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Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að skoðað hvernig áhrif þjónustan og kerfið sem hefur verið 

byggt upp til að aðstoða fötluð börn og fjölskyldur þeirra hefur á lífsgæði fjölskyldunnar. 

Nokkrar þjónustustofnanir voru skoðaðar til að sjá hvernig þær setja upp sína þjónustu. 

Hvaða forsendur eru gefnar fyrir þjónustunni, hvernig aðgengið er að henni og eftir hvaða 

stefnu er unnið, ásamt því að skoða upplifun aðstandenda á kerfinu og þjónustunni sem það 

veitir. Markmiðið með þessari ritgerð er að sjá hvort þjónustan sé fjölskyldumiðuð og 

hvernig samvinnu þeirra sem veita þjónustu og þeirra sem þiggja hana er háttað. Stofnanir 

og þjónustan var skoðuð með það í huga hvernig skilgreining er á fötlun innan þjónustunnar, 

hvaða sjónarhorn er ráðandi innan hennar, læknisfræðilegt eða félagslegt, ásamt því að 

skoða aðstæður út frá félagsauð og hugmyndum um vald. Fjölskyldan er grunnurinn að 

velgengi, framförum og lífsgæðum fatlaðs barns. Mun erfiðara er að veita þá aðstoð sem 

þarf til að styrkja barnið í þeirri vegferð sem það er á ef að fjölskyldan er ekki virkur 

þátttakandi í því ferli. Þess vegna er það mikilvægt fyrir fagaðila, stofnanir og þá sem koma 

að umönnunarstarfi og þjónustu við fötluð börn að huga vel að fjölskyldu þess og umhverfi. 

Fjölskyldan þekkir best hvaða aðstoð hún þarf og hvernig skal veita hana gagnvart fötluðu 

barni sínu. Því er það mikilvægt að aðstoðin sem á að veita sé fjölskyldumiðuð og taki mið af 

stöðu allra í fjölskyldunni. Þjónustan má ekki verða þannig að hún hefti eðlilegt fjölskyldulíf 

og tengsl innan hennar. Þjónustuúrræði þurfa að vera skipulögð þannig að það sé hægt að 

samræma þau við og viðhalda skilvirku og innihaldsríku fjölskyldulífi. 
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Formáli 

 

Vil ég þakka Elínborg Kristín Þorláksdóttir leikskólastjóra fyrir að hafa trú og traust á mér í 

starfi og gefið mér sjálfstraust og styrk til þess að mennta mig í því sem ég er að starfa við. Vil 

ég þakka leiðbeinanda mínum henni Kristínu Lilliendahl, aðjunkt fyrir þolinmæði, stuðning og 

skilning við þessi ritgerðarskrif.  

Vil ég sérstaklega þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina og hvatningu sem þau hafa 

sýnt mér í náminu, ásamt Ívari Kristinssyni og Sigurjóni Norberg Kjærnested fyrir yfirlestur og 

athugsemdir.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um Réttindi fatlaðs fólks kemur fram í formálsorðum: „Ríkin, 

sem eiga aðild að samningi þessum,“... „sem eru þess fullviss að fjölskyldan er hin eðlilega 

undirstöðueining samfélagsins og að samfélaginu og ríkinu beri skylda til að vernda hana og 

enn fremur að fötluðu fólki og fjölskyldum þess beri nauðsynleg vernd og aðstoð til þess að 

fjölskyldum verði gert kleift að leggja sitt af mörkum til þess að fatlað fólk geti notið réttinda 

sinna til fulls og jafns við aðra“. 

Gott er að hafa þessi orð til hliðsjónar þegar lesið er yfir ritgerðina. Hér eftir verður 

fjallað um þjónustu sem ríki og sveitarfélög veita fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra. Til 

styttingar verður hér eftir vitnað í þá þjónustu sem þjónustuna. Farið er í gegnum hvernig 

ríkið og sveitarfélög skipuleggja þjónustu sem er fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra og 

hvernig það skipulag hefur áhrif á líf þeirra. Byrjað er á að fara í gegnum fræðilegan hluta þar 

sem skilgreiningar og hugmyndafræði er varðar fötlun eru skoðaðar. Þar næst verður fjallað 

um fjölskyldur fatlaðra barna og hvernig þær eru margbreytilegar, ólíkt uppbyggðar og búa 

við mismunandi aðstæður en samt með sömu gildi og skyldur gagnvart fjölskyldumeðlimum. 

Í lokahluta ritgerðarinnar er farið í gegnum hvernig þjónustustofnanir skipuleggja starf sitt og 

sína þjónustu. Hvaða áhrif þjónustan og skipulag hennar hefur á lífsgæði fjölskyldunnar. Þá 

er skoðað á hvaða forsendum þjónustan er skipulögð. 

Skoðað var hvernig stofnanir nálgast þetta verkefni sitt, hvaða hugmyndafræði ræður för 

innan stofnanna, hver sýn þeirra á starf sitt er, eftir hvaða lögum stofnanir þurfa að starfa, 

hvernig þjónustan er útfærð og umfram allt hvernig áhrif þjónustan hefur á lífsgæði hjá 

fjölskyldum sem njóta hennar. Þjónustan var skoðuð út frá félagslega sjónarhorninu, hvort 

hún væri að taka tillit til félagslegra þátta og umhverfis í starfi sínu. Margar af þeim 

stofnunum sem voru skoðaðar eru byrjaðar að vinna eftir fjölskyldumiðaðri hugmyndafræði, 

þar sem lögð er áhersla á að allir taki þátt í skipulagi og ákvarðanatöku er varðar þann 

stuðning og þjónustu sem á að veita. Íslenska ríkið er búið að samþykkja Samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og á að nota hann sem grundvöll fyrir öllu skipulagi, lögum 

og reglugerðum er varða réttindi fatlaðs fólks á Íslandi.  
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2 Fræðilegar skilgreiningar 

 

2.1 Fötlun 

„Hugtakið fötlun er flókið og margrætt og er engin ein skilgreining til á því “(Dóra S. 

Bjarnason, 2010). Ef skoðað er orðabókaskýringar á orðunum fötlun og fatlaður þýða þessi 

orð að bera sýnileg merki sjúkdóms eða meiðsla. Er þetta mjög einföld sýn á hugtakinu 

fötlun. Orðið fötlun hefur víðfeðma, mismunandi og oft ólíka merkingu í huga fólks. Sést það 

einna best á því hvernig hugtakið kemur fram í almennri umræðu og opinberum gögnum. 

Með tilkomu fötlunarfræðinnar hefur hugtakið fötlun verið skilgreint og sýnt fram á hvernig 

skilningur breytist eftir því frá hvaða sjónarhorni er verið að skoða hugtakið (Jóna G. 

Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). Hvort það sé skoðuð frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni þar sem gert er ráð fyrir að fötlun og skerðing búi í manneskjunni sjálfri eða frá 

sjónarhorni fötlunarfræðinnar, þar sem er litið svo á að „fötlun sé flókin, margræð félagsleg 

hugsmíð“. „Mótuð í tengslum manna og bundin aðstæðum“ (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

 

2.2 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Þegar við skoðum fötlun út frá læknisfræðilegu sjónarhorni þá er áhersla lögð á galla eða 

skerðingu einstaklings og að fötlun sé mikill harmleikur fyrir einstaklinginn. Samasemmerki 

er sett á milli fötlunar annars vegar og andlegrar eða líkamlegrar skerðingar hins vegar (Jóna 

G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). Umhverfið og félagslegir þættir 

fötlunarinnar eru oft ekki teknir greina, aðeins horft á einstaklinginn og skerðingu hans. 

Þetta er þröngt sjónarhorn á skerðinguna og gefur frekar neikvæða sýn á fötlun þar sem 

sjónum er aðeins beint að því sem er ábótavant hjá einstakling en ekki er skoðað hvað hann 

getur eða hvað er jákvætt. Þá er ekki horft til þess hvað það sé í aðstæðum eða umhverfi 

hans sem veldur fötlun. 

Eftir því sem læknisfræðinni fleytti fram upp úr miðri 19. öld var verið að sjúkdómsgreina 

allt sem við kemur líkama og líkamsstarfsemi og þar á meðal afbrigðilega/óvenjulega líkama. 

Búin var til skilgreining yfir eðlilegan einstakling og fötlun talin vera andstæða þess sem talið 

var heilbrigt og eðlilegt. Þessar „hugmyndir um fötlun má því rekja til læknavísinda og 

heilsufélagsfræði“og eru ríkjandi hugmyndir um fötlun enn í dag litaðar af þessum skilningi. 

„Fötlunin er álitin persónulegur harmleikur í lífi viðkomandi manneskju og skerðingin talin 

uppspretta allra erfiðleika hennar.“ (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þessi hugsun og sýn 
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læknisfræðinnar hefur haft þær afleiðingar að fatlað fólk hefur skert aðgengi í samfélaginu. 

Læknisfræðilegi skilningurinn skilgreinir að meginástæða fötlunar sé frávikið eða skerðingin. 

Fjölbreytileiki fatlana er þannig skilgreind út frá sjúkdómafræði og hægt er að beita úrræðum 

læknisfræðinnar til að bæta/laga fötlun með greiningu, meðferð, endurhæfingu og 

umönnun. Einstaklingurinn og fötlun hans er það sem er horft á en ekki er tekið eins mikið 

tillit til þeirra hindrana sem eru í umhverfi fatlaðs fólks sem gerir því erfitt fyrir og skerðir 

færni þess. „Það er gagnrýnt að gert sé ráð fyrir að umhverfi þess sem býr við fötlun sé 

næsta sjálfgefið og óumbreytanlegt og að ekki sé horft sem skyldi til þess mótvægis sem 

unnt er að skapa með breytingum á umhverfi til þess að draga úr áhrifum fráviks eða 

skerðingar“(Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

  

2.3 Félagslega sjónarhornið 

Með mannréttindabaráttu fatlaðra hefur rutt sér til rúms önnur sýn á fötlun sem skilgreinir 

fötlun út frá félagslegum aðstæðum. Samkvæmt henni er gerður greinamunur á milli 

skerðingar og fötlunar. Fötlun eigi sér stað í umhverfinu og félagslegum aðstæðum þar sem 

er takmarkað aðgengi, fordómar, hindranir eða skortur á hjálparbúnaði en ekki í 

skerðingunni hjá fötluðum einstaklingi. Þannig getur umhverfið haft mismikil áhrif á fötlun 

einstaklinga með sömu skerðingu. „Hugtakið fötlun er ekki notað hér sem læknisfræðilegt 

hugtak, sem gerir ráð fyrir að fötlun og skerðing búi í manneskjunni sjálfri og að viðkomandi 

sé á einhvern hátt gallaður andlega eða líkamlega. Þvert á móti er hér litið svo á að fötlun sé 

flókin, margræð félagsleg hugsmíð“ (Dóra S. Bjarnason, 2010). Að stofnun eða sérfræðingur 

hafi þessa sýn og nálgun í starfi sínu getur skipt miklu máli fyrir fjölskyldur í þeim aðstæðum 

sem þær eru að kljást við því að þá er heildarmyndin skoðuð og vandamálin greind frá öllum 

hliðum. Með því fá fjölskyldur vald til að takast á við skerðinguna með hjálp og stuðning 

sérfræðinga. 

 

2.4 Félagsauður 

Félagsauður er hugtak sem er notað við greiningu. Með því er hægt að skoða aðgengi 

foreldra að formlegum og óformlegum stuðningi vegna fötlunar barns. Þegar er talað um 

formlegan félagsauð er átt við „stuðning sem skattgreiðendur kosta til þjónustu vegna 

fötlunar ásamt öðrum stofnunum eða félagasamtökum“ (Dóra S. Bjarnason, 2010). Þegar er 

talað um óformlegan stuðning er átt við þá aðstoð sem fjölskylda getur sótt til ættingja, vina 

eða nágranna. „Félagsauður hvíli á trausti, á þeirri tilfinningu að hluthafar félagsauðsins 

tilheyri hópi, byggi á sameiginlegum gildum og eigi aðgang að félagsneti þar sem samskiptin 

geta alið af sér tiltekin gæði“ (Dóra S. Bjarnason, 2010). Þegar skoðaðar eru aðstæður hjá 
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fjölskyldum fatlaðra barna má sjá að þær geta einangrast vegna tímans sem fer í að sinna 

þeim skyldum sem koma upp vegna umhverfis og aðstæðna sem hafa áhrif á fötlun barnsins. 

Fjölskyldurnar geta ekki sinnt eins vel hlutverkum sínum og verða ekki jafn sjáanlegar í 

samfélaginu gagnvart öðrum eins og vinnufélögum, vinum og vandamönnum. 

Félagsauð er hægt að skilgreina enn frekar á þrjá mismunandi vegu, brúandi félagsauður, 

tengjandi félagsauður og bindandi félagsauður. „Brúandi félagsauður vísar til tengsla við 

hópa sem eru ólíkir okkur og við þekkjum en tilheyrum ekki. Tengjandi félagsauður vísar til 

tengsla við fólk sem er fjarri okkur og hefur aðra og valdameiri félagsstöðu. Bindandi 

félagsauður vísar hins vegar til nánustu tengsla við fjölskyldu og aðra nákomna“ (Dóra S. 

Bjarnason, 2010). Gera má ráð fyrir að fjölskyldur fatlaðra barna hafi ekki eins mikinn aðgang 

og tíma til að sinna félagslegum samböndum og tengslaneti til þess að styrkja stöðu sína 

fjárhagslega og í samfélaginu. „Hugtakið félagsauður í þessum skilningi getur því bæði vísað 

til samskipta sem hafa tilfinningalegar afleiðingar og verið myndlíking fyrir aðgang að 

valdastöðum eða efnislegum gæðum“ (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

„Félagsauður er að miklu leyti tekinn í arf en þó getur fólk byggt upp félagsauð með því 

að skapa ný sambönd og styrkja tengsl við mikilvæga aðila á ákveðnum vettvangi. Hverjum 

vettvangi fylgja ákveðnar leikreglur og á það einnig við um þjónustukerfi félags-, menntunar- 

og heilbrigðismála“ (Snæfríður Þóra Egilson, Unnur Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Ottósdóttir, 

2019). 

 

2.5 Hugmyndir um vald 

Til að hafa áhrif á þjónustuna þurfa foreldrar og barn að finna sinn stað innan hennar og læra 

hvernig á að hafa áhrif á þá sem starfa innan hennar. Foucault talar um að vald sé staðsett í 

félagslegum stofnunum, í því sem við gerum og í félagstengslum (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

Við getum skoðað stofnanir sem veita fötluðum þjónustu og sérfræðinga sem starfa innan 

þeirra í því ljósi og séð hvernig valdi innan þeirra er beitt. Með hjálp tungumálsins er vald 

notað til að skapa viðurkennda og undirokaða, óviðurkennda þekkingu. Foucault sér 

tungumálið sem valdatæki sem hægt er að nota til að byggja upp, stjórna eða aga fólk og 

aðstæður. Vald og valdbeiting er „hvorki góð né slæm í eðli sínu, heldur mikilvirk og 

þvingandi“. Vald flæðir um allt samfélagið, „formlegar og óformlegar stofnanir, borgaralegt 

samfélag og einstaklinga“ (Dóra S. Bjarnason, 2010). Hægt er að nota þessa sýn á vald til að 

skoða valdatengsl milli foreldra, stofnana og fagfólks sem þau eiga í samskiptum við vegna 

fötlunar barns. Þá er hægt skoða á gagnrýnan hátt reynslu foreldra af valdi, valdatengslum 

og hvernig það hefur áhrif á ferla „sem stuðla að höfnun, útilokun og flækjum í lífi 

fjölskyldunnar og foreldranna“ (Dóra S. Bjarnason, 2010).  
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3 Fjölskylda 

Fjölskyldan sér um uppeldi barna og „flytur reynslu, venjur og gildi milli kynslóða“ (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Skilgreiningin á fjölskyldu hefur breyst mjög mikið á síðustu árum en 

hlutverk hennar gagnvart fjölskyldumeðlimum er enn það sama og áður, tengjast 

tilfinningaböndum og hafa skyldum að gegna gagnvart hvort öðru. Fjölskyldan verndar 

einstaklinginn í efnahagslegum, siðferðislegum og lagalegum skilningi . Fjölskyldan tekur þátt 

í lífi einstaklings í stórum áföngum sem verða á lífævi hans, ásamt erfiðum áföllum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Þegar talað er um fjölskyldu fyrir 30 til 50 árum þá var hún samansett úr 

móður, föður og börnum þeirra. Í dag eru skilgreiningar á fjölskyldu orðnar frjálslegri og 

getur hún nú þýtt miklu meira en áður. Hlutverk og samsetning fjölskyldunnar hefur breyst á 

síðustu árum og áratugum og hefur menntunar og uppeldishlutverk fjölskyldunnar breyst.  

 

3.1 Fjölskylda fatlaðs barns 

Fjölskyldugerð hefur breyst mikið á síðustu árum og áratugum. Fjölskyldan veitir skjól þegar 

gengið er í gegnum erfiðleika, stendur með og tekur þátt í gleði, sorg og sameinast þegar 

stórum áföngum er náð eins og fæðingu, skírn, fermingu, giftingu og útskrift (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). „Fæðing og greining fatlaðs barns getur haft í för með sér margs konar 

áskoranir og fólki gengið misvel að fóta sig í nýju hlutverki. Jákvæðni, samheldni, 

aðlögunarhæfni, fjárhagslegt öryggi og tryggt félagslegt bakland virðist stuðla að því að 

fjölskyldum fatlaðra barna farnist vel“ (Snæfríður Þóra Egilson, Unnur Dís Skaptadóttir og 

Guðbjörg Ottósdóttir, 2019). Þar sem aðstæður fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra eru 

margvísilegar og fjölbreyttar þá þarf þjónustan sem stofnanir og aðrir aðilar veita að geta 

tekið tillit til þeirra aðstæðna. Mætti þar nefna sem dæmi að ef um er að ræða fjölskyldu 

innflytjenda þá gera má ráð fyrir að hún hafi ekki sterkt félagslegt net í að sækja út í 

samfélaginu og þarf því þjónustan að gera ráð fyrir því. Fjölskylda sem er félagslega vel 

staðsett þarf ólíka nálgun á þjónustu miðað við fjölskyldu sem er illa félagslega staðsett. 

Þjónustan þarf því að vera sveigjanleg til þess að veita þá aðstoð sem ólíkar fjölskyldur þurfa 

á að halda. „Gott aðgengi að fjölbreyttum og sveigjanlegum úrræðum og stuðningi skipti 

meira máli fyrir aðlögun og líðan fjölskyldunnar en þættir í fari barnsins, svo sem tegund eða 

alvarleiki skerðingar. Niðurstöðurnar endurspegla mikilvægi fjölbreyttra og viðeigandi 

úrræða til að styðja við daglegt líf fjölskyldna fatlaðra barna “ (Snæfríður Þóra Egilson, Unnur 

Dís Skaptadóttir og Guðbjörg Ottósdóttir, 2019). Hlutverk fjölskyldumeðlima, daglegt líf og 
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húsnæði, ólík menning, fjölskylduhefðir og reynsla eru allt hlutir sem þarf að taka tillit til 

þegar þjónustuþörf er metin. 

 

3.2 Systkini 

Að eignast systkini er stór áfangi í lífi barns og mun óhjákvæmilega breyta mörgu í lífi þess. 

Nú þarf það að taka tillit til nýja fjölskyldumeðlimsins og deila athygli með því ásamt bera 

meiri ábyrð innan fjölskyldunnar. Að eignast systkini með fötlun mun hafa áhrif á 

uppbyggingu og virkni fjölskyldunnar (Aksoy og Yildirim, 2008). Ófötluð systkini gætu lent í 

því að fá minni athygli og þurfa að axla meiri ábyrgð á sjálfum sér og öðrum vegna aðstæðna 

miðað við jafnaldra. Samband systkina mun vara alla ævi þeirra og er á meðal þeirra 

mikilvægustu og varanlegustu tengsla sem börn og fullorðnir upplifa.  

Munu systkini eyða meiri tíma saman í gengum allt æviskeiðið en þau munu eyða með 

foreldrum. „Flestir fræðimenn telja að systkini móti líf hvers annars og undirbúi hvert annað 

fyrir þeirri reynslu sem þau verða fyrir með jafnöldum sem og á fullorðinsárunum“ 

(Systkinasmiðjan, 2016). „Foreldrar og sérfræðingar vita að systkini barna með sérþarfir hafa 

líka sérþarfir. Að alast upp með systkini með sérþarfir er oft streituvaldandi og óréttlátt, en 

það getur líka verið styrkur og hvatning“ (Systkinasmiðjan, 2016).  

Fatlað barn á eftir að mæta ófáum hindrunum á lífsleið sinni og mun ófatlað systkini 

verða vitni af því hvernig samfélagið tekur á því. Barnið sér hvaða viðhorf samfélagið hefur 

og hvernig komið er fram við fatlað systkini sitt (Aksoy og Yildirim, 2008). Barn sem á fatlað 

systkini mun þurfa að glíma við fleiri vandamál en jafnaldrar, bæði innan fjölskyldu og utan 

hennar. Þau munu fá minni athygli foreldra vegna aðstæðna og þurfa að öllu jöfnu að axla 

meiri ábyrgð á sjálfum sér og öðrum vegna aðstæðna miðað við jafnaldra. Þá geta komið upp 

félagsleg- og tilfinningaleg vandamál, að þau eigi erfitt með að tjá tilfinningar sínar og gremju 

við foreldra. Oft koma upp aðstæður sem ófötluð systkini þurfa að innbyrða gremju og reiði 

sína. „Eins og við flest vitum eru margar þessar tilfinningar aðeins hluti af þeirri reynslu að 

vera systkini, óháð því hvort systkinið okkar hefur sérþarfir eða ekki. Það er eðlilegt að þykja 

vænt um og hata systkini sín og væntumhyggjan hefur venjulega vinninginn“ 

(Systkinasmiðjan, 2016). Fjölskylda og skóli gætu komið þar með fræðslu og upplýsingar um 

fötlun sem gerir barninu kleift að skilja og læra um fötlun hjá systkini sínu. Þetta myndi síðan 

hjálpa þeim við að skilja stöðu sína og gera þeim kleift að mynda betri tengsl við fjölskyldu 

sína. 

Það hefur mikill áhrif á daglegt líf barna að eignast fatlað systkini og þarf einnig að huga 

að þeim við þessar aðstæður, gefa þeim tíma, upplýsingar til að skilja fötlun og ráð til þess að 

ráða við aðstæður, ásamt leiðum til að fá útrás fyrir tilfinningar sínar á jákvæðan hátt. 
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4 Stofnarnir og þjónusta þeirra 

Þegar stofnanir og þjónusta þeirra er skoðuð þarf að hafa í huga hvernig samskiptin eru á 

milli þeirra og foreldra. Hvernig er ferlið þegar það þarf að sækja aðstoð og er þjónustan 

fjölskyldumiðuð? Þegar þjónustan er sett upp þá er hún hugsuð til þess að auðvelda og 

aðstoða fjölskyldur og börn þeirra í þeim verkefnum sem þeirra bíða. Gera má ráð fyrir að 

flestir séu ánægðir með að fá aðstoð, því að verkefnin sem foreldrar fá eru oft erfið og 

krefjast mikils tíma af þeim. Það sem er oftast erfiðast í ferlinu er að vita ekki hvert og 

hvernig á að leita eftir upplýsingum og við hvern á að tala til þess að komast í 

þjónustuúrræði. Fyrir flesta er þetta þjónustuumhverfi svo framandi og það tekur fólk oft 

langan tíma bara að læra á kerfið til þess að geta nýtt sér það.----- 

 

4.1 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríksins hefur það hlutverk „að tryggja að börn með alvarlegar 

þroskaskerðingar sem leitt geta til fötlunar síðar á ævinni fái greiningu, ráðgjöf og önnur 

úrræði sem bæta lífsgæði þeirra“ (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). Hlutverk 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins er að sinna börnum upp að 18 ára aldri um land allt á 

þverfaglegum grunni og veitir stofnunin miðlæg þjónusta og er þekkingarmiðstöð 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). Stofnunin starfar samkvæmt lögum nr. 83 frá 

árinu 2003. Annast hún ráðgjöf og greiningu barna með víðtækar þroskaskerðingar, sér um 

fræðilegar rannsóknir á þessu sviðum og veitir börnum með flóknar og sjaldgæfar fatlanir 

langtímaeftirfylgd. Sér hún um að afla og miðla þekkingu um fatlanir og þroskaskerðingar 

ásamt því að veita fræðslu um helstu íhlutunarleiðir (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

e.d.). Greiningar- og ráðgjafarmiðstöð starfar eftir heildstæðri þjónustu og fjölskyldumiðaðri 

nálgun þar sem foreldrum er gert kleift að taka virkan þátt í þjónustuferlinu og ákvörðunum 

er varða þjónustu fyrir barnið og fjölskyldu. Foreldrar eru því hluti af þjónustuferlinu og hafa 

áhrif á það (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.).   

Algengustu ástæður þess að barni er vísað til Greiningar- og ráðgjafarstöð er vegna gruns 

um einhverfu og skyldar raskanir, þroskahömlun og hreyfihamlanir. Frumgreining þarf að 

hafa farið fram áður en Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins getur tekið við samkvæmt lögum 

um hana. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (nr. 83/2003) „3.gr. Áður en til tilvísunar til 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins kemur skal hafa farið fram frumgreining skv. 17. og 

18. gr. laga um málefni [fatlaðs fólks], 1) nr. 59/1992“. Frumgreiningu þarf að framkvæma í 

nærumhverfi barnsins þar sem þroski þess og færni eru metin, eru þær framkvæmdar af 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2003083.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2003083.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2003083.html
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sérfræðiþjónustu leikskóla eða grunnskóla, sérfræðiþjónustu heilsugæslu eða sjálfstætt 

starfandi sérfræðinga (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

Sérfræðingar Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sem koma að þroskaröskunum og 

fötlun barna eru úr flestum fagstéttum. Notaðar eru viðurkenndar aðferðir til að meta þá 

þætti sem röskunin hefur á þroska barnsins og getur það verið mismunandi hvaða fagstéttir 

koma að greiningu og ráðgjöf hverju sinni. Ræðst það af þroskaröskun, aldri barnsins og 

aðstæðum þess. „Athuganir og viðtöl fara ýmist fram á Greiningarstöð eða í daglegu 

umhverfi barnsins, það er heima og í skólanum eða hvort tveggja við. Samstarf við fjölskyldu 

og fagfólk utan stofnunar er ávallt hluti af greiningunni. Auk þátttöku í þjónustu við börnin 

og fjölskyldur þeirra, sinna sérfræðingar stofnunarinnar fræðslustarfi og rannsóknum“ 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). Helstu sérfræðingar sem starfa hjá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins og koma að dagsdaglegu starfi eru atferlisfræðingar, félagsráðgjafar, 

iðjuþjálfar, læknar, heilbrigðisgagnafræðingar, sálfræðingar, sérkennarar, sjúkraþjálfarar, 

talmeinafræðingar og þroskaþjálfar (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

Myndað er þjónustuteymi um hvert barn og fjölskyldu þess. Teymin eru sett upp eftir 

aðstæðum og þörfum barnsins, þeir aðilar sem mynda teymið eru foreldrar og fulltrúar 

þeirra aðila sem koma að þjónustu við barnið og fjölskylduna. Teymi setja sér sameiginleg 

markmið og miðla upplýsingum sín á milli. Það fer eftir aðstæðum hversu oft teymið hittist 

en þó er ráðlagt að það sé ekki sjaldnar en einu sinni til tvisvar á ári. Hlutverk og hverjir eru í 

þjónustuteymi breytist eftir aðstæðum og því þarf að endurskoða reglulega hverjir mynda 

teymið (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

4.2 Leikskólar 

Í starfi með börnum á leikskólum er það haft að leiðarljósi að þau njóti bernsku 

sinnar, læri og þroskist í leik og samveru. Hver og einn leikskóli hefur sína sérstöðu sem 

kemur fram í stefnu hans eða þáttum í fagstarfinu, þar sem áhersla er lögð á einstaka þætti 

eins og samskipti, lestur og ritmál, stærðfræði, náttúru og umhverfisvernd (Leikskólar 

Reykjavíkur, e.d.). Leikskólaaldurinn er mikilvægur tími í þroska barns. Samstarf leikskóla og 

foreldra er því mikilvægt uppá að það takist sem best í að efla alhliða þroska allra barna, sem 

og að vera með hvetjandi uppeldisumhverfi sem veitir börnum öryggi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Mat viðurkenndra greiningaraðila tryggir sérstakan stuðning og sérkennslu í leikskóla 

fyrir börn sem fá greiningu þar sem gengið er út frá því „að tryggja jafnræði allra barna í öllu 

leikskólastarfi óháð líkamlegu og andlegu atgervi“ (Leikskólar Reykjavíkur, e.d.). Þau börn 

sem eiga rétt á stuðningi í leikskólanum undir handleiðslu sérfræðinga eru þau sem þurfa 

sérstaka aðstoð „vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika. Úthlutað er vegna 
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tveggja flokka en einnig er um að ræða ákveðið fjármagn til stuðnings sem leikskólarnir 

ráðstafa sjálfir vegna barna með minniháttar þroskaröskun“ (Leikskólar Reykjavíkur, e.d.). 

Sótt er um úthlutun á þjónustu til verkefnisstjóra sérkennslu á skrifstofu skóla- og 

frístundasviðs og sér leikskólastjóri um það. Öllum umsóknum þurfa að fylgja niðurstöður 

greiningar. Foreldar hafa aðgang að ráðgjöf um starfsemi leikskóla vegna stuðnings, 

sérúrræða og sérkennslu. „Ráðgjöfin getur verið við starfsmenn leikskóla og/eða með 

aðkomu sérkennsluráðgjafa sem staðsettir eru í þjónustumiðstöðvum borgarinnar“. Er þessi 

ráðgjöf veitt foreldrum endurgjaldlaust og allt það sem kemur fram í ráðgjafarviðtölum er 

trúnaðarmál (Leikskólar Reykjavíkur, e.d.). 

 

4.3 Grunnskóli 

Allir nemendur eiga rétt til að stunda nám við sitt hæfi. „Tækifærin eiga að vera jöfn óháð 

atgervi og aðstæðum hvers og eins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hvort 

sem nemandi er íslenskur eða af erlendum uppruna, drengur eða stúlka, hvar sem hann býr, 

hvaða stétt hann tilheyrir, hverra trúarbragða hann aðhyllist, óháð kynhneigð, heilsufari eða 

hvort hann búi við fötlun eða hverjar sem aðstæður hans eru. Meginhlutverk grunnskóla er 

að „stuðla að alhliða þroska allra nemenda“ eins og kemur fram í 2. grein laga um grunnskóla 

(nr. 91/2008). Allir nemendur hafa rétt á að stunda nám í almennum grunnskólum án 

aðgreiningar. Þetta þýðir að námið er á forsendum hvers og eins nemanda þar sem hann 

getur notið hæfileika sinna og fundið öryggi. Skal námið taka „mið af þroska, persónugerð, 

hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013).  Í grunnskólanum er komið til móts við náms- og félagslegar þarfir og með manngildi, 

lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Þar fá allir jöfn eða jafngild tækifæri til náms og 

að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Borin sé „virðing fyrir rétti allra nemenda til 

virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð atgervi þeirra og stöðu. Sveitarfélög skulu 

sjá til þess að skólaskyld börn, fái sérstakan stuðning í skólastarfi í samræmi við sérþarfir 

þeirra eins og þær eru metnar. Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám 

sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, 

nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með þroskaröskun, geðraskanir 

og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

 

4.4 Framhaldsskóli 

Í aðalnámskrá framhaldskóla kemur fram að þeir „sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika, með leshömlun, langveikir, með 



16 

heilsutengdar sérþarfir og nemendur með fötlun, eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í 

samræmi við metnar sérþarfir“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b). Nemendur 

með fötlun skulu hafa kost á að stunda nám við hlið annarrar nemenda eins og kostur er. Er 

það gert með að bjóða upp á sérnámsbraut fyrir fatlaða eða sérstakan stuðning á aðrar 

námsbrautir innan framhaldsskólans. Komnar eru sérnámsbrautir í marga framhaldsskóla. 

Sérnámsbraut er námsleið sem gerir nemendum kleift að „stunda nám við hæfi innan 

félagsheildar fjölbrautaskóla til að viðhalda og auka þekkingu sína og færni til að takast á við 

viðfangsefni daglegs lífs“ (Fjölbrautarskóli Breiðholts, e.d.a.). Notaðir eru fjölbreyttir 

kennsluhættir þar sem unnið er út frá námsáætlun sem er einstaklingsmiðuð. Er markmið 

kennslunnar að auka sjálfstæði og sjálfsábyrgð nemenda og gera þá meðvitaða um eigin 

persónu, félagsleg samskipti og umhverfið. „Markvisst eru þeim veitt tækifæri til að öðlast 

nýja reynslu sem og að tileinka sér þekkingu sem getur nýst þeim að námi loknu“ 

(Fjölbrautarskóli Breiðholts, e.d.b.). Gott samstarf og samvinna nemanda, fjölskyldu og 

tengslastofnana leggur grundvöll að hámarka árangur nemenda. 

 

4.5 Þjónusta sveitafélaga 

Sveitarfélög hafa séð um þjónustu við fatlað fólk frá 1.janúar 2011. Sjá þau um alla 

stoðþjónustu samkvæmt lögum (nr. 38/2018) um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir. Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er hafður að 

leiðarljósi í þeirri vinnu. „Stjórnvöldum, bæði ríkis og sveitarfélaga, ber skylda til þess að 

framfylgja meginreglum þessa sáttmála við alla framkvæmd á þjónustu við fatlað fólk“ 

(Samband sveitafélaga, e.d.). Kemur fram í 8.gr laga um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir að fötluðu fólki skal standa til boða stoðþjónusta sem gerir þeim 

kleift að taka þátt í samfélaginu án aðgreiningar og standi þar til jafns við aðra og komið 

verði í veg fyrir félagslega einangrun þess (Samband Sveitafélaga, e.d.). Gerður skal 

samningur áður en þjónusta hefst um tilgang stuðnings, hvernig settum markmiðum í 

þjónustunni skal náð, hvernig aðstoðin skuli veitt og tímamörk samnings. „Jafnframt skal 

tilgreint hvernig árangur þjónustunnar skuli vera metinn“(Samband sveitafélaga, e.d.). „Við 

mat á stuðningsþörf skal taka tillit til þarfa einstaklingsins fyrir þjónustu eða aðstoð í daglegu 

lífi vegna fötlunar. Stuðningsþarfir eru einstaklingsbundnar en geta einnig tekið mið af 

þörfum fjölskyldu einstaklingsins. Matið skal unnið í samvinnu með notanda og styðjast við 

hvaða þjónustu notandi þarf til að geta lifað í samfélaginu án aðgreiningar og til að koma í 

veg fyrir einangrun hans“ (Samband sveitafélaga, e.d.). 

 



 

17 

4.6 Æfingarstöðin 

Á Æfingastöðinni er veitt þjónusta fyrir börn sem þurfa á að halda þjálfun frá sjúkraþjálfum 

og iðjuþjálfum. Er hún miðuð að börnum frá fæðingu til sex ára aldurs. Æfingastöðin vinnur 

eftir hugmyndafræði um fjölskyldumiðaða þjónustu. Þar sem fjölskylda, skjólstæðingur og 

aðrir sem veita þeim þjónustu og umönnun vinna í nánu samstarfi við starfsfólk 

Æfingastöðvarinnar til að finna bestu úrræðin og þjálfun fyrir börnin. „Samstarfið snýst um 

að hver og einn leggi til sína þekkingu og reynslu. Á þann hátt er reynt að öðlast heildstæða 

sýn á þarfir barnsins og miða þjónustuna við getu þess, áhuga og umhverfi“ (Æfingastöðin, 

e.d). Þetta gerir það að verkum að þjónustan verður samhæfð, lausnarmiðuð og úrræðin eru 

sveigjanleg þannig að hægt er að miða þau við þarfir hvers og eins. Æfingastöðin á í 

skipulagðri samvinnu við aðra sem veita þjónustu til skjólstæðinga þeirra eins og að fara í 

leikskóla að vinna með börnum og sýna starfsfólki leikskólans hvað er hægt að gera til að 

aðstoða barn í þeim aðstæðum sem það þarf ásamt að læra meira um það af starfsfólki um 

leið. Er þetta gert með samþykki og í virku samstarfi við foreldra. „Til að þjónustan geti lagað 

sig að ólíkum þörfum og aðstæðum hverrar fjölskyldu þarf að byggja á gagnkvæmri virðingu, 

trausti og sveigjaleika. Fagleg og markviss vinnubrögð greiða síðan leiðina að árangri“ 

(Æfingastöðin, e.d). Til að ná fram þessu markmiðum þarf að nýta þekkingu og reynslu 

fjölskyldunnar og koma til móts við ólíkar þarfir barna og foreldra þeirra. Þjónustan er 

aðlöguð að hverri fjölskyldu fyrir sig (Æfingastöðin, e.d). 

Foreldrar eru boðaðir á fund til þess að gera þjónustuáætlun/Einstaklingsáætlun. Farið 

er yfir heilsufar og færni barns og ákveðið hverja verða áherslunnar í þjálfuninni. Færni 

barnsins er metið með stöðluðum prófum og athugunum sem hæfa getu og aldri barnsins. 

Með gerð Þjónustuáætlunar verður fjölskyldan virkur þátttakandi í framkvæmd 

þjónustunnar, þar eru sett fram markmið þjónustunnar og eru því allir að stefna að sama 

marki. Auðveldara er að meta þjónustu og samvinnu ásamt að sjá hverju hún hefur skilað. 

Byrjað er á að skoða hvað það er sem barnið þarf helst að ná tökum á til að bæta 

lífsgæðin sín. Hvaða óskir foreldrar hafa og hvað barninu sjálfu langar að gera, hvað það vil 

sjálft ná tökum á til að bæta aðgengi sitt heima, skóla eða í frístundum. Skoðaðir eru 

styrkleikar barns og umhverfi þess og þeir nýttir til að ýta undir þátttöku þess og sjálfstæði. 

Þetta er framkvæmt með íhlutun og meðferð þjálfara og er gert í gegnum kennslu eða 

þjálfun á færni, með að útvega hjálpartæki, fræðslu og ráðleggingum til barns og foreldra 

(Æfingastöðin, e.d). 
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4.7 Sjúkratryggingar 

Sjúkratryggingar Íslands sjá um framkvæmd sjúkratrygginga. Kaup á  vöru og þjónustu sem 

stofnuninni ber að veita, ásamt því að semja um heilbrigðisþjónustu og greiða fyrir það sem 

er veitt samkvæmt lögum og samningum. Sjúkratrygging Íslands hefur eftirlit með gæðum og 

árangri hjá þeim sem veita heilbrigðisþjónustu, sinna öðrum verkefnum sem stofnuninni eru 

falin samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða ákvörðun ráðherra (Sjúkratryggingar, 

e.d.). Vitnum við hér beint í texta af vef Sjúkratryggingar (e.d.) um framtíðarsýn: 

 

Sjúkratryggingar Íslands eru framsækin stofnun sem nýtur trausts og 

virðingar í samfélaginu. Markviss þróun og fagleg vinnubrögð skapa 

orðspor sem endurspeglar nútímalega og áreiðanlega stofnun. Stofnunin er 

þekkt í samfélaginu fyrir gagnsæi, jafnræði og árangur. Sjúkratryggingar 

Íslands  veita þjónustu sem er aðgengileg og lipur. Lögð er áhersla á 

rafræna og skilvirka þjónustu sem auðveldar viðskiptavinum samskipti og 

tryggir jafnræði og gagnsæi. Þjónustan er einstaklingsmiðuð og byggir á vel 

skilgreindum réttindum. Upplýsingagjöf er skýr og miðuð að öllum hópum 

viðskiptavina. SÍ vinna að gæðum og hagkvæmni í heilbrigðisþjónustu í 

góðu samstarfi við veitendur þjónustunnar. Samningar við veitendur 

heilbrigðisþjónustu tryggja góða og vel skilgreinda þjónustu. Hagkvæmni 

og traust kostnaðargreining eru lykilþættir um leið og jafnræðis er gætt. 

Eftirlit með framkvæmd þjónustunnar er árangursríkt. SÍ eru ábyrg og vel 

rekin stofnun. Agaður rekstur tryggir skilvirka starfsemi. Unnið er með 

hagsmunaaðilum að forgangsröðun verkefna og ríkir gagnkvæmt traust á 

milli þeirra. Verkaskipting er skýr og tekur skipulag stofnunarinnar mið af 

ríkjandi áherslum. 
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5 Aðstæður fatlaðs barns og fjölskyldu þess. 

Það hefur mikið breyst í réttarstöðu fatlaðs fólks á tímabili frá seinnihluta 20. aldar fram til 

dagsins í dag. Búið er að færa forræðið á málaflokki fatlaðra frá ríki til sveitafélaga og á 

þjónustan að vera í heimabyggð eða nær þjónustunotendum. Þjónustustofnunum og 

sérgreindum úrræðum hefur fjölgað og aðgengi að almennum skólum og öðrum stofnunum 

ríksins og sveitafélaga aukist (Dóra S Bjarnason, 2010). Með samþykki samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, mun krafa fatlaðra um jöfn mannréttindi styrkjast og 

innleiða nýja sýn um hugsun og framkvæmd í málefni þeirra.  

Enn er langt í land með að fatlaðir hafi sama aðgengi að samfélaginu eins og flest allir 

ófatlaðir hafa og eins og samningur um réttindi fatlaðs fólks leggur áherslu á að skuli veita, 

það á enn eftir að innleiða mikið af þeim reglum og hugmyndafræði inn í þjónustu stofnana 

fyrir fatlað fólk og í raun út um samfélagið allt. Aðgengi að formlegum stuðningi hefur orðið 

flóknara með árunum og úrlausnum fjölgað. Kemur það fram annars vegar í því að erfiðara er 

fyrir foreldra að finna barni sínu stað í kerfinu og verið er að færa foreldrum úr einu kerfi yfir 

í annað vegna þess að börn þeirra uppfylla ekki skilyrðin/greiningu sem á við um viðkomandi 

þjónustu, þau eru sett á biðlista eða fá ekki aðgengi að þjónustu vegna þess að það eru svo 

margir sem sækja um að ekki allir fá að komast inn í þjónustuna. „Þetta á við um Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins, skóla, leikskóla, heilbrigðiskerfið og svæðisskrifstofur um málefni 

fatlaðra. Reynsla foreldra af heilbrigðiskerfinu og starfsfólki þess var því afar tvíbent“ (Dóra 

S. Bjarnason, 2010). Hér er brýnt að koma upp aðstæðum sem styðja foreldra í þeirri vegferð 

sem þau eru á með barninu sínu. Þjónustan þarf að vera með þeim í að finna þann stað í 

þjónustukerfinu sem barn þeirra þarf á að halda. Upplifun foreldra á ekki að vera, barnið þitt 

passar ekki hjá okkur prufaðu næsta stað, eða já ég held að það væri bara betra að fara með 

hana eitthvað annað vegna þess að við erum ekki með neitt tilbúið fyrir hana. Foreldrar eiga 

ekki að þurfa að berjast fyrir að koma barni sínu að í þjónustu sem er búið að skilgreina að 

barnið þurfi, bara af því að það eru til ákveðið mörg pláss. Það er búið að samþykkja með 

lögum og reglugerðum að það eigi að veita viðkomandi þjónustu þá á viðkomandi sveitafélag 

að veita hana, ekki að láta foreldra fara í baráttu við kerfið til þess að koma viðkomandi 

þjónustu á. 

Margir foreldranna komu sárir og niðurbeygðir af samskiptum sínum við lækna. 

Þó eru einnig dæmi af foreldrum sem upplifðu mikinn og góðan stuðning af hendi 

lækna, langt umfram það sem foreldrarnir töldu sig geta vænst. Þá lýstu 

foreldrarnir blendinni reynslu af samskiptum við starfsfólk Greiningar og 
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ráðgjafarstöðvar, skóla og framhaldsskóla og starfsfólk á svæðisskrifstofum 

(Dóra S. Bjarnason, 2010). 

 

Þjónustan má ekki vera þannig skipulögð að það skipti máli hvaða sérfræðing þú lendir á 

um hvort þú fáir góðar upplýsingar um þjónustuna og þjónustuúrræði eða réttu 

leiðbeiningar um hvert á að fara næst. Að þekking sérfræðings á kerfið og geta hans til að 

koma þeim upplýsingu áfram ráði meiru um hversu fljótt foreldrar og börn fái lausn á sínum 

vandamálum. Ekki er gott að senda barn og foreldra fram og til baka í þjónustu án þess að 

vita hvort þau fá aðstoð eða ekki, kannski þurfa að bíða í ár eða lengur á biðlista eftir að fá 

úrlausn á sínum málum. 

Að hafa tengil/aðstoðarmann sem þekkir kerfið og þjónustuna sér við hlið myndi hjálpa 

mikið til þegar komið er að málefnum barnsins með foreldrum, sem gæti leitt þau í gegnum 

þann frumskóg sem þjónustan er orðin og hjálpað þeim að finna þann farveg sem barnið 

þarf, hagsmunaaðili sem þekkir kerfið fyrir barnið og foreldra þegar þess sé þörf.  

haft eftir föður: „ Kerfið er farið að virka á okkur sem viðbótar fötlun í 

fjölskyldunni. Það er svo flókið að það minnir á marghöfða skrímsli“ (Dóra S. 

Bjarnason, 2010). 

 

Ætti þessi tengiliður að hafa þá reynslu og þekkingu að fara í gegnum kerfið og geta 

leiðbeint fjölskyldunni á þá staði innan þjónustunnar sem stuðning er helst að fá vegna 

fötlunar barnsins og hjálpað fjölskyldu að miðla upplýsingum til baka um aðstæður 

fjölskyldunnar þannig að þjónustan geti tekið tillit til þeirra sem heild. Er þá hlutverk þessa 

fyrsta aðila að kenna foreldrum á kerfið og hvernig á að nálgast þjónustuna innan þess. Það 

þarf að passa að þessi aðili sé á forsendum fjölskyldunnar en ekki kerfisins, að hann sé að 

gæta hagsmuna barns og fjölskyldu en ekki þjónustunnar. Hann á ekki að vera hliðvörður 

fyrir þjónustuna, heldur hagsmunaaðili barns. Hann þarf að hafa skilning á heilbrigðiskerfinu, 

skóla og leikskóla, barnavernd og félagsmálakerfinu. 

Móðir lýsti þessu vel þegar hún sagði: „Ég hélt að allir mundu þjappa sér um 

okkur, barnið þurfti svo mikið, en svo kom enginn nema mamma og ein vinkona 

mín... Mamma vildi gera allt of mikið, [...] og við urðum að stoppa hana. Vinkona 

mín gerði ekkert sérstakt, en hún var þarna. Hún hlustaði. Án hennar hefði ég 

varla lifað af þessa fyrstu dimmu mánuði“ (Dóra S. Bjarnason, 2010).  
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Það er stöðug barátta að tryggja fötluðu barni og fjölskyldunni allri fullan aðgang að 

samfélaginu og þeim lífgæðum sem flestir taka sem sjálfsögðum hlut, ásamt aðgangi að 

formlegum stuðningi. Það er ekki alltaf sjálfsgefið að fá aðgang eða vitneskju um þau 

hjálpartæki og þann fjárstuðningi sem er í boði eða að foreldrar hreinlega viti hver réttur er 

til þess að njóta þeirrar þjónustu sem er í boði vegna þess að það er enginn sem lætur vita að 

þessi þjónusta sé í boði og sé þeim aðgengileg. Tengsl við nákomna ættingja, vini sem eru 

hluti af óformlegum stuðningi er hætt við að veikist við greiningu eða fæðingu fatlaðs barns. 

Er þetta á þeim tíma þar sem foreldrar eru í hvað mestri þörf fyrir stuðning (Dóra S. 

Bjarnason, 2010). 

Mæður höfðu greiðari aðgang að brúandi félagsauði, einkum ýmsum fagstéttum, 

en þó einkum ef þær viðurkenndu sýn og vinnubrögð fagfólksins, lærðu tungutak 

þess og ekki skaðaði ef þær sýndu af sér þakklæti. Ef mæðurnar voru taldar 

„ósamvinnuþýðar“ upplifðu margar höfnun og kulda og jafnvel að einstaka 

fagmaður gerðist „hliðvörður“ og beitti sér gegn því að barnið eða fjölskyldan 

fengi viðunandi lausn sinna mála (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

 

Telja má að þetta eigi enn við í dag, að foreldrar þurfa að læra tungutak sérfræðinga til 

að skilja sýn og vinnubrögð fagfólks. Það er ekki auðvelt fyrir foreldra að taka sín fyrstu skref 

og læra hvað bíður þeirra og barnsins í tengslum við teymi fullu af sérfræðingum sem eru 

orðnir vel kunnugir skipulaginu sem er farið eftir og búnir að sitja marga fundi um svipaðar 

aðstæður. Það þarf að gefa foreldrum tíma til að aðlagast aðstæðum og skilja þetta nýja 

umhverfi, til þess að þau geti orðið virkir þátttakendur í því samstarfi sem þarf til að 

þjónustan verði sem skilvirkust fyrir barnið og fjölskylduna. Hlusta þarf á foreldra þegar þau 

eru að tjá sig um vandamál sem þeim finnst skipta máli fyrir barnið, það getur verið 

ómerkilegt þegar er talað um það en haft stór áhrif á fjölskylduna þegar á heildina er litið. 

Mikilvægt er að hlusta á foreldra þegar þau tala um vandamál sem þeim finnst skipta máli 

fyrir barnið og skoða það út frá heildarmyndinni ekki aðeins starfsaðstæðum sínum.  

Ung móðir sagði: „Þegar maður á fatlað barn ..., þá er maður þvingaður í 

ruglingslegan ratleik á forsendum kerfisins (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

 

Að þurfa að skipta um þjónustu getur hrint af stað miklum átökum bæði fyrir foreldra og 

börn. Það getur verið takmarkað aðgengi að þjónustuúrræði sem foreldrar vilja færa barn í. 

Barnið uppfyllir ekki öll þau skilyrði sem sett eru fyrir inntöku inn í viðkomandi þjónustu, sem 

þýðir að barn með skerðingu sem þarf á þjónustu að halda en uppfyllir ekki öll skilyrði fyrir 
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inntöku í þjónustuna á hættu á því að lenda á milli kerfa og fá ekki þá aðstoð sem það þarf á 

að halda. Það er mikið í gangi en kannski ekkert af því sem kemur barninu þínu til góða og 

þarf því að horfa uppá að barnið verður afgangsstærð í heildarmynd því að það passar ekki 

inn í það skipulag sem búið er að leggja fyrir í viðkomandi skóla eða stofnun. Barnið er ekki 

að fá að njóta menntunar á forsendum þess. 

 Eins má skoða það innan stofnana að vera ekki að neyða foreldra til að vera að þurfa að 

endurnýja á einhverja ára frest aðgengi að þjónustu sem er auðséð að þau munu þurfa að 

nýta fyrir barnið fram til 18 ára aldur og lengur. Tala eða skrifa börnin sín niður til þess eins 

að fá aðgang að þjónustu sem þau þurfa á að halda. Það geta allir verið sammála um að flest 

allir foreldrar vilji sjá það besta í börnum sínum og vera hvetjandi á jákvæðan hátt fyrir börn 

sín, sjá hvað þau geta og hverjir styrkleikar þeirra eru og byggja á því.  

[T]ilfinningalegrar einsemdar sem þeir tengdu reynslunni af því að eiga og annast 

fatlað barn eða börn. Þessi tilfinning greip bæði feður og mæður sterkt þegar 

grunur vaknaði um að eitthvað væri sérstakt við barnið þeirra, í greiningarferlinu 

og síðar þegar minnst varði fram til fullorðinsára barnsins, ekki síst þegar barnið 

færðist á milli þjónustukerfa eða eitthvað sérstakt minnti foreldra á takmarkaða 

möguleika barnsins (Dóra S. Bjarnason, 2010).  

 

Það hlýtur að skjóta skökku við að kerfið geri þá kröfu á foreldra að tala niður börn sín til 

þess að eiga möguleika á að fá aðgang að þjónustu. Með alla þá sérfræðingar sem eru búnir 

að koma að þjónustu við barnið ættu þær greiningar, skýrslur og skoðanir sem búið er að 

fara í gegnum að sýna fram á að þjónustan er nauðsynleg og geta gefið nokkuð góða mynd af 

því hver staða barnsins er og tekið ákvarðanir út frá því. 

Bæði feður og mæður voru líkleg til að halda þessum tilfinningum fyrir sig og 

ræða þær jafnvel ekki við maka sinn, til að hlífa honum eða henni við því sem 

margir orðuðu sem óþarfa álag (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

 

Á þessum árum eftir aldamót hafa lífsgæði fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra breyst til 

batnaðar. Með tilkomu breyttrar hugsunar og nálgunar í þjónustu við þau, eru þau sýnilegri 

en áður í samfélaginu. Ásamt betri menntun fagfólks á hinum ýmsum sviðum. En á móti 

kemur að aðgengi að formlegu stuðningskerfi er orðið erfiðara og flóknara. 

Miklar framfarir hafa átt sér stað í læknisfræði á tímabilinu, en frásagnir 

foreldranna benda til þess að of oft vilji brenna við að starfsmenn 
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heilbrigðiskerfisins séu ónærgætnir í mannlegum samskiptum, ekki síst á 

viðkvæmum stundum í lífi fólks. Slík ónærgætni er óásættanleg og særandi og 

veldur foreldrum ómældum sársauka (Dóra S. Bjarnason, 2010). 

 

Greining er nauðsynleg til þess að fá að njóta stuðnings fyrir barnið og fjölskyldu þess. 

Við það að hljóta greiningu ertu að fá aðgang að vissri þjónustu en í leið að fá vissan stimpil 

sem getur leitt til þess að barnið tapar ákveðnum aðgangi og réttindum sem flest öllum 

öðrum finnst sjálfsagt að hafa. Þetta getur leitt til þess að barnið sjálft sé hlutgert sem 

afgangstærð og flokkað með öðrum slíkum. Er þá auðveldara að útiloka og telja barnið ekki 

með og það fær ekki sömu réttindi og öll önnur börn. „Staða barns og foreldra veikist og 

getur þetta ýtt þeim út á jaðar skóla og samfélags og takmarkar réttindi þeirra til að njóta 

sambærilegs lífs og önnur börn“ (Dóra S. Bjarnason, 2010). 
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6 Samantekt 

Stofnanir og þjónustuúrræði þeirra eru mislangt á veg komin í að aðlaga sína þjónustu að 

þeim lögum og reglugerðum sem Íslensk stjórnvöld hafa samþykkt. Það þarf að leggja meiri 

áherslu á að gera þeim kleift að flýta því ferli sem mest. Æfingastöðin og Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins hafa tekið upp fjölskyldumiðaða þjónustu og aðlagað sýna vinnuferla 

að þeirri hugmyndafræði. „Helstu stofnanir á Íslandi sem þjónusta fötluð börn eru 

Æfingastöðin, Barna- og unglingageðdeild Landspítalans og Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins. Þjónusta þessara stofnana fer að mestu fram innan þeirra þótt í einhverjum tilvikum 

sé hún að hluta til færð inn í daglegt umhverfi barnsins, s.s. í leikskóla, skóla og á heimili 

(Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2010).  

 Það sem má bæta hjá flestum þessum stofnunum er upplýsingaflæði til foreldra, þá 

hvernig upplýsingar eru veittar. Að þær séu markvissar og útskýri hvað felst í þjónustunni, 

hver næstu skref eru og hvert á að leita þegar annað hvort koma upp vandamál eða þegar 

breyta þarf þjónustu til að mæta þörfum barnsins. „Æfingastöðin er helsta endurhæfingar- 

stofnun landsins fyrir börn og er hlutverk hennar að efla börn og ungmenni með skerta 

færni, með það að markmiði að auka þátttöku og bæta lífsgæði þeirra og fjölskylduna 

þeirra“(Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2010). 

Í leikskólum er unnið með fjölskyldu og á fjölskyldumiðaðan hátt, þótt ekki sé sagt beint 

að þeir vinni eftir fjölskyldumiðaðri hugmyndafræði. Þegar kemur að leikskóla er hvergi lýst 

með beinum orðum í lögum eða reglugerðum sem um leikskólastarf gilda hvaða sýn á fötlun 

er höfð á leiðarljósi, en talað um að „börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, að mati 

viðurkenndra greiningaraðila, eiga rétt á slíkri þjónustu innan leikskólans“ (Lög um leikskóla 

nr. 90/2008). 

Í grunnskólum er unnið eftir menntun fyrir alla / skóli án aðgreiningar. Það sem háir 

skóla hvað mest er að ekki er búið að útfæra hvernig á að ná fram þessum markmiðum í 

skólanum og leggja fjármagn til þess að ná þessum markmiðum fram. Einnig þarf að upplýsa 

alla þá sem koma að kennslu og skólaumhverfi hvað liggur á bakvið hugmyndafræðina. Að 

allir hafi sama skilning á hugtökunum. Dagskipulag flestra skóla gerir ekki ráð fyrir fullri 

þátttöku fatlaðra, að þeir fái að mta og vera en í dag eru þeir ekki hluti af skólasamfélaginu. 

Þeir eru alltaf tekin út fyrir sviga og fá stimpill sér- þetta og sér- hitt sem gerir það að verkum 

að þeir geta aldrei orðið hluti af heildinni. 

Aðstæður fjölskyldu fatlaðs barns er stór þáttur í hvernig á að skipuleggja þá þjónustu 

sem barnið þarf á að halda. Hlúa þarf að umhverfi fjölskyldu til þess að hún geti sinnt því 
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uppeldishlutverki sem hún gegnir gagnvart barni sínu og taka þarf tillit til aðstæðna og 

umhverfis hjá barni þegar þjónustuþörf er metinn. 

Aðstæður fjölskyldunnar eru jafn mismunandi eins og þær eru margbreytilegar og þarf 

þjónustan að geta aðlagað sig að þeim aðstæðum sem ríkja hjá viðkomandi fjölskyldum sem 

þurfa á aðstoð að halda. Börn þrífast best í styðjandi umhverfi fjölskyldunnar. Fjölskyldur 

vilja þjónustu sem er fjölskyldumiðuð. tímamót í lífi barnanna reynast oft erfið og þá er 

þörfin fyrir stuðning jafnframt mest (Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2010). 

Þess vegna þarf þjónustan að vera sveigjanleg til þess að mæta þeim aðstæðum sem eru 

uppi á þeim tíma í fjölskyldu fatlaðs barns. Mun það bæta lífsgæði hjá fjölskyldu og gera 

foreldrum auðveldara að hugsa um hagsmuni barnsins og nálgast upplýsingar. Að foreldrar 

og fagfólk eigi í góðum samskiptum er veigamikill þáttur fjölskyldumiðaðri þjónustu (Sara 

Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2010). 

Bæta þarf upplýsingagjöf til foreldara um þjónustu og úrræði sem eru í boði. Foreldrar 

þurfa að hafa aðgang að aðstoðarmanni sem getur tekið tíma til að sjá hvaða þjónusta er í 

boði og farið í gegnum kosti og galla við þá þjónustu sem foreldrar hafa í huga að taka, hjálpa 

þeim að fá þær upplýsingar sem þarf til þess að taka upplýsta ákvörðun um hvaða þjónusta 

hentar barninu og fjölskyldu best. 

Fjölskyldumiðuð þjónusta er ekki að fá bara að vera með og upplýst um hvað á að gera 

heldur þýðir það að vera þátttakandi í að skipuleggja og taka ákvörðun um hvað og hvernig á 

að framkvæma þjónustuna. 



26 

7 Niðurstaða 

Fjölskyldumiðaða þjónustu á að innleiða hjá öllum stofnunum sem þjónusta fötluð börn. 

Innan hennar er lögð áhersla á samvinnu þjónustuaðila, foreldra og fjölskyldu þar sem þau 

eru studd til að taka ákvarðanir um þjónustuna. Þarfir fjölskyldunnar eru hafðar að leiðarljósi 

og er hún kjölfestan fyrir þjónustuna. Fjölskyldumiðuð þjónusta og sú þróun sem fylgir henni 

mun hafa mjög jákvæð áhrif á fjölskyldur fatlaðra barna vegna þess að það gefur þeim meiri 

stjórn á eigin lífi og lífi barna sinna. Þær hafa meira að segja um hvernig þjónustan er 

framkvæmd. Fjölskyldan er studd til að vinna með þeim sem veita þjónustuna til að auka 

lífsgæði og þátttöku barns. Þegar kemur að fjölskyldumiðaðri þjónustu þarf að gæta þess að 

það er ekki nóg að fræða og upplýsa starfsfólk um það út á hvað hugmyndafræðin gengur 

heldur þarf að upplýsa og fræða fjölskylduna líka, til þess að hún viti hvers er ætlast til af sér 

og sé þá tilbúin til samstarfs ásamt því að gera sér grein fyrir hvaða kröfur sé eðlilegt að gera 

til þjónustunnar (Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2010). 

Endurmeta þarf vinnulag hjá þeim þjónustustofnunum sem eru enn að vinna eftir 

viðmiðum um hefðbundna læknisfræðilega nálgun. Þar sem aðaláherslan er á barnið og 

skerðinguna og sérfræðingar taka ákvarðanir um hvernig þjónustu skal veita í samræmi við 

skerðingu en ekki eftir aðstæðum og umhverfi barnsins eða heildarmynd af aðstæðum 

barnsins (Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2010). 

Í Grunnskólum þarf að skilgreina, leggja til fjármagn og upplýsa alla hluteiganda út á 

hvað stefnan Menntun fyrir alla/ skóli án aðgreiningar ganga út á og hvernig eigi að 

framfylgja þeirri stefnu. Ríki og sveitafélög þurfa að koma betur að þessum verkefnum svo að 

„stofnunum séu sköpuð skilyrði til að koma til móts við þarfir fjölskyldunnar, t.d. varðandi 

staðsetningu, samvinnu þjónustuaðila og hlutverk þeirra“ (Sara Stefánsdóttir og Snæfríður 

Þóra Egilson, 2010). Að stofnunum sé gert kleift að vinna eftir, taka upp og innleiða sína 

þjónustu, þá vinnutilhögun og hugmyndafræði sem kveður á um í samningum, eins og 

samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem ríki og sveitafélög eru búin að 

samþykkja.  

Styðja þarf fjölskyldur til að taka ákvarðanir um þjónustu. Krefst það samvinnu á milli 

þjónustuaðila og foreldra. Nýta þarf styrkleika fjölskyldu og barns í skipulagi fyrir þjónustuna 

og til þess þarf að taka mið af þörfum allra fjölskyldumeðlima, fjölskyldan er burðarásin í lífi 

barnsins og þekkir þarfir þess og styrkleika best. Þarfir fjölskyldu eru hafðar að leiðarljósi til 

að auka lífsgæði og þátttöku barnsins (Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2010). 

Aðstæður fjölskyldna eru mismunandi eins og þær eru margbreytilegar og þarf þjónustan að 
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geta aðlagað sig að þeim aðstæðum sem ríkja hjá viðkomandi fjölskyldum sem þurfa á 

aðstoð að halda. Mun það bæta lífsgæði hjá fjölskyldu og gera foreldrum auðveldara að 

hugsa um hagsmuni barnsins og nálgast upplýsingar. Að foreldra og fagfólk eigi í góðum 

samskiptum er veigamikil þáttur fjölskyldumiðaðar þjónustu (Sara Stefánsdóttir og Snæfríður 

Þóra Egilson, 2010). 
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8 Lokaorð 

Greining er það sem ræður því hvort barnið fái aðgang að þjónustu eða ekki. Greining á að 

vera til að meta þjónustuþörf, hvernig við aðstoðum einstaklinginn og hjálpum honum að 

þroskast. Fjölbreytileiki er mikill og þarf að gera ráð fyrir honum í starfi og þjónustu. 

Einstaklingar geta verið á mismunandi stað í fötlun sinni og á að leyfa þeim að finna sitt pláss 

innan þjónustunnar þar sem þeim líður vel og sýna þess merki með að taka út þroska og sýna 

framfarir. 

Uppeldisstofnanir eru það sem leikskóli og grunnskóli eru orðnir í dag. Þær geta ekki 

einungis sinnt menntun barna þar sem allt annað er sett í „sér“ -kennslu, -úrræði o.s.frv. 

þannig að innan þeirra þarf að gera ráð fyrir fjölbreytileika á jafnréttisgrundvelli. Þarf að 

hugsa þá út frá félags- heilsu- og samfélags sjónarhornum ásamt menntun. Sem 

uppeldisstofnanir eiga leikskóli og grunnskóli ekki aðeins að hlíta eða lúta lögmálum 

menntunar og skóla heldur þarf þetta umhverfi að vera skilgreint sem uppeldisumhverfi sem 

allir eiga að hafa jafnan aðgang að og þarf að breyta skipulagi skóla í samræmi við það.  

Öll þjónusta á að vera hluti af þeirri uppeldisstefnu sem leikskóli og grunnskóli falla undir 

ásamt allri þeirri stofnþjónustu sem þarf til að ala upp sjálfstæða og hugsandi einstaklinga 

fyrir framtíð þjóðar okkar. Þegar við tölum um stofnþjónustu þá erum við að tala um allt sem 

við kemur uppeldi og frístundum barna, tónlistaskólar, íþróttir og frístundir ásamt allri þeirri 

heilbrigðis-, félags- og samfélagsþjónustu sem börn þurfa á að halda. Það þarf að gera ráð 

fyrir öllu þessu í uppeldisstofnunum sem við munum skipuleggja og byggja í framtíðinni. Þær 

þurfa að vera sveiganlegar þannig að allt litróf samfélagsins geti tekið þátt á 

jafnréttisgrundvelli svo að allir einstaklingar og skoðanir þeirra rúmist innan hennar. 
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