðardóttir (2006a) bendir á að aldur fólks segi ekkert til um líðan þess og 

færni. Sálfræðilegur aldur snýst um hvernig fólk upplifir sig og geta veikindi, áföll og 

breytingar á félagslegri stöðu haft þar áhrif á. Eins og Priestley (2003a, 2003b, 2006) 

bendir á litu sumir á það sem eðlilegt ferli öldrunar að fá aldurstengdan sjúkdóm líkt og 

sjónskerðingu. Aðrir töldu sig ekki vera aldraða þar sem sjúkdómurinn gæti komið fram 

hjá yngra fólki. Einungis einum þátttakanda fannst hann fyrst og fremst vera fatlaður en 

ekki aldraður. 

 

8.3 Að takast á við nýjar aðstæður og að lifa með sjónskerðingu 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hjálpartækin sem þátttakendur fengu drógu 

töluvert úr erfiðleikum sem þeir mættu vegna sjónskerðingarinnar. Þetta er í takt við það 

sem fram hefur komið í erlendum rannsóknum (Jones o.fl., 2019; Moore o.fl., 2000; Peace 

o.fl., 2016; Tunay o.fl., 2016). Með hjálpartækjum dró úr hindrunum í umhverfinu sem 

auðveldaði fólki að takast á við daglegt líf. Það var langflestum mikilvægt að geta gert 

hluti sjálfir eins og algengt er meðal eldra fólks (Kröger, 2009; Rudman o.fl., 2010). 

Þátttakendur nýttu stækkunargler og stækkunartæki til að geta lesið sjálfir án aðstoðar 
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og komist á milli staða með staf. Mikilvægi hjálpartækja til að auka sjálfstæði fatlaðs fólks 

er áréttað í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) þar sem kveðið 

er á um að tryggja beri viðeigandi aðlögun.  

 

Ýmsar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi þess að fólk fái ráðgjöf og stuðning 

til að lifa með sjónskerðingu/blindu (Hajek o.fl., 2017; Hodge o.fl., 2013; Hodge o.fl., 2015; 

Peace o.fl., 2016; King o.fl., 2006; Thetford o.fl., 2009). Þótt flestir þátttakendur hafi verið 

ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu vegna sjónskerðingar sinnar voru ekki allir sáttir. 

Þátttakendur sem bæði höfðu lengri reynslu af sjónmissi og voru alblindir fannst þeir ekki 

fá þá þjónustu sem þeir þurftu. Þeir bentu meðal annars á að bæta þyrfti tölvuráðgjöf 

fyrir blinda og sjónskerta og að þjónustan væri tilviljanakennd eftir því hver veitti hana. 

Þeim fannst þörfum þeirra ekki vera mætt sem öldruðum blindum einstaklingum, sem 

gengur þvert á 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem 

kveðið er á um bann við mismunun og jöfn tækifæri.  

 

8.4 Að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku lífi 

Allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að vilja lifa sjálfstæðu lífi en lögðu þó ólíkan 

skilning á hugtakið. Þátttakendurnir tveir sem höfðu verið alblindir frá því þeir voru yngri 

lögðu áherslu á réttindi sín og að fá nauðsynlega aðstoð til þess að geta sinnt því sem þeir 

höfðu ánægju af og til þess að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Báðir höfðu sótt 

um liðveislu á vegum sveitarfélagsins en fengu synjun á grundvelli aldurs. Þeir sættu sig 

ekki við að réttindi þeirra skertust sjálfkrafa við 67 ára aldur. Þeir áfrýjuðu því báðir og 

unnu málin sem styður rétt fatlaðs fólks óháð aldri. Ekki er fjallað um aldur fatlaðs fólks í 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1990 og samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks. Annar þeirra hafði nýtt stuðninginn um tíma og líf hans gjörbreyttist 

í kjölfarið.  

  

Þeir sem höfðu aldurstengda augnsjúkdóma og sjónleifar nýttu þjónustu frá 

félagsþjónustu sveitarfélaga í lágmarki. Líkt og aðrar rannsóknir hafa sýnt (Kröger, 2009; 

Rudman o.fl., 2010) fannst þeim það að vera sjálfstæður felast í því að þiggja sem minnsta 

aðstoð. Þjónustan sem þátttakendur fengu frá sveitarfélaginu miðaðist oftast við réttindi 
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aldraðra (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991; Lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999) fremur en lög um þjónustu við fatlað fólk (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr. 40/1191; Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 

38/2018).  

 

Í þessari rannsókn eins og öðrum íslenskum og erlendum rannsóknum (Fine og 

Glendinning, 2005; Rudman o.fl., 2010 og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b) kom fram 

að þátttakendur áttu erfitt með að biðja börn og aðra ættingja um aðstoð að fyrra bragði 

og óttuðust að vera byrði á þeim. Að hætta að keyra reyndist fólki erfitt en ferðaþjónusta 

blindra auðveldaði því að komast á milli staða. Sú þjónusta er í anda samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) og leggur áherslu á að fólk komist ferða sinna 

þegar það þarf á því að halda (Blindrafélagið, e.d.-c). 

 

Félagsleg þátttaka var öllum viðmælendum mikilvæg. Flestir létu sér þó nægja að fara 

í félagsstarf en höfðu að öðru leyti dregið töluvert úr því sem þeir höfðu gert áður og 

gerðu ekki kröfur um aðstoð við slíkt. Þeir sem voru blindir lögðu aftur á móti áherslu á 

að fá nægjanlega aðstoð til að geta lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi eins og fram hefur 

komið. Sú hugsun er meira í ætt við hugtökin „Interdependence“ (Fine og Glendinning, 

2005) og „extended body“ (Reynolds, 2018) sem eru tengd hugmyndinni sem liggur að 

baki tengslaskilnings á fötlun og Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.  

 

8.5 Helsti lærdómur af rannsókninni 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis meðal aldraðra sem eru fatlaðir og því 

mikilvægt að fá betri innsýn inn í reynslu þeirra. Helsti lærdómur af rannsókn minni er 

hvernig ólíkur skilningur fólks á sjálfstæði hefur áhrif á hvaða aðstoð það kýs að fá til þess 

að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku lífi. Allir þátttakendur í rannsókninni lögðu áherslu á að 

halda sjálfstæði sínu en á ólíkan hátt. Ýmsar ástæður geta legið að baki því af hverju sumir 

vilja þiggja litla þjónustu á meðan aðrir sjá kosti þess að fá meiri aðstoð. 

Einstaklingsbundnar óskir og þarfir hvers og eins geta legið þar að baki auk þess sem 

skortur á upplýsingum til þeirra geta haft áhrif. Í rannsókninni kom fram að margir 

þátttakendur voru ekki vissir um hvaða réttindi þeir höfðu sem sjónskertir eða blindir 
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einstaklingar eða hvort þeir hefðu fengið allt sem þeir áttu rétt á. Nauðsynlegt er að 

tryggja blindum og sjónskertum einstaklingum upplýsingar um réttindi þeirra og það 

hverju þeir geta óskað eftir. Þessi kynslóð á gjarnan erfitt með að þiggja aðstoð og tengja 

sjálfstæði fyrst og fremst við að vera sjálfbjarga. Reynslusaga af hvernig liðveisla nýtist 

eldri borgara getur vonandi ýtt undir að fleiri sjái hag í því og óski eftir frekari aðstoð 

samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) og lögum sem 

fjalla um þjónustu við fatlað fólk. Auk þess getur notendastýrð persónuleg aðstoð verið 

áhugaverður kostur fyrir aldrað fatlað fólk þegar fram líða stundir. Til þess að svo megi 

verða þarf ugglaust bæði að breyta hugarfari fólks og stefnumótun.  

 

8.6 Lokaorð 

Vinnan við rannsóknina og ritgerðina í heild var bæði skemmtileg og gagnleg reynsla. Ég 

hef lært mikið af viðmælendum mínum, leiðbeinendum og þeim heimildum sem ég hef 

nýtt við ritgerðina. Þar sem ég hef sjálf unnið mikið með blindu og sjónskertu fólki hafði 

ég ákveðna reynslu í farteskinu áður en verkefnið hófst. Það var því lærdómsríkt fyrir mig 

að átta mig á því að forhugmyndir mínar endurspegluðust ekki endilega í viðtölunum. Ég 

átti til dæmis von á að þátttakendur kæmu fram með meiri kröfu um þjónustu við daglegt 

líf.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á reynslu og upplifun átta einstaklinga. 

Áhugavert hefði verið að skoða nokkur atriði nánar ef náðst hefði til fleiri þátttakenda, til 

dæmis að tefla betur saman stöðu þeirra sem missa sjón á efri árum og þeirra sem missa 

sjón á yngri árum en eru aldraðir í dag. Því miður tókst mér ekki að finna fleiri 

þátttakendur sem eru alblindir en eins og fram hefur komið var reynsla þeirra tveggja, 

töluvert ólík upplifun þeirra sem voru með sjónleifar. Þetta er ákveðin takmörkun á 

rannsókninni en áhugavert hefði verið að skoða nánar mun á reynslu blindra og 

sjónskertra. Þá væri áhugavert að gera langtímarannsókn með fólki sem er að missa sjón 

og fylgja því eftir í nokkur ár. Þar væri hægt að fylgjast með breytingum í lífi þess og þeim 

bjargráðum sem það beitir við að lifa með sjónskerðingunni.  
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Þótt blindir og sjónskertir einstaklingar séu orðnir 67 ára er brýnt að þeim standi til 

boða þjónusta fyrir fatlað fólk í anda samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, eins og notendastýrð persónulega aðstoð eða liðveisla. Það er erfitt að þurfa að 

berjast fyrir réttindum sínum um aðstoð og stuðning, ekki síst fyrir aldrað fólk. Sem fyrr 

segir er algengt að fólk sem komið er á efri ár hafi sig ekki í að krefjast meiri þjónustu og 

sætti sig þess í stað við það sem boðið er uppá. Það er von mín að ritgerðin og niðurstöður 

rannsóknarinnar nýtist bæði þeim sem vinna með blindu og sjónskertu eldra fólki og ekki 

síst blindum og sjónskertum einstaklingum sjálfum. Að lifa innihaldsríku lífi á efri árum 

bætir líðan og lífsgæði fólks og getur auðveldað því að búa lengur á eigin heimilum eða 

eins og einn viðmælandinn sagði: „þetta er grundvallaratriði fyrir fullorðið fólk, ef það á 

að geta verið lengur heima, til dæmis. Af því að ef þú fellur í þunglyndi þá brýturðu niður 

líkamann og, þú veist, allt saman“.  
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