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Útdráttur 

Kjarni þessarar ritgerðar er lífssaga ungrar fatlaðrar konu sem þarf mikinn stuðning í 

daglegu lífi og tjáir sig á óhefðbundinn hátt. Saga hennar frá fæðingu til um þrjátíu ára aldurs 

er sögð í með orðum móður hennar. Sú saga er felld inn í umfjöllun um hugmyndafræðilega 

þróun sem átt hefur sér stað undanfarna áratugi varðandi rétt fatlaðs fólks til sjálfræðis og 

hefur í fjölmörgum löndum leitt til breytinga á bæði hugsunarhætti almennt og á löggjöf 

varðandi réttindi fatlaðs fólks. Sérstaklega er fjallað um aðstæðubundið sjálfræði í þessu 

sambandi.Einnig er fjallað um boðskipti með óhefðbundinni tjáningu og um samstarf milli 

aðstandenda fatlaðs fólks og starfsfólks sem sinnir þjónustu við fatlað fólk. Markmiðið með 

ritgerðinni er skoða lífssögu ungu konunnar í því ljósi og reyna að meta sjálfræði hennar miðað 

við þá aðstöðu sem hún er í. Fjallað er um ýmsar nýlegar íslenskar rannsóknir varðandi 

sjálfræði sem sýna að fólk með þroskahömlun fær oft ekki að taka mikilvægar ákvarðanir 

varðandi líf sitt, svo sem hvar eða með hverjum það býr, þótt því sé treyst fyrir smærri 

ákvörðunum.  Einnig skortir oft á að starfsfólk sem sinnir fötluðu fólki hafi viðeigandi menntun 

og fái næga fræðslu varðandi starf sitt. Niðurstöður ritgerðarinnar benda þó  til að unga konan 

sem fjallað er um hafi haft tölvert svigrúm til að rækta sjálfræði sitt en til þess hefur hún hlotið 

góðan stuðning aðstandenda og starfsfólks. Saga hennar er áminning um mikilvægi góðrar 

menntunar og þjálfunar starfsfólks og almennrar vitundarvakningar um réttindi fatlaðs fólks. 
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 Formáli 

      Ég, undirrituð, útskrifaðist sem þroskaþjálfi frá Þroskaþjálfaskóla Íslands vorið 1997.  Ég hef 

frá þeim tíma starfað meira eða minna sem forstöðuþroskaþjálfi í málaflokki fatlaðs fólks fyrst 

hjá svæðisskrifstofu Reykjavíkur og svo hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar þegar málaflokkur 

fatlaðs fólks fluttist frá ríki til sveitafélaga, árið 2011.   Valið á því viðfangsefni sem fjallað er 

um hér í BA ritgerð minni er sprottið upp úr þeirri reynslu  og þeim kynnum sem ég hef haft í 

starfi mínu af einstaklingum með þroskahömlun og skyldar raskanir.  Ég vil þakka yfirmanni 

mínum Aðalbjörgu Traustadóttir skrifstofustjóra skrifstofu málefna fatlaðs fólks hjá 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar fyrir að hvetja mig til að klára það nám sem ég átti eftir til að 

geta lokið BA gráðu frá Háskólanum.  Einnig vil ég færa sérstakar þakkir til  leiðbeinanda míns  

Guðrúnar Stefánsdóttur  prófessors í fötlunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Hennar yfirgripsmikla þekking á efnivið ritgerðarinnar reyndist mér vel sem og velvild hennar 

þegar ég leitaði til hennar um að fá að skrifa ritgerðina hjá henni.  Viðmót hennar í minn garð 

jók sjálftraust mitt til þess að hefjast handa við skrifin.  Án stuðnings og hvatningar frá Ægi 

Hugasyni samstarfsmanni mínum á velferðarsviði hefði þessi ritgerð aldrei klárast.  Hans    

hægláti stuðningur, hvatning og aðstoð vegna ritgerðarinnar eru mér ómetanleg og ég er     

honum mjög þakklát fyrir góðvildina og umhyggjuna. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 8.ágúst  2020 

 

Ólafía Magnea Hinriksdóttir  
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1 Inngangur  

       Á síðustu árum og áratugum hafa orðið miklar breytingar til hins betra á högum fatlaðs 

fólks. Að hluta til er þetta vegna þess að velmegun hefur almennt aukist og þar með tækifæri 

til að bæta kjör fatlaðs fólks, en önnur mjög mikilvæg ástæða er sú að hugsunarháttur alls 

almennings hefur, mjög hægt og á löngum tíma, breyst í þá veru að líta meira en áður á fatlað 

fólk sem fullgilda og sjálfstæða einstaklinga sem eigi að hafa réttindi og möguleika til jafns við 

aðra. Þessi breyting hefur meðal annars verið drifin áfram af setningu mannréttindasáttmála 

og alþjóðlegra laga, sem hafa leitast við að tryggja rétt fatlaðs fólks (Velferðarráðuneytið, 

2007) og einnig af viðhorfsbreytingu sem orðið hefur við það að fatlað fólk hefur stigið fram 

og öðlast rödd og fengið tækifæri til að sýna hvað í því býr. 

       En þessar breytingar á almenningsáliti og félagsstöðu hafa samt síður náð að skila sér til 

þess hóps af fólki sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi, er með alvarlega þroskahömlun, og 

hefur í sumum tilvikum mjög takmarkaða möguleika til að tjá óskir sínar og þarfir. Áður fyrr 

var það algengt viðhorf að mikið fatlað fólk væri byrði á samfélaginu og jafnvel ógn við það og 

ætti heima á stofnunum utan alfaraleiða (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2010), eða í besta falli að 

það hefði ekki mikla þörf fyrir sjálfræði og mundi ekki geta nýtt sér það. En eftir því sem lög og 

almannaviðhorf hafa þróast meira í þá átt að viðurkenna einnig réttindi þessa hóps fatlaðs 

fólks, og möguleika þess til sjálfræðis, hefur um leið  vaknað upp umræða um það hvað orðið 

sjálfræði þýðir í reynd fyrir þennan hóp.  Og einnig hafa komið fram praktískar spurningar um 

það hvernig boðskipti geti sem best farið fram við fatlaðan einstakling sem ekki getur tjáð sig 

með hefðbundnum hætti, og hvernig samstarf fagfólks við aðstandendur fatlaðs einstaklings 

- svokallað aðstandendasamstarf - getur farið fram með sem árangursríkustum hætti. 

       Í þessari ritgerð er meginmarkmiðið að varpa ljósi á lífssögu ungrar konu sem þarf mikinn 

stuðning í daglegu lífi og notast við óhefðbundna tjáningu. Saga hennar verður sett í samhengi 

við fræðilegar kenningar um aðstæðubundið sjálfræði fatlaðs fólks. Auk þess er mikilvægi 

óhefðbundinna tjáskipta og aðstandaendasamstarfs skoðað.  Þannig verður reynt að meta 

hversu mikið sjálfræði hún hefur í raun. 

       Á Íslandi hefur verið um lítt samræmda hugtakanotkun að ræða, þegar rætt er um málefni 

fatlaðs fólks, enda ekki fyrr en á allra síðustu árum að einhver umræða þessu tengd hefur farið 

fram (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Þegar fjallað er um þessa ungu konu og fólk í svipaðri 

stöðu verður notað orðalagið „fatlað fólk sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi“ en talað um 

„fólk með þroskahömlun“ þegar fjallað er um málefni þess í víðari samhengi og loks verður 

notað orðalagið „fatlað fólk“ þegar rætt er um á almennari hátt um fólk með mismunandi 

skerðingar.  
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       Ritgerðin er í fjórum köflum. Á eftir inngangi er fræðilegur kafli sem fjallar um hugtökin 

sjálfræði og boðskipti. Ennfremur er sjónum beint að aðstandendasamstarfi.  

       Í þriðja kafla verður sögð í stuttu máli saga ungu konunnar frá fæðingu til um þrjátíu ára 

aldurs. Sagan er sögð út frá sjónarhóli móður hennar og fylgir lífi hennar frá fæðingu og þar til 

hún er komin í eigin íbúð þar sem hún fær aðstoð  til að lifa sjálfstæðu lífi. 

       Í fjórða kaflanum er síðan skoðað hvernig sjálfræði, boðskipti og aðstandendasamstarf 

birtast í samhenginu við lífssögu hennar og saga hennar einnig skoðuð í tengslum við félagslegt 

samhengi þeirrar þjónustu sem hún nýtur, til að skerpa á því hvernig aðstæðubundið sjálfræði 

byggist á félagslegu öryggisneti þar sem skapað er umhverfi þar sem fólk sem þarf mikinn 

stuðning fær aðstoð við að taka ákvarðanir um eigið líf. Einnig er rætt um hvað mætti 

hugsanlega betur fara. 

  

 



8 

2 Fræðilegur bakgrunnur  

       Í þessum kafla verður byrjað á að fjalla um það hvernig fatlað fólk hefur öðlast aukin 

réttindi með lagabreytingum síðustu áratugi og með alþjóðlegum milliríkjasamningum sem 

staðfestir hafa verið hér á landi. Um leið hafa þó vaknað spurningar um það hvernig eigi að 

túlka orðið sjálfræði ekki síst þegar fatlað fólk á í hlut. Fjallað verður um ýmsar nýjar hugmyndir 

og kenningar varðandi aðstæðubundið sjálfræði og raktar nýlegar rannsóknir varðandi 

aðstæðubundið sjálfræði, þar á meðal sjálfræði fatlaðs fólks sem þarf mikinn stuðning. 

       Síðan er sjónum beint að boðskiptum. Fatlað fólk sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi 

reiðir sig oft á óhefðbundin tjáskipti og mikilvægt er að það fái stuðning til þess að tjá vilja sinn 

og óskir og að starfsfólk sem veitir stuðning læri að túlka boðskiptin á sama hátt. 

       Undir lok kaflans er fjallað um aðstandendasamstarf. Miklu máli skiptir að vel takist til með 

samstarf aðstandenda og starfsfólks sem sinnir fötluðu fólki með miklar stuðningsþarfir, 

Skoðað er samstarf milli aðstandenda og starfsfólks í tengslum við sjálfræði fatlaðs fólks. 

2.1 Sjálfræði 

       Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er alþjóðlegur 

milliríkjasamningur með það markmið að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og 

grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra. Þann 30. mars 2007 undirritaði Ísland 

samninginn, og það var síðan 20. september 2016 sem Alþingi samþykkti þingsályktun um að 

heimila fullgildingu hans.  Þar eru  lagðar skyldur á herðar íslenska ríkisins um hvernig skuli 

innleiða og framkvæma samninginn, og auk þess hvernig eftirliti með mannréttindum skuli 

vera háttað (Margrét Steiney Guðnadóttir, 2018). Það var svo þann 31. maí 2019 sem Alþingi 

Íslendinga samþykkti að hefja vinnu við að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (Alþingi. Tillaga til þingsályktunar, 2020). 

       Gjarnan er litið svo á að 19. grein samningsins sé mjög mikilvæg. Sú grein fjallar um rétt 

fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi, án aðgreiningar í samfélaginu, en þar segir: 

Ríkin, sem eru aðilar að samningi þessum, viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu 

og rétt þess til að eiga valkosti til jafns við aðra og skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til 

þess að fatlað fólk megi njóta þessa réttar til fulls og stuðla að fullri þátttöku þess í samfélaginu án 

aðgreiningar, meðal annars með því að tryggja: 

a) fötluðu fólki 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) fötluðu fólki aðgang að margs konar samfélagsaðstoð, á borð við heimaþjónustu, vist á dvalarheimili 

og annars konar aðstoð, m.a. nauðsynlegri þjónustu til að geta lifað í samfélaginu án aðgreiningar og 

til að koma í veg fyrir einangrun þess og aðskilnað frá samfélaginu, 



9 

c) að samfélagsþjónusta og aðstaða fyrir almenning standi fötluðu fólki til boða til jafns við aðra og svari 

þörfum þess. 

                                                                                              (Velferðarráðuneytið, 2007).  

       Hugtakið sjálfræði kemur víða fram í samningnum og er rauður þráður í gegnum hann en  

12. grein samningsins fjallar sérstaklega um sjálfræði, en þar er kveðið á um réttindi fatlaðs 

fólks til að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu og um sjálfsákvörðunartöku og 

réttarstöðu til jafns við aðra.   

       Árið 1983 tóku gildi lög á Íslandi um málefni fatlaðra. Þessi lög voru tímamótalög þar sem 

í fyrsta sinn voru sett lög sem náðu til allra fatlaðra einstaklinga (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Árið 1992 voru þau lög endurskoðuð og giltu um réttindi fatlaðs fólks til ársins 2018 en 

þá tóku gildi lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi  stuðningsþarfir nr. 38/2018. 

Nýju lögin byggja á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en í 1 gr., 1 tl. 

laganna segir:  

Markmið laga þessara er að fatlað fólk eigi kost á bestu þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma 

til að koma til móts við sértækar stuðningsþarfir þess. Þjónustan skal miða að því að fatlað fólk fái 

nauðsynlegan stuðning til þess að það geti notið fullra mannréttinda til jafns við aðra og skapa því 

skilyrði til sjálfstæðs lífs á eigin forsendum. Við framkvæmd þjónustu við fatlað fólk skal virðing borin 

fyrir mannlegri reisn þess, sjálfræði og sjálfstæði. 

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

       Með þessum nýju lögum er verið að innleiða nýjan skilning á fötlun út frá 

mannréttindaskilningi eins og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kveður 

á um.  

       Áður fyrr var algengt að líta á fötlun út frá lífeðlisfræðilegum skilgreiningum en með 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er sjónum beint að því hvernig 

samfélag og umhverfi móta líf og reynslu fatlaðs fólks og möguleika þess til að lifa sjálfstæðu 

lífi.  Þar vega þungt þær umhverfishindranir  sem fatlað fólk býr við, sem gera því erfitt fyrir að 

nýta  mannréttindi sín.  Í  12. grein samningsins, sem nefnd var hér að ofan, er kveðið á um 

réttarstöðu til jafns við aðra. Í lið 3 segir: „Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til þess 

að fatlað fólk geti leitað eftir aðstoð sem það kann að þarfnast þegar það nýtir gerhæfi sitt.“ 

(Velferðarráðuneytið, 2007). 

       Gerhæfi  er hæfni einstaklingins til að ráða sér og réttindum sínum sjálfur,  en það felur í 

sér að viðkomandi hefur lagalega viðurkennd réttindi og skyldur, og er viðurkenndur sem aðili 

að lögum. Lögræði er mikilvægur þáttur í gerhæfi einstaklinga.  Því er skipt í tvennt:  Sjálfræði 

og fjárræði. Sjálfræði snýst um það að einstaklingur ráði sjálfur persónulegum högum sínum, 

en fjárræði  um það að einstaklingurinn ráði yfir sínum eigin peningum og eignum og geti 
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ráðstafað þeim sjálfur (Lögræðislög nr. 71/1997; Jameson, Riesen, Polychronis, Trader, 

Mizner, Martinis og Hoyle, 2015). 

       Mörg dæmi eru um það að fatlað fólk sé svift annað hvort sjálfræði eða fjárræði, en oft 

hvoru tveggja, og þar með svift lögræði.  Enn hafa langtíma áhrif lögræðissviptingar ekki verið 

rannsökuð til hlítar en sú litla þekking sem hefur safnast í gegnum árin gefur til kynna að slíkt 

hafi neikvæð áhrif á sjálfsmynd og líf fatlaðs fólks (Jameson o. fl., 2015). Í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem vísað var í hér að ofan er fjallað um hvað skuli gera 

þegar fatlað fólk getur ekki tekið ákvarðanir upp á eigin spýtur eða ráðið málum sínum sjálft.  

Þar er kveðið á um skyldur ríkisins til að veita aðstoð við að taka ákvarðanir. Í 4. tl. 12 gr. 

samningsins kemur fram að ríkinu beri að vernda hinn fatlaða einstakling fyrir misnotkun og 

gera ráðstafanir til þess að tryggja að stuðningurinn við beitingu gerhæfis og lögræðis byggi á 

virðingu, réttindum, vilja og óskum viðkomandi einstaklings. 

       Svo sem fram kemur hér að ofan er réttur fatlaðs fólks til sjálfræðis skýr samkvæmt lögum 

og mannréttindasáttmála, en á hinn bóginn hefur ekki ríkt eining um það hvernig skilja beri 

sjálft orðið sjálfræði - ekki síst í umfjöllun um réttindi fatlaðs fólks. Hefðbundnar kenningar í 

siðfræði hafa litið svo á að skynsemi og rökhugsun væru grundvöllur þess að hægt væri að líta 

á fólk sem fullgilda einstaklinga sem ættu að njóta virðingar. Sjálfræði var þannig álitið vera 

innbyggður eiginleiki persónu, eitthvað sem maður annað hvort hefði eða hefði ekki. Horft var 

framhjá því að æska, elli og sjúkdómar sýna að sjálfræði getur ráðist af aðstæðum einstaklinga 

á mismunandi æfiskeiðum (Davy, 2015). Aðrir töldu að efnislegt sjálfstæði réði ekki úrslitum 

um sjálfræði heldur að fólk myndaði sér skoðanir á sjálfstæðan hátt. Slíkt gerir hins vegar 

kröfur um hæfileika til rökhugsunar og sjálfstæðrar ákvarðanatöku sem ekki er víst að einu 

sinni venjulegt fólk hafi, hvað þá fólk með þroskahömlun (Davy, 2015).  

       Síðar komu fram ýmsir kenningasmiðir sem mæltu gegn þessum hugmyndum um óháð 

sjálf og töldu að sjálfið sé mótað af umhverfinu og bundið aðstæðum tíma og rúms, 

félagsstöðu og menningar. Á síðari árum hafa femínistar tekið undir þær hugmyndir og bent á 

að hugmyndir um sjálfið sem einangrað fyrirbrigði geri okkur blind fyrir kerfislægu valdi, kúgun 

og undirgefni (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). Ýmsar femínískar fræðikonur hafa lagt áherslu á 

að sjálfræði verði til í tengslaneti af stuðningi og samkvæmt þeirri kenningu getur fólk með 

þroskahömlun tekið ákvarðanir um sín mál, þótt það þurfi stuðning til þess, og í raun séu allir 

- ekki bara fatlað fólk - í þörf fyrir að lifa í umhverfi þar sem stuðningur er fyrir hendi. Reyndar 

megi líta svo á að allt samfélagið sé samtengt og samábyrgt í ákvarðanatöku (Davy, 2015). 

Sjálfræði snúist þannig ekki bara um það að einstaklingur taki ákvörðun um eigið líf heldur 

einnig um það hvernig umhverfið kemur til móts við þarfir einstaklingsins til að fara með 

sjálfræði sitt.  Sjálfræði séð með þessum augum er kallað aðstæðubundið sjálfræði en það 

hugtak á rætur að rekja til femínískra fræðikvenna sem töldu að skilgreining á sjálfræði væri 
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of miðuð við karlmenn  og gerði ekki ráð fyrir þeim tengslum sem einstaklingar mynda við 

annað fólk (Mackenzie og Stoljar, 2000).  Kenningar um aðstæðubundið sjálfræði eiga vel við 

málaflokk fatlaðs fólks þar sem einstaklingar þurfa stuðning til að fara með sjálfræði sitt, oft í 

formi persónulegs talsmanns sem veitir þeim stuðning til að taka ákvarðanir í eigin lífi.  

       Á áttunda áratug síðustu aldar kom fram í Bretlandi róttækur félagslegur skilningur á 

fötlun. Fatlað fólk krafðist þess að fá sömu réttindi og aðrir varðandi menntun og vinnu. Lögð 

var áhersla á að margar þær hindranir sem fatlað fólk stæði frammi fyrir væru í raun félagslegar 

og menningarlegar. Fólk sé þannig fatlað af hindrunum í samfélaginu en ekki vegna líkamlegrar 

eða andlegrar skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2006). Á Norðurlöndunum hefur einnig 

myndast félagslegur skilningur á fötlun, hinn svokallaði norræni tengslaskilningur á fötlun sem 

á rætur í þróun norræna velferðarkerfisins sem byggist á hugmyndum um jafnrétti og 

borgaraleg réttindi allra. Lögð er áhersla á samspil umhverfis og fatlaðs fólks og litið svo á að 

fötlunin sé aðstæðubundin og hafi áhrif á líf fólks í sumum aðstæðum en ekki öðrum. Fötlun 

sé afstæð og ráðist að miklu leyti af umhverfinu (Tøssebro, 2004). 

       Í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks í Bandaríkjunum í kringum 1970, sérstaklega í Berkeley 

háskóla í Kaliforníu, varð til ákveðin hugmyndafræði um sjálfstætt líf. Hugmyndafræðin 

byggðist á rétti fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi, hafa fulla stjórn á lífi sínu, taka eigin 

ákvarðanir og hafa rétt á því að búa í og taka þátt samfélaginu án aðgreiningar. Ennfremur að 

fatlað fólk geti tekið eigin ákvarðanir, óháð eðli og alvarleika skerðingar, stjórnað eigin aðstoð 

og mótað eigin lífsstíl (Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf, 2020). Í kjölfar útbreiðslu 

hugmyndafræðinnar hefur myndast ný tegund af þjónustu við fatlað fólk sem hefur verið að 

ryðja sér rúms víða um heim, meðal annars á Íslandi og er hér á landi kölluð NPA (notendastýrð 

persónuleg aðstoð). 

       Því hefur verið haldið fram að þótt nýrri form af þjónustu svo sem áðurnefnd notendastýrð 

persónuleg aðstoð veiti fötluðu fólki töluvert sjálfræði og sjálfstæði þá sé hefðbundnari 

þjónusta sem fötluðu fólki stendur til boða enn að miklu leyti byggð á því að fagfólk og 

starfsfólk í þjónustunni taki ákvarðanir um hvað sé best fyrir notendur en ekki notendur 

þjónustunnar sjálfir. Þjónustan einkennist því af forræðishyggju. Auk þess sé tilhneiging til að 

líta á notendur sem hóp fremur en einstaklinga og að bæði þjónusta og fjármögnun hennar 

séu of bundnar við stofnanir sem geri þjónustuna minna sveigjanlega  

       Í íslenskum rannsóknum sem beinst hafa að sjálfræði eru vísbendingar um að ennþá skorti 

töluvert á að fatlað fólk hafi tækifæri til að nýta sjálfræði sitt. Meðal annars má nefna að í 

rannsókn þar sem rætt var við bæði veitendur og þiggjendur þjónustu fyrir fatlað fólk hér á 

landi kom fram að báðir hópar töldu að fatlað fólk þyrfti að sætta sig við takmörk á sjálfræði 

sínu ef það þiggur opinbera þjónustu fyrir fatlað fólk. Þannig virtist vera þegjandi samkomulag 
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um að fatlað fólk fengi ekki að ráða nema að mjög takmörkuðu leyti hvenær, hvernig og af 

hverjum þjónustan væri veitt. Samt töluðu báðir hópar um að sjálfræði og sjálfstæði væru 

mikilvæg fyrir fatlað fólk. Þó var sá munur á að fatlað fólk taldi að það að fá að njóta sjálfræðis 

væri það sem mestu máli skipti. Sú afstaða var óháð aldri og persónulegum aðstæðum og allir 

þeir notendur sem rætt var við töluðu um að hafa fundið fyrir vöntun á persónulegu sjálfræði 

sínu í veitingu á hefðbundinni þjónustu fyrir fatlað fólk (Löve, Traustadóttir og Rice, 2018). 

       Í rannsókn sem gerð var á því hvernig staðið er að málum þegar ungt fólk með 

þroskahömlun flytur að heiman, var meðal annars skoðað hvort fólkið hefði val um búsetu og 

ef svo var um hvað valið snerist. Í niðurstöðum kom fram að mjög löng bið var eftir því að fá 

húsnæði. Í flestum tilvikum höfðu foreldrar sótt um fyrir börn sín þegar þau voru 12 til 14 ára 

og bið eftir búsetu gat tekið allt að tvo áratugi.  Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að þetta 

unga fatlaða fólk hafði lítið val um búsetu nema hvað þau gátu samþykkt tilboð eða hafnað 

því. Þeim var einnig gerð grein fyir því af starfsfólki þjónustuskrifstofa að ef þau höfnuðu 

tilboði sem þau fengu gætu þau þurft að bíða í mörg ár eftir öðru tilboði. Í fæstum tilvikum 

hafði þessu unga fólki verið boðið að skoða ólík búsetuform og staðsetningu þeirra og það var 

því ekki í aðstöðu til að taka sjálfstæða ákvörðun um að þiggja eða hafna búsetu (Sigrún Þ. 

Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna því 

einnig að fatlað fólk telji að það þurfi að afsala sér hluta af sjálfræði sínu til að þiggja opinbera 

þjónustu. 

       Önnur rannsókn sem gerð var á högum yfir fjörutíu einstaklinga með þroskahömlun hér á 

landi leiddi einnig í ljós að það fólk réði oft litlu um búsetu sína, vegna þess að ættingjar þeirra 

eða opinberir aðilar vildu stjórna því hvar og hvernig þau byggju. Í báðum rannsóknum kom 

þó fram dæmi um að ef fatlaður einstaklingur krafðist þess eindregið að fá að ráða búsetu 

sinni var það mögulegt og gaf góða raun. Fæstir sem rannsóknin náði til höfðu mikið val um 

það hvar þeir byggju né með hverjum. Einnig var algengt að þeir hefðu takmörkuð fjárráð og 

þyrftu að leita til forstöðumanna eða ættingja til að fá peninga. Einnig var nefnt dæmi um 

þrítuga fatlaða konu sem bjó í foreldrahúsum og fékk litlu að ráða um það hvað hún borðaði, 

hverju hún klæddist og hvenær hún færi að sofa. Væntanlega vilja foreldrarnir vernda dóttur 

sína sem mest  en um leið svifta þau hana sjálfræði að mjög miklu leyti (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2014). 

       Árið 2015 var gerð rannsókn til að greina þá þætti sem hafa mest áhrif á sjálfræði fatlaðs 

fólks sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi. Það var skoðað út frá kenningum um 

aðstæðubundið sjálfræði og norræna tengslaskilningnum á fötlun. Þátttökuathugun fór fram 

á heimilum 24 einstaklinga sem bjuggu ýmist á höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni og 

ýmist á herbergjasambýlum eða í íbúðakjörnum. Niðurstöðurnar bentu til þess að það sem 

helst hefði áhrif á möguleika þátttakenda til sjálfræðis væri viðhorf starfsfólks til sjálfræðis, 
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þekking þess og hæfni og skipulag á heimilunum.  Þótt starfsfólk virtist bera hag heimilismanna 

fyrir brjósti og sýna þeim væntumþykju voru mörg dæmi um að þeir litu á þá sem börn og 

sýndu þeim ekki næga virðingu. Oft töluðu þeir við þá hárri og barnalegri röddu og ávörpuðu 

þá í þriðju persónu. Einnig kom fyrir að talað var um einstakling  í návist hans eins og hann 

væri ekki viðstaddur og einkalíf fólks var ekki alltaf virt (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

       Ein algeng orsök þess að sjálfræði þátttakenda var ekki nægilega virt var að skipulag á 

sumum heimilanna var sniðið að heild fremur en einstaklingum og byggðist á rútínu. Það bar 

því keim af stofnunum frá fyrri tíð. Enn fremur var oft um forræðishyggju starfsfólks að ræða. 

Einnig hafði starfsfólk tilhneigingu til að sinna þeim betur sem gátu tjáð sig skýrt. Á tveimur 

heimilanna höfðu forstöðumenn skýra sýn varðandi réttindi fatlaðs fólk og félagslega sýn á 

fötlun en sú stefna mætti mótstöðu sumra starfsmanna sem töldu hana ekki eiga við þann hóp 

sem þurfti mestan stuðning. Slíkt fólk þyrfti góða umönnun en gæti, fötlunar sinnar vegna, lítið 

nýtt sér sjálfræði og réttindi. Einnig kom fram að stærstur hluti starfsfólks væri ófaglærður og 

fengi ekki mikla fræðslu í starfi sínu. Það kom líka fram að misjafnt væri hversu mikið starsfólk 

legði sig fram um að skilja þá sem notuðu óhefðbundnar tjáningaraðferðir og hunsuðu þá 

jafnvel þegar þeir reyndu að vekja á sér athygli með hljóðum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

       Það er ljóst af þeim rannsóknum sem hér hafa verið taldar upp að töluvert langt er enn í 

land að fatlað fólk geti almennt notið sjálfræðis í sama mæli og annað fólk þótt reynt hafi verið 

að tryggja því sjálfræði að lögum. Það gildir ekki síst um fatlað fólk sem þarf mikinn stuðning 

og getur ekki tjáð sig eftir hefðbundnum leiðum. Þótt það njóti almennt samúðar og velvildar 

býr gjarnan að baki sú hugmynd að það sé eins og eilíf börn sem þarf að vernda og hafa stjórn 

á. Það er þó ekki ólíklegt að að þau gildishlöðnu og í vissum skilningi neikvæðu hugtök sem 

hafa verið notuð um fatlað fólk hafi haft áhrif á viðhorf til þess og ýtt undir vanmat á því 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). Margt bendir til þess að skortur á stuðningi sé ein af stærstu 

hindrununum í lífi fólks með þroskahömlun en viðeigandi stuðningur, óháður skerðingu, geti 

stuðlað að sjálfræði (Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 

2014). Þá er verið að tala um stuðning til ákvarðanatöku, því með studdri ákvarðanatöku gætu 

þessir einstaklingar nýtt sér gerhæfi sitt, þ.e. hæfnina til að ráða sér sínum réttindum sjálf. 

2.2 Boðskipti 

       Í samningi  Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks  er sérstaklega tiltekinn réttur 

fatlaðs fólks til að nota þær tjáskiptaleiðir sem það hefur yfir að ráða. Í b. lið 21. greinar, sem 

fjallar um tjáningar- og skoðanafrelsi og aðgang að upplýsingum, kemur fram að aðildarlönd 

eigi að auðvelda fötluðu fólki til dæmis að nýta óhefðbundnar tjáskiptaleiðir.   En það  að nota 

tjáskipti til að gera mögulegt sjálfræði einhvers sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi getur 

krafist þolinmæði og mikillar þekkingar á tjáningaraðferðum þess einstaklings. Þekkingar sem 
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byggst hefur upp á löngu árabili, til að stuðningsaðilinn geti túlkað óskir hans og hjálpað hinum 

fatlaða að koma þeim óskum á framfæri (Davy, 2015). 

      Svo að einstaklingur geti notið sjálfræðisins þrátt fyrir að hann notist við óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir þá er mikilvægt að viðkomandi fái þjálfun og kennslu til að hámarka árangur 

sinn til að nýta sér þá tjáskiptaleið sem hann hefur yfir að ráða og að starfsfólk fái sömuleiðis 

þjálfun í að skilja tjáningu hans.  Það skiptir alla einstaklinga máli að geta tjáð sig og á þá sé 

hlustað (Jóna G Ingólfsdóttir, 2010) .  

       Til þess að einstaklingur upplifi að sjálfræði hans sé virt skiptir máli að hann treysti því að 

fólk meðtaki boðskipti hans og að allir túlki þau á sambærilegan hátt. Þegar boðskipti 

einstaklings eru ekki meðtekin þá er dregið úr trausti hans á sjálfum sér til þess að koma fram 

með óskir sínar og taka ákvarðanir í eigin lífi. Þegar slíkt gerist er einstaklingurinn sviptur 

tækifæri til þess að þroska með sér hæfileika til þess að stjóra eigin lífi.  Sjálftraust hans er 

brotið niður og hann hættir að vera stjórnandi í lífi sínu (McLeod og Sherwin, 2000). 

       Hugtakið tjáskipti hefur verið túlkað á mismunandi hátt. Granlund og Olsson (1992) líta 

svo á að tjáskipti séu boðskipti sem eru flutningur á boðum frá einum einstaklingi til annars. 

Boðskipti fela í sér allt sem einstaklingur aðhefst viljandi eða óviljandi.  Boðskipti geta farið 

fram án tákna, með táknum eða sem mál.  Forsenda boðskipta er að einhver túlki og bregðist 

við því sem annar einstaklingur gerir (Granlund og Olsson, 1992). Boðskipti fela þannig í sér 

fleira en að tjá sig í mæltu máli.  Til eru margar leiðir til að gefa öðru fólki til kynna líðan, 

tilfinningar, fyrirætlanir, óskir og hugsanir.  Við notum líkama okkar, andlit, augnaráð, og 

handahreyfingar til að gefa öðrum boð sem þeir túlka á sinn hátt og svara.   

       Líkamleg snerting er mikilvæg fyrir heilbrigðan þroska manna.  Hörundið er stærsta 

skynfæri okkar  og er snertiskynið það skilningarvit sem við tökum fyrst í notkun og það sem 

er seinast að yfirgefa okkur.  Þegar fyrsta snerting við aðra manneskju er góð og við finnum 

hlýju streyma frá traustum líkama sem heldur okkur upp, þá skapast trúnaðartraust.  Slíkt 

traust leggur grundvöll að jákvæðum tengslum og boðskiptum við aðra. Þróun boðskipta og 

notkun tákna eða orða til að láta í ljós óskir og þarfir byggist á tilfinningaböndum sem stofnað 

er til með líkamlegri snertingu mjög snemma. (Knill, 1992). Þannig er nauðsynlegt að hjálpa 

fötluðum börnum að komast fljótt í þá aðstöðu taka upp tengsl við annað fólk og tjá óskir og 

tilfinningar sínar, til að þau nái að skilja umhverfi sitt og þá sem eru í kringum þau (Frölich og 

Haupt, 1984).    

      Þegar fjallað er um óhefðbundnar tjáskiptaleiðir er vísað til þess að túlka þau merki um 

þarfir, vilja og óskir sem einstaklingur hefur yfir að ráða. Þessi merki geta falist í   svipbrigðum 

hljóðum, gráti, augnaráði, andardr´ætti, eftirvæntingu, bros.  Því verður að leita uppi atferli 
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sem túlka má sem merki um þarfir eða óskir einstaklingsins.  Með því að svara þessum 

merkjum þá hjálpum við honum að gefa til kynna óskir og þarfir sínar.   

       Slíkar tjáningarleiðir þurfa ekki endilega að vera árangurslitlar. Þær þróast tiltölulega fljótt 

í sífelldum samskiptum stuðningsaðila við einstaklinginn. Slík tjáning er samt mjög 

einstaklingsbundin. Hver einstaklingur fyrir sig lærir ákveðnar samskiptaleiðir sem virka fyrir 

hann, sem útskýrir hvers vegna umsjónaraðilar „skilja“ viðkomandi þótt aðrir geri það ekki. En 

það þýðir samt líka að „orðaforðinn“ er fyrirsjáanlegur og það er hægt að skilgreina hann. Það 

sem skiptir mestu máli í slíkri tjáningu er þegar ljóst verður að ætlun býr að baki tjáningunni, 

það er að segja að hún er ætluð til að hafa áhrif á gerðir annarra. Það styrkir tjáninguna þegar 

hún nær árangri; hún verður skýrari og öflugri. 

       Tjáningaraðferðirnar sem eru notaðar fela oft í sér einhvers konar tákn fyrir raunveruleg 

samskipti. Til dæmis þegar einstaklingur réttir upp báðar hendur fyrir framan stuðningsaðila 

er það almennt skilið sem: „taktu mig upp“.  Í raun er þetta bara eftirlíking af hluta þess er gert 

þegar einstaklingurinn er tekinn upp (Snell og Loncke, 2002).Táknin geta verið hvers konar 

atferli sem einstaklingurinn stundar í nærveru annarra, svo sem svipbrigði, handahreyfingar, 

augnaráð, hljóð, ágengni gagnvart öðrum og sjálfsskaði. Þetta atferli getur verið vísvitandi eða 

ekki og líka verið ætlað sem tjáning eða ekki. Einnig geta umsjónaraðilar með réttu eða röngu 

túlkað atferlið sem tjáningu. En það er á þennan hátt sem einstaklingar læra að sumt atferli 

hefur áhrif á hegðun annarra og læra að nota það til að krefjast einhvers af öðrum eða 

mótmæla einhverju. Einstaklingar geta líka stundum lært að fara fram á félagsleg samskipti 

svo sem faðmleg eða huggun og lært að beina athygli annarra að einhverju (þ.e. sameiginleg 

athygli) en slíkt er sjaldgæfara og kemur á eftir því að læra að krefjast einhvers eða mótmæla 

einhverju (Snell og Loncke, 2002). 

        Þannig fá ákveðin merki og athafnir merkingu hjá fötluðum einstaklingum sem ekki geta 

tjáð sig eftir hefðbundnum leiðum. Sem dæmi má nefna einstakling sem lærir að gefa alltaf frá 

sér ákveðið hljóð þegar hann kemur heim til sín eftir að hafa verið í vinnu og virkni. Sá sem 

tekur á móti honum hefur gefið þessu hljóði merkingu sem þýðir: „Ég er kominn heim og hver 

er aðstoða mig í dag?“ og starfsmaðurinn sem er að veita viðkomandi einstaklingi stuðning 

svarar honum með því að koma til hans og segja: „Velkominn heim hvernig var dagurinn þinn?“   

Hjá einstaklingum með langvarandi stuðningsþarfir eru boðin sem þeir senda ekki alltaf 

meðvituð en um leið og önnur manneskja nemur boðin, túlkar þau og bregst við þeim, hefur 

hún gefið þeim boðskiptalegt gildi (Guðrún Stefánsdóttir, 1991).  

       Hafa verður í huga í boðskiptum að nauðsynlegt er að taka tillit til þarfa hvers og eins og 

skoða alla þá möguleika sem einstaklingurinn hefur til boðskipta. Það er mikilvægt að virða 

þau tákn og leiðir sem einstaklingurinn hefur valið til þess að tjá sig.  Starfsmenn verða að vera 
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næmir á þau boð sem hann sendir frá sér og túlka út frá honum en ekki sjálfum sér.  Þannig 

skiptir máli þegar verið er að byggja upp boðskipti hjá einstaklingum með miklar 

stuðningsþarfir að sá sem er að túlka boðin gæti þess að túlka út frá einstaklingum sjálfum 

(Jonson., Watsson, Lacone, Blomberg, og West, 2012). Þannig fær hver einstaklingur sitt eigið 

mál sem allir sem eru að veita viðkomandi stuðning til að lifa sjálfstæðu lífi þekkja og túlka á 

sama máta. 

2.3 Aðstandendasamstarf 

       Þótt samningur Sameinuðu þjóðanna sem vitnað var í hér að framan kveði á um sjálfræði 

fatlaðs fólks þá getur verið óljóst hver á að ráða þegar um er að ræða einstaklinga sem ekki tjá 

sig með orðum. Erlend rannsókn bendir til að fólk með miklar skerðingar sé níu sinnum líklegra 

en ófatlað fólk að vera án atvinnu, hafa ekki möguleika til að sinna áhugamálum utan heimilis 

og vera félagslega einangrað (Disability Services Commissioner, 2014). Þegar fatlað fólk hefur 

ekki fjölskyldumeðlimi eða aðra nákomna til að leita til þá er hætta á að það verði að miklu 

leyti að treysta þjónustuaðilum fyrir velferð sinni og réttindum. Bent hefur verið á að óæskilegt 

sé að einn þjónustuaðili hafi algjört vald yfir öllum eða flestum þáttum lífs þroskahamlaðs 

einstaklings. (Disability Services Commissioner, 2014). Hér á landi hefur verið reynt að 

bregðast við þessu með því að setja reglugerð um persónulega talsmenn. Þar kemur fram í 1 

grein:  

Persónulegir talsmenn.: Lögráða einstaklingar sem vegna fötlunar sinnar eiga erfitt með að gæta 

hagsmuna sinna eiga rétt á að velja persónulegan talsmann sér til aðstoðar. Persónulegur talsmaður 

skal þekkja til persónulegra þarfa og áhugamála þess einstaklings sem hann aðstoðar. Allar ráðstafanir 

persónulegs talsmanns skulu vera í samráði og með samþykki þess sem hann aðstoðar og með 

hagsmuni hans að leiðarljósi. 

 

                                      (Reglugerð um persónulega talsmenn fatlaðs fólks nr. 972/ 2012). 

 

       Ekki er óalgengt að aðstandendur einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir gerist 

persónulegir talsmenn barna sinna þegar þau ná 18 ára aldri.  Þetta stuðlar að því að þeir 

sem þekkja einstaklinginn best hafi mest um hans mál að segja. 

       Í Íslensku samfélagi er það fjölskyldan sem stendur einstaklingnum næst en nýleg  

skilgreining á fjölskyldu endurspeglar mikla vídd og breytileika:  

 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila saman tómstundum, 

hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru oftast fullorðnar manneskjur af 

báðum kynjum eða einstaklingur, ásamt barni eða börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvert öðru í 

siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu. 
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                                                                                                           (Sigrún Júlíusdóttir, 2004).  

 

       Í opinberri þjónustu við fatlað fólk er lögð áhersla á að vinna út frá fjölskyldumiðari 

þjónustu þar sem þarfir fjölskyldna eru ólíkar en  fjölskyldan er þungamiðja þjónustunnar.  

Markmiðið með þessu er að auka lífgæði einstaklingsins, þar sem gengið er út frá því að 

fjölskyldan þekki einstaklinginn best og sé alltaf til staðar í lífi hans (Guðrún Þorsteinsdóttir, 

2014).  

       Í rannsókn sem gerð var á sjálfstæðri búsetu fólks með þroskahömlun 2017-2018 kom 

fram að starfsfólk og stjórnendur úrræðis fyrir fólk með þroskahömlun töldu að það væri 

mikilvægt fyrir notendur að hafa aðstandendur til að leita til, svo sem fjölskyldu og vini.  Það 

eru aðstandendur sem, auk starfsfólks og stjórnenda, aðstoða notendur við að krefjast réttar 

síns og sjálfstæðis, og að gera kröfur. Algengt er að aðstandendur styðji ættingja sína og vini í 

sjálfstæðri búsetu til þátttöku í samfélaginu og ýta undir valdeflingu þeirra (Margrét Steiney 

Guðnadóttir, 2018). 

       Bent hefur verið á að það er stundum fyrir tilstilli ættingja eða vina sem starfsfólk á sambýli 

er látið vita ef eitthvað amar að því aðstandendur þekkja sitt fólk vel og eru nánir því . Þeir 

geta til dæmis látið vita af meiðslum eða veikindum sem notandinn af einhverjum ástæðum 

lætur ekki vita af sjálfur. þannig geta ættingjar og vinir stundum gegnt lykilhlutverki við að 

koma upplýsingum til starfsfólks svo hægt sé að veita viðkomandi einstaklingi þá þjónustu sem 

hann þarfnast (Margrét Steiney Guðnadóttir, 2018). 

       Erlendis hefur það einnig komið fram í viðtölum við þjónustuveitendur og aðstandendur 

að ef það hefði ekki verið svo að ættingi lagði fram kvörtun varðandi fatlaðan fjölskyldumeðlim 

hefðu ýmis vandamál aldrei komið fram í dagsljósið þannig að hægt væri að bregðast við þeim. 

Slíkt hjálpar því við að bæta þjónustu við fatlað fólk og styrkir þá skoðun að ættingjar eigi að 

fá að hafa eitthvað að segja varðandi veitingu þjónustu við fatlað fólk (Disability Services 

Commissioner, 2014). 

       Aðstandendasamstarf þ.e. samstarf fagmanna við foreldra og aðra aðstandendur er mjög 

mikilvægur og vandasamur þáttur í starfi með einstaklingum með þroskahömlun og skyldar 

raskanir. Virðing er mikilvægt hugtak í samskiptum fagmanna við foreldra og aðstandendur. 

Þegar verið er að tala um virðingu er verið að tala um mannlega virðingu og/eða félagslega 

virðingu (Katrín Edda Snjólaugsdóttir, 2018). Fagmenn þurfa að vera meðvitaðir um að sýna 

einstaklingnum sjálfum virðingu bæði mannlega virðingu og félagslega virðingu og sama gildir 

um foreldra og aðstandendur. 

       Það getur komið fyrir að fagmenn og aðstandendur greini á um það hvers megi vænta af 

fötluðum einstaklingi og hvað sé mikilvægt að hafa í huga varðandi vellíðan hans og öryggi. Til 
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dæmis greinir þau oft á um mörkin milli sjálfstæðis skjólstæðingsins og rétt hans til að 

framkvæma eitthvað sem felur í sér áhættu. Það getur verið tilviljunarkennt og farið eftir 

aðstæðum  hvaða afstöðu hvor aðili tekur en það getur í einstökum tilvikum leitt til þess að 

annar aðilinn telji hinn ekki hafa velferð skjólstæðingsins nógu sterkt í huga. Það er erfitt að 

leysa úr slíkum málum en neikvæðar tilfinningar kvikna oft mest vegna skorts á hreinskiptnum 

umræðum um málið. Það er samt mikilvægt að slíkar umræður fari fram þegar velferð 

einstaklinga er undir því komin (Disability Services Commissioner, 2014). 

       Starfsmenn sem vinna við hlið einstaklingsins tengjast honum oft sterkum böndum en 

starfsmenn eiga það til að koma og fara, sérstaklega þar sem launakjörin eru ekki hvetjandi til 

langtímaskuldbindingar. Þótt þjónustan geti verið góð er hún í eðli sínu viðkvæm vegna hárrar 

starfsmannaveltu og slíkt getur verið til þess fallið að brjóta einstaklinga niður. Til dæmis segja 

fjölskyldumeðlimir oft að skipti á stjórnanda í búsetuúrræði geti valdið miklum breytingum á 

því hvernig þjónusta er veitt (Disability Services Commissioner, 2014). 

       Í kaflanum um sjálfræði hér að framan var sagt frá rannsókn sem gerð var árið 2015 til að 

greina þá þætti sem hafa mest áhrif á sjálfræði fólks með miklar stuðningsþarfir. Þar kom fram 

að oft var starfsfólk ófaglært og fékk ekki mikla fræðslu í starfi sínu og lagði sig misjafnlega 

mikið fram um að skilja þá sem nota óhefðbundnar tjáningaraðferðir(Guðrún V. Stefánsdóttir. 

2015). Það getur því verið ennþá alvarlegra fyrir fólk sem tjáir sig á óhefðbundinn hátt en fyrir 

aðra heimilismenn ef skipt er oft um starfsmenn og nýtt fólk kemur inn sem skilur ekki tjáningu 

þeirra. Það er þess vegna mjög mikilvægt að aðstandendur séu hafðir með í ráðum þar sem 

það er mögulegt, því foreldrar þeirra og aðrir nánir aðstandendur eru líklegir til að hafa 

áralanga þjálfun í að skilja tjáningarmáta þeirra. Segja má að þau séu sérfræðingar í sínu barni. 

       Í rannsókninni sem gerð var2015 kom einnig fram að á einu heimilanna sem skoðað var 

voru reglulegir teymisfundir með forstöðumanni, starfsmanni, íbúa og í einstaka tilviki 

aðstandanda. Ýmis mál sem tengdust sjálfræði voru rædd á þessum fundum og reynt að finna 

úrlausnir sem miðuðu að því að framfylgja vilja þátttakenda og gera þeim kleift að halda reisn 

sinni og virðingu. (Guðrún V. Stefánsdóttir. 2015). Það getur þannig gefist vel að starfsfólk og 

aðstandendur vinni saman í teymum því aðstandendur eru kannski ekki alltaf hæfastir til að 

ákveða alla hluti þegar um fullorðinn einstakling er að ræða. 

 

 



19 

3 Lífssaga 

       Þessi kafli skiptist í tvennt. Meginþungi hans er lífssaga ungrar konu sem ég mun kalla Láru, 

en áður verður fjallað um bakgrunn og þá aðferð sem notuð var við að afla upplýsinga fyrir 

lífssöguna. Þá mun ég segja frá persónulegum tengslum mínum við Láru og fjölskyldu hennar. 

Lífssagan er sögð út frá sjónarhorni móðurinnar en eins og áður hefur komið fram tjáir Lára sig 

ekki með orðum. 

3.1 Bakgrunnur og aðferð 

       Líf einstaklings markast af þroskaferli hans í gengum lífið og því fólki sem er hluti af lífi 

viðkomandi.  Allir einstaklingar eiga sér sína eigin lífssögu, sem tengist persónulegu lifi 

einstaklingsins og því sem er að gerast í samfélaginu og hefur sögulegt gildi. Hún endurspeglar 

það sem um er að vera og hvaða viðhorf og gildi eru í hávegum höfð hverju sinni.  Það sem 

þessar sögur eiga sameiginlegt er persónuleg lýsing og upplifun þeirra sem segja söguna 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003).  Upphaf lífssögurannsókna innan hinnar eigindlegu 

rannsóknarhefðar er rakið til félagsfræðideildar háskólans í Chicago í Bandríkjunum snemma 

á síðustu öld. Slíkar sögur áttu sér blómaskeið á árunum frá 1920-1940 en í nokkra áratugi eftir 

það voru þær lítið notaðar þar sem þær þóttu ekki nógu vísindalegar út frá sjónarmiði 

megindlegra rannsókna en á siðari hluta 20. aldar vaknaði aftur áhugi á að nota ýmis form 

ævisögulegra rannsókna til að segja sögur fólks sem stendur á jaðri samfélagsins (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). 

       Flestar lífssögurannsóknir byggja á eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem tekin eru 

viðtöl við viðkomandi einstakling, og hann segir sögu sína út frá sínu sjónarhorni.  Þegar verið 

er að skrá lífssögu einstaklinga sem notast við óhefðbundnar tjáskiptaleiðir er algengt að tekin 

séu viðtöl við þá einstaklinga sem þekkja viðkomandi best svo sem persónulega talsmenn og 

aðstandendur (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003). Að auki hefur verið bent á að mikilvægt sé að 

nota svonefndar þátttökuathuganir en þá fylgist rannsakandi með einstaklingnum í daglegum 

aðstæðum (Guðrún V.  Stefánsdóttir, 2015). 

       Lífssaga Láru er sögð af móður hennar sem er persónulegur talsmaður hennar,  en 

frásögnin er fengin bæði með viðtölum og þátttöku undirritaðrar í lífi fjölskyldunnar. Ég tók 

tvö viðtöl við móðurina. Fyrra viðtalið var um 20 mínútna langt og fór fram á mínu heimili. 

Síðara viðtalið tók um 40 mínútur og fór fram á heimili móðurinnar. Móðirin sagði sögu dóttur 

sinnar og síðan  kom ég með spurningar til fá betri mynd af ákveðnum atriðum. Einnig sendi 

hún mér texta sem hún hafið tekið saman um lífshlaup dóttur sinnar. Út frá þessum 

upplýsingum var svo unnið. Ég kynnist þeim mæðgum þegar ég var á öðru ári í 

Þroskaþjálfaskóla Íslands, árið 1996, og fór í starfsnám á heimili Láru.   Í gegnum árin hef ég 

verið í sambandi við þær mæðgur og unnið á heimilum sem Lára hefur dvalið á. Ég ákvað að 
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segja sögu þessarar ungu konu út frá sjónarhóli móður hennar þar sem hún þekkir dóttur sína 

best og er hennar málsvari í lífinu.  Ég hef í gegnum árin upplifað mjög sterk tengsl á milli þeirra 

mæðgna og taldi því mikilvægt að segja lífssögu hennar út frá sjónarhóli móðurinnar í fyrstu 

persónu, því mér þótti mikilvægt að sýn og upplifun móður hennar á lífssögu dóttur sinnar 

kæmi fram. Því er lífssagan sögð með orðum móður hennar.  

        Í eigindlegum rannsóknum vakna mörg siðferðileg álitamál og þá sérstaklega þegar unnið 

er með jaðarhópum. Mikilvægt er að þátttakendur fái upplýsingar um markmið og tilgang 

rannsóknarinnar og gefi upplýst og óþvingað samþykki sitt og að þeim sé frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er (Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður 

Stefánsdóttir, 2014). Það er því jafnvel enn meiri áskorun þegar um er að ræða einstakling sem 

ekki getur tjáð sig á hefðbundinn hátt, en á móti kemur að móðirin vildi að saga dóttur sinnar 

fengi að heyrast. Ég tel ekki að mín eigin tengsl við þær mæðgur gegnum árin hafi nein áhrif á 

hæfi mitt til að skrá söguna, enda hafa þau tengsl eingöngu verið á faglegum grunni. Þótt 

móðirin hafi notað nöfn þeirra heimila fyrir fatlað fólk þar sem dóttir hennar fékk þjónustu hef 

ég fjarlægt þau og þess í stað notað „dagvistun“, „heimili“ o.s. frv. til að gæta fullrar 

nafnleyndar gagnvart dótturinni.  

        Sjálf hitti ég Láru í fyrsta sinn í janúar 1996 þegar ég fór í starfsnám á heimili fyrir börn þar 

sem hún bjó.  Verkefni mitt í starfsnáminu var að gera einstaklingsáætlun fyrir hana.  Ég byggði 

fljótlega upp traust hjá henni og fór að kynnast henni sem barni.  Í mörg ár vann ég við að 

aðstoða hana í sínu daglega lífi, þar sem ég lærði að lesa í hennar óhefðbundnu tjáskipti svo 

sem svipbrigði, hreyfingu á tungunni, handahreyfingar og svo hljóð.  Hún lærði líka á mig að 

ég las ákveðið í skilaboð sem hún var að senda til mín og hún fór að nýta sér það að ég túlkaði 

það sem hún sagði mér með sinni boðskiptaleið.  Síðan skildu leiðir í lok árs 2001.  Það var svo 

átta árum síðar eða 2009 að hún flutti í íbúð í íbúðakjarna sem ég fór með stjórnun á. Þá tókum 

við upp þráðinn að nýju  í samskiptum okkar en á þeim árum sem höfðu liðið þarna á milli 

höfðum við alltaf verið í sambandi þótt ég væri ekki að vinna við að aðstoða hana í sínu daglega 

lífi. Hún var mjög dugleg að láta mig vita ef hún var ekki sátt með eitthvað í fari starfsmanna 

sem voru að aðstoða hana - ég gat lesið út úr svip hennar á morgnana ef eitthvað hafði ekki 

verið eins og það átti að vera kvöldið áður.  Einnig var hún dugleg að segja frá þegar hún var 

sátt og ánægð.  Að upplifa traust sem ég fann fyrir hjá henni í minn garð gerði mig auðmjúka 

og þakkláta fyrir það að fá að kynnast henni og fjölskyldu hennar.  Ég  lærði þarna mikilvægi 

þess að boðskipti séu túlkuð á réttan hátt þegar í hlut á einstaklingur sem þarf aðstoð  við allar 

athafnir daglegs lífs og er þar að auki háður starfsmanni við að tjá sig. Þessi reynsla gaf mér oft 

góða innsýn í það hversu mikilvægt það er að allt sem skiptir einstaklinginn máli sé vandlega 

skráð niður í einstakingsáæltun og verkferla svo að þekkingin fari ekki úr lífi einstaklingsins 

þegar starfsmaður hættir störfum.  Mér finnst ekkert eins sorglegt en þegar ég upplifi að líf 
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einstaklinga breytist við það að starfsmenn hætti.  Eitthvað sem skiptir einstaklinginn miklu 

máli er ekki gert lengur þar sem nýi starfsmaðurinn hefur ekki áhuga á vissu efni eða löngun 

til að hlusta á ákveðna tónlist.  

       Hér á eftir fer lífssaga ungu konunnar sem sögðu er af móður hennar. 

3.2 Lífssaga ungrar konu 

       Lífssaga dóttur minnar er ekki bara hennar saga heldur saga okkar fjölskyldunnar um það 

hvernig við höfum höndlað það verkefni sem okkur var falið að sinna, þegar dóttir okkar 

fæddist.  Okkar saga byrjar á því  að ég fer í hinn hefðbundna sónar eftir ca. 18 vikur en þar er 

mér sagt að ég sé komin 3 vikum styttra á leið en raun var.  Ég var ekki sátt við það en kom þó 

síðan aftur eftir 2 vikur. Þá var sama sagan en ég var alls ekki sátt við þennan tíma og var í lokin 

sagt að það munaði 1 viku.  Af einhverjum ástæðum töluðu þær ekkert við sérfræðing og sáu 

ekkert athugavert þó höfuðið væri talsvert minna en það átti að vera miðað við tímann.  

Auðvitað vorum við ekki sátt við þetta en vorum samt bara leikmenn sem voru að bera saman 

við meðgöngu bróður hennar og uppgötvuðum að þar munaði líka viku.   

       Síðan kom fæðingin 1/2 mánuði fyrir tímann en meðganga var að öðru leyti eðlileg. 

Fæðingin var mjög erfið, endaði með því að ég fékk „dripp“ í æð til að fá rembingstilfinningu.  

Faðir hennar sá strax að höfuðið var ekki eðlilegt, enda grét hún ekkert t.d. eftir fæðingu eins 

og vant er.  Ég var uppgefin og tók ekkert eftir þessu, eyddi því bara talinu þegar pabbi hennar 

sagði að eitthvað væri að.   Faðir hennar fór svo heim og ég inn á stofu að hvíla mig. Stuttu 

síðar kemur barnalæknirinn til mín og sagði mér hvað væri að og jafnframt að sér þætti leitt 

að hafa ekki getað sagt okkur strax frá þessu en hann hefði þurft að fá staðfestingu frá kollega 

sínum.  Mér fannst hann gera þetta mjög vel enda hlýtur að vera mjög erfitt fyrir lækna að 

segja frá slíku, ég tel að enginn geti fengið reynslu í því.  Síðan tóku við rannsóknir og kom þá 

strax í ljós hversu alvarlega fötlun dóttir okkar var með.  Hún er ekki með neinn litla heila og 

stóri heilinn mjög smár og rof á mjúka gómnum sem gerð hefur verið aðgerð á. Fötlun hennar 

gerir það að verkum að hún gengur ekki og er með slaka vöðvaspennu.  Einnig er hún með 

mikið af ósjálfráðum hreyfingum.  Hún heldur höfði í smá tíma í einu og getur fest augun á 

hlutum og fylgt eftir, en höfuðið er oft á smá hreyfingu.  Á fyrstu árum hennar fékk hún oft 

eyrnabólgur og þá í kjölfarið kvef.  Þurfti hún því oft að fá sýklalyf hjá læknum.   

Við mæðgurnar vorum inni á spítala, ég í 7 daga en hún í 10 daga. Það var mjög vel hugsað 

um mig þessa viku og mér leið mjög vel uppi á spítala, vinir og vandamenn komu og allir fengu 

að sjá dóttur okkar og einhvern veginn fengum við foreldrarnir aldrei þetta áfall sem yfirleitt 

fylgir því að eignast fatlað barn.  Við ræddum strax fyrsta daginn um að reyna að hafa lífið sem 

eðlilegast og taka á þessu með raunsæi og gera okkur engar vonir.  Það höfum við alltaf gert 
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og segja má að þetta viðhorf okkar að horfa jákvæðum augum á lífið og taka þeim áskorunum 

sem okkur hefur verið falið að leysa úr með bjartsýni hafi gert allt auðveldara.   

       Allt frá fyrst degi hefur allur sá fjöldi fagfólks sem við höfum kynnst verið okkur hjálplegt 

og stutt okkur og dóttur okkar til að lifa góðu lífi. Þetta jákvæða viðhorf og kærleikurinn sem 

við upplifðum hjá vinum og fjölskyldu hefur stutt okkur í lífinu.  Strax í byrjun kom upp 

verkaskipting hjá vinum og fjölskyldunni.  Þegar dóttir okkar veikist og fer inn á spítala fer ég 

með henni en pabbi hennar hefur séð um bræður hennar heima á meðan þeir voru börn. 

Fjölskylda mín hefur verið honum innan handar en vinkonur mínar hafa fylgt okkur mæðgum 

inn á spítalann.  Þannig hafa allir tekið þátt í því að veita okkur aðstoð og mín upplifun er sú 

að þegar dóttir okkar fæddist þá leit fjölskylda mín svo á að hún væri ekki bara okkar að sjá 

um heldur væri hún hluti af fjölskyldunni og það væri skylda allra að veita þann stuðning sem 

við og hún þurftum og þurfum.  Eins var með vinkonur mínar; alla tíð hafa þær passað upp á 

að ég missi ekki sambandið við þær eða flosni upp úr vinkonuhópnum.  Þær hafa stutt okkur 

fjölskylduna og verið okkur ómetanlegur stuðningur. 

       Þegar hún útskrifaðist af vöggudeild 10 daga gömul þá sendi barnalæknirinn bréf til 

Greiningarstöðvar með beiðni um aðkomu þeirra að lífi okkar strax. Hlutverk 

Greiningarstöðvar  er meðal annars að annast greiningu og ráðgjöf vegna barna með víðtækar 

þroskaskerðingar, sinna fræðilegum rannsóknum á þessu sviði og veita börnum með 

óvenjuflóknar eða sjaldgæfar fatlanir langtímaeftirfylgd. Öflun og miðlun þekkingar um 

fatlanir og þroskaskerðingar og fræðsla um helstu íhlutunarleiðir er enn fremur meðal 

hlutverka stofnunarinnar (Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, 2018).  Auk þess vorum við 

upplýst um að það væri  ekki bjart framundan hjá henni og óvíst hvort hún þroskaðist nokkuð.  

Eftir tvo mánuði, hafði ekki borist svar frá Greiningarstöðinni og sendi barnalæknirinn hana þá 

í sjúkraþjálfun á spítalanum.  Á meðan við biðum eftir því að komast að á Greiningarstöðinni, 

en það gerðist þegar hún var sex mánaða, fengum við heimahjúkrun heim til okkar sem gaf sér 

alltaf nægan tíma til að sinna okkur og kenndi okkur að veita henni þá umönnun sem hún þurfti 

á að halda, svo sem að losa um slím. Að fyrra bragði kom starfsmaður frá svæðisskrifstofu til 

að kynna fyrir okkur öll réttindi varðandi greiðslur og stuðning sem við áttum rétt á, svo sem 

dagþjónustu, en á þessum tíma rak Styrktarfélag  vangefinna dagheimili sem var fyrir börn 

með þroskahömlun. Það var skammtímavistun, en tilgangur skammtímavistunar er að vera 

stuðningur við fjölskyldu hins fataða barns og er ætlað að hvíla og létta álaginu af fjölskyldunni.  

Börn dvelja í skammtímavistun allt frá 2 til 10 sólarhringa í mánuði. Hlutverk 

stuðningsfjölskyldu er að vera stuðningur og að létta álagi af fjölskyldunni á meðan  barnið 

dvelur hjá stuðningsfjölskyldu. En dvalartími er allt frá 2 til 4 sólarhringar í mánuði (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  Þar sem allt kerfið virkaði eins og smurð vél vorum við komin með 

umönnunarbætur áður en fæðingarorlofinu lauk og stuðningsfjölskyldu þegar hún var um 5 
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mánaða. Systur mínar ákváðu að gerast stuðningsfjölskyldur dóttur okkar sem var ómetanleg 

aðstoð fyrir okkur. 

       Við vorum mjög ánægð og sátt við þá þjónustu sem við fengum hjá Greiningarstöðinni en 

þar fékk ég tækifæri til að kynnast mæðrum í sömu sporum og ég, sem var mikilvægt og 

styrkjandi fyrir mig.  Þegar dóttir mín var að verða tveggja ára komst hún inn á dagvistun frá 

kl. 8 til 13.  Nokkrum mánuðum á undan hafði hún komist að í skammtímavistun.   

Á meðan hún var á leiksskólaaldri fór hún alltaf einu sinni í viku á leikskóla og var mjög 

ánægð að koma í heimsókn þangað og fá krakkana í heimsókn á dagvistunina en ég upplifði að 

hún hefði ekki viljað vera þar allan daginn heldur hentaði henni vel að fá að koma í heimsókn 

þangað á sínum forsendum. 

 Þegar dóttir okkar er um tveggja og hálfs árs erum við foreldrarnir boðaðir í viðtal hjá 

forstöðukonum dagvistunar fyrir fötluð börn þar sem okkur var boðið pláss aðra hverja viku á 

heimili fyrir börn, sem átti að byrja að byggja mjög fljótlega.  Hlutverk þess heimilis að var að 

veita sex fjölfötluðum börnum þjónustu allan sólarhringinn árið um kring.  Heimilið leitaðist 

við að vera helsti þjónustuaðili og málsvari barnanna sem þar bjuggu í samvinnu við foreldra 

þeirra. Heimilinu var ætlað að leitast við að uppfylla væntingar foreldra varðandi umönnun og 

þjónustu við börnin sem þar bjuggu. Foreldar eru forráðamenn barnanna og eru með í ráðum 

varðandi allt skipulag fyrir börnin. Við þurftum ekki að hugsa okkur um því hún var þá þegar 

orðin það mikið í burtu, en samt var það alltaf erfitt þar sem hún var kannski veik þegar hún 

átti að fara í skammtímavistun eða til stuðningsfjölskyldu þannig að stundum var ansi mikið 

stress í kringum það.  Við komust svo seinna að því að því að þegar dóttir okkar vildi eitthvað 

ekki svo sem að mæta í dagþjónustu gerði hún sér upp vanlíðan til þess að sleppa við að fara, 

en á þessum tíma var það þannig að ef börnin voru veik þá máttu þau ekki vera í 

skammtímavistuninni.  Hún kom sér því upp því kerfi  að láta senda sig heim úr skólanum, var 

voða veik og kvalin og fór svo brosandi heim í leigubíl. Þá tókum við á því og bentum henni á 

að hún yrði í skólanum, og breyttist þetta mikið við það.  Sem dæmi þá gáfumst við upp á stað 

þar sem hún var í dagvistun en síðast þegar hún var þar var hún með 40 stiga hita og alveg frá. 

Á leiðinni heim lagaðist hún og þegar bílstjórinn frá kom daginn eftir að sækja hana á heimilið 

fyrir fötluð börn brosti hún út að eyrum. Hún er vanaföst og ekki mikið fyrir að fara í ferðalög. 

Vill helst bara vera á sínum stað, innan um sitt fólk.  Hún vill að líf sitt sé í reglu og er ekkert 

hrifin af einhverju óvæntu. Hún tjáir sig með hljóðum og gerir það alltaf betur og betur eftir 

því sem árin líða. Við höfum líka lært það að spyrja hana alla vega tvisvar og bíða eftir svari. 

Stundum kemur það þótt seint sé. Aðalatriðið er að við verðum að vera þolinmóð.  Þannig 

fáum við hana til að segja hvað hún vill og hvað hún vill ekki.   
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Á fyrstu árunum var hún aðra hverja viku í heimilinu og svo hina hjá okkur.  Henni leið 

mjög vel á heimilinu, átti þar sér herbergi sem hún deildi með öðrum sem bjó aðra hverja viku 

á heimilinu eins og hún. Þetta fyrirkomulag hentaði einstaklega vel, mér fannst við fjölskyldan 

alltaf vera í sumarfríi aðra hverja vikuna, því þótt hún væri veik fór hún samt á heimilið og aðrir 

tóku við umönnun hennar. Við fjölskyldan fengum hvíld og gátum verið til staðar fyrir syni 

okkar, en dóttir okkar á tvo bræður, annan eldri en hún og hinn yngri. Það er svo árið 1999 

þegar hún verður 10 ára sem henni býðst að flytja alveg á heimilið.   Vildum við hjónin ekki 

sleppa þessu tækifæri þar sem við vissum ekki hvað myndi gerast í framtíðinni hvenær hún 

myndi fá svona tilboð aftur.  Erum við sátt við að hafa tekið þessa ákvörðun fyrir hönd okkar 

dóttur því með því fékk hún og við þar með stuðning til þess að allir fjölskyldumeðlimir gætu 

átt gott líf. Ég tel samt að við hefðum getað haldið út í mörg ár í viðbót með því að hún byggi 

aðra vikuna heima hjá okkur og hina á heimilinu.  Svoleiðis fyrirkomulag ætti að vera í boði 

fyrir alla aðstandendur fólks með langvarandi stuðningsþarfir, því með því fá fjölskyldur hvíld 

og geta betur verið  til staðar fyrir barnið sitt og fjölskyldur, það skiptir miklu máli í lífinu. 

Það sem háði okkur helst fyrstu árin var að hún virtist ekki vita að maður á svæfi á 

næturnar, því hún tók allan sólarhringinn eins, en svaf helst, ef eitthvað var, á kvöldin.  Svo 

sumar nætur svaf maður mest lítið og var stundum kvíðin að sofna á kvöldin vitandi það að 

kannski þyrfti maður að fara á fætur aftur eftir 5-10 mínútna svefn, en það var mjög erfitt.  

Þegar hún var 2 1/2 árs gáfumst við upp en við vöknuðum upp við það hjónin eftir fríhelgi hjá 

föður hennar að samskipti þá helgi voru þau að skiptast á að sofa.  Því fengum við svefnmeðal 

fyrir hana og allt breyttist mjög mikið eftir það.  Hún varð  úthvíldari, rólegri og þroskaðist 

meira og einstaka sinnum svaf hún alla nóttina.  Í dag sefur hún oftast mjög vel án svefnmeðala 

en tekur stundum inn lyf sem hjálpa henni að ná slökun svo hún nái að sofna. 

Dóttir okkar hefur verið mjög lánsöm með lækna sem komið hafa að hennar málum og vil 

ég nefna hann Sævar heitinn Halldórsson barnalækni sem var okkur fjölskyldunni ómetanlegur 

stuðningur en þegar hann lét af störfum tók Ólafur Thorarensen við og hélt þessi góði 

stuðningur áfram með honum.  Tel ég að aðkoma þessara góðu lækna að lífi dóttur minnar og 

fjölskyldu hafi verið mjög mikilvæg.  Dóttir mín hefur átt við ýmis konar veikindi að stríða allt 

sitt líf sem hefur mótað hana og fjölskyldu hennar.  Það var svo árið 1999 að hún var orðin  svo 

slæm af magabakflæði að ákveðið var að setja magasondu hjá henni. Eftir það hefur hún 

eingöngu nærst  gegnum sonduna, en hún var mikill sælkeri og hafði gaman af því að borða 

en eftir aðgerðina hafði hún engan áhuga á að smakka mat. Hún upplifði fljótlega betri líðan 

við það að nærast með sondunni og því vildi hún ekki borða neitt því það kom af stað vanlíðan 

hjá henni ef hún smakkaði mat. 

Þegar dóttir okkar var þriggja ára fengum við sent bréf þar sem henni var boðið að hefja 

grunnskólagöngu í  skóla fyrir fötluð börn.  Árið 1982 stofnaði menntamálaráðuneytið skólann 
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en hann var hugsaður fyrir einstaklinga með þroskahömlun og skyldar raskanir (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Á meðan á grunnskólagöngu hennar stóð fór hún alltaf einu sinni í viku 

í heimsókn til sama bekkjarins í nálægan barnaskóla.  Þau komu líka og heimsóttu hana út í 

hennar skóla og var mjög gaman að því. Við vorum líka að hitta þau úti í búð og heilsuðu 

bekkjarfélagar hennar henni alltaf innilega, og ég fann að dóttir mín upplifði sig sem hluta af 

bekknum á sínum forsendum. Þegar hún var svo fyrst mjög lengi inni á spítala sendu þau henni 

öll hvert fyrir sig mjög falleg kort sem við geymum vel.    

Eftir grunnskólagönguna lá leiðin í fjölbrautaskóla á starfsbraut 3.  Þau fjögur ár sem hún 

var þar naut hún sín virkilega vel.  Hún fékk tækifæri til að vera með ófötluðum jafnöldrum 

sínum og taka þátt í hinu daglega skólalífi eins og aðrir unglingar.  Upplifði ég að þessi fjögur 

ár í fjölbrautaskólanum voru hennar bestu skólaár.  Hún útskrifaðist svo vorið 2009 frá 

skólanum.   

Dóttir mín hefur í gegnum árin haft mjög gaman af því að halda veislu og nýtur þess að 

bjóða fólki til sín en er ekki eins hrifin af að mæta sjálf í veislur til annarra. Hélt hún mikla veislu 

á heimilinu þar sem  hún bjó þegar hún útskrifaðist frá fjölbrautaskólanum. Þetta varð síðasta 

veislan sem hún hélt þar en hún hafði þegið boð um að flytja í íbúðakjarna í lok ágúst 2009. 

Íbúðakjarninn er með sameiginlegri aðstöðu og er í dag rekinn af velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar en þegar dóttir mín flytur er hann rekin af Svæðisskrifstofu málefna fatlaðs 

fólks í Reykjavík.  Ég sjálf var ekki alveg sátt við það að hún væri að flytja en annað var ekki í 

stöðunni þar sem loka átti heimilinu fyrir fötluð börn. Ef ég hefði fengið að ráða þá hefði ég 

óskað eftir að hún myndi fá að búa áfram á heimilinu með vinum sínum.  Það var mér góð lexía 

að upplifa flutning dóttur minnar og sjá hvað það skipti hana miklu máli að fá sína eigin íbúð 

eins og jafnaldrar hennar.  Ég upplifði dóttur mína stolta og ánægða þegar hún var að sýna 

vinum og vandamönnum nýju íbúðina sína og hvað hún var stolt og ánægð með hana.  Hvað 

þessi áfangi í lífinu skipti hana miklu máli. Hún hélt stolt og glöð upp á tvítugsafmælið sitt þar 

og naut þess að sýna öllum íbúðina sína. Er mjög hamingjusöm, og enda þótt það líði nú vika 

á milli heimsókna er henni bara sama og tuðar ekki og tautar í okkur eins og áður. Þetta er 

mjög sniðugt þar sem ég var alltaf mjög á móti þessu, sá meira fyrir mér eins og heimilið fyrir 

fötluð börn, litla fjölskyldu. En þarna er það sama nema munurinn er  sá að hver einstaklingur 

hefur meira einkarými og hún sýnir það og sannar að þetta vill hún. Tíminn síðan hún flutti 

hefur í raun verið hennar besti tími síðustu 22 árin.   

Dóttir mín hélt áfram á heimilinu fyrir fötluð börn og ungmenni hálfan daginn en var farin 

að sýna þess merki að hún væri orðin leið á dvöl sinni þar, fannst þetta orðið alveg nóg komið 

en hún var búinn að vera þar frá því að hún var kornung. Það er svo árið 2014 að hún fær boð 

um að koma í dagþjónustu og kom strax í ljós hvað hún var sáttari og ánægðari með það.  Hún 

sýndi merki um vellíðan og ánægju.  Hefur síðan þá verið mjög sátt þar og ánægð. 
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Dóttir mín tjáir sig með óhefðbundnum tjáskiptum en lengi vel vorum við að vonast eftir 

að byggja upp tjáskiptamáta fyrir hana en  í dag tjáir hún sig með svipbrigðum, augunum, 

tungunni og líkamanum.  Hún gefur mjög skýr skilaboð um hvað hún vill og hvað hún vill ekki. 

Hún notar sínar tjáskiptaleiðir til að koma skoðunum sínum áleiðis, það er svo undir okkur 

fjölskyldunni og starfsmönnum komið að túlka það sem hún er að segja.  Því skiptir miklu máli 

að hún fái tíma og tækifæri til að koma sinni skoðun áleiðis.  Hún sýnir okkur heilmikla 

tilfinningasemi, hefur stórt skap og gefur okkur alveg til kynna, reiði, gleði og pirring.  Einnig 

finnst okkur hún gera mannamun og hefur dágott minni. Hún er reyndar mikil skapmanneskja 

en með ljúfa lund  en óhrædd við að láta í ljós skoðanir sínar. Hún lærir vel á fólk.  Henni finnst 

gaman að vera með konum á sínum aldri og þannig hefur það alltaf verið í gegnum árin.  Hún 

hefur viljað að jafnaldrar sínir séu að veita sér stuðning t.d hefur hún gaman að því að fara í 

verslunarferðir með jafnöldrum sínum en alls ekki með mér.  Þegar hún er veik finn ég að ég 

vil þá að eldri einstaklingar séu að veita henni stuðning þar sem þeir eru reynslunni ríkari og 

mér finnst of mikið álag að leggja á ungt fólk að veita henni stuðning þegar hún er mikið veik.  

Þá  vil ég helst að það séu þroskaþjálfar eða annað fagfólk sem er henni innan handar. 

Dóttir mín er á byrjunarstigi líkamskynjunar. Hún gerir sér grein fyrir líkama sínum. Þegar 

hún var yngri og líkami hennar var nuddaður komu fram ósjálfráðar hreyfingar en í dag hefur 

þessum ósjálfráðu hreyfingum fækkað og virðist henni líka vel að vera nudduð með kremum 

eftir sturtuferðir. Henni hefur í seinni tíð farið að líka mjög vel við að vera nudduð á höndum 

og fótum.  Hún myndar augnsamband og getur haldið því í þrjár til fjórar mínútur á meðan 

verið er að spjalla en það verður að gefa henni góðan tíma til þess.  Hún veitir umhverfi sínu 

athygli og sýnir því áhuga. Henni er ekki vel við hávaða og þannig hefur það verið alla hennar 

tíð t.d. þegar hún heyrir sáran barnagrát sér maður hroll fara um allan líkaman hennar. Hún 

þekkir raddir og sýnir okkur í fjölskyldunni mjög skýrt að hún þekkir raddirnar okkar vel.  Þegar 

við tölum við hana snýr hún höfðinu til okkar.  Henni hefur alltaf liðið best í litlu rými, hún 

viðist upplifa óöryggi í stórum rýmum og því er mjög mikilvægt að starfsfólk sé meðvitað um 

það.   Rútína í lífinu skiptir dóttir mína miklu máli henni líður best þegar farið er eftir 

dagskipulaginu sem kemur fram í einstaklingsáætlun hennar.  Hún upplifir öryggi og vellíðan 

með því að vita hvað gerist næst o.s.frv. 

Gott aðstandendasamstarf skipir miklu máli finnst mér þegar kemur að dóttur minni.   

Fagfólk á að vera í mjög góðu sambandi við okkur þannig getum við miðlað upplýsingum um 

dóttur okkar til þeirra og fagmennirnir miðlað fagþekkingu sinni til okkar.  Ég hef alla tíð verið 

mjög ánægð með fyrirkomulagið; með samskiptabók þar sem umönnunaraðilar skrifa í á 

hverjum degi fyrir hana, hvað hún hefur verið að gera, og hvernig dagurinn hefur yfirleitt verið.   

Ef eitthvað annað var áríðandi þá var hringt á milli.  Mér finnst númer eitt, tvö og þrjú að leyfa 

foreldrum að fylgjast með og miðla til þeirra upplýsingum um allar nýjar breytingar hjá barninu 
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og öfugt.  Ég held að það sé mjög áríðandi fyrir foreldra að finna að þeir séu líka þátttakendur 

í tilvist barna sinna og viti hvað barnið er að gera og fái aðeins að taka þátt í því.  Í öllum 

samskiptum þarf að vera traust og ákveðnar reglur. 

       Það er einnig nauðsynlegt að starfsfólk beri virðingu fyrir fagþekkingu minni á þörfum 

dóttur minnar.  Ég er persónulegur talsmaður dóttur minnar sem er í dag ung kona og tel mig 

þekkja best hverjar hennar óskir og vilji eru.  Hennar líf á að endurspegla líf okkar 

fjölskyldunnar, sem dæmi má nefna að allar konur í minni fjölskyldu kaupa alltaf sjampó og 

hárnæringu á hárgreiðslustofunni sem þær fara í klippingu á, og dóttir mín á að gera eins. Við 

erum ekki mikið fyrir að hafa ljósmyndir af fjölskyldumeðlimum uppi á veggjum í íbúðum 

okkar, hennar íbúð á að endurspegla það.  Allt hennar líf á að vera í samhljómi við okkar líf en 

ekki þeirra starfsmanna sem eru að veita henni stuðning í það og það skiptið.   

Ég tel að dóttir mín nýti sér sjálfræði sitt með því að fá stuðning frá okkur fjölskyldunni til 

þess að koma fram með óskir sínar og væntingar til lífsins.  Í lokin vil ég segja að það viðhorf 

sem við völdum okkur uppi á fæðingardeild hjónin þegar dóttir okkar fæddist hefur 

margborgað sig og við höfum verið mjög heppin með allt það góða fagfólk og starfsfólk sem 

hefur komið inn í líf okkar og dóttur okkar.   Okkar óskir fyrir hönd dóttur okkar eru að hún eigi 

gott líf á sínum forsendum, líði vel og finni til öryggis þar sem hún býr. Að hún fái að upplifa 

lífið á svipaðan hátt og jafnaldrar hennar og fái góða umönnun, upplifi kærleik og 

væntumþykju í lífinu. 
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4 Samantekt og lokaorð 

       Í þessum lokakafla verður lífssaga Láru sett í samhengi við fræðilegan bakgrunn 

verkefnisins sem fjallar um sjálfræði, boðskipti og aðstandendasamstarf, og reynt að varpa 

ljósi á það hvernig þetta tengist sögu hennar sem sögð var hér á undan. 

4.1 Sjálfræði 

       Lára býr í dag í íbúðakjarna sem velferðarsvið Reykjavíkur rekur en þar er verið að innleiða 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf, en  sjálfstætt líf samkvæmt þeirri hugmyndafræði er 

dagleg birtingarmynd þess að mannréttindi fatlaðs fólks séu höfð í heiðri. Framkvæmd stefnu, 

sem byggir á hugmyndafræðinni, er möguleg með samþættingu ýmissa umhverfis- og 

einstaklingsbundinna þátta sem gera fötluðu fólki kleift að hafa stjórn á eigin lífi. Þetta felur í 

sér tækifæri fatlaðs fólks til að eiga raunverulega valkosti og hafa vald til að taka ákvörðun um 

búsetu sína, með hverjum það kýs að búa og hvernig það vilji haga lífi sínu. (Reykjavíkurborg 

Velferðarsvið, 2018).  Þar er verið að leggja áherslu á að veita fólki heildstæða og 

einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem einstaklingurinn hefur aðgang að þeim stuðningi sem 

hann þarf til að lifa sjálfstæðu lífi.   

       Til þess að hún geti nýtt sér sjálfræði sitt og tekið ákvarðanir í eigin lífi skiptir miklu að 

starfsfólk sé þjálfað í að lesa í hennar óhefðbundnu tjáskiptaleiðir og skilji þau merki sem hún 

notar til að tjá sig. Lára er í nánu sambandi við aðstandur sína og þeir hafa mikilvægu hlutverki 

að gegna þegar kemur að því að leiðbeina starfsfólki þannig að hennar tjáning fái merkingu og 

að allir séu að túlka á sama hátt það sem hún segir með sínum tjáningarmáta. Með því að 

aðstandendur, starfsfólk og allir sem eru í samskiptum við viðkomandi leggist á eitt við að túlka 

tjáningu hennar skapast auknar líkur á að hún geti nýtt sjálfræði sitt. Í hugmyndum um 

aðstæðubundið sjálfræði er lögð áhersla á að umhverfið og einstaklingurinn eigi í samspili um 

það sem er að gerast jafnóðum (Mackenzie og Stoljar, 2000).   

       Starfsfólk hefur afar mikilvægu hlutverki að gegna en hlutverk þess er að veita viðeigandi 

stuðning í daglegu lífi, ekki síst í þeim tilgangi að viðkomandi nái að rækta sjálfræði sitt.  Bent 

hefur verið á mikilvægi þess að starfsfólk fái góða aðlögun og kennslu þegar það hefur störf og 

fræðslu um hvað orð eins og sjálfræði og sjálfstætt líf tákna í þessu samhengi og enn fremur 

hvernig einstaklingurinn hefur óskað eftir að lifa sínu lífi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015).  Þar 

koma vel útfærðar einstaklingsáætlanir að góðum notum en þær eru unnar í samstarfi 

einstaklingins og aðstandenda hans og eiga að gefa góða mynd af því hvernig einstaklingurinn 

óskar eftir að haga sínu lífi og hvers konar stuðning viðkomandi vill fá til að lifa sjálfstæðu lífi 

(Félagsvísindastofnun, 2014).  Þegar Lára flutti í íbúðakjarnann var gerð einstaklingsáætlun 

með henni og móður hennar og hún hefur haft einstaklingsáætlun frá þeim tíma.  Áætlunin er 

endurnýjuð reglulega, að lágmarki einu sinni á ári 
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       Lífssagan sem sögð var hér að framan gefur til kynna að aðstæðubundið sjálfræði geti átt 

sér stað og borið góðan árangur jafnvel þegar um mikið fatlaðan einstakling er að ræða. Lára 

hefur fengið tækifæri til að gera ýmislegt í sínu lífi sem áður fyrr hefði þótt óhugsandi fyrir 

einstakling í hennar stöðu, svo sem að ganga í skóla, og að flytja inn í eigin íbúð í sambýli. 

Lýsingar móðurinnar á stolti og gleði dótturinnar á tímum þegar vel gengur sýna að það sem 

gert er skiptir raunverulegu máli fyrir þennan einstakling og er gert með hennar vilja þótt hún 

hafi þurft að fá aðstoð við að koma því í kring. Þessi góði árangur verður til í tengslaneti af 

stuðningi sem nær að dafna vel innan velferðarkerfis sem byggist á hugmyndum um jafnrétti 

og borgaraleg réttindi allra (Velferðarráðuneytið, 2007: Lög um þjónustu við fatlað fólk, 2018). 

Eins og kemur fram í frásögn móðurinnar er tengslanet Láru öflugt. Þar er um að ræða bæði 

systur móðurinnar og vinkonur og einnig fjölskyldu föður Láru. Einnig hefir mikill fjöldi fagfólks 

stutt fjölskylduna og veitt þeim hjálp. 

       Með því að veita fötluðu fólki viðeigandi stuðning til ákvörðunartöku er verið að stuðla að 

því að fatlað fólk sé gerendur í eigin lífi en ekki viðfangsefni sem þarf að hafa vit fyrir og gera 

ráðstafanir fyrir  eins og oft hefur verið gert í gegnum árin.  Að fá að stýra eigin lífi og taka 

ákvarðanir skiptir alla máli og hefur mikil áhrif daglegt líf allra (Guðrún Benjamínsdóttir, 2017).  

Sem dæmi um slíkt má nefna þá einföldu ákvörðun að velja sér sín eigin föt á morgnana. Sú 

athöfn getur haft mikil áhrif á líf sumra einstaklinga en með því er viðkomandi að stýra og taka 

ákvörðun í eigin lífi sem skiptir hann máli. Þannig má til dæmis sjá í sögu Láru að hún kýs að 

vera með jafnöldrum sínum í verslunarferðum frekar en með móður sinni og er þannig að nýta 

sér það að geta tekið sjálfstæða ákvörðun um eigið líf. 

       Þegar um er að ræða einstakling sem þarf mikinn stuðning og  notar óhefðbundin tjáskipti 

er samt auðvitað erfitt að segja hversu mikið sjálfræði þau hafa í raun og hversu mikið sjálfræði 

þau gætu nýtt sér yfirleitt.  Það er áhugavert í því sambandi að skoða frásögn móðurinnar af 

því Þegar Láru stóð til boða að flytja í íbúð í íbúðakjarnanum. Þá var móðirin á móti því að Lára 

flytti þangað en lét undan þar sem annað var ekki í boði. Hún varð síðan undrandi þegar hún 

sá hvað Lára var stolt og glöð yfir að fá eigin íbúð, en hún leit á það sem lexíu fyrir sjálfa sig að 

læra af, að hún hefði ekki getað séð það fyrir að Lára mundi geta notið sín í eigin íbúð.  Það er 

eins og móðirin hafi ekki trúað að dóttir hennar mundi kunna að meta að vera svo mikið á eigin 

vegum. Bent hefur verið á að getan til sjálfræðis, rétt eins og hver önnur andleg geta, á sér 

ekki stað í tómarúmi, og það að setja einhver mörk og telja að þeir sem nái þeim ekki séu 

óhæfir er hindrun í vegi þess að sá hópur geti þroskað getu sína til sjálfræðis (Davy, 2015). 

       Í sögu Láru eru þó ótal dæmi um það að foreldrar hennar virði sjálfræði hennar mjög mikið. 

Til dæmis hefur hún farið til þeirra um jól en farið svo alltaf heim til sín aftur að sofa.  Þau líta 

svo á að hún sé flutt í sína eigin íbúð. Hún heldur sínar veislur þar, býður í fjölskyldunni í mat 

og þess háttar.  Einnig er þeim umhugað um að hún haldi sínum séreinkennum sem persónu 
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til dæmis varðandi klæðaburð. Hér má nefna að bent hefur verið á að það er aðeins þegar ein 

manneskja sér aðra sem sjálfráða einstakling og hæfan til að gera kröfur (jafnvel þótt 

einstaklingurinn geti ekki tjáð þær kröfur í eigin persónu) sem það er mögulegt að bjóða fram 

hjálp við að koma þeim á framfæri og  að taka ákvarðanir fyrir einstaklinginn eins og hvern 

annan gildan einstakling með sín ákveðnu persónueinkenni (Davy, 2015).  Hins vegar er það 

sem móðirin segir um að hafa ekki fjölskyldumyndir á veggjum í íbúð Láru eins og fjölskyldan 

gerir í eigin íbúð, og að láta Láru kaupa sjampó á hárgreiðslustofum eins og konur í ættinni 

gera, meira vísbending um að móðirin vilji leggja áherslu á að dóttir þeirra tilheyri fjölskyldunni 

en ekki einhverju starfsfólki sem kemur og fer, eins og móðirin segir reyndar sjálf. Hugsanlega 

gæti einhverjum virst á köflum eins og móðirin gangi of langt í að samsama smekk Láru við 

eigin smekk en það sést á öðrum stöðum í frásögninni að Lára heldur sjálfstæði sínu og vissri 

fjarlægð frá móðurinni, t.d. í búðarferðum og það gerir frásögnina einmitt áhugaverðari því 

þar kemur fram sjálfstæður persónuleiki Láru. 

       Þótt Lára hafi getað náð þeim árangri sem lýst er í sögu hennar, svo sem að útskrifast úr 

skóla og búa í íbúð út af fyrir sig, getur samt verið að hún hafi orðið fyrir ýmsu mótlæti vegna 

skerðingar sinnar sem hún hefur ekki getað sagt neinum frá. Í rannsókn frá 2015 varðandi 

sjálfræði fólks á heimilum fyrir fatlað fólk sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi, sem sagt var 

frá hér að framan, kom fram að starfsfólk sýndi heimilismönnum ekki alltaf næga virðinu og 

virti ekki einkalíf þess. Einnig var sagt frá konu sem tjáði sig á óhefðbundinn hátt sem var 

ítrekað hunsuð þegar hún reyndi að vekja á sér athygli með hljóðum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2015). Það er erfitt að verjast þeirri tilhugsun að Lára gæti einhvern tíma hafa verið í svipaðri 

aðstöðu. Það er áminning um það, að enn er langt í land með það að fatlað fólk og þá 

sérstaklega fatlað fólk með miklar þjónustuþarfir geti gengið að því vísu að njóta nógu mikillar 

virðingar og réttinda. Það undirstrikar líka að viðhorf starfsfólks hefur mikil áhrif á þá aðstoð 

sem fólk fær og ræður miklu um það hvort það  fær tækifæri til að rækta sjálfræði sitt og halda 

reisn sinni (Guðrún V. Stefánsdóttir. 2015). 

4.2 Boðskipti 

       Lára tjáir sig með óhefðbundum tjáningaraðferðum, og eins og áður var nefnt er slík 

tjáning mjög persónubundin og starfsfólk þarf að læra að túlka það sem hún segir. En eins og 

einnig var sagt hér að framan þá getur það að gera mögulegt sjálfræði einhvers sem er með 

fötlun og miklar stuðningsþarfir krafist þolinmæði og mikillar þekkingar á tjáningaraðferðum 

þess einstaklings. Þekkingar sem oft hefur byggst upp á löngu árabili, til að stuðningsaðilinn 

geti túlkað óskir hans rétt og hjálpað viðkomandi einstaklingi að koma þeim óskum á framfæri 

(Davy, 2015).  
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       Sem dæmi um tjáningu hennar þá tjáir hún sig með svipbrigðum og hljóðum (hér getur 

skipt máli tíðni og blæbrigði hljóðsins). Ákveðið hljóð getur til dæmis þýtt: „ég er ekki sátt“ og 

svo getur það líka þýtt; „ég þarf aðstoð“. Þarna getur sem sagt tíðni og blæbrigði sama hljóðs 

skipt máli.  Einnig notar hún tunguna; til dæmis ef tungan fer út úr munninum og snertir neðri 

vör þá merkir það að henni líður vel og hún er sátt.  Hún brosir líka (þetta er sjaldgæft en gerist 

þegar hún er mjög ánægð og líður vel). Einnig notar hún hendurnar. Hún er með ósjálfráðar 

hreyfingar í þeim en stundum sér maður, sérstaklega þegar maður er farinn að þekkja hana 

vel, að hún á það til að vera með hreyfingar sem hún stjórnar, svo sem það að hún tekur fast 

utan um mann ef maður er að lyfta henni og hún er óörugg. Eða, ef maður situr með hana í 

fanginu, eins og maður gerir stundum þá notar hún hendurnar oft til að koma við mann og 

faðma.  Einnig notar hún bæði líkamann og augun til að tjá líðan sína.  

       Það þarf að leggja sig fram við að læra að lesa í merkingu þess sem hún er að tjá hverju 

sinni, því óhefðbundin tjáning fylgir engum utanaðkomandi reglum. Það er ekki óalgengt að 

foreldrar eða aðrir, sem hafa mikil samskipti við einstakling sem tjáir sig á slíkan hátt, nái við 

hann góðu sambandi, þótt þeir sem ekki þekkja til skilji tjáninguna alls ekki. Hver sá sem tjáir 

sig á þennan hátt er stöðugt að reyna að finna leiðir til að koma meiningu sinni á framfæri án 

þess að hafa reglur frá öðrum til að styðja sig við (Snell og Loncke, 2002). 

       Þar af leiðir að þótt þeir sem umgangast hana læri að skilja hvað hún er að tjá, er þessi 

tegund af boðskiptum samskiptaaðferð sem þróast hægt á löngum tíma og sem ókunnugir 

eiga erfitt með að skilja. Þess vegna er mikilvægt fyrir fólk sem notast við óhefðbundin tjáskipti 

að eiga góða að, helst bæði aðstandendur og þjálfaða starfsmenn, því að til þess að 

einstaklingur upplifi að sjálfræði hans sé virt þarf hann að geta treyst því að boðskipti hans séu 

móttekin og skilin á sambærilegan hátt af öllum (McLeod og Sherwin, 2000). 

       Það má þó sjá af frásögninni hér að ofan að það er hægt koma miklu til skila með 

óformlegum boðskiptum svo sem hljóðum og svipbrigðum. Og reyndar líka með því að gera 

sér upp veikindi. eins og Lára gerir stundum. - sem foreldrarnir virðast hafa séð í gegnum og 

túlkað sem mótmæli en ekki sem raunveruleg veikindi .  Það virðist líka sem dóttirin hafi skilið 

mun meira en hún gat tjáð sjálf, t.d. þegar foreldrarnir setja henni stólinn fyrir dyrnar varðandi 

það að skrópa með veikindum þá virðist hún, af frásögn móðurinnar að dæma, hafa meðtekið 

þau skilaboð. 

       Það virðist því gilda það sama um óhefðbundin tjáskipti og venjuleg samskipti að margt er 

aldrei sagt beint heldur gefið í skyn með geðbrigðum eða hunsun eða litlum „leikþáttum“ sem 

settir eru á svið, svo sem „veikindi“ dótturinnar í þessu tilviki - þótt hún hafi samt auðvitað oft 

verið raunverulega veik. 
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       Þessi óhefðbundnu tjáskipti sem koma að gagni við að láta í ljós óskir og þarfir þeirra sem 

ekki geta tjáð sig með orðum eru til marks um  mikilvægi 21. greinar samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk, þar sem segir meðal annars  að  aðildarríkin skulu gera allar 

viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að fatlað fólk geti nýtt sér rétt sinn til tjáningar- og 

skoðanafrelsis, þ.m.t. frelsi til að leita eftir, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum, til 

jafns við aðra, m.a. með því að viðurkenna og stuðla að notkun táknmáls, blindraleturs, bættra 

og óhefðbundinna samskipta og samskiptaleiða, -aðferða og -forms, að eigin vali fatlaðs fólks 

þegar opinber samskipti fara fram (Velferðarráðuneytið, 2007). 

4.3 Aðstandendasamstarf 

       Í lífssögu Láru kemur það glöggt fram hvað það er mikilvægt að eiga góða aðstandendur 

að. Eins og fram kemur í lífssögunni er stór hluti af þeim góða árangri sem hún hefur náð 

fjölskyldu hennar að þakka, sem hefur aðstoðað hana frá upphafi og borið hag hennar fyrir 

brjósti. 

       Í sögu móðurinnar kemur mikilvægi aðstandendasamstarfs mjög skýrt fram. Bæði segir 

móðirin það sjálf að hún telji aðstandendasamstarf mikilvægt en einnig kemur fram í 

frásögninni að móðirin og öll fjölskyldan hafa átt farsælt samstarf við heilbrigðisstarfsfólk og 

félagsþjónustu og dóttirin virðist, í framhaldi af því, hafa fengið mjög góða þjónustu. Hluti af 

því er eflaust það jákvæða viðhorf sem foreldrarnir tileinkuðu sér strax í upphafi. Í stað þess 

að barma sér yfir hlutskipti sínu og dótturinnar byrjuðu þau strax með aðstoð ættingja og vina, 

auk heilbrigðisstarfsfólk að búa í haginn fyrir dótturina til að hún gæti átt gott og innihaldsríkt 

líf. Þetta er í samræmi við það sem komið hefur fram í bæði íslenskum og erlendum 

rannsóknum á undanförnum árum að það sé mikilvægt fyrir fólk með þroskahömlun að hafa 

ættingja og vini að treysta á, til að aðstoða þau við að öðlast og halda í sjálfstæði og ýmis 

réttindi, en líka við að gæta að heilsu þeirra og styðja þau til þáttöku í samfélaginu og ýta undir 

valdeflingu þeirra (Margrét Steiney Guðnadóttir, 2018; Disability Services Commissioner, 

2014). 

       Jákvætt viðhorf aðstandenda Láru á eflaust líka sinn þátt í því að samstarf við starfsfólk 

hefur verið gott. Móðirin er persónulegur talsmaður dótturinnar og er inni í hennar málum og 

alltaf til taks en það eru starfsmenn sem sjá um daglega umönnun. Móðirin mætir á flesta 

fundi en ekki alla. Þegar dóttirin fer til læknis þá kemur móðir hennar ekki alltaf með heldur 

fer dóttirin án hennar og svo er móðirin upplýst.  Aðstandendur treysta starfsfólki og 

stjórnendum til að sinna sínum málum út frá þörfum dóttur sinnar og ef þau eru ekki sátt með 

eitthvað og upplifa að dóttir þeirra er ekki sátt þá ræða þau við stjórnendur um málið. 

       En þessi góði árangur verður enn fremur til í tengslaneti af stuðningi sem nær að dafna vel 

innan velferðarkerfis sem byggist á hugmyndum um jafnrétti og borgaraleg réttindi allra. Við 
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slíkar kringumstæður skapast grundvöllur til að leggja áherslu á samspil umhverfis og fatlaðs 

fólks og líta svo á að fötlun sé aðstæðubundin og hafi áhrif á líf fólks í sumum aðstæðum en 

ekki öðrum. Fötlun sé afstæð og ráðist að miklu leyti af umhverfinu (Sigrún Þ. Broddadóttir og 

Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015).  Þetta kemur heim og saman við að það sem helst einkennir 

hugmyndir um aðstæðubundið sjálfræði er að litið er á persónulegt sjálfræði sem hæfni sem 

við þróum með okkur og er í stöðugri mótun í samspili við umhverfi okkar. (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2014). 

4.4 Lokaorð 

       Heilt á litið virðist þessi saga sem birt var hér á undan gefa góðan vitnisburð um að 

aðstæðubundið sjálfræði geti átt sér stað við okkar þjóðfélagsaðstæður og borið góðan 

árangur, jafnvel þegar um umtalsverða fötlun er að ræða. Lára þarf mikinn stuðning í daglegu 

lífi og tjáir sig með óhefðbundnum hætti en samt hefur hún talsvert sjálfræði, eins og fram 

kemur í lífssögu hennar, sem birtist til dæmis í því að hún getur búið í íbúð út af fyrir sig, með 

stuðningi. Það eru þó vissulega til önnur dæmi um fatlaða einstaklinga þar sem hlutirnir hafa 

ekki gengið eins vel fyrir sig. Kannski er vert að muna að  aðstæðubundið sjálfræði er einmitt 

bundið við aðstæður og þess vegna ekki víst að það virki alltaf jafn vel.  Ástæðurnar geta verið 

ýmsar en það er ljóst að ein mikilvæg ástæða er sú að ekki ríkir sátt um að slíkt sjálfræði sé 

eða eigi að vera mögulegt í öllum tilvikum. 

        Sumir - og þar á meðal má finna ýmsa starfsmenn á stofnunum fyrir fatlað fólk - eru þeirrar 

skoðunar að fatlað fólk sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi sé ekki fært um að ráða sínum 

málum sjálft heldur þurfi fyrst og fremst að veita því góða umönnun. Þetta er eflaust oft sagt 

af góðum hug en á sér rætur í rótgrónum viðhorfum til fatlaðs fólks sem enn eimir eftir af frá 

fyrri tímum. Það þarf því ekki síst hugarfarsbreytingu til að kveða niður það vanmat á fötluðu 

fólki sem enn er til staðar þótt margt í aðbúnaði þess hafi þokast til betri vegar. En auk þess 

hefur komið fram að menntun og fræðslu er oft ábótavant hjá starfsfólki sem vinnur með 

fötluðu fólki og getur jafnvel orðið til þess að sumir starsmenn leggi sig ekki nóg eftir því að 

skilja þá sem tjá sig á óhefðbundinn hátt (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). Það er því verk að 

vinna að auka menntun og fræðslu meðal starfsfólks. Þar að auki mætti oftar fá aðstandendur 

og starfsfólk til að vinna saman í teymum til að stuðla að því að allir sem bera hag fatlaðs fólks 

fyrir brjósti vinni að sama marki. 

        Að  mínu mati er  einn af lykilþáttum í því að efla stuðning við fatlað fólk við það að taka 

eigin ákvarðanir að fræða samfélagið almennt um mikilvægi slíks. Koma þarf inn umfjöllum 

um mannréttindi og rétt fatlaðs fólks til ákvörðunartöku á öll skólastig. Einnig þarf að vera 

fræðsla fyrir fagstéttir s.s. lögfræðinga, lækna, hjúkrunarfræðinga og félagsráðgjafa um 

hugmyndafræðina af baki studdri ákvörðunartöku, því þessar fagstéttir eru í lykilhlutverki við 
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að veita aðstandendum ráðgjöf um hvort fatlaður einstaklingur fái að ráða sínu lífi sjálfur eða 

hvort nauðsynlegt teljist að svifta hann lögræði.  Með því að veita fræðslu í samfélaginu um 

rétt fatlaðs fólks til studdrar ákvörðunar er verið að ýta undir að hinn fatlaði einstaklingur geti 

viðhaldið einstaklingsrétti sínum sem borgari í þjóðfélaginu og lifað sjálfstæðu lífi.  Það eru 

almenn mannréttindi sem allir þegnar landsins eiga rétt á. 
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