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Ágrip 

Óhætt er að segja að heimsfaraldur COVID-19 hafi haft áhrif á líf flestra ef ekki allra. Markmið 

mitt með þessari ritgerð er að varpa ljósi á þær breytingar sem urðu á starfi þroskaþjálfa á 

heimilum fatlaðs fólks í kjölfar heimsfaraldursins. Ritgerðin er í tveimur hlutum, í fyrri 

hlutanum fer ég yfir fræðilegar heimildir og sögulega þróun bæði í málefnum fatlaðs fólks og 

á störfum þroskaþjálfa og greini frá hlutverkum þroskaþjálfa á heimilum fólks. Í seinni hluta 

ritgerðinnar segi ég frá COVID-19 og þeim afleiðingum sem heimsfaraldurinn hafði í för með 

sér og mun ég greina frá viðtölum sem ég tók við tvo þroskaþjálfa sem störfuðu sem 

forstöðumenn á heimilum fatlaðs fólks í mars árið 2020 þegar heimsfaraldurinn gerði fyrst vart 

við sig hér á landi.  

Frá því að þroskaþjálfar byrjuðu að starfa á heimilum fatlaðs fólks hefur aðaláhersla 

starfsins verið að efla sjálfstæði og samfélagsþátttöku og tryggja mannréttindi. Með tilkomu 

COVID-19 umturnaðist starfið og þeirra helsta markmið varð að halda fólki sem mest heima. 

Það er vandmeðfarið að útskýra fyrir fólkinu hvers vegna er verið að stöðva einfaldar athafnir 

daglegs lífs sem þau eru vön að fá hvatningu og stuðning við, eins og að mæta til vinnu eða 

fara út í búð. Það þarf að nálgast þessar breytingar á nærgætinn hátt en þrátt fyrir erfiða tíma 

eru báðir þroskaþjálfarnir sammála um að starfið hafi gengið vonum framar og margt gott hafi 

komið út úr heimsfaraldrinum.  

Lítið hefur verið skrifað um áhrif COVID-19 á störf þroskaþjálfa þar sem viðfangsefnið er 

tiltölulega nýtilkomið. Mikilvægt er að deila þeirri reynslu sem þroskaþjálfar hafa öðlast á 

þessum fordæmalausu tímum. Þannig er hægt að byggja á henni ef svipaðir tímar eiga sér stað 

aftur og læra margt af þeim neikvæðu og jákvæðu áhrifum sem heimsfaraldurinn hafði í för 

með sér og nýta áfram í störfum þroskaþjálfa. 
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Formáli 

Ég hef starfað sem stuðningsfulltrúi á heimili fatlaðs fólks í rúm fimm ár og stefni á að starfa á 

þeim vettvangi áfram eftir útskrift. Ég hef fengið frábær tækifæri til að fylgjast með mjög 

færum þroskaþjálfum í starfi mínu sem stuðningsfulltrúi sem hafa gefið mér góða innsýn í störf 

sín. Efni ritgerðarinnar valdi ég til þess að dýpka sýn mína enn frekar á störfum þroskaþjálfa á 

heimilum fatlaðs fólks. Þetta verkefni er skrifað í miðjum heimsfaraldri COVID-19 og spratt 

þannig upp sú hugmynd að fjalla um þau áhrif sem heimsfaraldurinn hafði í för með sér. Ég vil 

þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma og deila með mér þeirra reynslu og Sóleyju 

Ösp Vilhjálmsdóttur frænku minni fyrir yfirlestur á verkefni mínu. Samnemandi og vinkona mín 

Berglind Brynjarsdóttir fær sérstakar þakkir þar sem hún hefur staðið mér við hlið sem klettur 

í gegnum allt námið. Einnig vil ég þakka manninum mínum Darra Strand Óttarssyni og 

fjölskyldunni minni allri fyrir ómetanlegan stuðning og aðstoð, þá sérstaklega foreldrum 

mínum sem í gegnum tíðina hafa verið stoð mín og stytta í einu og öllu sem ég tek mér fyrir 

hendur. 

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, 12.maí 2021 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Í gegnum tíðina hafa orðið miklar breytingar á störfum þroskaþjálfa, hvort sem þeir starfa á 

heimilum fatlaðs fólks, skólum, hjúkrunarheimilum eða á öðrum vettvangi. Þroskaþjálfar þurfa 

að endurmeta og þróa starf sitt í takt við þær samfélagslegu breytingar sem eiga sér stað og 

hugmyndafræði starfsstéttarinnar byggist helst á því að tryggja frelsi, mannréttindi og 

sjálfsákvörðunarrétt fatlaðs fólks samkvæmt núgildandi siðareglum, lögum og reglugerðum 

(Læknisembættið, e.d.; Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015).  

Að undanförnu höfum við upplifað tíma þar sem miklar samfélagslegar breytingar hafa átt 

sér stað á mjög skömmum tíma vegna samkomutakmarkana, lokana á landamærum og 

annarra róttækra aðgerða stjórnvalda til þess að hefta útbreiðslu COVID-19. Það er óhætt að 

segja að heimsfaraldurinn hafi snert líf flestra, þá sérstaklega viðkvæmustu hópa samfélagsins, 

eldri borgara og einstaklinga með undirliggjandi sjúkdóma. Margir þeirra sem búa í 

búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk eru með undirliggjandi sjúkdóma og hafði faraldurinn þar af 

leiðandi mikil áhrif á þann hóp samfélagsins. Það er á tímum sem þessum þar sem störf 

þroskaþjálfa geta orðið mjög krefjandi vegna þeirra miklu og hröðu breytinga sem eiga sér stað 

á starfinu. 

Markmið mitt með þessu lokaverkefni er að varpa ljósi á þau áhrif sem COVID-19 hafði á 

störf þroskaþjálfa á heimilum fólks. Til þess að svara því skoða ég fyrst fræðilega og sögulega 

þætti sem hafa áhrif á störf þroskaþjálfa í dag og greini frá lögum og reglugerðum sem þeir 

starfa eftir. Einnig tók ég viðtöl við tvo þroskaþjálfa sem báðir störfuðu sem forstöðumenn á 

heimilum fatlaðs fólks í mars árið 2020 þegar samkomutakmarkanir voru fyrst settar á. Sú 

hugmynd að skrifa um efnið kviknaði við störf mín sem stuðningsfulltrúi á heimilum fatlaðs 

fólks. Það er dýrmætt að skrifa um og skjalfesta sögulega tíma sem þessa. Lítið hefur verið 

skrifað um efnið þar sem það er nýtilkomið og því tel ég mikilvægt að miðla reynslu 

þroskaþjálfa og skoða áhrif og afleiðingar heimsfaraldursins á störf þeirra.  

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm megin kafla og er hver kafli með nokkra undirkafla. Í öðrum 

kafla, í framhaldi af inngangi, fjalla ég um sögulega þróun í málefnum fatlaðs fólks á Íslandi, 

þar fer ég meðal annars yfir mannkynsbótarstefnuna og læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun 

og segi frá sögu þroskaþjálfastéttarinnar. Síðan mun ég segja frá því hvernig viðhorf í garð 

fatlaðs fólks þróaðist með árunum og störf þroskaþjálfa í takt við það. Í þriðja kafla segi ég frá 

námi og störfum þroskaþjálfa. Þar fer ég yfir siðareglur þroskaþjálfa, starfskenningu og 

fagmennsku stéttarinnar og segi frá samningi Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks. 

Ég sný mér svo að störfum þroskaþjálfa á heimilum fatlaðs fólks og þar kem ég inn á lög og 

reglugerðir sem þroskaþjálfar starfa eftir, rýni nánar í samning Sameinuðu þjóðanna og segi 
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frá einstaklingsmiðaðri þjónustu og þjónandi leiðsögn. Fjórði kafli beinist að COVID-19 og þeim 

takmörkunum sem veiran hafði í för með sér hér á landi. Ég fer stuttlega yfir hvað COVID-19 

er og hvar og hvenær veiran fór að greinast í fólki. Þar mun ég einnig segja frá viðtölum sem 

ég tók við tvo þroskaþjálfa sem störfuðu sem forstöðumenn á heimilum fatlaðs fólks þegar 

COVID-19 byrjaði að greinast og harðar sóttvarnaraðgerðir tóku fyrst gildi hér á landi. Í fimmta 

kafla greini ég frá niðurstöðum viðtalanna, þeim lærdómi sem draga má fram og í sjötta og 

síðasta kaflanum enda á nokkrum lokaorðum.  
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2 Sagan 

Í þessum kafla fjalla ég um sögu fatlaðs fólks ásamt sögu þroskaþjálfastéttarinnar, en saga 

fatlaðs fólks á Íslandi helst í hendur við sögu þroskaþjálfastéttarinnar. Ég fjalla um 

mannkynsbótarstefnuna og læknisfræðilegan skilning á fötlun, ég segi frá sögu 

þroskaþjálfastéttarinnar og hvernig viðhorf í garð fatlaðs fólks hefur þróast í gegnum árin.  

Staða fatlaðs fólks hefur alla tíð mótast af þeim samfélagslegu viðhorfum sem eru ríkjandi 

í garð þeirra hverju sinni. Þroskaþjálfastéttin hefur frá upphafi litið á sig sem bandamenn 

fatlaðs fólks í baráttu fyrir breyttum samfélagslegum viðhorfum og auknum mannréttindum. 

Þroskaþjálfastéttin hefur þróast í takt við þær samfélagslegu breytingar sem hafa átt sér stað 

og í dag er mannréttindanálgun undirstaða í námi og störfum þroskaþjálfa. Sú nálgun sem 

birtist í störfum þeirra er að auka lífsgæði fatlaðs fólks og þá ekki síst með því að aðstoða það 

til fullgildrar samfélagsþátttöku (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015).  

2.1 Mannkynsbótarstefna og læknisfræðilegur skilningur á fötlun 

Við upphaf 20. aldar var það mannkynsbótarstefnan og læknisfræðilegur skilningur á fötlun 

sem höfðu mikil áhrif á viðhorf til fatlaðs fólks og stöðu þess í samfélaginu. 

Mannkynsbótarstefnan leiddi til stofnanavæðingar og einangrunar fatlaðs fólks þar sem það 

bjó í langan tíma við óviðunandi aðstæður (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Talið var 

að einstaklingar með geðsjúkdóma, þroskahömlun eða annarskonar fötlun væru gallaðir og 

mögulega smitandi og að þessir gallar gengju í erfðir. Ófrjósemisaðgerðir voru heimilar með 

lögum (nr. 16/1938) á þessum hópi og voru þær oft skilyrði fyrir fatlaðar konur til þess að fá 

að flytja af stofnun yfir á sambýli (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, o.fl., 2013).  

Læknisfræðilegur skilningur á fötlun var ríkjandi á vesturlöndum á 19. og 20. öld og áhrif 

hans má greina enn þann dag í dag þar sem litið er svo á að fötlun sé galli eða óheilbrigði. 

Talið var nauðsynlegt að greina líkamlegt og andlegt ástand einstaklings út frá 

læknisfræðilegum skilningi og veita ráðgjöf, endurhæfingu og meðferð út frá þeirri greiningu. 

Alltof oft var meðferðin sem talin var best fyrir einstaklinginn sú að fjarlægja hann úr 

samfélaginu, koma honum fyrir inni á stofnun og þannig aðgreina hann frá ófötluðu fólki. 

Segja má að læknisfræðilegur skilningur sé að vissu leyti enn ríkjandi í samfélaginu þar 

sem ennþá tíðkast að notast sé við heilbrigði sem andstöðu þess að vera fatlaður og ennþá 

er notast við læknisfræðilegar greiningar til að meta skerðingar og þjónustuþarfir fatlaðra 

einstaklinga (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, o.fl., 2013). 

Fyrsta stofnuninn fyrir fatlað fólk hér á landi voru Sólheimar í Grímsnesi sem hófu 

starfsemi sína árið 1930. Sesselja Sigmundsdóttir stofnaði Sólheima sem heimili fyrir fötluð 

og umkomulaus börn árið 1930. Sólheimar voru í anda þeirra sjónarmiða sem voru ríkjandi á 

þessum tíma, staðsett fjarri þéttbýli til þess að vernda þá sem dvöldu þar frá umheiminum og 
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eins að vernda samfélagið frá fötluðu fólki sem á þeim tíma var ekki talið passa inn. Áður en 

lög um fávitahæli (nr. 18/1936) tóku gildi voru engin lög til sem gerðu ráð fyrir þjónustu við 

fólk með þroskahömlun og féll þessi hópur fólks því undir lög um fátæka og vanheila. Tilkoma 

þessara nýju laga (nr. 18/1936) voru mikil tímamót þar sem þau mörkuðu upphaf laga um 

þjónustu við fatlað fólk, en einnig mörkuðu þessi lög upphaf stofnanavæðingar hér á landi. Fá 

úrræði voru í boði fyrir fatlað fólk þegar lög um fávitahæli (nr. 18/1936) tóku gildi, en í þeim 

lögum var gerð krafa um að ríkið ræki sólarhringsstofnun. Vegna fjárskorts var það þó ekki fyrr 

en árið 1944 sem fyrsta opinbera stofnunin hóf starfsemi sína. Það ár voru Kleppjárnsreykir í 

Borgarfirði stofnaðir og voru þeir starfræktir til ársins 1958. Kleppjárnsreykir voru ætlaðir fólki 

með þroskahömlun en þegar stofnunin lokaði voru vistmenn fluttir á Kópavogshælið, þar sem 

saga þroskaþjálfa hófst (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

2.2 Upphaf þroskaþjálfastéttarinnar 

Kópavogshælið tók til starfa árið 1952. Á Kópavogshæli voru vistuð bæði börn og fullorðnir og 

margir hverjir dvöldu þar í mörg ár. Kópavogshæli var lang fjölmennasta vistunarstofnun 

landsins. Á meðan það var starfrækt dvöldu þar í heildina 180 börn í skemmri eða lengri tíma. 

Þeir sem dvöldu þar áttu rétt á því að fá aðhlynningu, kennslu, þjálfun og vinnu við hæfi, öll sú 

starfsemi fór fram innan veggja Kópavogshælis og má segja að þar hafi verið heilt samfélag út 

af fyrir sig (Þorvaldur Kristinsson, 2015; Forsætisráðuneytið, 2016).  

Erfiðlega gekk að fá starfsmenn á Kópavogshælið, það var skilgreint sem 

heilbrigðisstofnun og var því reynt að fá hjúkrunarfræðinga til starfa, en þeir sóttust ekki í störf 

þar nema til þess að sinna stjórnunarstöðum. Ákveðið var að stofna skóla sem sérmenntaði 

fólk í umönnun þeirra einstaklinga sem dvöldu þar. Skólinn var fyrsti vísir að menntun 

þroskaþjálfa og var hann nefndur Gæslusystraskólinn. Nemendur skólans fengu 

starfsheitið gæslusystur eftir útskrift. Nemendur voru í vinnu og námi á sama tíma og störfuðu 

eftir þáverandi lögum um fávitahæli (nr. 18/1936) og lögðu mikinn metnað í að sinna 

umönnun þeirra einstaklinga sem dvöldu á Kópavogshælinu. Árið 1960 útskrifuðust fyrstu 

gæslusysturnar en þeim var samkvæmt fávitalögum ætlað að starfa að gæslu og umönnun 

,,fávita“. Gæslusystur stofnuðu félag árið 1965 og kröfðust þess að störf þeirra yrðu 

viðurkennd og að kjör fatlaðs fólks yrðu bætt. Þroskaþjálfaskóli Íslands var stofnaður árið 1971 

og var ári síðar gerð breyting á starfsheiti gæslusystra yfir í þroskaþjálfa, þar sem ekki var talið 

lengur við hæfi að kalla starfstéttina gæslusystur (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

2.3 Breytt viðhorf 

Á áttunda og níunda áratug 20. aldar átti sér stað jákvæð þróun í málefnum fatlaðs fólks en þá 

kom fyrst fram hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku og er það 

hugmyndafræðin sem sést í lögum og reglugerðum um málefni fatlaðs fólks undir lok áttunda 



   
 

11 

áratugsins og byrjun níunda ártugsins. Hugmyndafræðin um eðlilegt líf lagði upp með að 

einstaklingar með þroskahömlun ættu að fá að lifa eðlilegu lífi í samfélagi fyrir alla. Þetta voru 

mikil tímamót í baráttu fatlaðs fólks þá sérstaklega fólks með þroskahömlun þar sem fram að 

þessu hafði þessum hópi samfélagsins verið haldið frá almenningi og var fólki talin trú um að 

það væri þeim og samfélaginu fyrir bestu. Með tilkomu þessarar nýju hugmyndafræði hófst 

niðurlagning stofnana, en algengast var að fólkið sem bjó þar flytti á sambýli (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Hugmyndafræðin um eðlilegt líf er þó talin vera úrelt í dag og hefur 

verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki tekist að uppfylla þau loforð um fulla samfélagslega þátttöku 

sem lagt var upp með. Það eitt að loka stofnunum leysti ekki vandann sem fatlað fólk hafði 

staðið frammi fyrir í mörg ár (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). 

2.3.1 Fötlunarfræði, félagslegt sjónarhorn á fötlun, sjálfstætt líf og NPA 

Á níunda áratug síðustu aldar kom fram ný fræðigrein, fötlunarfræði, sem hefur haft töluverð 

áhrif á viðhorf til fatlaðs fólks. Fötlunarfræðin á rætur sínar að rekja til félagsvísinda, heimspeki 

og þróunar velferðarríkja eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk. Fötlunarfræðingar leitast við að 

svara því hvernig samfélagið í heild sinni geti aðlagað sig að þeim fjölbreytta hóp fólks sem býr 

saman í samfélaginu. Áherslur og sjónarhorn innan fötlunarfræðanna eru margvísleg og 

mismunandi. Það sem einkennir þó áherslur innan þeirra er andóf gegn hinum hefðbundna 

skilningi á fötlun og tenging við félagsleg sjónarhorn á fötlun. Félagsleg sjónarhorn litu þó 

dagsins ljós áður en fötlunarfræðin varð að formlegri fræðigrein en þau komu fyrst fram á 

áttunda áratug síðustu aldar eða á svipuðum tíma og hugmyndafræðin um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku kom fram. Félagsleg sjónarhorn líta á fötlun í menningarlegu og félagslegu 

samhengi. Þessi sjónarhorn hafa það í för með sér að áherslan er ekki lengur á að aðlaga fatlað 

fólk að samfélaginu heldur að aðlaga samfélagið að fötluðu fólki. Á þessum tíma urðu til 

öflugar baráttuhreyfingar fatlaðs fólks sem krafðist jafnréttis og samfélagsþátttöku á pari við 

aðra. (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Dóra S. Bjarnason, 2001). 

Eitt af þeim félagslegu sjónarhornum sem hafa verið að þróast er félagslega líkanið á 

fötlun. Það þarf ekki að leita langt aftur í tímann til að sjá það svart á hvítu að sjálfstæði fatlaðs 

fólks hefur í gegnum tíðina verið takmarkað með hindrunum í samfélaginu, ofbeldi, kúgun og 

mismunun. Breska félagslega líkanið er eitt af þeim félagslegu líkönum sem var hvað 

róttækast. Líkanið gerir skýran greinamun á hugtökunum skerðing og fötlun. Litið er svo á að 

fötlunin sé vegna umhverfishindrana eins og lélegs aðgengis, skorti á sömu möguleikum og 

aðrir til menntunar, atvinnu, fjölskyldulífs o.s.frv. Það er því umhverfið sem fatlar fólk en ekki 

skerðingin sem er hinn líffræðilegi þáttur. Þó að skiptar skoðanir hafi verið um breska 

félagslega líkanið hefur það breytt viðhorfum til fatlaðs fólks og fötlunar (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). 
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Á svipuðum tíma og hugmyndafræðin um eðlilegt líf var í umræðunni spratt upp 

hugmyndafræðin um sjálfstætt líf. Sú hugmyndafræði á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna, 

en í dag er hugmyndafræðin lögð til grundvallar víða í hinum vestræna heimi og þar með talið 

á Íslandi. Grunnurinn að hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf er sá að hver einasti einstaklingur 

geti tekið eigin ákvarðanir og eigi rétt á því að hafa stjórn á öllum sviðum eigin lífs. Kjarni 

hugmyndafræðinnar er sá að fatlað fólk ákveði og velji alfarið hvernig þjónustu það þarfnast 

og fær, hver veitir hana, hvenær og hvar hún er veitt. Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) 

er dæmi um þjónustu þar sem þjónustuþeginn ráðstafar og stjórnar alveg sjálfur. Þjónustan 

virkar þannig að notandinn fær beingreiðslur sem hann ráðstafar sjálfur til þess aðila sem hann 

vill kaupa sína þjónustu af (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010).  

2.4 Samantekt 

Ljóst er að miklar breytingar hafa orðið á störfum þroskaþjálfa og með róttækri byltingu og 

vitundarvakningu hefur viðhorf í garð fatlaðs fólks batnað til muna. Unnið er markvisst að því 

að enda stofnanavæðingu og að hætt verði að líta á fötlun sem sjúkdóm. Í dag er 

hugmyndafræðin um sjálfstætt líf ríkjandi í flestu starfi með fötluðu fólki og lögð er áhersla á 

NPA. Tilkoma samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var mikill sigur í baráttu 

fatlaðs fólks, en honum segi ég frá í næsta kafla. 
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3 Störf þroskaþjálfa í dag 

Í þessum kafla mun ég fjalla um þroskaþjálfanámið eins og það er í dag. Ég mun einnig gera 

grein fyrir starfskenningu starfsstéttarinnar og siðareglum, segja frá lögum og reglugerðum 

sem starfað er eftir, og fjalla um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

3.1 Námið  

Þroskaþjálfanámið er í dag þriggja ára, 180 eininga nám á háskólastigi og til þess að öðlast 

starfsréttindi þarf að auki viðbótardiplómu sem aðeins þeir sem útskrifast með fyrstu einkunn 

(meðaltal 7,25) öðlast rétt á að taka. Í heildina þarf þar af leiðandi að ljúka fjögurra ára 

háskólanámi til þess að fá starfsréttindi sem þroskaþjálfi (Háskóli Íslands, e.d.). 

Námið á að undirbúa nemendur til þess að starfa á jafnréttisgrunni og að öðlast hæfni til 

þess að fjarlægja samfélagslegar hindranir sem koma í veg fyrir að einstaklingar njóti fullra 

mannréttinda. Nemendur öðlast einnig hæfni og þekkingu til þess að veita alhliða þjónustu og 

ráðgjöf til þess að styðja við sjálfræði, fullgilda samfélagsþátttöku, mannréttindi og lífsgæði 

þeirra sem þurfa stuðning einhvern tímann á lífsleiðinni, hvort sem það er í skemmri eða lengri 

tíma (Háskóli Íslands, e.d.). 

3.2 Starfskenning þroskaþjálfa og siðareglur 

Starfskenning þroskaþjálfa byggir á siðareglum, lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 

og reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi. 

Sameiginlegir þræðir í starfskenningu þroskaþjálfa endurspegla það sem þroskaþjálfar standa 

fyrir og hver grunnur og hugmyndafræði þorskaþjálfa er. Starfskenningin er bæði persónuleg 

og fagleg, hún hefur það að markmiði að tryggja mannhelgi, jafnan rétt og virðingu fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti þeirra einstaklinga sem þroskaþjálfar þjónusta, auk þess að hvetja til 

fullrar samfélagsþátttöku þeirra. Þegar talað er um að starfskenning sé persónuleg er horft til 

persónulegra gilda og markmiða þroskaþjálfans, viðhorfa hans og reynslu. Faglega hefur 

þroskaþjálfinn að leiðarljósi reglugerðir, siðareglur og gildandi lög um þjónustu við fatlað fólk 

með langvarandi stuðningþarfir (nr. 38/2018). Þannig blandast saman fagleg og persónuleg 

starfskenning. Þroskaþjálfun byggir á fjölbreyttum fræðilegum grundvelli sem leggur áherslu 

meðal annars á félags-, uppeldis-, heilbrigðis-, sál- og siðfræði. Einnig er réttindagæsla og 

réttindabarátta stór þáttur í starfi þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d; Vilborg 

Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). 

Þroskaþjálfar starfa sem fagaðilar á fjölbreyttum sviðum samfélagsins og starfa með fólki 

á öllum aldri. Með þeim samfélagslegu breytingum sem hafa átt sér stað í málaflokkum fatlaðs 

fólk í gegnum tíðina hefur hugmyndafræðin um málefni fatlaðs fólks breyst mikið til hins betra. 

Það er partur af fagmennskunni að stunda endurmenntun reglulega til þess að fylgja þeim 
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hugmyndarlegu nálgunum sem ríkja á hverjum tíma. Þrátt fyrir þessar miklu breytingar á 

síðustu áratugum hefur kjarni og starfskenning þroskaþjálfastéttarinnar alltaf verið sú sama, 

að standa vörð um réttindi og virðingu fatlaðs fólks. Fagmennska þroskaþjálfa byggir á 

sameiginlegum siðgæðum og viðurkenndri sérþekkingu sem einkennist af hugmyndum um 

sjálfstæði, mannréttindi, virðingu og að bæta lífsgæði einstaklinga (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Kristín Lilliendahl, 2015). 

Siðareglur fyrir þroskaþjálfastéttina voru gefnar út fyrst árið 1991 og voru endurskoðaðar 

árið 2016. Þær eru einn þáttur í faglegri starfskenningu þroskaþjálfa eins og fjallað var um hér 

að ofan. Markmiðið með siðareglum starfsstétta er að samræma störf, efla fagmennsku og 

auka fagvitund. Þannig verður auðveldara fyrir fagfólk að takast á við þær siðferðislegu 

klemmur sem þau standa frammi fyrir í starfi. Í siðareglum þroskaþjálfa kemur fram hvaða 

skyldur og ábyrgð þroskaþjálfar gegna í starfi sínu og eru þær ákveðinn rammi til þess að fylgja 

eftir fagmennsku stéttarinnar. Með því að fylgja starfskenningu og virða siðareglur sýna 

þroskaþjálfar fagmennsku sem nýtist til þess að aðstoða fatlaða einstaklinga við að takast á 

við athafnir daglegs lífs á þeirra forsendum, passa hagsmuni og gæta mannréttinda þeirra með 

samning Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks að leiðarljósi (Páll Skúlason, 1990; 

Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

3.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Markmið samningsins er að tryggja grundvallarfrelsi og jöfn mannréttindi fatlaðs fólks og 

leggur hann áherslu á bann við mismunun á grundvelli fötlunar og að fötluðu fólki sé tryggð 

réttarvernd gegn mismunun. Sameinuðu þjóðirnar sjá um eftirlit og fylgjast með 

framkvæmdum í málefnum fatlaðs fólks hjá þeim þjóðum sem hafa undirritað samninginn. 

Hverju og einu aðildarríki sem hefur undirritað samninginn ber skylda til að senda inn skýrslu 

á að minnsta kosti fjögurra ára fresti um gang mála varðandi innleiðingu samningsins í þeirra 

landi. Þriðja grein samningsins segir til um almennar megin reglur samningsins, þar fyrst á blaði 

er „virðing fyrir meðfæddri göfgi, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin 

ákvarðanir, og sjálfstæði þeirra“ (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Með því að undirrita og fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna viðurkenna aðildarríkin þá 

staðreynd að fatlað fólk hafi ekki fengið sömu tækifæri og aðrir í gegnum tíðina. Samningur 

Sameinuðu þjónanna um réttindi fatlaðs fólks var samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna árið 2006 og var undirritaður fyrir hönd Íslands þann 30. mars árið 2007. Það eitt að 

undirrita samninginn hefur ekki í för með sér að stjórnvöld séu skuldbundin til þess að efna 

samninginn heldur er það yfirlýsing um vilja til þess. Samningurinn var fullgildur 20. september 

2016 en þrátt fyrir fullgildingu fá þjóðréttarsamningar ekki lagagildi nema gripið sé til sérstakra 

aðgerða til viðbótar við fullgildingu sem veiti samningum lagagildi. Stefnt var á að lögfesting 
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yrði á samninginum fyrir 13. desember 2020 (þingskjal nr. 149/2018-2019). Lögfesting á 

samningum hef ekki verið samþykkt á þingi en málið var tekið fyrir síðast í október 2020. Þá 

var málið ekki komið á þingmálaskrá og sagði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra „Ég veit að 

þetta hefur tekið tíma því þetta er töluvert flókið og hvort heimsfaraldur hafi eitthvað tafið 

fyrir því verkefni kann ég ekki að útskýra en ég veit að það hefur verið einhver vinna í gangi. 

Ég skal kanna það hvort við eigum von á slíku frumvarpi á þessu þingi því ég hef í raun og veru 

ekki haldbærar skýringar á því af hverju þetta er ekki á þingmálaskrá.“ (Ingvar Þór Björnsson, 

2020). 

Samningurinn byggir á mannréttindaskilningi á fötlun, hugtök eins og virðing, jafnrétti og 

mannréttindi eiga sterka stoð í samningnum sem samrýmist störfum þroskaþjálfa. Í 12. grein 

er fjallað um réttarstöðu fatlaðs fólks til jafns við aðra, sjálfsákvörðunarrétt þeirra og að fatlað 

fólk skulu vera beinir þátttakendur í eigin réttindabaráttu og réttarvernd. Samningurinn hefur 

áhrif á nálgun þroskaþjálfa í starfi og ýtir enn frekar undir mannréttindanálgun. Sem dæmi má 

nefna þá auknu áherslu sem er á hugmyndafræði um sjálfstætt líf og að fatlað fólk sé sjálft 

virkt í að stýra sinni eigin þjónustu. Þroskaþjálfastéttin þarf að aðlaga störf sín út frá 

samningnum og í því felst meðal annars að leggja áherslu á að fatlað fólk eru ekki 

skjólstæðingar þroskaþjálfa eða annarra fagstétta heldur vinnuveitendur þeirra (Auður 

Finnbogadóttir, 2012). Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf sem fjallað var um í kaflanum hér að 

ofan á einnig sterka stoð í samningi Sameinuðu þjóðanna og fjallar 19. grein samningsins um 

það. Baráttusamtök út um allan heim hafa bent á að ekki sé hægt að uppfylla skilyrði 

samningsins án þess að taka upp stuðningsaðgerðir eins og NPA sem var fjallað um í kafla 2.3.1 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). 

Með því að hafa undirritað samning Sameinuðu þjóðanna viðurkenna aðildarþjóðirnar að 

huga þurfi betur að því að gæta grunn mannréttinda fatlaðs fólks eins og atvinnumöguleika, 

húsnæði, heilbrigðisþjónustu, bönn við mismunun, tryggja aðgengi og að lifa sjálfstæðu lífi og 

án aðgreiningar í samfélaginu. 

3.4 Lög og reglugerðir 

Það var stórt skref tekið í átt að því að framfylgja samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks þegar lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 

38/2018) tóku gildi. Markmið laganna er að fatlað fólk eigi kost á þeirri þjónustu og stuðningi 

sem þarf til þess að geta notið fullra mannréttinda til jafns við aðra og skapa þau skilyrði sem 

þarf til þess að geta lifað sjálfstæðu lífi á eigin forsendum. Í fyrsta sinn í íslenskum lögum er 

kveðið á um að fatlað fólk geti sótt um NPA sem er í samræmi við samning Sameinuðu 

þjóðanna um málefni fatlaðs fólks en hann leggur áherslu á sjálfstætt líf og NPA. 
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Annar mikilvægur þáttur í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir (nr. 38/2018) er hversu stórt hlutverk þroskaþjálfar leika. Fram kemur í 26. 

grein sömu laga að ,,Sveitarfélög skulu hafa á að skipa þroskaþjálfum til að starfa að verkefnum 

samkvæmt lögum þessum. Þar sem þörf krefur skal ráða félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, sálfræðinga 

og aðra sérfræðinga til starfa, og starfsfólk sem talar íslenskt táknmál.“ með þessu ákvæði er 

þroskaþjálfum ætlað mikilvægt hlutverk þegar kemur að því að þjónusta fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir. 

Einnig kemur fram í lögunum (nr. 38/2018) að óheimilt sé að skilyrða þjónustu fatlaðs fólks 

við tiltekið búsetuform. Í þeim er réttur fólks til þess að ákveða sjálft hvar og með hverjum það 

býr tryggður, og kveðið á um að herbergjasambýli skuli lögð niður. Í dag eru þó enn til nokkur 

herbergjasambýli. Með lögunum fylgir bráðabirgðaákvæði sem segir að fötluðu fólki sem býr 

á herbergjasambýlum skuli vera boðin önnur búsetuúrræði og í gildandi framkvæmdaráætlun 

í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021 er kveðið á um niðurlagningu þeirra. Það er 

vandmeðfarið að leggja slíkt búsetuform niður, það þarf alfarið að gera í samráði við þá 

einstaklinga sem búa þar, þeirra aðstandendur og starfsmenn. Margir sem búa í 

herbergjasambýli hafa búið saman í einhverja áratugi og tengjast því oft böndum sem erfitt 

væri fyrir þá að rjúfa. Byrjað er að færa herbergjasambýli yfir í íbúðakjarna og hefur það gengið 

vel (Regína Ásvaldsdóttir, 2019; lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018). 

Að leggja niður herbergjasambýli er í samræmi við það sem fram kemur í 19. 

grein samnings Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólk sem Ísland hefur undirritað. Sú 

grein fjallar um að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu. Þar segir að aðildarríkin 

eigi að veita fötluðu fólki tækifæri til þess að velja með hverjum og hvar þau búa og þeim sé 

ekki skylt að búa í sérstöku búsetuformi (samningur Sameinuðu þjóðanna 19. grein/2007). 

Þroskaþjálfastéttin er starfsstétt sem er í stöðugri þróun og það er ljóst að þegar kemur að 

þróun stéttarinnar og menntun hennar þarf að meta störf og nám út frá bæði samningi 

Sameinuðu þjóðanna ásamt nýjum áherslum um sjálfstætt líf þegar kemur að þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, en þroskaþjálfanámið í dag leggur einmitt mikla 

áherslu á þessa tvo hluti  (Háskóli Íslands, e.d.). 

3.5 Störf þroskaþjálfa á heimilum 

Störf þroskaþjálfa á heimilum fatlaðs fólks eru í samræmi við gildandi reglugerðir um þjónustu 

við fatlað fólk á heimili sínu (nr. 1054/2010) og er hlutverk þroskaþjálfa að leiðbeina 

einstaklingum og styðja við þá í daglegu lífi. Það krefst þess að þjónustan sé einstaklingsmiðuð 

til þess að koma til móts við þarfir hvers og eins (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Inni á heimilum 

fólks er starfað eftir reglugerðum um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu (nr. 1054/2010) og 
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lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningþarfir (nr. 38/2018) eins og fram 

hefur komið. Markmið reglugerðarinnar (nr. 1054/2010) er að fatlað fólk fái sérstakan 

stuðning og félagslega þjónustu til þess að búa þar sem því hentar og samkvæmt þeirri 

reglugerð skal taka mið af aðstæðum, óskum og þörfum fyrir þjónustu og skal þjónustan vera 

einstaklingsbundin, sveigjanleg og heildstæð. Markmið með þjónustunni sem veitt er sé að 

efla vald fólks yfir aðstæðum sínum og lífi, styrkja sjálfstraust, sjálfsímynd, félagslega stöðu, 

lífsgæði og sjálfsvirðingu. 

Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir því að í öllu starfi með fötluðu fólki sé notast við 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf en eins og fram kom í umfjölluninni um sjálfstætt líf hér að 

ofan er stærsti parturinn af hugmyndafræðinni að fá að ráða sinni þjónustu sjálfur og að 

þjónustan sé einstaklingsmiðuð. Að mati Reykjavíkurborgar er ein stærsta áskorun í starfi með 

fötluðu fólki að samhæfa verklag og viðhorf allra þeirra sem koma að störfum inná heimilum 

fatlaðs fólks. Þar koma fagaðilar inn, það er hlutverk þeirra að stuðla að breyttum viðhorfum í 

garð fatlaðs fólks með því að tryggja að allir starfi eftir sömu stefnu og miðla 

hugmyndafræðinni áfram. Einnig er mjög mikilvægt að fagaðilar þrói framtíðarsýn með 

starfsþróun og símenntun (Reykjavíkurborg, 2018).  

 

3.6 Einstaklingsmiðuð þjónusta og þjónandi leiðsögn 

Í 7. grein gildandi reglugerðar um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu (nr. 1054/2010) segir 

til um rétt þeirra sem þarfnast viðvarandi stuðnings á að fá einstaklingsbundna 

þjónustuáætlun. Sú áætlun á að fela í sér skýr markmið þess stuðnings og úrræða sem 

viðkomandi þarfnast og óskar eftir. Samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningþarfir (nr. 38/2018) eiga allir þeir sem hafa þörf á viðvarandi og 

fjölbreyttum stuðningi rétt á því að gerð sé einstaklingsbundin þjónustuáætlun og sé það á 

ábyrgð þeirra sem sjá um framkvæmd þjónustunnar að sníða slíka þjónustuáætlun að þörfum 

þeirra einstaklinga sem þeir þjónusta. Í þjónustuáætluninni eiga að vera skýr markmið sem 

vinna að því að veita viðeigandi stuðning og samhæfa úrræði frá mismunandi þjónustuaðilum 

eins og heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og aðila á sviði menntunar, tómstunda og atvinnu 

svo eitthvað sé nefnt. Einnig skal taka fram hver ber ábyrgð á tilteknum verkþáttum innan 

áætlunarinnar og að henni sé framfylgt. 

Einstaklingsmiðuð þjónusta er sett upp eftir þjónustuþörfum og óskum þjónustuþega. Til 

þess að fá sem besta sýn á hvers einstaklingurinn þarfnast og óskar eftir er áætlunin gerð í 

samstarfi við einstaklinginn sjálfan, fagaðila, fjölskyldu og vini. Einstaklingurinn í samvinnu við 

sína nánustu aðstandendur setur sér markmið og tekur ákvörðun um hvernig hans þjónusta 

eigi að vera. Fagfólk aðstoðar hann svo við að verða við þeim óskum, nauðsynlegt er að það 
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sé traust milli fagaðila og einstaklingsins svo áætlunin verði sem árangursríkust (Kilbane J., 

o.fl., 2008). 

Dæmi um hugmyndafræði sem hefur það markmið að skapa traust er þjónandi leiðsögn, 

en mörg sveitarfélög hafa innleitt þjónandi leiðsögn innan búsetusviðs og öldrunarsviðs. Einnig 

hefur verið mikill áhugi innan velferðarþjónustu á Íslandi á að fá kynningar á 

hugmyndafræðinni. Starfsmenn búsetusviðs á Akureyri hafa aðallega séð um innleiðingu á 

þjónandi leiðsögn bæði með fræðslu innanhúss, tengslum við alþjóðarsamtök þjónandi 

leiðsagnar og með því að halda fræðslu fyrir starfsmenn annarra sveitafélaga. Upphaflega var 

þjónandi leiðsögn aðeins notuð til þess að styðja við fólk með þroskahömlun en í dag er hún 

notuð í þjónustu við fleiri hópa eins og fólk með Alzheimer, barna með ADHD og einhverfu og 

fólks með geðrænan vanda. Þjónandi leiðsögn er hugmyndafræði sem leggur fyrst og fremst 

áherslu á að bæta bæði líf og líðan hjá þeim sem eiga í hlut. Notast er við fjögur verkfæri í 

þjónandi leiðsögn til þess að skapa öryggi, bæta samskipti og mynda gagnkvæm tengsl, en það 

er gert með það í huga að byggja upp sambandið við þann sem maður vinnur fyrir. Hún byggir 

á stuðningi og hvatningu; ekki undir neinum kringumstæðum er notuð harka eða refsingar. 

Þau verkfæri sem notast er við í þjónandi leiðsögn eru nærvera, hendur, orð og augu. Nærvera 

er ein besta gjöf sem hægt er að veita og það að vera til staðar byggir upp öryggi fólks. Hendur 

eru notaðar af virðingu til að sýna umhyggju og miðla mikilvægum huglægum gildum. Orð 

umönnunaraðilans skulu vera uppbyggjandi, styðjandi og hvetjandi, raddblær þarf að vera 

viðeigandi og hlýlegur og endurspegla vinsemd og yfirvegun. Augnsamband leggur grunn að 

trausti og betri líðan. Þeir stuðningsaðilar sem nýta sér þjónandi leiðsögn þurfa að búa yfir 

sjálfsstjórn og sjálfsþekkingu þar sem einstaklingurinn þarf að vera tilbúinn til þess að takast á 

við erfiðar aðstæður sem geta komið upp í starfi án þess að missa stjórn á skapi sínu eða 

bregðast við með ráðandi hegðun. (Valgý Arna Eiríksdóttir o.fl. e.d; Trausti Júlíusson, 2020; 

Reykjavíkurborg, 2018).  

3.7 Samantekt 

Það er ljóst að störf þroskaþjálfa á heimilum fatlaðs fólks eru fjölbreytt og eru undirstaða þess 

að skapa traust milli þjónustuþega og þeirra sem veitir þjónustuna. Nauðsynlegt er að 

þroskaþjálfar og aðrir fagaðilar sjái til þess að þjónustuáætlunum, hugmyndarfræði og lögum 

og reglugerðum sé fylgt eftir til þess að verja réttindi þeirra einstaklinga sem þeir veita 

þjónustu. Tilkoma COVID-19 varð til þess að margt fólk gat hvorki mætt til vinnu eða hitt sína 

nánustu aðstandendur ásamt því að standa frammi fyrir fleiri takmörkunum á því sem 

samkvæmt öllu eru grunnmannréttindi. Í næsta kafla mun ég fjalla um það hvernig þær 

breytingar höfðu áhrif á störf þroskaþjálfa sem starfa á heimilum fatlaðs fólks. 
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4 COVID-19 

Í þessum kafla mun ég byrja á því að segja frá heimsfaraldri COVID-19 og hvaða áhrif og 

takmarkanir heimsfaraldurinn hafði í för með sér. Ég mun svo segja frá viðtölum sem ég tók 

við tvo þroskaþjálfa sem báðir störfuðu á heimilum fatlaðs fólks í mars árið 2020. Þeir deildu 

með mér þeirri reynslu sem þeir öðluðust á starfinu á þeim tíma sem COVID-19 var að byrja 

að skjóta rótum hér á landi. 

4.1 COVID-19 

COVID-19 er sjúkdómur sem stafar af nýju afbrigði af kórónuveiru sem hefur fengið nafnið 

SARS-CoV-2. Kórónuveirur eru fjölbreyttur hópur veira sem hafa í gegnum tíðina sýkt fjöldan 

allan af dýrum, en það var ekki fyrr en árið 2002 sem fyrstu tilfellin af kórónuveirum fóru að 

greinast í mönnum, það voru annars vegar SARS-CoV og hins vegar MERS-CoV. Báðar þessar 

sýkingar ásamt öðrum tegundum kórónuveira hafa dreift sér um heiminn og geta valdið allt 

frá vægum til alvarlegra öndunarfærasýkinga í mönnum. Það sem gerir SARS-CoV-2 ólíka 

hinum kórónuveirunum er að hún á auðveldara með að sýkja menn og getur því dreift sér 

hraðar milli manna. Það var 31. desember 2019 sem fyrstu tilfellin af COVID-19 sjúkdómnum 

voru tilkynnt til Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO). Þau tilfelli greindust í Wuhan í Kína 

og síðan þá hafa verið tilkynntar fleiri en 30 milljónir tilfella (Hu, B. o.fl., 2020). 

Algengustu einkenni COVID-19 eru ekki ólík vægum flensu einkennum eins og hiti, þurr 

hósti og þreyta. Önnur einkenni sem fólk hefur fundið fyrir eru til dæmis höfuðverkur, 

ógleði, stíflað nef og margir missa bæði bragð- og lyktarskyn. Um 80% þeirra sem greinast 

með COVID-19 ná sér að fullu án inngripa en 15% sýktra þurfa á læknisaðstoð að halda. Þeir 

sem eru líklegri til þess að veikjast alvarlega er fólk 60 ára og eldri eða þeir sem glíma við 

undirliggjandi sjúkdóma á borð við háþrýsting, sykursýki, krabbamein, lungna- og 

hjartasjúkdóma eða ofþyngd. Margir glíma við eftirköst eftir að hafa jafnað sig á 

veirusýkingunni og það virðist ekki vera fylgni á milli alvarleika einkenna og hvort fólk 

fái eftirköst. Enn er verið að rannsaka einstaklinga sem greindust með COVID-19 til að skoða 

hvaða langtímaáhrif sjúkdómurinn hefur á fólk (WHO, 2020). 

4.2 COVID-19 á Íslandi 

Það var 28. febrúar 2020 sem fyrsta smit af COVID-19 greindist hér á landi og fór smitum hratt 

fjölgandi næstu daga, vikur og mánuði eftir það. Sóttvarnarlæknir og almannavarnardeild 

ríkislögreglustjóra lýstu yfir hæsta neyðarstigi föstudaginn 6. mars 2020 og í framhaldinu fór 

boltinn að rúlla. Það var svo 13. mars 2020 sem fyrsta samkomubannið var sett á, starfsemi 

leik- og grunnskóla varð takmörkuð, framhalds- og háskólar lokuðu og margar stofnanir og 

fyrirtæki fóru að breyta starfsemi sinni, ýmist með lokunum eða skertri starfsemi.  
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Restin af árinu 2020 einkenndist af miklum takmörkunum sem höfðu víðtæk áhrif á störf 

og líf flestra, ef ekki allra. Loksins 29. desember 2020 var byrjað að bólusetja 

heilbrigðisstarfsmenn og viðkvæmustu hópa samfélagsins, fólk fór þá að sjá fyrir endann á 

erfiðum tímum. Þrátt fyrir að byrjað sé að bólusetja erum við ekki sloppin fyrir 

horn. Bólusetningarferlið tekur langan tíma, einhverjar tafir hafa orðið á afhendingu 

bóluefna og því er erfitt að segja til um hvenær fólk geti byrjað að lifa sínu eðlilega lífi aftur 

(Covid.is, 2020).   

Þegar þessi ritgerð er skrifuð í mars 2021 glímum við enn við takmarkanir. Þann 25. mars 

2021 tók ríkistjórnin aftur í taumana með mjög hertum sóttvarnaraðgerðum sem fela meðal 

annars í sér að aðeins 10 einstaklingar mega koma saman í rými, þá er átt við bæði opinber 

rými og einkarými og þurfa þessir 10 einstaklingar að geta viðhaldið 2 metrum sín á milli. 

Grímuskylda er fyrir alla sem fæddir eru fyrir árið 2005 og fjöldi staða eru lokaðir, þar á 

meðal krár, skemmtistaðir, sundlaugar og líkamsræktastöðvar. Einnig er staðnám í grunn-, 

mennta- og háskólum óheimilt en leikskólar eru opnir með takmörkunum. Þessar reglur verða 

svo endurskoðaðar 15. apríl. Ef einstaklingur er talinn hafa verið útsettur fyrir smiti af COVID-

19 er hann skikkaður í heimasóttkví af sóttvarnarteymi almannavarna og sóttvarnarlækni. Eins 

ef einstaklingur er að koma erlendis frá þarf viðkomandi að fara í sóttkví. Sóttkví hér á landi er 

að virka vel þar sem um helmingur allra smita sem greinist er að greinast hjá einstaklingum 

sem sæta heimasóttkví (Embætti Landlæknis, 2020; Covid.is, e.d.).  

4.3 Áhrif COVID-19 á störf þroskaþjálfa á heimilum fatlaðs fólks 

Ég tók eigindleg viðtöl við tvo þroskaþjálfa sem báðir störfuðu sem forstöðumenn á heimili 

meðan á fyrstu bylgju COVID-19 stóð. Eigindlegar rannsóknir byggja á því að vinna úr 

persónulegi reynslu og upplifun fólks með viðtölum, en ekki tölulegum gögnum (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

Ég var með sjö fyrirfram ákveðnar spurningar sem síðan þróuðust út í almennt spjall (sjá 

viðauka), vegna sóttvarnaraðgerða voru ekki margir staðir í boði til þess að taka viðtölin, voru 

þau því bæði tekin á heimilum viðmælenda. Viðtölin voru bæði tæpar 40 mínútur að lengd. Ég 

fékk leyfi til að hljóðrita viðtölin til þess að auðvelda úrvinnslu og var þeim eytt að úrvinnslu 

lokinni. Til þess að gæta persónuverndar mun ég nota dulnefni yfir báða þroskaþjálfana í 

þessari ritgerð, ég mun ekki nefna neina staði, sveitarfélög né aðrar þjónustur með nafni. 

Annan þroskaþjálfann í þessari ritgerð mun ég kalla Unnar en hinn Guðjón. Bæði Unnar og 

Guðjón störfuðu sem forstöðumenn í herbergjasambýli fyrir fatlað fólk í mars árið 2020. Hér 

að neðan mun ég segja frá því helsta sem kom fram í viðtölunum.   
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4.3.1 Hlutverk þroskaþjálfa 

Unnar hefur starfað sem forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks í fjögur ár, heimilið sem hann 

starfar á er einbýlishús sem sett er upp sem herbergjasambýli þar sem fólk deilir 

baðherbergjum, eldhúsi og stofu. Verkefnin sem Unnar tekst á við í starfi sínu eru tvískipt. 

Annarsvegar eru það íbúamál, starfsmannahald, bókhald og skráningar, og hins vegar er það 

að vera fyrirmynd í starfi í samskiptum við íbúa og að halda hugmyndafræðinni á lofti.   

Forstöðumaður leggur línurnar niður og fólk áttar sig ekkert endilega á því að 

menningin innan hússins myndast út frá skoðunum forstöðumannsins, svo að vera 

fyrirmynd í öllu sem maður gerir er mikilvægt, til dæmis hvernig maður skrifar um 

íbúana í samskiptabækur og vera vakandi fyrir því hvað og hvernig aðrir skrifa í 

bækurnar. En ég sé líka um þjónustuáætlanir, innleiðingar á öllu, en mér finnst það 

að vera fyrirmynd í starfi mitt helsta hlutverk. 

Guðjón starfar einnig sem forstöðumaður á heimili fatlaðs fólks, heimilið sem Guðjón starfar 

á er líka herbergjasambýli, en töluvert öðruvísi sett upp en það sem Unnar starfar á. Það er 

raðhús og í hverju húsi eru nokkrar íbúðir, þar eiga flestir sitt eigið baðherbergi en hvert hús 

fyrir sig deilir eldhúsi og skrifstofa starfsmanna er í sér húsnæði á lóðinni. Hlutverk Guðjóns er 

aðalega að halda utan um starfsmannamál og málefni íbúa.   

Mitt hlutverk var þá svolítið mikið að halda utan um starfið, halda utan um 

starfsfólkið og halda utan um íbúana og þeirra málefni, meira heldur en að vera 

beint inná gólfinu, ég var ekkert þar. En ég var meira svona að fá upplýsingar frá 

starfsfólki á gólfinu og vinna úr þeim í þágu íbúanna, það var svona það sem ég 

gerði þá, og reyna að miðla áfram upplýsingum frá mér til starfsfólks, hvernig við 

vinnum úr málunum hverju sinni, og hvað sem það var, sem var náttúrlega allt frá 

því að fara út í búð að kaupa í matinn og upp í kannski einhver meiriháttar 

læknismál. 

Eins og fram hefur komið er það mat Reykjavíkurborgar að ein stærsta áskorun í starfi með 

fötluðu fólki sé að samhæfa verklag og viðhorf þeirra sem koma að störfum á heimilum fatlaðs 

fólks, því er mikilvægt að forstöðumaður heimila sé góð fyrirmynd í samskiptum við aðra og 

sé tengiliður bæði í þágu íbúa og starfsmanna sem er í samræmi við bæði hlutverk Guðjóns og 

Unnars (Reykjavíkurborg, 2018).  

4.3.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna 

Innleiðing á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er byrjuð hjá því 

sveitarfélagi sem Unnar starfar hjá. Unnar viðurkennir samt sem áður að hann sjálfur hefur 
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ekki kynnt sér samninginn nógu vel. Hann fór á ráðstefnu fyrir sirka sex árum en hann átti erfitt 

með að segja nákvæmlega hver staðan á innleiðingunni er hjá þeim. Í handbók fyrir nýtt 

starfsfólk á heimilinu er greint frá samningnum, en þann kafla á eftir að uppfæra.  

Ég læt alltaf alla nýja starfsmenn lesa handbókina og ég er mjög strangur á því, og 

þar er talað mikið um þjónandi leiðsögn og aðeins vitnað í samning Sameinuðu 

þjóðanna en ég tala um það og ég læt fólk vita að þessi partur á að vera ítarlegri.  

Guðjón segir að allt starf hjá þeim sé í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna en með 

misjöfnum árangri. Guðjón upplifir að það séu alltof margir veggir og þröskuldar í samfélaginu 

sem sífellt standa í vegi fyrir því að ná að samræma starfið að samningnum og telur Guðjón 

heilbrigðismál vera sitt helsta baráttumál í þágu íbúana í dag. 

Við erum alltaf með það í huga í því sem við gerum að þau hafi sömu réttindi og 

aðrir, og við erum alltaf með það bakvið eyrað þegar við erum að vinna að þeirra 

málefnum, og ég get til dæmis nefnt það sem dæmi að til dæmis bara 

heilbrigðismál sem eru orðin okkar stærstu vandamál, við erum alveg búin að reka 

okkur á það að þau eru ekki með sömu aðkomu í heilbrigðisgeiranum og ófatlað 

fólk. 

Guðjón hefur ítrekað þurft að berjast fyrir því að hans þjónustuþegar fái sömu þjónustu og 

hann veit að ófatlaðir einstaklingar fá innan heilbrigðiskerfisins og að læknar hætti að horfa á 

fötlunina sem sjúkdóm. 

Það er kannski svona okkar stærsta baráttumál núna, sem tengist náttúrlega 

samningnum þar sem allir eiga rétt á sömu heilbrigðisþjónustu og aðrir en það er 

ekki þannig, ekki einu sinni hér á Íslandi, vegna þess að viðhorfin eru enn þá þannig 

að ef þú ert fatlaður þá er svo mikið bara sett á fötlunina, veikindin. Ég verð mjög 

æstur við þessa umræðu vegna þess að við höfum lent á svo mörgum veggjum. Ég 

er búinn að vera svo oft brjálaður í símann við heilbrigðiskerfið, ég er búin að tala 

við landlæknisembættið, ég er búin að tala við heilbrigðisráðuneytið. Hver ber 

ábyrgð á þessu fólki? 

Guðjón hefur oft komið að lokuðum dyrum og upplifir að enginn virðist vilja taka ábyrgð þegar 

kemur að heilbrigðismálum þjónustuþega hans. Hann á mörg dæmi um að veikindi fólksins 

séu heimfærð á fötlunina. Þetta mál brennur mikið á Guðjóni og hann vill sjá 

viðhorfsbreytingar hjá heilbrigðisþjónustunni. 
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Hvert eigum við að leita þegar við komum bara að lokuðum dyrum og einhvern 

veginn enginn vill taka ábyrgðina eða taka þátt í þessu, þar kemur líka inn þessi 

vanþekking á fötluðu fólki, eða já bara þessi viðhorf, af því þú ert fatlaður 

einstaklingur þá er allt sem er að þér af því þú ert fatlaður.. en ég er kannski 

fatlaður og það er eitthvað að geðinu mínu, en það hefur ekkert endilega eitthvað 

með fötlunina að gera. Það er svolítið það. Öllu er klínt á fötlunina. Til dæmis „þú 

ert þunglynd af því að þú ert fötluð“. 

Það kemur skýrt fram í 25. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að 

aðildarríkin skulu tryggja fötluðu fólki heilbrigðisþjónustu jafnt við aðra og hefur Guðjón eins 

og sjá má á viðtalinu upplifað að svo er ekki raunin hér á landi. Eftir að hafa rætt við Guðjón 

og Unnar um þeirra störf á heimilinu, samning Sameinuðu þjóðanna og heilbrigðismál færðust 

spurningarnar yfir í COVID-19 tengd málefni. 

 

4.3.3 Breytingar á starfi vegna COVID-19 

Að spurður um breytingar á starfi með tilkomu COVID-19 sagði Unnar að verkferlar hefðu ekki 

beint breyst. Starfið er alltaf unnið eftir þjónustuþörfum íbúa, en Unnar kemur inná það að 

dagvaktirnar hefðu verið meira krefjandi en kvöldvaktirnar á þessum tíma þar sem venjulega 

fer fólk í vinnu og fáir eru heima á daginn og mannað er á vaktir eftir því. Núna voru allir heima 

og erfitt var að fá auka starfsfólk. 

Við fengum auka starfsmann lánaðan frá vinnustofum hjá sveitarfélaginu og ég 

var mjög ánægður með það, en ég þurfti að berjast fyrir því. En tveir íbúar fengu 

undanþágu til þess að mæta í vinnuna part úr degi þannig við þurftum að skutla 

þeim þar sem það var engin ferðaþjónusta, svo að þeir sem eru hjá okkur í hjólastól 

gátu bara ekkert farið. 

Þar sem engin vinna eða önnur þjónusta var í boði var reynt var eftir fremsta megni að bjóða 

fólki í göngutúra og bíltúra til þess að fólk kæmist aðeins út úr húsi. 

Við settum smá svona verkefni að reyna að splitta fólki, þar sem þetta er 

herbergjasambýli í einbýlishúsi svo þau borða morgunmat saman og það eru 2 

klósett, svo ég setti í algjöran forgang að splitta fólki upp, þannig að þeir sem ná 

verr saman, þeir fóru ekki saman á rúntinn og fengu þannig pásu frá hvort öðru.  

Guðjón sagði mér að verkferlar á heimilinu hefðu breyst töluvert. Til dæmis var bannað fyrir 

bæði starfsfólk og íbúa að fara á milli húsanna sem hingað til hefur tíðkast á heimilinu bæði 
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hjá starfsfólki og íbúum. Því þurfti að fá auka starfsmenn frá vinnustofum sveitarfélagsins til 

að geta mannað öll húsin, allir starfsmenn þurftu að vera með grímur og heimsóknarbann var 

á heimilinu. Það að allir væru með grímur og héldu fjarlægð við íbúa hafði áhrif á þjónandi 

leiðsögn sem starfað er eftir á heimilinu. Guðjón segir að samkomubannið hafi haft mikil áhrif 

á starfið hjá þeim, fólkið sem býr þar er almennt mjög sjálfstætt. Allt í einu gekk starfið útá 

það að útskýra fyrir þeim hvers vegna þau mættu ekki og gætu ekki gert hluti sem þau höfðu 

hingað til verið vön að gera án athugasemda frá starfsfólki eða með aðstoð þeirra. 

Núna varð okkar hlutverk svolítið að útskýra, að finna leiðir til þess að gera það 

sem sársaukaminnst í raun og veru, og halda þessu til streitu, það var mjög erfitt, 

þetta var allt í lagi í viku en svo allt í einu voru þetta bara margir mánuðir, það var 

svo erfitt. Þú ert svolítið að vinna gegn þínum starfsháttum og heitum, þinni 

starfsæru með því að stoppa þau. Það var flókið. 

Hann segir mér að fyrsta áfallið hafi í raun verið alveg í upphafi faraldursins þar sem flestir 

voru á leið erlendis í mars 2020, það var mikið áfall þegar ekkert varð úr þeirri ferð. Einnig var 

krefjandi að skipuleggja sumarið út frá þeim takmörkunum sem voru í gildi. 

Það að skipuleggja sumarið, það var rosalega mikil áskorun, því að þeim langaði 

auðvitað að fara allskonar en það var náttúrlega ekkert hægt eins og fólk vildi, og 

öll þessi skipulagsvinna sem maður er vanur að gera, núna þurfti maður bara að 

horfa á þetta frá allt öðru sjónarhorni, hvað getum við gert og hvað megum við 

ekki gera og svo púsla því saman. 

Það er greinilegt að heimsfaraldurinn hafði ólík áhrif á þessi tvö heimili, enda heimili með ólíkar 

þjónustuþarfir þrátt fyrir að bæði séu herbergjasambýli. Samkvæmt lögum um þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) er krafa um að þjónusta sé 

einstaklingsmiðuð og til þess að viðhalda einstaklingsmiðaðri þjónustu þarf nægan mannskap, 

bæði Unnar og Guðjón voru sammála því að þörf var fyrir auka starfskraft til þess að 

viðhalda þeirri starfsemi og þjónustu sem íbúarnir eru vanir að fá og þurfa. 

4.3.4 Smit tengd heimilunum 

Ekki komu upp nein smit á heimilinu sem Unnar starfar á, hvorki hjá starfsmönnum né íbúum. 

Þó voru einhverjir starfsmenn sem þurftu að bíða eftir niðurstöðum úr COVID-19 prófi frá 

nánum aðstandanda og Unnar bað þá um að mæta ekki til vinnu fyrr en niðurstöðurnar væru 

komnar. Það voru einu COVID-tengdu veikindin hjá starfsmönnum en einn íbúi heimilisins var 

skikkaður í sóttkví. Á þeim tímapunkti var sóttvarnarteymið ennþá að fóta sig áfram með 
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sóttkvíarreglur og var frekar óljóst hvernig ætti að hátta hlutunum, og þar sem þetta er 

herbergjasambýli og fólk deilir bæði baðherbergi, eldhúsi og stofu varð málið aðeins flóknara. 

Það fór einn íbúi i sóttkví. Hún var á námskeiði og á þessum tíma voru þau rosalega 

ströng, þetta var með fyrstu smitum á landinu, hún semsagt hittir þennan smitaða 

einstakling á þriðjudegi og ég fæ símtal á laugardegi um að þessi einstaklingur 

væri greinast í dag, semsagt á laugardegi og engin ástæða til þess að hún þurfi að 

fara í sóttkví, þarna var ekkert jafn mikið vitað. En svo þegar það voru þrír dagar 

eftir að það væru liðnar tvær vikur frá því að hún hitti hann þá hringir 

sóttvarnarteymið og skikkar hana í sóttkví í þessa þrjá daga sem voru eftir. Þannig 

að ég fer með henni í sóttkví í 3 daga, sveitarfélagið reddar okkur húsnæði og við 

vorum saman þar. 

Á heimilinu sem Guðjón starfar á komu ekki heldur upp nein smit meðal íbúa en þó kom upp 

eitt smit hjá starfsmanni sem fór veikur heim af vakt. Þessi tiltekni starfsmaður var einn á vakt 

og fylgdi öllum sóttvörnum vel svo enginn annar starfsmaður þurfti að fara í sóttkví. Samt sem 

áður þurftu allir íbúar heimilisins að fara í viku sóttkví og skimun að viku lokinni. Allir reyndust 

neikvæðir. Einhver dæmi voru um það að fólk þurfti að fara oftar í sóttkví og skimanir en það 

gekk alltaf mjög vel fyrir sig. 

Við vorum alveg búin að búa okkur undir að þetta myndi bara ekki ganga upp en 

allir fóru í skimun og þetta var bara ekkert mál. Við vorum búin að undirbúa þau 

og ræða þetta mikið við þau, það náttúrlega skiptir miklu máli í þessu öllu að tala 

um hlutina við þau, útskýra fyrir þeim og svo var þetta bara náttúrlega eins og 

nokkrir aðilar hjá okkur eru bara hræddir við svona þá bara hélt maður í höndina 

á þeim og þetta bara gekk rosalega vel, þetta var bara ekkert vandamál. 

Þegar kom að því að sæta sóttkví hafði það veruleg áhrif a.m.k. hjá Unnari að þetta væri 

herbergjasambýli. Guðjón nefndi ekki að það hefði haft áhrif á sóttkví fólks hjá þeim, en þar á 

fólk sér baðherbergi og stofur en deilir eldhúsi svo auðveldara hefur verið að virða sóttkvíar 

reglur undir þeim kringumstæðum. Eins og fram hefur komið er gerð krafa í lögum um 

þjónustu fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) um að herbergjasambýli 

verði lögð niður fyrir árslok 2021, en ekki barst í tal hvort fyrirhugað væri að skipta heimilunum 

upp. 

4.3.5 Helstu áskoranir 

Unnar talar um að þar sem þetta sé herbergjasambýli hafi verið enn erfiðara að veita fólki 

einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem allir voru alltaf heima og fólk deilir rýmum inni á 



   
 

26 

heimilinu. Unnar bendir samt á að það að veita einstaklingsmiðaða þjónustu sé það verkefni 

sem geti orðið hvað mest krefjandi sem þroskaþjálfi starfandi í herbergjasambýli, vegna þess 

að þar eru ólíkir einstaklingar með ólíkar þjónustuþarfir sem búa saman. Honum þótti 

heimsfaraldurinn flækja einstaklingsmiðaða þjónustu enn þá meira í hans störfum, því núna 

voru allir alltaf heima og erfitt var að fá auka starfsmenn, sem þau fengu þó á endanum eins 

og fram hefur komið. 

Þú stimplar þig ekkert út sem þroskaþjálfi, þú bara ert það. Þannig að maður er 

búinn að þjálfast upp í þessum hugsunarhætti, þannig að ég hugsa ekkert hver eru 

verkefni mín sem þroskaþjálfi, þá horfi ég náttúrlega á hver eru verkefni mín sem 

yfirmaður á þessu svæði, sem náttúrlega er að vera þroskaþjálfi, en ég var ekkert 

meðvitaður um það þannig, en það er helst þessi einstaklingsmiðaða þjónusta sem 

svolítið hvarf. 

Samt sem áður fannst honum fólk geta gefið sér meiri tíma í öll verkefni daglegs lífs og var 

almennt meiri ró yfir heimilinu sjálfu, af því að enginn þurfti að mæta neitt. Því var ekki þessi 

mikli hraði eins og er svo oft á vöktum. 

Við lásum rosalega mikið, slökktum á sjónvarpinu og lásum svo öll saman bók, 

þetta eru hlutir sem var mjög sjaldan gert áður, það er alltaf svo mikill hasar, 

einhver að koma einhver að fara, en þarna var bara svona “nei slökum bara á”, svo 

það breyttist smá til hins betra. 

Guðjón segir að starfið hafi umturnast þegar samkomutakmarkanir voru settar á. Hann segir 

að allt í einu hafi honum fundist hann vera að vinna gegn þeim gildum sem hann hefur alla tíð 

verið að starfa eftir sem þroskaþjálfi, en hann segir að vissulega sé starf þroskaþjálfa að gera 

það sem er hans þjónustuþegum fyrir bestu, sem í þessu tilfelli var að halda sig heima. 

Allt í einu þurftum við bara að stoppa þau í því sem þau eru vön að gera, sem að 

þykir bara sjálfsögð mannréttindi eins og bara svo ég nefni það aftur að fara í 

búðina, vinnuna, þau voru ekki í vinnunni í margar vikur, og að fá heimsóknir, að 

fá fólkið sitt í heimsókn. Þannig að okkar vinna eða mín vinna fór þá í það hvernig 

gerum við þetta á sem nærtækastan hátt eins og hægt er. Maður er bara að snúa 

öllu við og að vinna gegn gildum sínum og því sem maður á að vera að gera sem 

þroskaþjálfi. 

Guðjón er mjög ánægður með allt samstarf bæði við íbúa og aðsendur þeirra og segir að það 

samstarf hafi verið lykilatriði í öllu tengdu heimsfaraldrinum. Hann kemur inná það að oft getur 

samstarf við ættingja verið flókið og telur hann það vera ein stærsta áskorunin í hans starfi, þá 
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sérstaklega þegar ættingjar reyna að stjórna hlutum sem Guðjón telur að ekki sé ættingjanna 

að stýra, heldur séu það hlutir sem þjónustuþegar hans eigi að fá að ráða. 

4.3.6 Lærdómurinn 

Unnar er mjög ánægður með hvernig allt gekk fyrir sig, þá verkferla sem yfirstjórn heimilisins 

vann eftir og það góða samstarf sem var þeirra á milli. Unnar gat leitað til þeirra ef hann 

vantaði ráð og hafði yfirstjórn heimilisins reglulega samband til þess að heyra hvernig starfið 

gengi. Það sem Unnar bendir á að hann hefði samt viljað sjá vera gert öðruvísi var að fá meiri 

utanaðkomandi aðstoð inn á heimilin, þá til dæmis frá vinnustöðunum þar sem íbúarnir starfa. 

Ég hefði viljað sjá fleiri starfsmenn frá vinnustöðunum inn á heimilin, en það mátti 

ekki fara á milli. Ég skil alveg að það hafi verið flókið, en ég hefði viljað sjá 

vinnustaðina koma meira til móts við heimilin, af því að heimilin voru að drukkna, 

þetta var ógeðslega erfitt. 

Unnar átti mjög gott samstarf við tómstundamiðstöðvar sem margir af íbúunum sækja. 

Einhverjir voru skráðir á matreiðslunámskeið, svo þau fengu uppskriftirnar sendar heim og 

gerðu þá réttina heima með þeirri aðstoð sem þeir þurftu. Öll sjúkraþjálfun lá niðri svo 

sjúkraþjálfarar sendu heimaæfingar á þá sem þurftu og starfsfólk heimilisins aðstoðaði fólkið 

með að framkvæma þær. Þrátt fyrir að Unnari hafi fundist þetta vera erfiður tími, þar sem það 

var mikil óvissa og fólk var stressað, þá finnst honum margt gott hafa komið út úr þessu öllu 

líka, en hann nefndi til dæmis að hann hitti fólkið töluvert meira. Vanalega hittir hann þau bara 

í 2-4 tíma áður og eftir að þau koma heim úr vinnu á daginn, en þess í stað var hann með þeim 

allan daginn og sá þá marga hluti sem hann hafði jafnvel ekki tekið eftir áður. 

Ég sá nýjar hliðar, eins og við vorum svolítið að prófa okkur áfram með lyfjagjafir, 

breyttum lyfjagjöfum aðeins af því að þarna var ég með þeim svo mikið, en 

almennt er ég bara svona 2-4 tíma á dag með þeim. 

Svo nefndi hann einnig samskiptaforritið Teams sem hefur hjálpað honum mikið. 

Það var ótrúlega margt gott sem kom út úr þessu, og núna erum við með Teams, 

ég stundum hringi bara í aðra þroskaþjálfa á Teams og deili skjánum mínum og 

sýni þeim hluti sem mig vantar ráðleggingar með, eins og núna erum við að vinna 

í styttingu vinnuvikunnar og erum með risastórt Excel skjal frá ríkissáttasemjara og 

ég leita oft í hjálp hjá öðrum forstöðumönnum, þannig að það er mjög margt gott 

að koma úr þessu sko, eins og svona samskipta leiðir. 
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Guðjón bendir á að hann hefði viljað sjá meiri samvinnu við yfirstjórn heimilisins. Honum 

fannst hann fá of litlar upplýsingar og allar ráðstafanir sem gerðar voru innan heimilisins voru 

alfarið hans og yfirþroskaþjálfans. Hann hefði viljað fá skýrari ramma yfir það hvernig hátta 

ætti hlutunum. Hann upplifði það í byrjun faraldursins á forstöðumannafundi að yfirstjórnin 

væri ekki búin að hugsa út í það hvernig hátta ætti hlutunum ef smit kæmi til dæmis inn á 

heimilið. 

Svo sagði ég eitthvað svona „en hvað ætliði að gera ef þetta kemur hingað? Og 

hvernig ætlið þið að bregðast við því ef þetta kemur inn í húsin?“ En þá var það 

ekkert rætt, og það var aldrei tekin sú umræða. Af því að ég man að það nefndi 

einn annar forstöðumaður að við þyrftum að taka allar sviðsmyndir, hvað gerum 

við ef það kemur COVID inn á heimilin? En það var aldrei rætt. En svo lendir þessi 

sami forstöðumaður í því, sú eina eiginlega sem fékk COVID inn á heimilið var inni 

á hans heimili. 

Guðjóni finnst í heildina allt hafa gengið vel. Hann segir að alltaf sé hægt að benda á eitthvað 

sem gera má betur eða öðruvísi en þetta hafi verið reynsla sem hann muni alltaf búa yfir og 

geta nýtt sér ef við þurfum að takast á við svipað verkefni aftur. 

Svona faraldur er eitthvað sem er einhvern veginn, maður getur ekki gert ráð fyrir 

inn í sínu skipulagi, þannig að ég held að það sé alveg sama hvað maður myndi 

gera, allar þessar sviðsmyndir sem maður myndi gera, maður gæti aldrei sett upp 

réttu sviðsmyndina af hlutnum. 

Hann bendir á eins og Unnar að það hafi verið margt gott sem kom út úr þessum heimsfaraldri 

til dæmis nefnir hann að það hafi komið ákveðin samheldni í starfsfólkið og hann kemur líka 

inn á það að starfsfólkið hafi kynnst íbúunum betur og fengið meiri innsýn í líf þeirra þar sem 

allir voru alltaf heima, hann telur líka að almennt hafi fólk byrjað að meta þá hluti betur sem 

það hafði aðgang að fyrir COVID-19. 

Mér fannst þetta ekkert alslæmt, alls ekki, þetta var náttúrlega erfitt, að taka af 

þeim það sem þau höfðu, en líka kannski bara pínu gott, kannski kunnum við núna 

bara að meta það sem við höfum, það kemur bara í ljós, maður kann kannski bara 

að meta frelsið og það sem við höfum þegar það er allt er tekið svona af manni og 

örugglega fullt sem maður hefur lært, eins og ég segi, þetta er hræðilegt, svona 

faraldur, en þetta er pínu hollt líka held ég, svo var þetta svakalega gott fyrir 

umhverfið, ég var mjög ánægður með það. 
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Nauðsynlegt er að samvinna sé góð milli heimila og aðstandenda sem og annara aðila sem 

koma að málum íbúanna og hvað þá á tímum sem þessum. Heimsóknarbann ríkti á 

heimilunum og enginn sótti vinnu né fór annað sem þau eru vön að fara. Eins og fram kom í 

kaflanum um lög og reglugerðir þá er megin markmið með þjónustu á heimilum fatlaðs fólks 

að veita fólki vald yfir félagslegri stöðu sinni. Því var mikilvægt að aðstoða fólkið við að halda 

sambandi og nýta þá tækni sem er til staðar eins og Unnar sagði frá með tómstundastarfið. 

Það að íbúar heimilisins og starfsmenn kynntust betur eins og Guðjón segir frá, vegna þess 

hversu mikið þau voru saman á meðan þessum miklu takmörkunum stóð, hefur líka verið 

dýrmætt og styrkt félagslega stöðu og lífgæði þeirra einstaklinga sem búa á heimilunum til 

framtíðar. 

4.4 Samantekt viðtala 

Í viðtölunum komu fram bæði jákvæðar og neikvæðar upplifanir viðmælenda minna af þeim 

tíma sem COVID-19 byrjaði að gera vart við sig hér á landi. Það má sjá ítrekað í viðtölunum að 

COVID-19 hafði áhrif á störf þroskaþjálfanna í stórum sem smáum verkefnum. Verkefnin voru 

misjöfn eins og þau voru mörg, allt frá því að finna nýja hluti til þess að gera með fólkinu, yfir 

í að útskýra hvers vegna hlutirnir væru eins og þeir voru og að passa að viðhalda þeirri 

hugmyndafræði sem starfað er eftir. 

Þau verkefni sem fylgdu samkomutakmörkunum og öðrum breytingum á starfinu sem 

viðmælendur mínir telja hafa verið krefjandi voru meðal annars: 

• Erfitt var að viðhalda einstaklingsmiðaðri þjónustu á herbergjasambýli þar sem allir voru 
heima allan daginn. 

• Það var erfitt að stöðva íbúa í daglegum athöfnum sem þau hingað til hafa fengið stuðning 
og hvatningu við. 

• Skortur á upplýsingaflæði frá yfirstjórn og hefði þurft skýrari verklagsramma og stuðning 
við að setja sóttvarnarreglur innan búsetunnar. 

• Skortur á starfskrafti, hefði verið gott að fá meiri hreyfingu á starfsfólk innan 
sveitarfélagsins til þess að mæta því álagi sem fylgdi inn á heimilin með lokunum vinnustaða 
og annarrar þjónustu sem fólk sækir á daginn. 

• Lokanir til lengri tíma á vinnustöðum sem og öðrum stöðum/þjónustum voru farnar að hafa 
andleg áhrif á marga. 

• Akstursþjónusta fatlaðs fólks var ekki í gangi svo þeir sem notast við hjólastóla gátu ekkert 
farið, nema þá í göngutúr með starfsmanni. 

• Krefjandi að skipuleggja starfið í kringum þær takmarkanir sem voru, eins og sumarfrí 
íbúanna sem vanir eru að ferðast mikið og gera margt á sumrin. 

• Grímuskylda og fjarlægðartakmarkanir flæktu málin þegar kom að þjónandi leiðsögn. 

Þrátt fyrir harðar aðgerðir sóttvarnaryfirvalda og breytta verkferla til þess að vernda 

einstaklinga frá smitum voru viðmælendur mínir sammála því að margt gott hafi komið út úr 
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heimsfaraldrinum og mun reynslan geta nýst þeim í starfi til frambúðar. Þeir jákvæðu hlutir 

sem nefndir voru eru meðal annars: 

• Bættar samskiptaleiðir t.d. með samskiptaforritinu Teams. 

• Starfsfólk eyddi meiri tíma með íbúum og myndaði við þá nánara samband. 

• Meiri samheldni hjá starfsfólki. 

• Þeir fundu meiri ró yfir starfinu, þar sem enginn var að mæta neitt á daginn. 

• Samskipti og samvinna við aðstandendur var mjög góð. 

• Almennt virðist fólk kunna að meta betur þá hluti sem við töldum sjálfsagða fyrir COVID-
19. 
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5 Samantekt  

Eins og fram hefur komið er markmið ritgerðarinnar að varpa ljósi á þau áhrif sem COVID-19 

hafði á störf þroskaþjálfa sem starfa á heimilum. Til þess að ná því markmiði taldi ég 

nauðsynlegt að útskýra fyrst fræðilega og sögulega þætti sem hafa áhrif á störf þroskaþjálfa 

og gerði störf þeirra að því sem þau eru í dag, og að segja frá lögum og reglugerðum sem 

þroskaþjálfar starfa eftir, og greina svo frá því sem fram kom í viðtölunum sem ég tók við tvo 

þroskaþjálfa sem báðir störfuðu á heimilum fatlaðs fólks í mars 2020. Hér að neðan mun ég 

tengja helstu niðurstöður viðtalanna við fræðin úr fyrri köflum. 

5.1 Samantekt 

Það virðist sem svo að Ísland eigi ennþá nokkuð langt í land hvað varðar að framfylgja samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks (2007) sem Ísland er aðildarríki að. Lög um þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) voru stórt skref í réttindum fatlaðs 

fólks en í þeim kemur til dæmis fram að hefja skuli niðurlagningu herbergjasambýla. Einnig 

kemur fram í þeim lögum að fatlað fólk á rétt á því að velja með hverjum og hvar það býr sem 

er það sama og fram kemur í 19. grein samningsins (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Svo virðist sem heilbrigðiskerfið sé stór þröskuldur í því að framfylgja samningi Sameinuðu 

þjóðanna en samkvæmt 25. grein segir að „Aðildarríkin viðurkenna að fatlað fólk hafi rétt til 

þess að njóta góðrar heilsu að hæsta marki sem unnt er án mismununar vegna fötlunar“. Svo 

virðist samt vera að læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun séu enn ríkjandi innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Það að standa vörð um réttindi fatlaðs fólks er og hefur verið kjarni 

starfskenningar þroskaþjálfastéttarinnar frá upphafi og það að fá sömu heilbrigðisþjónustu og 

ófatlað fólk eru grunnréttindi sem þroskaþjálfar þurfa enn þann dag í dag að berjast fyrir. 

Störf þroskaþjálfa á heimilum fatlaðs fólks eru fyrst og fremst að leiðbeina einstaklingum 

og styðja við þá í daglegu lífi og er markmiðið með þjónustu á heimilum að efla vald fólks yfir 

aðstæðum sínum og lífi (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Hingað til hefur einn stærsti partur af 

starfi þroskaþjálfa verið að efla fólk í því að vera eins virkir þátttakendur í samfélaginu og það 

kýs og að eiga jöfn réttindi á við aðra (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Öllum 

réttindum fylgja skyldur, og með tilkomu COVID-19 gekk starfið mikið út á það að útskýra fyrir 

þjónustuþegum þroskaþjálfa á sem nærtækastan hátt hvers vegna það er okkar samfélagslega 

skylda að vera sem mest heima til að hefta útbreiðslu veirunnar, þannig erum við að vernda 

okkur og aðra. Erfitt getur verið að efla vald fólks yfir lífi sínu og aðstæðum í miðjum 

heimsfaraldri, þar sem engin hefur vald yfir þeim aðstæðum sem eru uppi. Því hefur mikið 

reynt á útsjónarsemi og sveigjanleika þroskaþjálfa. 

Samkvæmt núgildandi reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu (1054/2010) 

á að aðstoða einstaklinga við að styrkja félagslega stöðu þeirra og efla lífsgæði þeirra. Á tímum 
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sem þessum þar sem lítið er um afþreyingu er félagsleg staða fólks efld með því að bjóða fólki 

í bíltúra, göngutúra og að aðstoða fólk við að hafa samband við ættingja og vini í gegn um 

samskiptaforrit. Heimsfaraldurinn hafði áhrif á hvernig fólk nálgaðist hvort annað, það þarf að 

forðast það að snerta fólk eins og hægt er, halda fjarlægð og bera grímur. Það getur flækt 

málin þegar kemur að því að notast við hugmyndafræði eins og þjónandi leiðsögn. Þar sem 

nánast öll snerting dettur út, þarf að leggja áherslu á augnsamband, raddblæ og sýna 

umhyggju og yfirvegun. Það að samband milli starfsmanna og þjónustuþega verði nánara 

vegna þess hversu miklum tíma þau verja saman hefur einnig jákvæð áhrif bæði á félagslega 

stöðu þjónustuþega til frambúðar og einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem traust samband 

milli þjónustuþega og þess sem veitir þjónustuna er grunnur að því að veita einstaklingsmiðaða 

þjónustu. 

Eins og fram hefur komið segir reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu 

(1054/2010) og lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) 

að þeir sem hafa þörf á viðvarandi og fjölbreyttum stuðningi eigi rétt á því að gerð sé 

einstaklingsbundin þjónustuáætlun. Nauðsynlegt er að fá fleiri starfsmenn inn þegar allir eru 

heima til þess að viðhalda þeirri starfsemi og þjónustu sem fólkið þarfnast og á rétt á. Krefjandi 

getur verið að viðhalda einstaklingsmiðaðri þjónustu á herbergjasambýlum þar sem fleiri en 

einn aðili með ólíkar þjónustuþarfir búa saman, og þá sérstaklega þegar samkomubann er 

gildandi og fólk er heima allan daginn. Það að búa á herbergjasambýli þar sem fólk deilir bæði 

baðherbergjum og eldhúsi hefur einnig áhrif á það þegar fólk er skikkað í sóttkví. Fram kemur 

í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) að gert er 

ráð fyrir því að herbergjasambýli verði lögð niður fyrir lok árs 2021. Það verkefni er flókið og 

það þarf að skoða margar hliðar áður en gengið er til verka. 

Það er ljóst að erfiðlega getur reynst að sinna öllum þeim hlutverkum sem þroskaþjálfar 

sinna á heimilum fatlaðs fólks með þeim takmörkunum sem fylgja heimsfaraldri COVID-19. 

Þroskaþjálfastéttin er lausnamiðuð stétt sem starfar við það að útrýma og yfirstíga hindranir í 

samfélaginu. COVID-19 var enn ein hindrunin sem þurfti að yfirstíga og með æðruleysi og 

yfirvegun virðast hugmyndafræði og gildi stéttarinnar hafa haldið sér, nýjar leiðir voru farnar 

til þess að viðhalda því sem staðið er fyrir og til þess að styðja við og leiðbeina fólki á þessum 

fordæmalausu tímum. 
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6 Lokaorð 

Eins og sjá má hér að ofan hafði COVID-19 víðtæk áhrif á störf viðmælenda minna, 

heimsfaraldurinn hafði bæði neikvæð og jákvæð áhrif á starfið. Til þess að fá sem besta sýn 

inn í störf viðmælenda minna lagði ég upp með níu fyrirfram ákveðnar spurningar (sjá 

viðauka) sem ég hafði væntingar um að myndu þróast út í almennt spjall við viðmælendur 

mína, sem þær gerðu. Ég tel mig hafa fengið fullnægjandi svör við þeim spurningum sem ég 

lagði upp með að leita svara við, og tel að viðmælendur mínir hafi komið skoðunum sínum og 

reynslu skýrt í ljós hvað varðar verklagsbreytingar og aðrar breytingar á starfi þeirra með 

tilkomu COVID-19. 

Heimsfaraldurinn hafði áhrif á líf okkar flestra og tel ég mikilvægt að meira verði 

skrifað um afleiðingar heimsfaraldursins á ólíkum sviðum samfélagsins. Nauðsynlegt er að 

skrá og skjalfesta þau áhrif sem faraldurinn hafði til þess að læra af reynslu hvors annars. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi:  

Hvert er hlutverk þitt sem þroskaþjálfi á þínum vinnustað? 

Hvernig gengur að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna inn í starfið?  

Hvaða gildum og hugmyndafræðum er starfað eftir?  

Hvernig breyttust verkferlar á heimilinu með tilkomu COVID-19? 

Hvernig gekk/gengur að fylgja þeim hugmyndafræðum sem starfað er eftir með þeim takmörkunum 
sem voru/eru til staðar? 

Komu upp einhver smit meðal íbúa eða starfsmanna? 

Þurftu einhverjir að fara í sóttkví? 

Hvað telur þú hafa verið helstu áskoranirnar sem þroskaþjálfi á meðan á heimsfaraldrinum stóð?  

Er eitthvað sem þú myndir vilja gera eða sjá vera gert öðruvísi ef þú tækist við sambærilegt verkefni 
aftur sem þroskaþjálfi? 


