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Útdráttur 

 

 Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á reynslu starfsfólks sem aðstoðar fólk með 

þroskahömlun og býr í sjálfstæðri búsetu. Samhliða því var kannað viðhorf starfsfólks til 

ríkjandi hugmyndafræði með tilliti til fötlunar og sjálfræðis og jafnframt upplifun þess af 

möguleikum sínum til starfsþróunar. Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggir á 

opnum einstaklingsviðtölum sem voru afrituð og greind með túlkunarfræðilegri nálgun. 

Þátttakendur voru sex starfsmenn sem störfuðu hjá meðalstóru sveitarfélagi á Íslandi. 

Þeir unnu í búsetuþjónustu fyrir fólk með þroskahömlun sem býr í sjálfstæðri búsetu. 

 Helstu niðurstöður leiddu í ljós að viðhorf starfsfólks til fötlunar endurspegluðu að 

mestu leyti tengslaskilning, það er að fötlun er talin verða til í samspili einstaklings og 

umhverfis. Starfsfólk taldi hlutverk sitt felast í því að stuðla að sjálfræði og efla þátttöku 

íbúa, meðal annars með ákvarðanatöku þeirra í daglegu lífi. Oft fannst starfsfólki þó 

nauðsynlegt að grípa inn í flóknar aðstæður sem þeir álitu skaðlegar fyrir íbúa. Starfsfólkið 

taldi stefnu sveitarfélagsins vera óskýra og tilgreindi skort á fræðslu bæði í upphafi starfs 

sem og síðar. Þegar rannsóknin fór fram hafði sveitarfélagið hvorki formlega né yfirlýsta 

stefnu um málefni fatlaðs fólks. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að 

skortur á eftirfylgni og aðhaldi í starfsumhverfi  þátttakenda geti komið niður á faglegu 

starfi þeirra. Engu að síður taldi starfsfólk auðvelt að leita eftir ráðgjöf og stuðningi hjá 

næsta yfirmanni. Þeim var treyst til þess að leysa úr verkefnum og það var ánægt með 

þann sveigjanleika sem það hafði til þess að prófa nýjar hugmyndir og nálganir í starfi. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to shed light on the experience of support staff that assists people 

with intellectual disabilities who live independently with support. Furthermore, to gain 

insight into how the staff views current ideology regarding disability and independent 

living, and their understanding of their possibilities for career development. This is a 

qualitative study and data was collected through semi-structured interviews. The data 

was then analyzed using a hermeneutic approach. The participants in this study were six 

support staff members who worked in a medium sized municipality in Iceland. They all 

worked at residential homes of people with learning disabilities who live independently. 

 The main findings revealed that the support staff’s presumption of disability 

mostly reflected a relational approach, that is disability is considered to arise through the 

relationship between the individual him- or herself and the environment. The support 

staff considered it important to encourage independence and autonomy of the residents 

along with their decision-making in daily live. Nevertheless, they felt a need to intervene 

in complex situations that could potentially harm the residents. Participants found the 

municipality policy regarding the service to people with disabilities to be unclear and 

reported a lack of training at the start of their employment and later on. When this study 

was conducted the municipality did not have a formal policy regarding service to people 

with disabilities. Nonetheless staff thought they could easily seek counseling and support 

from their superior. They were trusted to look for solutions and were pleased with the 

flexibility they had to try out new ideas and approaches. 
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Formáli  

Ritgerðin er 30 eininga lokaverkefni til MA prófs í fötlunarfræðum við Félagsfræði-, 

mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Hún byggir á eigindlegri rannsókn sem 

hafði það að markmiði að varpa ljósi á þekkingu og reynslu starfsfólks sem aðstoðar fólk 

með þroskahömlun og býr í sjálfstæðri búsetu. Áhersla var á fræðslu, stuðning og ráðgjöf 

í starfi ásamt því að kanna viðhorf  starfsfólks til fötlunar og sjálfræðis þjónustunotenda. 

 Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Snæfríðar Þóru Egilson prófessors sem ég færi 

sérstakar þakkir fyrir faglega leiðsögn, stuðning og trú á verkefninu. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma til þátttöku og deila með mér 

reynslu sinni, því án þeirra hefði verkefnið ekki orðið að veruleika. Ég er mjög þakklát 

fjölskyldu minni og vinum fyrir þá ómetanlegu hvatningu og þolinmæði sem þau sýndu 

mér við vinnslu verkefnisins. Að lokum vil ég færa yfirlesurum bestu þakkir fyrir góðar 

ábendingar. Með aðstoð ykkar allra tókst mér loks ná settu markmiði. 
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1 Inngangur  

Fjölbreytileiki mannlífsins er mikill, öll lifum við ólíku lífi, höfum mismunandi þarfir og vilja. 

Það er dýrmætt að fólk geti lifað lífinu á þann hátt sem það kýs. Heimili fólks er í hugum 

margra þeirra griðarstaður, þar sem því líður vel. Fatlað fólk hefur í gegnum tíðina þurft 

að berjast fyrir tilverurétti sínum og bættum lífskjörum. Á árum áður bjó fólk með 

þroskahömlun á Íslandi gjarnan á stórum stofnunum en þær hafa að mestu verið lagðar 

niður í takt við samfélagsbreytingar síðustu áratuga. Nú býr ungt fólk með þroskahömlun 

tiltölulega lengi í foreldrahúsum því biðin eftir búsetuúrræði er löng.  Þegar það flytur að 

heiman í eigið húsnæði eru sambýli og sjálfstæð búseta með stuðningi einkum þau úrræði 

sem í boði eru og raunverulegt val um stærð húsnæðis og staðsetningu er af skornum 

skammti (Sigrún Þ. Broddadóttir  og  Guðrún  V.  Stefánsdóttir,  2015). 

Samkvæmt lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir kemur fram í 9. grein að fatlað fólk eigi rétt á vali varðandi hvar, hvernig 

og með hverjum það býr líkt og aðrir. Það eru ákveðin lífsgæði fólgin í þessu vali, þar sem 

fólk eyðir almennt miklum tíma á heimili sínu. Starfsfólk sem aðstoðar fólk með 

þroskahömlun á heimilum þeirra hefur mikilvægu hlutverki að gegna við að veita stuðning 

sem stuðlar að bættum lífsgæðum. Heimilið er fyrst og fremst þeirra en ekki vinnustaður 

starfsfólksins sem þar starfar þeim til aðstoðar.  

Síðustu ár hefur mikil áhersla verið lögð á að bæta þjónustu. Íslenskar rannsóknir 

benda þó til þess að starfsfólk í búsetuúrræðum hafi ekki fengið þá fræðslu og stuðning 

sem þarf til þess að stuðla að lífsgæðum íbúa til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. 

Starfsmannamenning, starfsmannavelta, og mannekla virðist draga úr gæðum starfsins 

og þótt forræðishyggja virðist á undanhaldi, er hún enn til staðar að einhverju leyti. Í 

sumum tilvikum virðist þjónustan meira miðuð að stofnuninni en íbúunum sjálfum. 

Megináhersla virðist lögð á grunnþarfir íbúa en ennþá vantar upp á þá aðstoð sem veitt 

er út fyrir veggi heimilanna sem gerir fólki betur kleift að taka þátt í samfélaginu (Kristjana 

Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014; Guðný Jónsdóttir, 2012; Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2015; Sigrún  Þ. Broddadóttir  og  Guðrún  V.  Stefánsdóttir,  2015; Margrét 

Steiney Guðnadóttir, 2018).  
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 Þessi ritgerð fjallar um starfsfólk sem aðstoðar fatlað fólk í sjálfstæðri búsetu og 

aðstæður þess í starfi. Fólkið sem um ræðir er með ólíkar skerðingar og mismikla 

þjónustuþörf en á það sameiginlegt að vera með þroskahömlun. Það býr í þjónustukjarna 

og á sambýli þar sem það fær stuðning frá starfsfólki við athafnir daglegs lífs. Lögð var 

áhersla á að varpa ljósi á þekkingu, reynslu og aðstæður starfsfólks sem aðstoðar fólk með 

þroskahömlun á heimilum þess. 

1.1 Tildrög rannsóknar 

Ég er menntaður þroskaþjálfi og hef starfað með fötluðu fólki á ólíkum sviðum. Ég hef 

starfað í dagvistun og skammtímavistun fyrir fötluð börn og ungmenni. Einnig hef ég 

starfað í skólakerfinu sem þroskaþjálfi í grunnskóla og á starfsbraut í framhaldsskóla. Í 

starfi mínu og samtölum við fólk í kringum mig bæði starfsfólk, fatlað fólk og 

aðstandendur hef ég komist að því hversu mikilvægt og áhrifamikið aðstoðarfólk er í lífi 

þeirra sem þurfa á stuðningi að halda í daglegu lífi. Starfsfólk getur haft valdeflandi áhrif, 

eflt sjálfræði, verið hvetjandi og aðstoðað einstaklinga við að taka virkan þátt í 

samfélaginu. Á sama tíma getur starfsfólk verið hindrun, dregið úr sjálfræði og 

samfélagsþátttöku fólks án þess jafnvel að gera sér grein fyrir því. Af fenginni reynslu hef 

ég tekið eftir því að fræðslu er ábótavant á sumum stöðum þar sem unnið er með fötluðu 

fólki. Starfsfólk tekur oft ákvarðanir út frá eigin skoðunum og litlir hlutir eins og til dæmis 

að fara ekki í sund með þjónustunotanda þegar hann óskar þess er alvarlegra en margir 

gera sér grein fyrir. Fjölmörg dæmi um skort á upplýsingagjöf og fræðslu um ríkjandi 

hugmyndafræði urðu til þess að ég ákvað að kanna reynslu starfsfólks sem aðstoðar 

einstaklinga með þroskahömlun og aðrar skerðingar. 

1.2 Fræðilegur bakgrunnur 

Rannsóknarverkefnið er unnið innan fötlunarfræða og opinberrar stjórnsýslu sem er 

þverfagleg grein á félagsvísindasviði í Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild. 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar liggur í fötlunarfræði sem er fræðileg nálgun á 

fötlun í víðum skilningi. Fötlunarfræði er þverfagleg grein þar sem athyglinni er beint að 

fötlun og fötluðu fólki. Skilningur á fötlun hefur þróast á ólíkan hátt milli mismunandi 

landa og menningarheima (Priestley, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2003; Shakespeare, 

2014). Það sem þessi ólíku sjónarhorn á fötlun eiga sameiginlegt er að hugmyndinni um 

það að fötlun sé persónulegur harmleikur einstaklings völdum skerðingar hefur verið 
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hafnað og þess í stað er litið svo á að ýmsir utanaðkomandi þættir svo sem viðhorf, hefðir, 

skipulag þjónustu og ytra umhverfis hafi hindrandi áhrif á einstaklinga í þeirra daglega lífi 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Fötlunarfræði hefur haft jákvæð áhrif á pólitísk öfl og 

samfélagslegar breytingar þar sem stefnt er að félagslegu jafnrétti (Shakespeare, 2014). Í 

þessari rannsókn er stuðst við norræna tengslaskilninginn á fötlun þar sem umhverfi og 

aðstæður eru teknar inn í myndina. Talið er að skerðing ein og sér valdi ekki fötlun heldur 

sé um flókið samspil margra ólíkra þátta að ræða (Rannveig Traustadóttir, 2003; Tøssebro, 

2004).  

 Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um starfsfólk sem starfar með fólki með 

þroskahömlun í sjálfstæðri búsetu á Íslandi svo vitað sé. Margrét Steiney Guðnadóttir 

gerði meistaraverkefni árið 2018 um reynslu bæði notenda og starfsfólks af sjálfstæðri 

búsetu í Reykjavíkurborg. Hjá Reykjavíkurborg er stefna um sjálfstætt líf og var í verkefni 

Margrétar fjallað um hvað studdi við hugmyndafræðina og hvað hindraði innleiðingu 

hennar hjá borginni. Í rannsókninni kom fram að fræðslu til starfsfólks er ábótavant og 

eingöngu stjórnendur voru meðvitaðir um stefnu borgarinnar um þjónustu við fatlað fólk 

á heimilum þess (Margrét Steiney Guðnadóttir, 2018).  

 Rannsókn mín er unnin í sveitarfélagi sem hefur ekki opinbera stefnu í málefnum 

fatlaðs fólks. Á heimasíðu sveitarfélagsins kemur þó fram að unnið sé eftir lögum um 

málefni fatlaðs fólks og að fötluðu fólki standi til boða sértæk þjónusta sem hefur það að 

markmiði að tryggja jafnrétti og veita tækifæri til þess að lifa eðlilegu lífi (heimild ekki 

nafngreind vegna auðkennis, e.d. a).  

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Með rannsókninni var stefnt að því að varpa ljósi á reynslu starfsfólks sem aðstoðar fólk 

með þroskahömlun sem býr í sjálfstæðri búsetu hjá meðalstóru sveitarfélagi á Íslandi. 

Einnig var leitast við að öðlast innsýn í viðhorf starfsfólks á gildandi hugmyndafræði með 

áherslu á fötlun og sjálfræði. Með þetta að leiðarljósi voru eftirfarandi spurningar settar 

fram til að nálgast markmiðið:  

• Hvernig upplifir starfsfólk sem aðstoðar fólk með þroskahömlun aðstæður, 

fræðslu, stuðning og ráðgjöf í starfi sínu? 

• Hvert er viðhorf starfsfólksins til fötlunar og sjálfræðis þjónustunotenda? 
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1.4 Mikilvægi rannsóknar 

Mikilvægt er afla upplýsinga um skilning starfsfólks á fötlun og kanna hvort viðhorf og 

vinnubrögð séu í takt við stefnu og hugmyndafræði sveitarfélagsins. Upplýsingunum er 

ætlað að veita innsýn í ástæður þess sem er gert og hvernig er forgangsraðað (Guðný 

Jónsdóttir, 2012; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015; Margrét Steiney Guðnadóttir, 2018; 

Sigrún  Þ. Broddadóttir  og  Guðrún  V.  Stefánsdóttir,  2015). Þar að auki verður kannað 

hvernig starfsfólk upplifir aðstæður í starfi sínu. Verkefnið getur því mögulega gagnast 

þeim sem skipuleggja þjónustu fyrir fatlað fólk. Upplýsingarnar veita vísbendingar um 

ástæður þess hvers vegna erfitt reynist að breyta hefðbundnum vinnubrögðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta gefið þjónustuveitendum vísbendingar um það hvort 

og hvernig þekking, viðhorf og starfshættir samræmast yfirlýstri stefnu um vinnulag og 

viðhorf í þjónustu við fatlað fólk. Jafnframt geta þær nýst til að byggja upp fræðslu, 

stuðning og ráðgjöf í búsetuþjónustu. Rannsóknin getur þannig stuðlað að aukinni 

umræðu um málið og að skilgreindar verði leiðir til að bæta þjónustu við fatlað fólk hér á 

landi. Takmarkanir verkefnis eru einkum þær að viðmælendur voru fáir og komu einungis 

frá tveimur starfsstöðvum og því erfitt að draga almennar ályktanir af verkefninu.  

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Að loknum inngangi er í öðrum kafla fræðileg umfjöllun. 

Fjallað verður um ólíkan skilning á fötlun, sjálfræði og hugmyndafræði um sjálfstætt líf og 

þjónandi leiðsögn. Í þriðja kafla er fjallað um búsetuúrræði og opinbera stefnumótun í 

tengslum við þau. Skoðuð verður reynsla fatlaðs fólks og starfsfólks af velferðarkerfinu 

með því að rýna í bæði íslenskar og erlendar rannsóknir. Í fjórða kafla er greint frá 

aðferðafræði rannsóknarinnar, gagnaöflun, greiningu gagna og aðferðafræðilegum 

áskorunum og siðferðilegum álitamálum. Niðurstöður eru settar fram í tveimur köflum. Í 

fimmta kafla er fjallað um það hvernig starfsfólk upplifir aðstæður í starfi sínu, hvaða 

fræðslu það hefur fengið og hvaða stuðning og ráðgjöf það fær. Í sjötta kafla er fjallað um 

viðhorf starfsfólks til hindrana sem fatlaðir íbúar mæta og sjálfræðis þjónustunotenda 

ásamt sýn þess á stefnumótun sveitarfélagsins í málefnum fatlaðs fólks. Í sjöunda kafla 

eru umræður þar sem helstu niðurstöður eru ræddar í tengslum við fræðilega umfjöllun. 

Ritgerðin endar svo áttunda kafla með lokaorðum þar sem fram kemur hvaða lærdóm 

draga megi af niðurstöðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum verður lögð áhersla á fræðilegar undirstöður rannsóknarinnar. Fjallað verður 

um fötlunarfræði og ólík sjónarhorn á fötlun. Auk þess verða hugtökin um sjálfræði og 

sjálfstætt líf fatlaðs fólks skoðuð og að lokum verður fjallað um hugmyndafræðina um 

þjónandi leiðsögn. 

2.1 Ólík sjónarhorn á fötlun 

Fólk hefur ólíkar hugmyndir um fötlun, hugtakið sjálft og hvað það felur í sér. Innan 

fötlunarfræði hefur verið fjallað um nokkur sjónarmið sem endurspegla ólíkan skilning 

fólks á fötlun.  

 Læknisfræðilegur skilningur á fötlun hefur verið ríkjandi í gegnum tíðina. Með þeirri 

sýn er fötlun lýst út frá læknisfræði, persónan stundum tekin úr myndinni og fötluðu fólki 

oft lýst sem óeðlilegu og sjúklegu. Það að vera fatlaður þýðir að það ,,er eitthvað að” 

viðkomandi. Athygli beinist að skerðingunni, líkamlegum og andlegum erfiðleikum og 

hversu erfið glíman við skerðinguna er fyrir einstaklinginn. Ekki er litið á umhverfi eða 

aðstæður í þessu samhengi heldur skrifast flest það sem miður fer á skerðinguna. Þegar 

litið er á fötlun sem harmleik eru viðbrögðin gjarnan þau að komið er fram við fatlað fólk 

eins og fórnarlömb sem þurfi að hjálpa. Því er lögð mikil áhersla á að laga skerðinguna 

með einhvers konar umönnun, meðferð eða endurhæfingu sérfræðinga. Sjónarhornið er 

undirliggjandi á flestum stöðum sem vinna að endurhæfingu og meðferð, en líka úti í 

samfélaginu. Gert er ráð fyrir að fatlað fólk nýti sér endurhæfingu eða þjálfun af ýmsum 

toga og reyni að gera það besta úr því sem það hefur (Goodley, 2011; Oliver og Barnes, 

2012; Rannveig Traustadóttir, 2003). Þrátt fyrir að þessi skilningur sé á undanhaldi má 

enn sjá hvernig þessi sýn á fötlun birtist í aðstæðum fatlaðs fólks á Íslandi í dag. 

Læknisfræðilegur skilningur endurspeglast í 26. grein laganna um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992 sem féllu úr gildi árið 2018 en þar kemur fram að fatlað fólk skuli: ,,njóta 

félagslegrar hæfingar og endurhæfingar í þeim tilgangi að draga úr áhrifum fötlunar og 

auka hæfni þess til starfa og þátttöku í daglegu lífi”.  

 Þarna má sjá hvernig einstaklingurinn er aðlagaður að umhverfinu og hversu 

mikilvægt talið er að ,,laga” einstaklinginn og draga úr áhrifum skerðingarinnar (Rannveig 
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Traustadóttir, 2003). Meira samtal á milli fötlunarfræði og endurhæfingar hefur átt sér 

stað undanfarin ár í kjölfar breytinga á markmiðum endurhæfingar. Áður fyrr var 

markmiðið fyrst og fremst lækning en nú er áhersla lögð á að aðstoða fólk við að takast á 

við breytingar (Bezmez, 2021). Shakespeare (2018) bendir á að endurhæfing og 

læknisfræðileg sjónarhorn hafa sannarlega mikilvægu hlutverki að gegna í lífi fatlaðs fólks 

en megi aldrei verða stýrandi afl (Shakespeare, 2018). 

 Með tímanum hafa komið fram ólík sjónarhorn eða líkön sem eru andsvör við einhliða 

læknisfræðilegan skilning á fötlun. Sjónarhornin hafa mismunandi áherslur en eiga það 

sameiginlegt að öll eru þau skilgreind sem félagsleg sjónarhorn á fötlun. Breska 

sjónarhornið á fötlun kom fram á seinni hluta síðustu aldar og varð geysi áhrifamikið 

(Barnes, 2012; Oliver, 2004; Shakespeare, 2014). Sjónarhornið byggir á því að skerðing er 

afdráttarlaust aðgreind frá fötlun. Upprunann má rekja til meðlima samtaka fólks með 

hreyfihömlun (Union of Physically Impaired Against Segregation - UPIAS) sem sögðu að 

samfélagið fatli líkamlega fatlað fólk. Að fötlun sé eitthvað sem bætist við skerðinguna, 

t.d. með ónauðsynlegri einangrun og aðgreiningu frá fullri samfélagsþátttöku (UPIAS, 

1976). Þær hindranir sem fatlað fólk verði fyrir séu fyrst og fremst félagslega mótaðar en 

stafi ekki af skerðingunni. Fjölmargt í umhverfinu svo sem félagsleg öfl, viðhorf og skipulag  

leiði af sér þessar hindranir sem geri skerðingu að vandamáli (Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

o.fl., 2013; Rannveig Traustadóttir, 2003; Shakespeare, 2014). Draga megi úr fötlun með 

því að fjarlægja félagslegar hindranir og gera félagslegar breytingar (Shakespeare, 2014). 

Þetta er mikilvægt því með þessu er það ekki skerðingin sem er megin ástæða félagslegrar 

útskúfunar fatlaðs fólks heldur það hvernig samfélagið bregst við þeim. Hugmyndin er sú 

að samfélagið eigi að aðlaga sig að fötluðu fólki en ekki öfugt (Oliver, 2004).   

 Þrátt fyrir vinsældir hefur líkanið einnig verið gagnrýnt fyrir þessa tvíhyggju í 

aðgreiningu skerðingar og fötlunar. Það er ekki talið gera ráð fyrir ólíkri reynslu og 

upplifun einstaklinga með ólíkar skerðingar enda var það upphaflega hugsað fyrir fólk 

með hreyfihömlun. Ýmsir telja erfitt að heimfæra megináherslur þess á fólk með 

þroskahömlun (Goodley, 2001; Shakespeare, 2014). Líkanið hefur því verið gagnrýnt fyrir 

það að ekki sé tekið tillit til fleiri þátta.  
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 Tengslaskilningur á fötlun er félagslegt sjónarhorn þar  sem tekið er tillit til fleiri þátta 

og litið svo á að fötlun verði til í samspili einstaklings með skerðingar og umhverfis. Hér  á 

eftir er fjallað nánar um þetta sjónarhorn.    

2.1.1 Tengslaskilningur á fötlun  

Í dag er tengslaskilningur á fötlun viðtekinn og hefur verið ráðandi í rannsóknum og 

skipulagi þjónustu á Norðurlöndunum um alllangt skeið. Norræni tengslaskilningurinn er 

jafnan kenndur er við þann skilning sem ríkir í fötlunarrannsóknum á Norðurlöndunum 

(Goodley, 2011). Jan Tössebro (2004) tók saman það sem jafnan einkenndi þennan 

skilning á fötlun. Hann sagði að í fyrsta lagi væri um fötlun að ræða þegar það yrði ákveðið 

misræmi á milli einstaklings og umhverfis eða ef einstaklingurinn hefur ekki þá hæfni sem 

samfélagið krefst af honum. Þetta verður vegna þess að einstaklingurinn hefur ekki sömu 

færni og telst dæmigert, en einnig vegna þess að umhverfið er ekki aðlagað að 

fjölbreytileika mannlífsins. Fólk með þroskahömlun sem notar óhefðbundin tjáskipti sem 

aðrir í samfélaginu skilja illa getur orðið til þess að viðkomandi upplifi hindrun í daglegu 

lífi. Fötlun verður til með samspili skerðingar, takmörkunar eða sjúkdóms og þeirra 

hindrana sem einstaklingur upplifir. Tøssebro talaði um það hvað aðstæður geta skipt 

miklu máli þegar kemur að fötlun. Til dæmis eru greiningarviðmið þroskahömlunar 

félagsleg hugsmíð sem eru ólík eftir löndum og því getur sami einstaklingur verið greindur 

með þroskahömlun í einu landi en ekki öðru. Það sama á við um greiningar á einhverfu 

sem hafa breyst mikið í tímans rás (American Psychiatric Association, 2013; Tøssebro, 

2004).  

Berthe Danermark (2001) útsýrði tengslaskilning með því að vísa í stigveldi á 

fjórum mismunandi þáttum. Fyrsti þátturinn er félagslegur, annar sálfræðilegur, sá þriðji 

líffræðilegur og fjórði þátturinn sameindir. Hver þáttur hefur svo sitt eigið fyrirkomulag 

og vinnur á sínum forsendum og þarf til þess ákveðnar aðferðir og kenningar. Að mati 

Danermark var samspil á milli þessara þátta og að reynsla þátta þeirra sem væru lægra í 

stigveldinu hefði áhrif á þá þætti sem væru hærra settir. Hann tók dæmi þar sem 

líkamlegir erfiðleikar gætu leitt til skerðingar (e. impairment) en haft áhrif á fötlun (e. 

disabilities). Röskun á heilastarfsemi gæti þannig leitt til skerðingarinnar lesblindu (e. 

dyslexia) en það væri ekki fötlun nema í þeim samfélögum þar sem lögð væri áhersla á 

lestur og skrift (Danermark, 2001; Gustavsson, 2005). 
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 Sjónarmið tengslaskilningsins hefur haft áhrif á stefnumótun og lagaumhverfi síðari 

ára á Íslandi og má sjá allt frá árunum 1979. Í lögum um aðstoð við þroskahefta nr. 

47/1979 kemur fram áhersla á tengsl einstaklings og umhverfis að einhverju leiti þrátt 

fyrir að læknisfræðilegur skilningur sé að mestu ríkjandi í lögunum. Með tímanum tóku 

lögin breytingum og í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 var mikið lagt upp úr 

samfélagsþjónustu sem túlka mætti sem svo að teknir væru til greina félagslegir þættir 

og umhverfi (Rannveig Traustadóttir, 2003). Í markmiðum núgildandi laga nr. 38/2018 um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir kemur fram að með framkvæmd 

laganna sé Samningi Sameinuðu þjóðanna framfylgt. Tengslaskilningurinn á fötlun er 

almennt ríkjandi í dag og er meðal annars í brennidepli í Samningi Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks (2007) og íslenskum lögum um málefni fatlaðs fólks. Hann  var 

gerður til þess að auka jafnrétti, mannréttindi, mannfrelsi og virðingu ásamt því hvernig 

það skuli framkvæmt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Stjórnarráð Íslands, e.d. a). 

Í samningnum segir: ,,sem viðurkenna að hugtakið fötlun er í þróun og að fötlun er 

afsprengi samspils milli fólks með skerðingar annars vegar og umhverfis og viðhorfa hins 

vegar sem hindra fulla og árangursríka samfélagsþátttöku þess til jafns við aðra” 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2007, formálsorð, e-liður). Það endurspeglar tengslaskilning þar 

sem fötlun er talin flókið samspil og ósamræmi í kröfum milli einstaklings og samfélags 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Samningur Sameinuðu þjóðanna leggur einnig 

áherslu á frelsi til að taka eigin ákvarðanir en nánar verður fjallað um sjálfræði og 

sjálfstætt líf í næsta kafla.  

2.2 Sjálfræði og sjálfstætt líf 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf er þróuð af fötluðu fólki og leysir af hólmi hugmyndir 

fagmanna í sérkennslu og endurhæfingu um aðlögun fatlaðs fólks að samfélaginu og 

hugmyndafræðinni um normalíseringu. Normalísering er hugtak sem felur í sér að fólk 

með þroskahömlun eigi eins eðlilegt lífshlaup og mögulegt er og lifi venjulegu daglegu lífi 

líkt og aðrir þjóðfélagsþegnar (Nirje, 1969; Ratzka, 2005). Hugmyndafræðin um sjálfstætt 

líf varð til sem annar og nýr valkostur til viðbótar við læknisfræðilega sýn með umönnun 

að leiðarljósi (Shakespeare, 2014). Í hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf er fatlað fólk talið 

sérfræðingar í eigin þörfum (Ratzka, 2005). Hreyfingin um sjálfstætt líf (e. Independent 

living movement) byggir á fjórum lykilforsendum. Í fyrsta lagi að allir menn séu verðmætir 
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og hafi gildi. Önnur forsendan er að allir, óháð skerðingu, geti tekið ákvarðanir. Í þriðja 

lagi að fólk sem er fatlað af viðbrögðum samfélagsins við skyntruflunum, líkamlegum- og 

vitsmunalegum skerðingum og við tilfinningalegri vanlíðan eiga rétt á því að stjórna eigin 

lífi. Í fjórða og síðasta lagi að fatlað fólk eigi rétt á því að taka fullan þátt í samfélaginu. 

Sjálfstætt líf þýðir ekki að stjórnin þurfi að vera algjörlega í höndum fatlaðra einstaklinga 

heldur felst sjálfstæðið í því að hafa aðstoð hvenær sem einstaklingurinn vill og með þeim 

hætti sem honum þóknast (Pearson, 2012).  

 Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf samræmist áherslum Samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en í 19. grein samningsins er sérstaklega kveðið á um 

það að viðurkenndur sé réttur fatlaðs fólks til þess að lifa sjálfstæðu lífi, án aðgreiningar  

og í fullri þátttöku í samfélaginu til jafns við aðra. Einnig segir að ríkin skuli gera ráðstafanir 

sem eiga að gera fólki þetta kleift. Brennan og fleiri (2018) skrifuðu grein sem byggir á 

eigindlegri rannsókn. Þátttakendur voru sex Norðmenn, fimm Íslendingar og átján Svíar 

sem voru leiðtogar miðstöðva fyrir sjálfstætt líf  (e. centers for Independent living).  Þar 

að auki voru aðrir fimm þátttakendur sem voru í miðstöðvum fyrir sjálfstætt líf en ekki 

leiðtogar. Tveir voru frá Noregi, tveir frá Svíþjóð og einn frá Íslandi. Rannsóknin hafði það 

að markmiði að fá innsýn í innleiðingu 19. greinar Samnings Sameinuðu þjóðanna (2007) 

á Norðurlöndunum. Niðurstöður gáfu til kynna að Norðurlöndin og Ísland þar með talið 

hafi ekki uppfyllt 19. grein samningsins, sér í lagi þegar kom að því að þjónustunotandinn 

væri sá sem réði ferðinni í sínu lífi. Íslenskir þátttakendur sögðust ekki hafa verið hvattir 

til þess að nýta sér NPA og erfitt hafi verið að afla upplýsinga um það hvernig fólk bæri sig 

að við að öðlast slíkt þjónustuform (Brennan o.fl., 2018).  

2.2.1 Hvað felst í sjálfstæðu lífi? 

Skilgreiningar á því hvað felist í sjálfstæðu lífi eiga flestar það sameiginlegt að innihalda 

nokkur lykilhugtök um val, stjórn, frelsi og jafnrétti. Jafnframt er lögð áhersla á 

einstaklingsmiðuð markmið og félagsleg samskipti. Þetta er þannig bæði hugmyndafræði 

og hagnýt nálgun. Hugmyndafræðin færir fatlað fólk saman til þess að vinna fyrir 

mannréttindum, jafnrétti og sjálfræði í lífi hvers og eins. Eitt markmið sjálfstæðs lífs er að 

jafna þau tækifæri sem í boði eru fyrir fatlað fólk. Að fólk geti nýtt sér þau tækifæri sem 

samfélagið hefur upp á að bjóða og mætt þeirri ábyrgð sem samfélagið krefst af því. Aðrir 

telja sjálfsætt líf þýða frelsi til þess að taka ákvarðanir er varða eigið líf og geta þannig 
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tekið fullan þátt í samfélaginu (Hasler, 2003). Sjálfstætt líf er í raun spurning um sjálfræði. 

National Center for Independent Living í Bretlandi skilgreinir hugmyndafræðina um 

sjálfstætt líf sem val. Að sjálfstætt líf fyrir fatlað fólk þýði að fólk geti lifað lífinu eins og 

það vilji með því fólki sem það kýs. Að geta þannig valið hver aðstoðar og hvernig, fólk 

þurfi ekki endilega að gera alla hluti sjálft, heldur sé við stjórnvölinn (Hasler, 2003). 

 Hugmyndafræðin byggir á því að aðgreina skerðingu og fötlun. Félagsleg undirokun 

er talin hindrun í lífi fólks með skerðingu. Því er mikilvægt að tekið sé á öllum mögulegum 

hliðum aðgreiningar. Það eru einkum sjö ,,grunnþarfir” sjálfstæðs lífs sem taka þarf tillit 

til þegar hugað er að því að fjarlægja hindranir. Þær eru: A) Upplýsingar, því viðkomandi 

þarf að vita hvaða valkostir gefast. B) Jafningjastuðningur þar sem hvatning og leiðsögn 

er veitt frá öðru fötluðu fólki. C) Hentug búseta og hjálpartæki til þess að draga úr 

ósjálfstæði. D) Persónuleg aðstoð frá öðru fólki við hversdagsleg verk. E) Að ferlimál séu 

með þeim hætti að viðkomandi komist þangað sem þörf er á. F) Aðgengi að umhverfinu 

þannig að viðkomandi komist þangað sem aðrir komast. D) Heimurinn þarf að aðlaga sig 

að fötluðu fólki en ekki einungis öfugt (Hasler, 2003). 

 Persónuleg þjónusta er almennt talin grundvöllur þjónustunnar en útfærsla hennar 

getur verið með ýmsum hætti (Hasler, 2003). Í hinum vestræna heimi er almennt litið á 

persónulega aðstoð sem leið til þess að fatlað fólk geti sjálft valið um það hver vinnur fyrir 

það, hvaða verk það gerir, hvenær, hvar og hvernig. Það sem einkennir gjarnan sýn fólks 

á persónulega aðstoð er að fatlaði einstaklingurinn þarf ekki að sýna þakklæti eða 

auðmýkt í samskiptum við aðstoðarmenn sína, sem verður til þess að hann upplifir 

sjálfstæði, val og frelsi (Hasler, 2003). 

2.3 Þjónandi leiðsögn 

Þjónandi leiðsögn (e. gentle teaching) er nálgun í starfi með fólki og hefur verið notuð í 

velferðarþjónustu með fólki með þroskahömlun á Akureyri frá árinu 1993. Fjórar megin 

stoðir þjónandi leiðsagnar eru að aðstoða einstakling við að vera virkur þátttakandi, finna 

fyrir öryggi, ásamt því bæði að veita og þiggja kærleika og umhyggju frá öðrum. 

Umönnunaraðili leitast við að ná þessum markmiðum með nærveru sinni, orðum, 

höndum og augum og sýna fólki þannig virðingu og umhyggju (Lavis o.fl., e.d.).  

 Með þessari nálgun er umönnunaraðila leiðbeint hvernig hann getur myndað 

kærleiksríkt samband milli sín og þjónustunotanda. Unnið er að því að mynda 
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skilyrðislaust og öruggt samband sem einkennist af umhyggju. Það gerir umönnunaraðila 

kleift að styðja einstakling jafnvel við krefjandi aðstæður sem einkennast af gremju og 

ótta. Með því að mynda þetta örugga og kærleiksríka umhverfi með einstaklingnum, gerir 

það viðkomandi kleift að vera með öðrum sem virða hann og sjá sem jafningja (Sieokamp 

o.fl., 2018).  

 Samkvæmt þjónandi leiðsögn hafa umönnunaraðilar því hlutverki að gegna að vera 

vakandi fyrir því hvernig þjónustunotanda líður. Mikilvægt er að einstaklingurinn upplifi 

ekki streitu, hræðslu og reiði heldur öryggi, umhyggju, kærleika og  þátttöku. Með því er 

ólíklegra að einstaklingur með þroskahömlun sem erfitt á með hefðbundin tjáskipti noti  

óæskilega hegðun til þess að gefa til kynna reiði sína og noti þess í stað aðrar leiðir. Til 

þess að það sé mögulegt verður umönnunaraðilinn að vera sveigjanlegur á margan hátt. 

Stöðugt að endurmeta og aðlaga tímaáætlun, umhverfið, hugsunarhátt sinn og hegðun 

(Lavis o.fl., e.d.). 

2.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um ólík sjónarhorn á fötlun. Sjónarmið 

tengslaskilningsins hefur haft áhrif á stefnumótun og lagaumhverfi síðari ára á Íslandi. 

Fjallað um hugmyndafræði um sjálfstætt líf sem samræmist Samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í lok kaflans var fjallað um hugmyndafræðina þjónandi 

leiðsögn sem byggir á mikilvægi góðra tengsla milli stuðningsaðila og einstaklings þar sem 

traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi. 
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3 Þjónustuúrræði og opinber stefnumótun   

Kaflinn hefst á umfjöllun um búsetuúrræði á Íslandi. Tekin verður fyrir reynsla fatlaðs fólks 

og starfsfólks á velferðarþjónustu með því að skoða hvernig raunveruleiki þeirra birtist í 

bæði íslenskum og erlendum rannsóknum. Fjallað verður um rannsóknir sem tengjast 

sjálfstæðu lífi í íslensku samfélagi. Einnig verður greint frá þjónustuúrræðum og opinberri 

stefnumótun er varðar málefni fatlaðs fólks á Íslandi með áherslu á Samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.  

3.1 Rammi búsetuúrræða á Íslandi 

Á Íslandi tekur yfirlýst stefna um málefni fatlaðs fólks mið af Samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) ásamt þeim lögum og reglugerðum sem settar 

hafa verið í kjölfarið líkt og lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018. Lögin leystu af hólmi ýmis eldri lög sem giltu þegar 

gagnaöflun þessarar rannsóknar fór fram svo sem lög nr. 59/1992 og því verður einnig 

vísað í eldri lög í málaflokknum. Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 á 

fatlað fólk rétt á því, að því sé skapað lífskjör og skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi eins og 

aðrir þegnar þessa lands. Samkvæmt lögum ber sveitarfélögum að veita þeim sem þurfa 

aðstoð við að halda heimili og eigin umhirðu félagslega heimaþjónustu (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

 Á vef bæjarfélagsins sem um ræðir kemur fram að fjölmargir einstaklingar fái 

þjónustu og stuðning inn á heimili sín og sé þjónustan aðlöguð ólíkum þörfum þeirra 

(heimild ekki nafngreind vegna auðkennis, e.d.b.). Með þjónustuformi félagslegrar 

heimaþjónustu er t.d. komið til móts við þarfir fólks á þeirra heimili en markmið 

þjónustunnar er að efla sjálfshjálp einstaklings til þess að hann geti búið í sjálfstæðri 

búsetu (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Lög nr. 38/2018 um þjónustu 

við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir hafa það að markmiði að gera fötluðu fólki 

kleift að fá ,,bestu þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma til að koma til móts við 

sértækar stuðningsþarfir þess”.  Í 9. grein laganna um búsetu kemur fram að fatlað fólk á 

að geta búið á eigin heimili þar sem þörfum þess og óskum er mætt varðandi þátttöku í 

samfélaginu, vali á búsetustað og með hverjum fólk býr. Það er í samræmi við Samning 

Sameinuðu þjóðanna en þar kemur fram í 19. grein að aðstoða eigi fólk við að lifa lífi þar 

sem það er sjálfstætt og ekki aðgreint frá samfélaginu. Það megi gera með ýmiss konar 
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þjónustu t.d. heimaþjónustu og nauðsynlegri þjónustu (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

Samkvæmt lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir í 27. gr. á starfsfólk sem starfar í þjónustu við fatlað fólk  að sýna því fulla 

virðingu í störfum sínum, huga að mannlegri reisn þess og standa vörð um hagsmuni og 

réttindi. Ef starfsfólk hefur vitneskju um að brotið sé á réttindum fatlaðs einstaklings á 

það að tilkynna slíkt til réttindagæslumanna. 

 Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar (GEF) hóf starfsemi í maí 

árið 2018. GEF hefur meðal annars eftirlit með félagsþjónustu sem sveitarfélög og 

opinberar stofnanir veita fötluðu fólki (Gæða- og eftirlitsstofnun Félagsþjónustu og 

barnaverndar, 2019; Stjórnarráð Íslands, e.d. b.).  GEF gefur út starfsleyfi og gæðaviðmið 

og gaf út gæðaviðmið fyrir þá félagsþjónustu sem veitt er fötluðu fólki í ágúst árið 2020. 

Viðmiðin byggja á gildandi lögum og reglugerðum ásamt Sáttmála Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks. Markmið 

þessara viðmiða er að samræma þá þjónustu sem veitt er, bæta gæði hennar og öryggi 

(Stjórnarráð Íslands, e.d. b.). Viðmiðin eru fjögur og má líta á þau sem leiðbeiningar til 

fagfólks og þjónustunotenda um það hvernig þjónustu skuli veita. Fyrsta viðmiðið er að 

með þeirri þjónustu sem veitt er verði notanda gert mögulegt að lifa sjálfstæðu lífi. Annað 

viðmiðið er að þjónustunotandi taki þátt í að móta þá þjónustu sem hann fær. Þriðja 

viðmiðið er að þjónustunotandi treysti þeim sem veitir þjónustuna. Fjórða og síðasta 

viðmiðið er að þjónustan sem veitt er sé örugg og áreiðanleg. Undir hverju gæðaviðmiði 

eru svo fjórar meginreglur sem skulu vera grundvöllur þjónustunnar. Þjónusta skal byggð 

á heildarsýn með velferð að leiðarljósi. Þjónustunotendum skal gert kleift að taka þátt í 

samfélaginu. Þjónusta veitt af virðingu og jafnræði gætt, ásamt rétti notenda til eigin 

ákvarðanatöku. Þjónustu skal vel stýrt með vilja og þarfir notenda í fyrirrúmi (Stjórnarráð 

Íslands, e.d. b.). Innan GEF er réttindagæsla fyrir fatlað fólk. Í lögunum um réttindagæslu 

fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011) kemur fram í 10. grein að ekki megi beita nauðung í 

samskiptum við fatlað fólk nema í undantekningartilfellum þar sem mikil hætta er á 

ferðum fyrir einstaklinginn sjálfan eða aðra.  

 Hér að framan hefur umgjörð búsetuþjónustu hér á landi verið skoðuð og því næst 

fjallað um rannsóknir sem tengjast sjálfstæðu lífi í íslensku samfélagi. 
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3.2 Rannsóknir sem tengjast sjálfstæðu lífi í íslensku samfélagi 

Það er ekki langt síðan baráttuhreyfingar fatlaðs fólks á Íslandi tóku fyrir alvöru upp 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. Árið 2006 sýndu stjórnvöld í stefnumiðum sínum að 

nýta mætti notendastýrða þjónustu til að mæta þörfum fatlaðs fólks. Samkvæmt skýrslu 

nefndar sem fjallaði um notendastýrða þjónustu höfðu árið 2007 verið gerðar tilraunir 

varðandi þjónustuna í um það bil áratug. Ráðuneytið gaf svæðisskrifstofum kost á því að 

veita ákveðnum hópi fatlaðs fólk beingreiðslur þar sem miðað var við þjónustuþörf við 

útreikninga varðandi þá greiðslu sem viðkomandi fékk í hverjum mánuði. Framkvæmdin 

var þó ekki alltaf talin virka sem skyldi þar sem notendur töldu margir að fjármagnið væri 

ekki nægjanlegt miðað við þjónustuþörf og þær óskir sem þeir settu fram. Fólk neyddist 

því oft til þess að sætta sig við önnur þjónustuform sem ekki samræmast hugmyndinni 

um sjálfstætt líf (Vilborg Jóhannsdóttir o.fl., 2009). 

 Þann 17. júní árið 2009 voru stofnuð samtök um sjálfstætt líf á Íslandi sem er 

stjórnað af fötluðu fólki. Samtökin byggja á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og hafa 

þann tilgang að veita ráðgjöf, jafningjafræðslu og leggja sitt af mörkum við að breyta 

lögum, sinna eftirliti, kynna hugmyndafræðina og leiðir til útfærslu hennar. Stofnuð var 

miðstöð NPA, sem er enn starfandi í dag. NPA hefur verið sett í lög um þjónustu við fatlað 

fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 í 11. grein og er því lögbundin þjónusta 

á Íslandi (NPA miðstöðin, e.d.; Vilborg Jóhannsdóttir o.fl., 2009).    

Vilborg  Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir (2011) gerðu eigindlega rannsókn í 

samvinnu við fatlað fólk um aðstæður þeirra og raunveruleika á Íslandi. Rannsóknin var 

unnin með viðtölum og þátttökuathugunum ásamt hagnýtri viðmiðun. Í niðurstöðum kom 

meðal annars fram að fólk er svipt stjórn yfir eigin lífi vegna þess hvernig þjónustukerfi 

félagslegrar þjónustu er uppbyggt. Fötluðu fólki í rannsókninni fannst það ekki hafa næga 

stjórn á aðstæðum og að það væri byrði á fjölskyldu sinni og samfélaginu í heild. Það vildi 

fá vinnu, eignast fjölskyldu, fara í nám, huga að áhugamálum og geta farið út án þess að 

skipuleggja langt fram í tímann. Til þess þyrftu þau að hafa starfsfólk sem væri til staðar 

hvenær sem þörfin kæmi upp. Fæstir í rannsókninni lifðu við þann raunveruleika. Jafnvel 

þótt þeim liði illa treystu þau sér ekki til að vera með kröfur né kvarta yfir aðstæðum 

sínum (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). 
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 Lilja Össurardóttir (2010) gerði meistararannsókn á högum ungra kvenna með 

þroskahömlun í íslensku samfélagi og þeirra sýn á hvað það þýðir að verða fullorðinn. 

Rannsóknin er eigindleg og gagnaöflun gerð með þátttökuathugunum og viðtölum bæði 

við hópa og einstaklinga. Lykilþátttakendur voru fimm 17-25 ára konur með 

þroskahömlun og 57 aðrir einstaklingar sem gagnaöflun snerti á. Niðurstöðurnar benda 

til þess að konurnar hafi færri valmöguleika en ófatlaðar konur þegar kemur að menntun 

og atvinnu. Þar að auki bjuggu þær við sértæk úrræði í samfélaginu og aðlöguðust hinu 

almenna samfélagi því síður. Þær voru til dæmis frekar í sérúrræðum í námi og atvinnu 

og erfitt reyndist að fá búsetuúrræði. Takmarkað val ungs fólks með þroskahömlun kom 

einnig fram í grein Guðrúnar V. Stefánsdóttur, Kristínar Björnsdóttur og Ástríðar 

Stefánsdóttur (2014) sem byggir á viðtölum við 41 þátttakanda á aldrinum 26-66 ára. 

Greinin fjallar um sjálfræði ungs fólks með þroskahömlun í einkalífi og heima fyrir.  Fram 

kom að fólk með þroskahömlun hafði oft lítið val í lífi sínu. Flestir sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu takmarkað að segja um það hvar þeir bjuggu og með hverjum. Fólki 

voru boðnir staðir til þess að búa á og höfðu síðan möguleika á að hafna þeim tilboðum 

sem því leist ekki á, en það var allt og sumt. Biðlistar í búsetuúrræði eru langir og þar af 

leiðandi gat fólk átt í hættu á að vera húsnæðislaust í lengri tíma ef það afþakkaði. Inni á 

heimilum þátttakenda var val oft af skornum skammti. Sumir fengu ekki að velja 

aðstoðarmann og aðrir höfðu ekki val um kynferði aðstoðarmanns síns. Virðing fyrir 

einkarými þátttakenda var ekki alltaf virt og sögðu sumir að starfsmenn bönkuðu ekki 

áður en þeir kæmu inn heldur gengu beint inn, jafnvel inn á salerni. Þetta sýnir hvernig 

skortur á sjálfræði birtist í raunveruleika fatlaðs fólks þegar kemur að bæði stórum og 

smáum ákvörðunum í lífi þeirra.  

Sömu höfundar könnuðu einnig sjálfræði fólks með þroskahömlun og miklar 

stuðningsþarfir með þátttökuathugun og viðtölum við starfsfólk og þjónustunotendur. 

Fram kom að starfsfólk vildi vel og að miklar framfarir hafa orðið á sjálfræði fólks með 

þroskahömlun og miklar stuðningsþarfir frá því á árum áður (Björnsdóttir, Stefánsdóttir 

og Stefándsóttir 2015; Rice, Björnsdóttir og Smith 2015). Niðurstöðurnar gáfu þó til kynna 

að starfsfólk átti oft erfitt með að hafa þjónustunotendur með í ráðum við 

ákvarðanartöku. Þjónustunotendum var ekki alltaf gefið nóg rými til þess að tjá óskir sínar 

og starfsfólki mistókst túlkun svipbrigða og að lesa í aðstæður. Því þurftu 

þjónustunotendur oft að aðlaga sig að óskum annarra. Ástæður þess voru meðal annars 
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taldar þær að starsfólk liti svo á að fólk með þroskahömlun geti ekki alltaf tekið 

þýðingarmiklar ákvarðanir (Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2018). 

Ofangreindar rannsóknir endurspegla fyrst og fremst sjónarmið fatlaðs fólks og 

starfsfólks á því hvað sjálfstætt líf felur í sér. Í næsta kafla verður fjallað um viðhorf fatlaðs 

fólks og starfsfólks til velferðarþjónustu. 

3.3 Reynsla fatlaðs fólks og starfsfólks af velferðarþjónustu 

3.3.1 Íslenskar rannsóknir 

Búsetuúrræði hafa breyst mikið með tímanum hér á landi í kjölfar aukinnar þekkingar og 

breyttra áherslna í málaflokknum. Margt af því sem átti sér stað á árum áður hefur verið 

gagnrýnt og komið fram krafa um að draga fram í dagsljósið aðbúnað fatlaðs fólks á 

stofnunum. Könnun á vistun fatlaðra barna á Kópavogshæli var framkvæmd af 

Vistheimilanefnd sem starfaði samkvæmt lögum nr. 26/2007 árið 2016. Í könnuninni voru 

tekin viðtöl við fyrrum starfsfólk Kópavogshælis, fyrrum vistmenn og aðstandendur 

vistmanna. Einnig var farið yfir ýmis gögn og fræðilegar heimildir um hugmyndafræði, 

samfélagsstrauma, aðkomu Alþingis og stjórnvalda og þau greind. Ítrekað kom fram í 

niðurstöðum að skortur hefði verið á starfsfólki sem gerði það að verkum að ekki tókst að 

ná markmiðum sem þóttu við hæfi í starfi á þeim tíma. Mannekla virtist þannig einkenna 

starfsmannahald stofnunarinnar. Þjónusta við íbúa var í algjöru lágmarki (Hrefna 

Friðriksdóttir o.fl., 2016).  

Í kjölfar flutnings þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga árið 2011 var 

unnin skýrsla á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands fyrir Velferðarráðuneytið. Í 

skýrslunni komu fram upplýsingar um hag og reynslu fullorðins fatlaðs fólks af þeirri 

þjónustu sem það hafði fengið frá sveitarfélögunum. Í skýrslunni kom fram að tæpur 

helmingur svarenda rannsóknarinnar tók ákvörðun um val á aðstoðarmönnum sjálft eða 

í samráði við einhverja aðra. Sjötíu prósent þátttakanda töldu sig fá þá aðstoð frá 

starfsfólki sem það þurfi inni á heimili sínu. Flestum þótti skortur á félagsskap og aðstoð 

standa í vegi fyrir þátttöku þeirra í félagslífi og tómstundum (Velferðarráðuneytið, 2014). 

Í skýrslunni var einnig könnuð reynsla starfsfólks á velferðar- og félagssviði 

sveitarfélaganna af þjónustu til fatlaðs fólks og öryrkja. Þar kom meðal annars fram að 

starfsfólk taldi þörf fyrir meiri fræðslu og umræðu um hugmyndafræði, áherslur og stefnu 

í málaflokknum. Tímaskortur er talin aðal ástæða þess að þetta vanti inn í dag. Það að 
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helmingur svarenda velji ekki sjálfir ákveðna þjónustuþætti og þurfi að treysta á aðra til 

þess að taka ákvarðanir er lúta að þeirra velferð í daglegu lífi bendir til þess að sjálfræði 

fatlaðs fólks sé oft lítið og þörf á fræðslu starfsfólks um hlutverk þeirra og hugmyndafræði 

um sjálfstætt líf (Velferðarráðuneytið, 2014).  

Í skýrslunni Fordómar og félagsleg útskúfun er að finna athyglisverða samantekt 

um reynslu fatlaðs fólks eins og hún birtist í íslenskum rannsóknum frá árunum 2000-

2013. Í verkefninu kom meðal annars fram að fötluðu fólki fyndist það valdalaust í 

samskiptum sínum við þjónustustofnanir og að forsendur kerfisins stjórni því hvaða 

tegund þjónustu og stuðning það fengi og í hve miklu magni. Þar að auki gáfu rannsóknir 

til kynna að fötluðu fólki fyndist að þjónustukerfið þyrfti að veita þeim meiri hjálp við að 

losna undan félagslegri útskúfun, fordómum og mismunun í daglegu lífi. Einnig kom fram 

að fatlað fólk hafði oft á tíðum lítið val og þurfti að aðlaga sig að þjónustunni sem það 

fékk og hafi enn fremur samþykkt að fá þjónustu gegn vilja sínum einfaldlega vegna þess 

að það var þeirra eini valmöguleiki. Varðandi búsetu sagði í samantektinni: ,,Þá benda 

rannsóknirnar til þess að þjónusta og stuðningur nái sjaldan út fyrir veggi heimilisins en 

slíkt stuðlar að félagslegri einangrun og á sinn þátt í að hindra að íbúarnir séu 

þátttakendur í íslensku samfélagi” (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

Upplifun fatlaðs fólks af þeirri þjónustu sem það fékk virtist því einkennast af valdaleysi 

og skorti á valmöguleikum.  

 Meistararannsókn Guðnýjar Jónsdóttur (2012) ásamt grein hennar og Snæfríðar Þóru 

Egilson (2013) sem unnin var út frá rannsókninni gefur greinargóða innsýn í viðhorf 

starfsfólks á heimilum fólks með fjölþættar skerðingar á þá þjónustu sem það veitir og 

þær aðstæður sem það býr við, ásamt fræðslu og stuðningsþörf þess í starfi. Rannsóknin 

var eigindleg þar sem viðtöl voru tekin við tólf starfsmenn í búsetu- og hæfingarþjónustu 

hjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi. Samkvæmt rannsókninni var meiri 

áhersla lögð á líkamlega umönnun og hin ýmsu störf heimilisins en á aðra mikilvæga þætti 

líkt og heilsu, sjálfræði og þátttöku. Fram kom að undirmönnun og mikil starfsmannavelta 

gerði starfsfólki erfitt fyrir og dró úr gæðum þjónustunnar. Skortur var á stuðningi, 

viðeigandi fræðslu og kennslu til þess að takast á við ólík verkefni starfsins. Starfsfólk taldi 

takmarkaðan sveigjanleika og lítið fjármagn gera það að verkum að aðstoð við félagslega 
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þátttöku íbúa var ábótavant. Skipulagning og útfærsla þjónustu endurspeglaði ekki 

félagslegan skilning á fötlun og voru ekki í takt við mannréttindaáherslur. 

 Nýleg meistararannsókn Margrétar Steineyjar Guðnadóttur (2018) um sjálfstæða 

búsetu fólks með þroskahömlun hafði það að markmiði að öðlast skilning á reynslu bæði 

notenda og starfsfólks á búsetuúrræðinu. Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn með 

þátttökuathugunum og viðtölum við sex íbúa, tvo stjórnendur og tvo starfsmenn. Í 

niðurstöðum kom fram bæði meðal notenda og starfsfólks að þjónustunotendur nytu 

virðingar og að reynt væri að koma til móts við þarfir þeirra og óskir. Engu að síður  þurftu 

notendur að ákveðnu leyti að aðlaga sig að þjónustunni sem þeim var veitt í stað þess að 

þjónustan tæki algjörlega mið af þörfum notenda hennar. Stuðningur var við sjálfræði og 

sjálfstæðar ákvarðanir notenda sem þó tókst ekki fyllilega og dæmi voru um að starfsfólk 

sýndi forræðishyggju. Starfsfólk taldi sig ekki alltaf hafa nægan tíma til að sinna 

félagslegum þörfum íbúa sökum manneklu. Niðurstöður bentu til þess að bæta þurfi 

fræðslu til starfsfólks um stefnur og hugmyndafræði (Margrét Steiney Guðnadóttir, 

2018). 

3.3.2 Erlendar rannsóknir 

Í breskri rannsókn Golding og Rose (2015) voru viðhorf og þekking starfsfólks sem 

aðstoðar fólk með þroskahömlun könnuð. Rannsóknin var eigindleg og gagnaöflun fór 

fram með umræðum í rýnihópum. Þátttakendur voru tuttugu talsins, allt starfsfólk sem 

skyldað var í þjálfun í tengslum við starf sitt. Þjálfunin var fjölbreytt og í henni fólst fræðsla 

um blindu og heyrnarleysi, jafnrétti og fjölbreytileika, kynhneigð, sambönd og samskipti. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að starfsfólki þótti fólk með þroskahömlun 

verða fyrir fordómum úti í samfélaginu sem stafaði einkum af fáfræði almennings sem 

skorti þekkingu og skilning. Með aukinni starfsreynslu breyttist gjarnan viðhorf til fólks 

með þroskahömlun til að mynda til réttar þeirra til sjálfræðis. Aðspurðir um eigið hlutverk 

sögðu margir það felast í því að stuðla að sjálfstæði íbúa, valdefla þá og vernda. Sumir 

starfsmenn viðurkenndu að þeir sýndu forræðishyggju og vildu tryggja öryggi 

skjólstæðinga sinna. Almennt taldi starfsfólk mögulegt að bjóða íbúum val í daglegu lífi, 

svo framarlega sem einstaklingurinn hefði getu til að taka upplýst val. Allt starfsfólk taldi 

þjálfunina upplýsandi og að hún veitti þekkingu á stefnu og verklagi sem þeim þótti bæta 

venjur sínar í starfi og gera þá faglegri. Þjálfunin veitti þeim ítarlegan skilning á hegðun 
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fólks með þroskahömlun ásamt því hvernig best væri að styðja við það og draga það besta 

fram í hverjum og einum. Þátttakendur sögðu þjálfunina hafa kennt þeim mikilvægi þess 

að vera samkvæmur sjálfum sér þegar kemur að vinnubrögðum ásamt því að starfsfólk 

fékk tækifæri til þess að miðla reynslu sinni sem því þótti gagnlegt (Golding og Rose, 

2015). 

 Starfsfólki sem starfar með fötluðu fólki ber samkvæmt stefnum í málefnum fatlaðs 

fólks í Bretlandi að virða sjálfræði þess ásamt því að veita umönnun og vernd. Í rannsókn 

Hawkins, Redley og Holland (2011) var kannað hvernig starfsfólk sem starfar  á heimilum 

fólks með þroskahömlun tekst á við togstreituna á milli þess að vernda skjólstæðinga og 

stuðla að sjálfstæði þeirra. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 14 

starfsmenn auk þátttökuathugana á heimilum fólks með þroskahömlun. Niðurstöður gáfu 

til kynna að íbúar hefðu takmarkað frelsi þegar kom að fæði, fjármálum, ferðum út fyrir 

heimilið og þátttöku í félagslegum athöfnum. Að mati starfsfólks var sjálfræði einkum 

skilgreint þannig að íbúar gerðu athafnir einir og án stuðnings. Það að veita íbúum aukið 

sjálfræði fæli í sér ákveðna áhættu, þannig að starfsfólk óttaðist að þurfa að bera ábyrgð 

á því og þannig þyrftu þau að meta áhættuna og hvort það væri þess virði. Starfsfólk taldi 

erfitt að meta hvenær stuðla ætti að sjálfræði einstaklingsins og hvenær hættan væri of 

mikil og mikilvægara væri að huga að vernd. Starfsfólk var einkum með tvær leiðir til þess 

að samræma rétt íbúa til sjálfræðis og verndun þeirra. Sú fyrri var að skrá í 

einstaklingsáætlun hvers og eins með hvaða hætti ætti að efla sjálfræði og vinna þannig 

á móti stöðluðum verkferlum. Seinni leiðin var að gera íbúum kleift að framkvæma lítil 

verkefni án stuðnings en starfsfólk bar þó ábyrgð ef eitthvað misfórst í framkvæmd þess. 

Niðurstöður gefa til kynna togstreitu meðal starfsfólks varðandi sjálfræði og vernd þar 

sem hver og einn virðist setja sín eigin viðmið (Hawkins o.fl., 2011). 

 Ástralska fræðikonan Christine Bigby hefur stundað rannsóknir sem tengjast fólki 

með þroskahömlun um árabil. Í grein Bigby og félaga (2009) var greint frá tveimur 

eigindlegum rannsóknum. Sú fyrri segir frá reynslu starfsfólks og fjölskyldumeðlima frá 

þremur íbúakjörnum fyrir fatlað fólk. Seinni rannsóknin beindist að viðhorfi starfsfólks 

sem starfar með fullorðnu fólki með þroskahömlun, bæði á heimilum þeirra sem og við 

störf. Í niðurstöðunum kemur fram að starfsfólk taldi það ekki hafa áhrif á líf íbúa að fá 

tækifæri til þess að velja eftir eigin geðþótta. Þar að auki töldu nokkrir starfsmenn sig hafa 



29 

fyrirfram vitneskju um hvert val íbúa yrði vegna þess að viðkomandi íbúi veldi alltaf sama 

valkostinn. Sumir þátttakendur gáfu til kynna með orðræðu sinni og hegðun að þeim 

fyndist íbúarnir líkjast börnum. Starfsfólkið taldi margar ástæður fyrir því hvers vegna 

íbúar veldu ekki sjálfir oftar, tækju ekki fleiri ákvarðanir á eigin heimili eða í samfélaginu. 

Þær voru einkum aldur, alvarleiki skerðingar, hvati, mannekla, áhætta fyrir íbúana sjálfa 

og starfsfólkið og flækjustig. Þessar rannsóknir benda til þess að þótt starfsfólk í þjónustu 

með fólki með þroskahömlun sé sammála stefnum um val og aukna þátttöku á það þó 

erfitt með að sjá hvernig það sé hægt fyrir fólk með mikla þroskaskerðingu. Þörf væri á 

skýrari stefnu svo hægt væri að beita henni á þennan breiða hóp sem fatlað fólk er. 

Starfsmannafundir gætu verið leið til þess gera starfsfólki kleift að taka umræðuna um 

sinn skilning á efninu og leiðrétta þannig mögulegan misskilning á túlkun stefnunnar 

(Bigby o.fl., 2009). 

 Árið 2019 fjölluðu Bigby og fleiri um upplifun starfsfólks og fjölskyldumeðlima sem 

styðja við fólk með þroskahömlun í Ástralíu. Á þessu árabili milli rannsókna virðast hafa 

orðið breytingar á viðhorfi starfsfólks. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem gagna var 

aflað með rýnihópum og viðtölum við 11 fjölskyldumeðlimi fólks með þroskahömlun og 

12 starfsmenn sem tengdust þeim með ólíkum hætti. Starfsfólkið gerði sér grein fyrir 

ólíkum valdahlutföllum og að miklu valdi fylgdi mikil ábyrgð. Starfsfólk sagðist þurfa að 

gæta hlutleysis í stuðningi sínum við fólk með þroskahömlun þegar kæmi að 

ákvarðanatöku. Taldi það að oft væri auðvelt að hafa áhrif á ákvarðanatöku annarra með  

eigin gildum. Til dæmis þegar valmöguleikar voru gefnir, hvernig kostir og gallar voru 

ræddir og viðbrögð starfsfólksins við ákvörðunum eða jafnvel eftir styrkleika sambands 

þeirra við manneskjuna. Það skipti máli að vera hlutlaus jafnvel þótt einstaklingur tæki 

ákvörðun sem viðkomandi þætti ekki skynsamleg. Einnig væri mikilvægt að vera 

raunhæfur þegar kæmi að valkostum og vali. Stundum þurfti t.d. lengri tímaramma eða 

meira fjármagn. Starfsfólkið vildi veita fólki með þroskahömlun stuðning til að taka eigin 

ákvarðanir, en fannst þó oft þörf á að stíga inn í aðstæður þegar of mikil hætta var á 

ferðum. Starfsfólkið vildi vera faglegt og geta svarað fyrir það hvers vegna það greip ekki 

inn í aðstæður þar sem ábyrgðin var talin þeirra. Starfsfólk talaði um þörf fyrir stuðning í 

starfi og þótti sumu starfsfólki ekki nægur aðgangur að stuðningi og ráðgjöf á 

vinnustaðnum. Það taldi sig þurfa tækifæri til þess að geta rætt um siðferðileg álitamál 

við yfirmann og ef þörf væri á eftirfylgni sérfræðiaðstoðar (Bigby o.fl., 2019). Það virðist 
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hafa orðið þróun á viðhorfi starfsfólks til sjálfræðis þjónustunotenda sinna og það 

meðvitaðara um hlutverk sitt. 

 Ný rannsókn Ahn Truong og félaga (2021) í Svíþjóð hafði að markmiði að kanna 

hvernig starfsfólk upplifði þjálfun sem fór fram á netinu í tengslum við starf þeirra við að 

aðstoða fólk með þroskahömlun og erfiða hegðun. Rannsóknin tók til 20 búsetuúrræða 

fyrir fullorðið fólk með þroskahömlun. Þjálfunin var í formi 12 stuttra fyrirlestra ásamt 

texta sem þátttakendur lásu. Þátttakendur fengu líka aðgang að frekari rannsóknum um 

efnið og voru hvattir til þess að staðsetja sig og taka þátt í umræðum um efnið við 

samstarfsfólk sitt. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að starfsfólki þótti það hafa 

fengið nýja sýn á það með hvaða hætti það gæti betur aðstoðað skjólstæðinga sína, ásamt 

því að átta sig á mikilvægi samskipta í erfiðum aðstæðum. Samvinna fagfólks væri 

mikilvægur þáttur í því að bæta aðstoð við fólk sem sýndi erfiða hegðun. Starfsfólk var 

öruggara í erfiðum aðstæðum en kallaði eftir frekari þjálfun og aðferðum við að mæta 

þeim sem sýndu sjálfskaðandi hegðun. Höfundar ályktuðu sem svo að erfið hegðun geti 

leitt til þess að starfsfólk brenni út í starfi sínu. Þekking og skilningur á því hvernig bregðast 

má við erfiðri hegðun og bæta þannig þjónustu er því mjög mikilvægur þáttur í þjálfun 

starfsfólks (Truong o.fl., 2021).  

3.4 Samantekt  

Hér hefur verið fjallað um þjónustuúrræði og opinbera stefnumótun í kringum búsetu 

fatlaðs fólks á Íslandi. Farið var yfir rannsóknir í tengslum við sjálfstætt líf í íslensku 

samfélagi. Skoðuð var reynsla fatlaðs fólks af velferðarþjónustu með því að rýna í íslenskar 

og erlendar rannsóknir um efnið. Í næsta kafla  verður aðferðafræði rannsóknar gerð skil. 
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður framkvæmd rannsóknarinnar tekin fyrir. Fjallað verður um 

aðferðafræði og þær aðferðir sem rannsóknin byggir á. Byrjað er á að rifja upp markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar. Gerð verður grein fyrir þátttakendum, hvernig 

gagnaöflun fór fram, ásamt því með hvaða hætti greint var og unnið úr gögnunum. Að 

lokum verður farið yfir siðferðilegar áskoranir sem upp komu í rannsóknarferlinu. 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Verkefnið hefur það að markmiði að varpa ljósi á þekkingu og reynslu starfsfólks af starfi 

sínu við að aðstoða fatlað fólk sem býr í sjálfstæðri búsetu. Með rannsókninni var leitast 

eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

• Hvernig upplifir starfsfólk sem aðstoðar fólk með þroskahömlun aðstæður, 

fræðslu, stuðning og ráðgjöf í starfi sínu? 

• Hvert er viðhorf starfsfólks til fötlunar og sjálfræðis þjónustunotenda? 

4.2 Eigindleg aðferðafræði 

Þessi rannsókn er byggð á eigindlegri aðferðafræði. Eigindleg aðferðafræði er einskonar 

yfirheiti á nálgun þar sem rannsakandi aflar gagna í náttúrulegu umhverfi þátttakenda, til 

dæmis með viðtölum eða þátttökuathugunum. Megin hugmyndin er sú að rannsakandi 

öðlist ákveðnar upplýsingar beint frá þátttakendum með aðferðum sem taka til greina 

hversu flókið samhengið getur verið í sögulegu og félagslegu tilliti (Creswell, 2013). 

Nálgunin hentar vel til að öðlast djúpan skilning á rannsóknarefni sem getur verið flókið 

og viðkvæmt líkt og hegðun fólks, skoðanir þess og tilfinningar. Rannsakandi túlkar síðan 

þá merkingu sem þátttakendur leggja sjálfir í aðstæður sínar, reynslu og skoðanir með 

aðleiðslu (Hennink o.fl., 2011). Gjarnan er byggt á viðtölum við þátttakendur í þeirra 

náttúrlega umhverfi, líkt og á starfstöð viðkomandi starfsmanns í þessu tilviki, til að öðlast 

sem bestar upplýsingar (Creswell, 2013).   

 Rannsóknin er unnin í anda félagslegrar mótunarhyggju (e. Social constructivism) 

(Creswell, 2013). Félagsleg mótunarhyggja er fræðileg nálgun sem felur í sér að 

einstaklingar leitast eftir því að öðlast skilning á þeim veruleika sem þeir lifa í. Í 

eigindlegum rannsóknum er það gert með því að rannsakandi hlustar á þátttakendur og 
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þeirra sýn á veruleikann. Hann gerir sér grein fyrir því að margt hefur áhrif á 

einstaklingsbundna reynslu viðkomandi þátttakanda og mótar skilning hans. Til að mynda 

hafa sögulegar og menningarlegar aðstæður áhrif. Rannsakandi er jafnframt meðvitaður 

um eigin bakgrunn, skoðanir og reynslu og áhrif þessa á rannsóknarferlið. Áhrifin birtast 

einkum í túlkun rannsakanda á því sem hann telur sig sjá í gögnunum og þar af leiðandi 

hvernig þátttakandi sér sinn veruleika. Því er talið mikilvægt að rannsakandi staðsetji sig 

vel og geri sér grein fyrir eigin forhugmyndum. Ólíkir einstaklingar geta upplifað sömu 

aðstæður á mismunandi hátt. Fólk leggur mat á aðstæður út frá þekkingu sinni og túlkar 

þannig sinn eigin raunveruleika (Creswell, 2013). 

 Til þess að ná fram upplifun og reynslu þátttakenda um rannsóknarefni þessarar 

ritgerðar taldi ég eigindlega aðferðafræði við hæfi. Efnið hefur lítið verið rannsakað og 

taldi ég þá aðferðafræði henta til þess að varpa ljósi á þekkingu og reynslu starfsfólks sem 

aðstoðar fatlað fólk sem býr í sjálfstæðri búsetu. 

4.3 Þátttakendur 

Leitast var við að velja þátttakendur á ólíkum aldri, bæði faglærða og ófaglærða, ýmist 

reynslumikla eða með takmarkaða starfsreynslu á sviðinu. Notað var þannig 

markmiðsúrtak (e. purposeful sampling) til að nálgast starfsfólkið sem valið var eftir 

þekkingu þeirra á efninu sem um ræðir (Creswell, 2013).  Í hópi þátttakenda voru sex 

starfsmenn sem störfuðu á tveimur mismunandi starfstöðvum hjá sama sveitarfélagi. 

Þátttakendur voru á aldrinum 20-55 ára og starfsreynsla þeirra var frá einu ári upp í ellefu 

ár. Þátttakendur höfðu ólíkan menntunarlegan bakgrunn. Í hópnum voru tveir félagsliðar, 

einn þroskaþjálfi, einn hafði lokið menntun á háskólastigi á öðru sviði og einn var í námi. 

Einungis einn þátttakandi hafði ekki neina formlega menntun. Fjórir þátttakendur voru 

almennir starfsmenn sem sinntu daglegri þjónustu og tveir voru stjórnendur, annar 

tímabundið í afleysingu og hafði því reynslu bæði sem almennur starfsmaður og 

stjórnandi. 

4.4 Framkvæmd 

Ég hafði samband við forstöðumann fjölskyldumála á velferðarsviði meðalstórs 

sveitarfélags á Íslandi og óskaði eftir formlegu samstarfi (sjá viðauka 1). Í samstarfinu fólst 

að forstöðumaður hafði samband við starfsfólk sem starfaði á heimilum fatlaðs fólks sem 
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býr í sjálfstæðri búsetu og afhenti þeim kynningarbréf um rannsóknina (sjá viðauka 2). 

Þátttakendur fengu kynningarbréf í hendur þar sem óskað var eftir þátttöku þeirra. Þeir 

sem vildu taka þátt höfðu samband við mig í kjölfarið. 

 Ég tók viðtöl við starfsmenn ásamt því að sjá um úrvinnslu og greiningu gagnanna og 

samþættingu niðurstaðna í heild undir handleiðslu ábyrgðarmanns. 

 Þegar gögnum var safnað var reynt að fá upplýsingar frá viðmælendum sem tengjast 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með (Gustavsson, 1996). Í viðtölunum var 

leitað eftir einstaklingsmiðaðaðri og persónubundinni reynslu viðmælenda, ásamt 

skoðunum þeirra á aðstæðum (Hennink o.fl., 2011). Notaður var fyrirfram ákveðinn 

viðtalsrammi þar sem stuðst var við viðtalsspurningar til þess að leiða viðtalið áfram (sjá 

viðauka 3). Spurningarnar voru því umorðaðar og röð þeirra aðlöguð eftir þörfum til þess 

að viðtölin hefðu gott flæði. Spurningarnar voru flestar opnar þannig að þátttakendur 

ættu auðveldara með að tjá sig óhindrað. Viðtalsramminn veitti mikilvæga umgjörð en þó 

var rými fyrir frjálsar umræður um efnið (Braun og Clarke, 2013).  

 Um það bil klukkustundar langt einstaklingsviðtal var tekið við hvern þátttakanda. 

Viðtölin voru ýmist tekin á starfsstöð viðkomandi starfsmanns eða á hlutlausum stað í 

lokuðu rými. Gögnin voru hljóðrituð í tölvu og öryggisafrit tekið á síma. Ég afritaði gögnin 

yfir í word skjal. Afrituð viðtöl voru í heildina 102 blaðsíður.  

4.5 Úrvinnsla og greining rannsóknargagna 

Gagnagreining var gerð með túlkunarfræðilegri nálgun (e. hermeneutics). 

Túlkunarfræðileg nálgun Gustavssons einkennist einkum af hringlaga ferli þar sem 

gögnum er safnað og síðan settar fram túlkanir sem teljast í takt við viðmið rannsóknar 

og forsendur hennar. Gögnin voru svo mátuð við framsettar túlkanir og athugað hvernig 

það fór saman. Í upphafi er rannsóknarspurningin víð en með tímanum eru spurningar 

þróaðar og jafnvel gerðar nýjar með annarri áherslu í takt við nýjar upplýsingar við túlkun 

gagnanna (Gustavsson, 1996). Eitt af því sem aðskilur túlkunarfræðilega greiningu og 

ýmsar aðrar greiningaraðferðir er að rannsakandinn getur kannað og nýtt eigin 

forhugmyndir og þekkingu með skipulegum hætti í stað þess að reyna að leggja hvort 

tveggja til hliðar. Það mótar bæði rannsóknina og túlkun gagnanna. Ólíkir rannsakendur 

hafa ólíka sýn á efnið og forhugmyndir og túlka sama texta á mismunandi hátt (Brinkmann 

og Kvale, 2015). Ég taldi mig hafa forhugmyndir og ákveðna sýn á rannsóknarefnið vegna 
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reynslu minnar á sviðinu og taldi þessa nálgun henta rannsókninni að því leyti að skýrt er 

að rannsakandi er meðvitaður um áhrif þess á niðurstöður og túlkun þeirra. 

4.6 Siðferðilegar áskoranir 

Siðferðilegar áskoranir sem tengjast rannsókninni má máta inn í höfuðreglurnar fjórar frá 

Sigurði Kristinssyni (2013). Í rannsókninni var krafa um upplýst og óþvingað samþykki af 

hendi þátttakenda. En með því er virðing fyrir manneskjunni í hávegum höfð og sjálfræði 

hennar líkt og sjálfræðisreglan (e. The principle of respect for autonomy) gefur til kynna. 

Af þessum sökum voru þátttakendur beðnir um að lesa yfir kynningarbréf sem innihélt 

allar helstu upplýsingar um rannsóknina, hverjir stóðu að henni og kynna sér markmið 

hennar. Þátttakendur undirrituðu formlegt samþykkisbréf þar sem aftur kom fram 

viðfangsefni viðtals, ásamt áætlaðri lengd þess (sjá viðauka 4). Brýnt var fyrir 

þátttakendum að farið yrði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og leitast við að 

vernda viðmælendur með því að gera gögnin ópersónugreinanleg, svo sem með því að 

nota gervinöfn fyrir fólk og staði. Þátttakendum var einnig gert ljóst að þeim væri frjálst 

að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem var. Með því var 

skaðleysisreglunni (e. the principle of non-maleficence) fylgt þar sem rannsakandi verður 

að gæta að hagsmunum viðmælenda og að þeir verði ekki fyrir skaða með þátttöku sinni. 

Velgjörðarreglan (e. the principle of beneficence) var einnig höfð að leiðarljósi. Hún felur 

í sér að gagn þurfi að vera af rannsókninni og fórnir í algjöru lágmarki svo ávinningur sé 

þess virði. Ljóst er að mögulega geta þátttakendur þekkst vegna smæðar sveitarfélags og 

starfsstöðva. Starfstöðvar eru fáar á svæðinu og starfsfólk því fámennur hópur og 

auðþekkjanlegur fyrir þá sem þekkja til. Því voru gögnin markvisst gerð 

ópersónugreinanleg með því gæta nafnleyndar. Af sömu ástæðum eru lýsingar á 

þátttakendum ekki ítarlegri en raun ber vitni. Staðsetning og nafn sveitarfélags auk 

starfsstöðva var ekki gefið upp til þess að vernda viðmælendur. Ekki var hægt að útiloka 

að persónuleg málefni íbúa bæri á góma. Þegar það varð raunin var umræðunni markvisst 

beint annað og þær upplýsingar ekki nýttar í skrifum. Áhætta fólst í því að viðmælendur 

gætu viljað ræða persónuleg mál íbúa í viðtölunum.  

 Ávinningur rannsóknarinnar er einkum sá að niðurstöður geta veitt 

þjónustuveitendum mikilvæga innsýn í stöðu málefnis þar sem þekkingu skortir og 

rannsóknir eru fáar. Sú innsýn gæti síðar gefið vísbendingar um það hvernig hægt er að 
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byggja upp fræðslu, stuðning og ráðgjöf í hinum ýmsu þjónustukerfum. Þær má nýta til 

þess að auka gæði í þjónustu, einkum aðstoð við fatlað fólk á heimilum þess. Ávinningur 

er því talinn meiri en áhættan og velgjörðarreglunni þannig fylgt. Réttlætisreglan (e. the 

principle of justice) kveður á um að þátttakendur ættu ekki að vera þeir sem eru í veikri 

stöðu í samfélaginu eða viðkvæmir á einhvern hátt og séu þannig verndaðir fyrir áhættu 

rannsóknar sem þessari. Þátttakendur rannsóknarinnar eru ekki taldir hafa veika 

samfélagslega stöðu og réttlætisreglunni því fylgt (Sigurður Kristinsson, 2013).  

 Ég sem rannsakandi er meðvituð um að bakgrunnur minn sem þroskaþjálfi hafi áhrif 

á rannsóknina. Í fyrsta lagi tengist val á rannsóknarefni áhugasviði mínu, en líkt og 

Snæfríður Þóra Egilson (2006) bendir á stjórnar það gjarnan vali fólks á 

rannsóknarverkefnum. Í öðru lagi mótar bakgrunnurinn sýn á efnið og þankagang. Það 

gæti hafa haft áhrif á viðtölin, til dæmis viðtalsspurningarnar sem lagðar voru fyrir. Þar að 

auki getur það hafa haft áhrif á túlkun svara þátttakenda við spurningum, þótt ég hafi lagt 

upp með að úrvinnslan byggist á gögnunum. Það að hafa reynslu hefur í för með sér bæði 

styrkleika og veikleika og því mikilvægt að gera sér grein fyrir því í gegnum 

rannsóknarferlið. Til þess að tryggja það skrifaði ég greiningarblöð þar sem viðhorf og 

skilningur á gögnunum var ígrundaður gaumgæfilega (Creswell, 2013; Snæfríður Þóra 

Egilson, 2006). 

 Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og fékk umsögn frá Vísindasiðanefnd 

Háskóla Íslands nr. 16-020 (sjá viðauka 5). Farið var með persónuupplýsingar  og skráningu 

þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Rannsóknargögn voru í vörslu rannsakenda og ábyrgðarmanns meðan á rannsókn stóð. 

Hljóðskrám var eytt að afritun lokinni. Skriflegum gögnum verður formlega eytt að fimm 

árum liðnum í votta viðurvist.  
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5 Vinnustaður: aðstæður og venjur starfsfólks 

Í þessum niðurstöðukafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig 

upplifir starfsfólk sem aðstoðar fólk með þroskahömlun aðstæður, fræðslu, stuðning og 

ráðgjöf í starfi sínu? Kaflanum er skipt í sex undirkafla. Í þeim fyrsta verður fjallað um 

móttöku og fræðslu til nýs starfsfólks. Í öðrum kafla verður fjallað um upplifun starfsfólks 

af fræðslu og stuðningi í starfi. Í þriðja kafla verður rýnt í aðstæður í starfsumhverfi þeirra. 

Í fjórða kafla verður fjallað um hvernig starfsfólk upplifir svigrúm í starfi sínu. Í þeim 

fimmta verður fjallað um starfsmannamenningu. Að lokum er í sjötta kafla samantekt og 

helstu niðurstöður. 

5.1 Móttaka og fræðsla til nýs starfsfólks 

Viðmælendur lýstu því að þeir hafi verið töluvert óöryggir fyrstu mánuðina í starfi. 

Jafnframt kom fram að fræðsla var stundum af skornum skammti eða ómarkviss. Arna 

sem var stjórnandi í afleysingu sagði að í vinnslu væri rit sem ætlað væri fyrir nýtt 

starfsfólk þeim til leiðbeiningar. Ritið væri hins vegar: ,,bara hálfklárað einhversstaðar”. 

Arna vissi ekki hvort eða hvenær til stæði að ljúka verkinu. Anna, ein af almennu 

starfsmönnunum sagðist hafa fengið kynningu í upphafi starfsins, henni fylgt um staðinn 

og fólkið kynnt fyrir henni. Hennar lýsing var þannig: ,,ég var með einum íbúa fyrst og svo 

þurfti ég bara að læra á alla hina ... Ég lærði það bara með tímanum, ég er ennþá að læra”. 

Kolla, sem einnig var almennur starfsmaður sagðist í upphafi hafa fylgst með tveimur 

starfsmönnum sem unnu með sama einstaklingnum með mikla þjónustuþörf. Þeir tveir 

tóku hins vegar mjög ólíkt á málum. Kolla komst svo að orði: ,,þannig að maður var alveg 

svona, ókei á ég að gera þetta eða hitt þú veist ... mér fannst það alveg smá sérstakt þegar 

ég byrjaði, hvað manni var hent í djúpu laugina”. Frásögn Evu, sem var almennur 

starfsmaður með 9 ára reynslu var svipuð:  

Þegar maður var að byrja að þá var voða lítið verið að segja manni til, sko, hvernig 

maður ætti að gera og maður var bara eins og sogskál á þeim bara til þess að sjá 

hvernig þær voru að vinna og svo bara út frá því var maður bara að finna sína leið.  

 Samkvæmt ofangreindu virðist sem viðmælendur hafi þurft að fylgja eigin sannfæringu 

varðandi útfærslu þjónustu við íbúa og fylgjast með næsta starfsmanni til þess að fá 

leiðbeiningar.  
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 Í viðtölunum var leitt líkum að því að einstaklingsbækur gætu auðveldað nýju 

starfsfólki að átta sig bæði á íbúanum sem og leiðum til þess að styðja við hann. Fram kom 

að tengiliðir vinna að einstaklingsbókum með íbúum þar sem fram koma helstu 

upplýsingar sem að honum snúa. Eva taldi einstaklingsbækur um íbúa auðvelda nýju 

starfsfólki að fóta sig í starfi og að reyndara starfsfólk sem gegni hlutverki tengiliðs fyrir 

íbúa aðstoði það varðandi frekari útfærslu. Anna var á sömu skoðun og Eva, hún taldi að 

í bókunum væru verkferlar varðandi þjónustu við viðkomandi íbúa, en hinsvegar skorti 

meiri ítarupplýsingar og reglulegri uppfærslu þeirra. Kolla, almennur starfsmaður á 

annarri starfsstöð, nefndi dæmi um slíkt. Hún hafði rekist á einstaklingsbók íbúa sem látist 

hafði ári áður meðal annarra einstaklingsbóka sem henni þótti gefa til kynna að þær væru 

ekki lifandi rit í stöðugri endurskoðun. Báðar áttu það sammerkt að þeim fannst þær þurfa 

að fara sínar eigin leiðir og finna hentugar aðferðir. Það virðist því vera svo að 

einstaklingsbækur geti verið gagnlegar en undir starfsfólki komið hversu ítarlegar þær eru 

og vel uppfærðar. Viðmælendur töldu fræðslu mikilvæga og einkum við upphaf starfs. 

Gott væri að fá fræðsluefni í hendurnar til þess að geta rifjað upp síðar. Upplýsingar geti 

farið framhjá fólki og sumt gleymist. Anna sagði ,,ég fatta alveg á hverjum einasta degi 

bara að það er svo margt sem ég veit ekki”.  Fræðsla er því mikilvægur liður í starfinu í 

heild. 

5.2 Stuðningur og fræðsla í starfi 

Í samskiptum við þjónustunotendur geta komið upp erfiðar aðstæður og atvik. Þegar slíkt 

gerist getur verið gott að fá aðstoð og ráðleggingar um hvernig best væri að takast á við 

aðstæðurnar. Að sögn viðmælenda fengu þeir ekki formlega handleiðslu. Stuðning fékk 

starfsfólk einkum frá næsta yfirmanni eða samstarfsfólki. Solla sem var stjórnandi sagði: 

,,það er ekkert eitthvað svona sem er skjalfest, þú átt að tala við þennan þegar þetta gerist 

… en það er eitthvað sem við höfum verið að ræða að þyrfti að vera meira”. Hún taldi 

mjög mikilvægt að ræða erfið atvik sem upp kæmu við aðra starfsmenn í stað þess að fara 

með þau óuppgerð heim eða ræða þau við óviðkomandi. Þagnarskyldu starfsfólks væri ef 

til vill ekki gerð nægjanleg skil, það þyrfti að leggja meiri áherslu á slíkt. 

Flestir sögðust geta leitað eftir stuðningi hjá samstarfsfólki, það væri góð samvinna 

og að fólk leiðbeindi hvort öðru. Anna sagði: ,,þegar eitthvað kemur fyrir, þú veist, að 

íbúinn er leiður og opnar sig fyrir manni, þá er stundum gott að tala við einhvern annan 
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um það hvað maður eigi að gera.” Hún sagði samstarfsfólk sitt hjálpsamt og að þau stæðu 

saman. Dísa hafði orð á því að yfirmaðurinn væri mjög duglegur við að styðja við bakið á 

þeim, tala við þau og upplýsa.  

Þótt starfsfólk virtist geta leitað til hvors annars þegar það fann fyrir óöryggi í starfi, 

ræddi það um þörf fyrir aukna fræðslu og stuðning. Fram komu lýsingar á álitamálum sem 

það stóð frammi fyrir og hafði lítið að styðjast við annað en hyggjuvitið. Dísa komst svo 

að orði:  

Við erum að fá hérna inn fólk sem á við geðræn vandamál að stríða, er með 

geðraskanir og hefur verið með sjálfsvígshugsanir og þetta er bara eitthvað sem við 

yppum öxlum yfir og bara þú veist, maður er svolítið mikið að spila bara eftir því hvað 

maður heldur.  

 Að sögn viðmælenda var lítið um formlega fræðslu, mest áhersla virtist sett á 

skyndihjálparnámskeið sem flestir starfsmenn höfðu sótt og fólk hvatt til þess að 

endurtaka á tveggja ára fresti. Starfsmenn sögðust flestir hafa farið á námskeið eða 

fyrirlestra að eigin frumkvæði í gegnum hin ýmsu fagfélög. Þrír viðmælendur höfðu sótt 

námskeið um þvingun og valdbeitingu í starfi með fötluðu fólki og þrír höfðu einnig farið 

á fyrirlestur hjá Rannveigu Traustadóttur um fatlað fólk og mannréttindi. Allir töldu þörf 

á meiri fræðslu í starfi. Dísa taldi símenntun nauðsynlega og alltaf þörf á bættri þekkingu 

þar sem: ,,maður á það til að gleyma og detta ofan í sama farið og það er svo gott að fá 

eitthvað nýtt að læra, það er alltaf hægt að bæta við sig”. Eva tók dæmi um það hvernig 

námskeið um þvingun og valdbeitingu nýttist henni: ,,það er alveg svona nánast á hverjum 

einasta degi sem við þurfum aðeins að stoppa svona og athuga hvort að það sé þvingun, 

valdbeiting”. Anna sagði margt í fræðslunni endurtekningu á því sem þau vissu fyrir en 

annað alveg ný þekking: 

 það kom margt á óvart eins og þú veist með réttindin, það kom dæmi um að við 

megum ekki t.d. láta þau taka lyfin ef þau vilja það ekki, það kom eitthvað svona sjokk 

því við höfum verið að gera það öll ... Þau þurfa ekkert að fara í vinnu, ef þau vilja 

það ekki. Þú veist það kom smá á óvart. 

Anna taldi fræðsluna hafa breytt viðhorfi sínu og störfum. Hún taldi ákveðna hluti sem 

hún hefði gert áður í raun valdbeitingu, án þess þó að átta sig á því. Hún mætti til dæmis 

ekki neyða íbúa til þess að fara í sturtu eða mæta til vinnu. 
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 Tveir viðmælendur tiltóku fræðslu sem þeir höfðu fengið í tengslum við blindu. Eva 

sagði: ,,við höfum verið að fá að prófa að borða blind, labba blind, fá eiginlega bara að 

vera blind og við erum búin að fara svolítið oft í það”. Viðmælendum þótti almennt sú 

fræðsla sem þeir höfðu fengið góð og upplýsandi en ekki fullnægjandi.  

 Starfstöðvar sjá um fræðslu til starfsmanna sinna og því undir yfirmönnum 

starfstöðvanna komið hversu mikla fræðslu þeir bjóða upp á. Þeir sem höfðu langa 

starfsreynslu í málaflokknum og höfðu unnið hjá svæðisskrifstofum áður en þjónusta var 

færð yfir til sveitarfélaga töldu fræðsluna hafa minnkað töluvert eftir yfirfærslu. Yfirmaður 

sagði þó að starfsdagar, starfsmannafundir og starfsmannahandbækur væru nýttar í 

fræðslu. Aðspurðir um mögulegar ástæður þess að lítið væri um fræðslu töldu 

viðmælendur slæma fjárhagsstöðu sveitarfélagsins vega þungt. Einn stjórnandi 

viðurkenndi að tafir á ákveðnum námskeiðum væru óútskýrðar og „ekki væri hægt að 

segja annað en að það hefði bara ekki ennþá verið gert“. Annar stjórnandi taldi 

drifkraftinn vanta við að ljúka málum og koma hlutum í verk. Arna komst svo að orði: ,,þú 

veist það vantar alltaf bara að klára hlutina, til að koma upp svona alvöru faglegu starfi 

sko. Þetta er allt svolítið svona í lausu lofti ”. Stuðningur og fræðsla getur miðast við 

aðstæður hverju sinni en nánar verður farið yfir aðstæður í starfsumhverfi í næsta kafla. 

5.3 Aðstæður í starfsumhverfi 

Upplifun fólks á því hvort það teldi sig hafa nægan tíma til þess að sinna þörfum íbúa var 

afar ólík. Stjórnendum þótti tíminn ekki nægur, hefðbundin skrifstofustörf voru tímafrek 

og tóku tíma frá starfi með íbúum. Öðrum stjórnandanum fannst þetta einmitt eitt það 

erfiðasta við starf sitt. Flest almennt starfsfólk taldi sig hafa góðan tíma til þess að sinna 

þörfum íbúa. Einn sagði tímann ekki alltaf nægan en oftast tækist þeim þó að komast yfir 

allt með því að skipuleggja sig vel. Sammála var starfsfólk um að mestur tími færi í aðstoð 

við athafnir daglegs lífs innan veggja heimilisins. Einnig ætti að vera nægur tími til þess að 

sinna félagslegum þörfum íbúa en það færi þó mikið eftir aðstæðum hverju sinni.  Það 

skipti máli hvort þau væru fullmönnuð og einnig með hverjum unnið væri. Arna sagði: 

,,kannski eitt helsta vandamál bara hjá starfsfólki almennt er bara að það gerir hlutina á 

sínum eigin forsendum, ekki á forsendum íbúa”. Arna sagði þannig mikinn 

einstaklingsmun á starfsfólki og ekki alltaf betra að vera fleiri á hverri vakt. Hugmyndin 

væri sú að á kvöldvakt væru þrír starfsmenn sem ættu að geta sinnt grunnþörfum íbúa og 
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síðan væri sá fjórði sem ætti að geta gert eitthvað aukalega með íbúa, fara út eða sinna 

einhverju verkefni sem þyrfti að gera. Aðrir viðmælendur töldu þörf á fleira starfsfólki svo  

hægt væri að gefa meira af sér. Dísa sagði: ,,Þannig að við gætum þá líka bara gefið okkur 

meira að þeim, hvert og eitt, fyrir hvern og einn ... og þá gætum við gert miklu meira fyrir 

þau öll”. Almennt fannst viðmælendum þeir aðstoða íbúa lítið utan veggja heimilisins. 

Það væri einna helst við verslunarferðir. Dísa sagði að það væri þó meira um það á sumrin 

þegar dagskráin og rútínan væri ekki eins niður njörvuð og á veturna, einkum vegna 

sumarfría íbúa í vinnu og tómstundum. Auk þess kom fram að fjárhagsstaða íbúa er oft 

knöpp og lítið svigrúm fyrir bílakaup eða akstur. Ekki hafi heldur allir starfsmenn bíl til 

umráða né bílpróf. Stundum væri ísrúntur eða stutt bílferð góð skemmtun að sögn Önnu 

sem sagði tilbreytingaleysi mikið:  

Það er bara súkkulaði eða eitthvað, horft á sjónvarpið. Þetta er, mér myndi finnast 

það leiðinlegt, að gera bara það sama á hverjum einasta degi. Þannig að ég ímynda 

mér að það sé alveg gaman að skella sér út þegar maður vill og geta gert bara 

eitthvað. Ekki alltaf bara að aðstandendur koma og taka einhvern rúnt, bara allir 

saman eitthvað. 

Almennt starfsfólk sagðist hafa nægan tíma til þess að aðstoða íbúa. Á sama tíma 

þótti því samt þörf á fleira starfsfólki til þess að geta veitt einstaklingsbundnari þjónustu. 

Í þessu er ákveðin mótsögn, að telja sig hafa nægan tíma til þess að aðstoða íbúa annars 

vegar en hinsvegar að geta ekki veitt einstaklingbundna þjónustu vegna tímaskorts. Í 

næsta kafla verður fjallað meira um það hvernig starfsfólk upplifir svigrúm í starfi sínu. 

5.4 Svigrúm í starfi 

Viðmælendur sögðust flestir hafa svigrúm til þess að framkæma hlutina á eigin hátt. Solla 

annar stjórnendanna sagðist leggja mikið upp úr því að veita starfsfólki frelsi til þess að 

nýta styrkleika sína og áhugamál í starfi. Eva var sammála því og sagði þau hafa frelsi til 

þess að prófa nýjar hugmyndir, innan skynsamlegra marka. Af þessu má draga þær 

ályktanir að starfsfólk geri hlutina þó nokkuð á eigin forsendum. Arna sem var að leysa 

stjórnanda af sagðist hafa mjög mikið svigrúm í starfi og geta í raun algjörlega farið eftir 

eigin sannfæringu. Þótt slíkt væri þægilegt væri það á sama tíma ógnvænlegt því ef um 

mistök væri að ræða yrði líklega lítið og seint um inngrip. Hún hafði ekki viðmið við aðra 

vinnustaði en taldi svigrúmið stafa af trausti yfirmanna til hennar. Arna taldi eftirlit af 

skornum skammti og einna helst í höndum aðstandenda íbúa, sem ekki hefðu faglega sýn 
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heldur gæfu persónulegt álit. Arna komst svo að orði: ,,Það er svolítið í þessu starfi, þú 

gætir setið í þrjá mánuði og það myndi enginn fatta það fyrr en allt myndi fara á hausinn”. 

Þarna bendir Arna á að stjórnendur sem sjá um fjárhagslegar og faglegar hliðar 

starfseininga sem þessara séu ekki undir miklu eftirliti.  

 Arna taldi það bæði kost og galla hve mikið starfsöryggi er í geiranum. Hún nefndi 

dæmi um starfsfólk sem sinnti starfi sínu vel í upphafi en síðan færu hlutir á verri veg sem 

mætti skoða út frá skorti á aðhaldi og eftirliti á störfum. Uppsagnir og áminningarferli 

starfsmanna sveitarfélaga er í föstum skorðum og getur tekið langan tíma. Stjórnendurnir 

tveir voru sammála um að yfirleitt væri nokkur starfsmannavelta en ákveðinn kjarni 

starfsfólks væri samt stöðugur. Solla sagði að kjarninn væri góður og að það skilaði sér út 

í starfið. Sífelldur skortur væri hins vegar á fólki í tímabundin eða hlutastörf sem væri mjög 

þreytandi. Ljóst er að svigrúm starfsfólks getur verið mismunandi og starfsmannamenning 

á hverjum vinnustað fyrir sig getur haft áhrif.  

5.5 Starfsmannamenning 

Á annarri starfstöðinni hafði verið útbúin starfsmannaaðstaða í einni íbúð. Á stöðinni er 

fleiri en ein eining og því var útbúið vaktherbergi í rými sem upphaflega átti að vera 

geymsla. Solla sagði þróunina þá að starfsmenn kæmu lítið inn í starfsmannaaðstöðuna 

heldur hópist frekar saman í litla rýminu. Hún sagðist hvetja starfsfólkið til þess að koma 

yfir og taka sér pásu en þessu væri erfitt að breyta.  

Starfsmannamenning birtist einnig í þeim venjum sem starfsfólk kemur sér upp í 

starfi. Eva sagði: ,,við reynum að vera í hverri íbúð fyrir sig og erum að tékka á þeim og 

reynum að sameina þau, þau eru rosa mikið hérna inni”. Starfsmenn eru ekki svo margir 

að þeir geti setið inn í íbúð hvers og eins í lengri tíma og höfðu starfsmenn því reynt að 

finna lausn á því með því að sameina frekar íbúa á einn stað, í eina íbúð. Íbúarnir þurfa 

því að aðlaga sig að fyrirkomulagi sem hentar starfstöðinni best í stað þess að því sé öfugt 

farið og einstaklingsbundin þjónusta í fyrirrúmi. 

 Dísa sagði að það vildi verða ákveðin vanafesta varðandi rútínu meðal starfsfólks. Það 

mætti sýna meiri sveigjanleika og breyta til, það sé t.d. í lagi að fara í bíó á þriðjudegi, það 

þurfi ekki endilega alltaf að vera á laugardögum. Anna tók undir þetta og sagði að um 

helgar væri stundum ekkert að gera, það væri sama rútínan hverja einustu helgi, að borða 

sætindi og horfa á sjónvarpið. Kolla tók í sama streng og sagði suma starfsmenn með fast 
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skipulag á því hvernig þeir aðstoða íbúa: ,,þótt að þeim finnist það ekkert eitthvað 

langbesta leiðin”. Hún sagði: ,,ég spyr þá, þú veist, á ég að gera þetta eða hitt og þeir 

segja, mér finnst þetta betra heldur en þetta. Þá geri ég það”. Hún sagði mikilvægara að 

hlusta á íbúann en aðra starfsmenn.  

 Almennt töldu viðmælendur samvinnu starfsfólks mikilvæga þar sem það krefst 

skipulags og samvinnu allra þegar sinna á samfélagsþátttöku út fyrir veggi heimilisins. 

Anna lýsti því að ef breyta ætti til og starfsmaður ætli t.d. að fylgja einum íbúa í bíó þá 

þurfi hann að semja við annan starfsmann um að sinna þörfum þess íbúa sem viðkomandi 

átti líka að sinna, því oftast þjónustar starfsmaður fleiri en einn íbúa í einu. Eva komst svo 

að orði: ,,ég ætla að fara í bíó með íbúa, getur þú þá eldað fyrir hinn íbúann?” Það virtist 

hins vegar ekki hafa verið sett viðmið um það hverjir hafi vald til þess að taka ákvörðun 

um slíkar aðstæður. Solla sagði að erfitt gæti verið að fylgja íbúum eftir í tómstundir: ,,af 

því að það er kannski búið að gera ráð fyrir því að sami starfsmaðurinn er kannski með 

fleiri íbúa á sama tíma þá náttúrulega gengur það ekki upp”. Af þessu má sjá að starfsfólki 

tekst ekki að öllu leyti að hafa einstaklingsbundna nálgun að leiðarljósi. Hefðirnar í lífi íbúa 

eru að miklu leiti mótaðar af starfsfólki sem virðast ekki alltaf hafa tök á að sinna þörfum 

íbúa út fyrir veggi heimilisins vegna álags eða annarra þátta.  

5.6 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um upplifun starfsfólks á aðstæðum í starfi með tilliti til fræðslu, 

stuðnings og ráðgjafar. Niðurstöður gáfu til kynna að viðmælendur fundu fyrir óöryggi 

fyrstu mánuðina í starfi. Einstaklingsbækur með upplýsingum um íbúa og hvernig 

þjónusta eigi þá voru vel nýttar af nýju starfsfólki sem fannst þær þó mega vera ítarlegri 

og oftar uppfærðar. Fræðsla í upphafi starfs var stundum af skornum skammti eða 

ómarkviss og vildu viðmælendur allir aukna fræðslu jafnt í upphafi sem síðar. Stuðningur 

var mestur frá yfirmanni og samstarfsfólki en formleg handleiðsla ekki til staðar. 

Stjórnendum þótti mikill tími fara í skrifstofustörf og þar af leiðandi ekki nægur tími til 

þess að sinna þörfum íbúa. Almennu starfsfólki þótti tíminn yfirleitt nægur en sumir vildu 

þó hafa meiri tíma til þess að sinna félagslegum þörfum íbúa. Viðmælendur töldu sig 

yfirleitt hafa svigrúm og frelsi til þess að gera hlutina eftir eigin höfði. Aðhald virtist hins 

vegar af skornum skammti og frelsi helst til mikið að mati stöku starfsmanna. 
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Starfsmannamenning birtist í venjum starfsfólks sem lýstu jafnframt hefðum og vanafestu 

sem erfitt var að rjúfa. 
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6 Hugarfar og þekking starfsfólks 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvert er viðhorf 

starfsfólks til fötlunar og sjálfræðis þjónustunotenda? Kaflinn skiptist í fimm undirkafla. Í 

þeim fyrsta verður fjallað um þekkingu starfsfólks á ríkjandi hugmyndafræði í málefnum 

fatlaðs fólks. Í öðrum kafla verður farið yfir sýn starfsfólks á helstu hindranir íbúa. Í þriðja 

kafla verður fjallað um upplifun starfsfólks á sjálfræði íbúa og hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf. Í fjórða kafla verður farið yfir togstreitu starfsfólks gagnvart því að vernda 

íbúa annarsvegar og rétt þeirra til sjálfræðis hinsvegar. Í fimmta og síðasta kafla verður 

samantekt á umfjöllun niðurstaðna.  

6.1 Þekking starfsfólks á ríkjandi hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks 

Enginn viðmælenda kannaðist við formlega skjalfesta stefnu sveitarfélagsins um málefni 

fatlaðs fólks. Aðspurð um stefnu sveitarfélagsins svaraði Solla: ,,nei mér finnst hún ekkert 

sérstaklega skýr, ef ég á að segja alveg eins og er”. Hún bætti því við að hún vissi hins 

vegar hver hugmyndafræðin væri og reyndi að vinna eftir henni:  

Það er náttúrulega að hafa þetta einstaklingsmiðað, að fólk upplifi sig að það hafi 

stjórn á sínu heimili og eigi sitt heimili og geti svolítið stýrt sínu lífi og rauninni fylgja 

bara í rauninni lögum um málefni fatlaðra kannski upp að því marki sem hægt er sko. 

Þú veist að þau geti tekið þátt í félagslífi og geti bara þú veist farið út að borða eða 

ef þau hafa einhverjar væntingar að reyna að fylgja þeim eftir og bara í rauninni að 

já virða þeirra einkalíf ... ætli það sé ekki það fyrsta sem maður fer eftir og er líka 

stefna bæjarins en það náttúrulega bara er að já þau nái að lifa sem eðlilegasta lífi 

með aðstoð okkar. 

Hjá Sollu kemur fram að hún telji hugmyndafræðina byggjast á einstaklingsmiðari nálgun 

með sjálfræði að leiðarljósi. Eva tók í sama streng: 

Sko, við náttúrulega erum að reyna að vinna eftir því að þau náttúrulega reyni að 

vera svolítið svona sjálfstæð. Þau náttúrulega eru mis fötluð en við erum að reyna að 

vinna eftir bestu getu að geta þú veist að reyna að stefna á það að þau geta verið 

meira sjálfstæð.  

 Orð Evu benda til þess hún telji tegund og alvarleika skerðingar hafa áhrif á getu fólks til 

að vera sjálfstætt. Dísa sagði ,,jú markmiðið er náttúrulega að efla þau til sjálfstæðrar 

búsetu og gera þeim lífið bærilegt og það náttúrulega þeirra stefna en ég veit ekki alveg 

svona markvisst kannski“. Hún bætti við að markmiðið væri einnig að efla íbúa til virkari 

þátttöku í lífinu og efla sjálfstraust þeirra. Hún sagði svo: ,,ég er samt ekki með það á 
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hreinu hvort það sé einhver önnur stefnuskrá eða annað markmið ég veit það ekki. Ef ég 

á að vera hreinskilin með það”. Dísa sagði þau stefna að því að efla þátttöku og sjálfræði 

íbúa þótt ekki væri það gert með markvissum hætti. 

 Arna sagði að formleg stefna væri ekki til staðar: ,,svona ekkert formlegt, ekkert hægt 

að benda á bara heyrðu við gerum þetta svona svolítið svona það gera þetta bara allir 

eftir sínu höfði sko, sem er kannski ekkert alveg allt of gott”. Arna sagði þær Sollu hafa 

unnið að því að innleiða þjónandi leiðsögn: Arna sagðist hafa gert lítinn bækling. Hún hafði 

haft samband við yfirmann velferðarsviðs sveitarfélagsins sem leist vel á og taldi Arna 

hugmyndafræðina um þjónandi leiðsögn koma til með að verða innleidda á fleiri staði. 

Formleg stefna virtist líkt og áður kom fram, ekki til staðar hjá sveitarfélaginu en starfsfólk 

taldi einna helst eflingu sjálfstæðis íbúa vera þá hugmynd sem það starfi eftir. Einn 

almennur starfsmaður taldi standa til að innleiða hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar í 

málaflokk fatlaðs fólk sveitarfélagsins. Í næsta kafla verður fjallað um það hvað starfsfólk 

telur einna helst standa í vegi íbúa í þeirra daglega lífi. 

6.2 Sýn starfsfólks á helstu hindranir íbúa 

Flestir viðmælendur töldu helstu hindranir sem fatlaðir íbúar mæta, birtast í skertum 

tækifærum í samfélaginu. Tveir sögðu skerðingu íbúa gæti verið þeim hindrun í sumum 

aðstæðum en báðir tengdu það einnig viðbrögðum samfélagsins við þeim. Annar nefndi 

að skert geta til tjáningar drægi mögulega úr tækifærum einstaklings til að taka ákvarðanir 

og hinn að sjúkdómur eins íbúa gæti verið honum hindrun.  

  Skert atvinnutækifæri voru Sollu ofarlega í huga. Hún sagði afar lítið um 

atvinnutækifæri fyrir íbúa á almennum vinnumarkaði og sérhæfð úrræði líkt og Vinnu og 

Hæfingarstöð einna helst það sem stæði fólki til boða. Auk þess væri takmarkað aðgengi 

að tómstundum og tómstundatilboð væru gjarnan einhæf, mögulega vegna smæðar 

sveitarfélagsins. Einnig vanti fleira starfsfólk til þess að geta fylgt íbúum í tómstundir því 

stundum er gert ráð fyrir því að starfsmaður sinni fleiri en einum íbúa á sama tíma líkt og  

fram kom í fyrri niðurstöðukafla. Solla sagði æskilegt að íbúar gætu farið ferða sinna með 

auðveldari hætti. Ferðalög eru til dæmis sjaldgæf því þótt fjárhagsstaða íbúa leyfi slíkt 

greiðir sveitarfélagið ekki laun starfsmanna við þær kringumstæður. Annar viðmælandi 

tiltók skort á fjármagni og að ekki væri til bíll í eigu starfstöðvarinnar.  
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Samkvæmt Kollu og Evu var það einkum kerfið sem hindraði íbúa í daglegu lífi. 

Sveitarfélagið og stofnanir hafa sett ósveigjanlegar reglur um þjónustu sem draga úr 

lífsgæðum íbúa.  Til dæmis komu upp aðstæður þar sem íbúi þurfti að dvelja langtímum 

á sjúkrastofnun þar sem ekki fékkst starfsfólk til aðstoðar á heimili hans. Að sama skapi 

fékkst ekki leyfi fyrir aðstoðarmann til að fylgja íbúa í skóla. Eva sagði íbúa koma alls staðar 

að lokuðum dyrum, til dæmis varðandi læknisheimsóknir og tækjabúnað frá 

Tryggingastofnun. Íbúar fá ekki það sem þeir þurfa því þeir passa ekki í tilbúna ramma 

kerfisins. Eru t.d. ekki nógu fatlaðir  til þess að fá ákveðinn tækjabúnað sem starfsfólk 

telur þá þurfa: „Komast ekki í sumarbúðir vegna aldurs og ekki í sund vegna 

aðgengismála”. Sundlaugar væru ekki aðgengilegar fyrir fólk með líkamlegar skerðingar 

og sumarbúðir einungis fyrir börn og ungmenni upp í tvítugt, eftir það væri ekkert í boði. 

Þessi skertu tækifæri til þátttöku einangri íbúa. 

 Dísa sagði íbúa ekki njóta sömu mannréttinda og ófatlað fólk og fólk með skerðingar 

af líkamlegum toga.  

það er kannski skrítið að segja það en ef þú ert í hjólastól þá mætir þú meiri skilningi 

en sumir hérna. Það sést ekki mikið utan á þeim, geðvandamál, eða ef þú átt við 

einhver vandamál að stríða og fólk dæmir rosalega mikið. Það skilur ekkert í því að 

eitthvað barn út í búð fái brjálæðiskast ... það er bara hvað er þetta illa upp alið, þetta 

getur verið bara einhver fötlun einhver röskun á bak við þetta.  

Dísa sagði þau eilíft rekast á hindranir. Hún tók dæmi um tryggingarkerfið og endurnýjun 

örorku á hverju einasta ári væri sóun á tíma og fjármagni. Takmarkaður sveigjanleiki 

kerfisins geri hlutina flóknari og erfiðari.  

 Arna taldi skilningsleysi fólks helstu hindrun íbúanna í  þeirra daglega lífi. Hún sagði:  

fólk á kannski erfitt með að setja sig í þeirra spor, þú veist, og kannski eitt helsta 

vandamál bara hjá starfsfólki almennt er bara að það gerir hlutina á sínum eigin 

forsendum, ekki á forsendum íbúa, það er eitthvað sem er hindrun. Sem verður 

kannski til þess að þau verða ósátt. Þau segja það ekkert, heyrðu ég er ósáttur, þau 

fara bara að gera einhvern fjandann til þess að sýna það sko. Fólk kannski fattar það 

ekki, skilur það ekki og það er kannski ein hindrun.  

Fleiri tóku undir það að skortur á tjáningu og það hvernig starfsfólk jafnvel gerir ráð fyrir 

að það viti hvernig íbúum líði geti verið þeim hindrun. Samhljómur var um að hægt væri 

að yfirstíga þessar hindranir og töldu viðmælendur þar sveigjanleika, betra aðgengi og 

fræðslu geta skipt sköpum.  
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6.3 Tækifæri íbúa til sjálfræðis og ákvarðanatöku  

6.3.1 Búseta og þjónusta 

Fram kom að íbúar hafa ekki raunverulegt val um búsetu. Solla sagði svo fátt í boði að 

þegar íbúð býðst teljist fólk lánsamt, ekki sé boðið upp á valkosti. Fólk getur hugsanlega 

hafnað þeim kosti sem býðst en hefur ekki val á milli ólíkra íbúða eða staðsetningar. Solla 

taldi íbúðirnar í öðrum kjarnanum óþarflega stórar og fyrir vikið væri húsaleigan of dýr 

sem gerði það að verkum að íbúar hefðu minna fé á milli handanna. Íbúarnir hefðu 

almennt ekki þörf fyrir þetta rými en valið bara ekki fyrir hendi.  

 Viðmælendum bar saman um það að forstöðumaður ákveði tímasetningu og lengd 

þjónustu við hvern íbúa. Til dæmis sagðist Solla forstöðumaður, taka ákvarðanir varðandi 

tímasetningu og lengd þjónustu við íbúa og að sér væri treyst til þess að meta hvernig því 

væri háttað. Eva sagði forstöðumann taka ákvörðun um það hver velji aðstoðarmann fyrir 

íbúa hverju sinni. Dísa tók í sama streng, hún sagði forstöðumann og í sumum tilvikum 

tengil eða aðstandendur taka ákvörðun um tímasetningu og lengd þeirrar þjónustu sem 

hver íbúi fær, en almennir starfsmenn komi ekki nálægt þeirri ákvarðanatöku. Í sumum 

tilfellum voru íbúar spurðir og fengu val um það hver aðstoði viðkomandi. Það hafði þó 

komið fyrir að allir íbúarnir kusu að fá aðstoð frá sama starfsmanninum sem gekk ekki 

upp. Það varð því niðurstaðan að forstöðumaður velji en spyrji samt þjónustuþegann um 

samþykkt. Arna sagði forstöðumann öllu jöfnu velja aðstoðarmann fyrir íbúa, en ef hann 

væri ekki á staðnum væri það í höndum reynslumesta starfsmannsins. Arna sagði: ,,Það 

er alltaf miðað við það hvað hentar íbúanum best hverju sinni. Það er alltaf númer eitt, 

tvö og þrjú”. Íbúar virðast þannig hafa neitunarvald en eru almennt ekki hafðir með í 

ákvarðanatöku með beinum hætti.  

 Aðspurð um með hvaða hætti starfsfólkið ákveði hvernig það aðstoði 

þjónustunotanda svaraði Arna því að það væri gert í samráði við íbúa: ,,bara út frá 

þjónustunotendum sjálfum. Hvað hann þarf og vill í rauninni. Það náttúrulega skiptir alltaf 

mestu máli fyrir mér”. Dísa sagðist spyrja íbúana hvað þeir vilji gera, og lesa í aðstæður 

og andrúmsloftið hverju sinni: ,,Við bara reynum að lesa svolítið í aðstæður, bara hvernig 

liggur á þér og mér og hvað langar okkur að gera”. Anna sagðist fyrst fylgja fyrirmælum 

en breyta útaf ef henni fyndist það ekki virka eða vera í samræmi við óskir og vilja íbúa. 

Hún sagðist hafa óskir íbúa í fyrirrúmi þegar hún aðstoði þá. 
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6.3.2 Sjálfræði íbúa  

Viðmælendur höfðu ólíka sýn á það með hvaða hætti stuðlað væri að sjálfræði 

þjónustunotenda á staðnum. Dísa sagði: ,, Við reynum að láta þau taka sjálf ákvarðanir og 

sem sagt ekki taka fyrir þau”. Þar að auki þyrftu sumir að hafa aðgengilegt val til þess að 

geta tekið ákvarðanir, svo starfsfólk eða aðstandendur væru ekki að velja fyrir þá. Sjálfsagt 

væri þó hægt að gera íbúum betur kleift að taka sjálfir ákvarðanir og það væri hlutverk 

starfsfólks að aðstoða þá við að fylgja þeim eftir og koma í framkvæmd. Anna lýsti því 

hvað henni þætti vel gert í tengslum við sjálfræði á staðnum. Hún sagði:  

þau eru með sína eigin íbúð. Mér finnst mjög flott að starfsmenn taka þau með sér í 

ikea, íbúana og t.d. leyfa þeim að velja þú veist það sem þau eru að kaupa í íbúðina 

sína og leyfa þeim að raða og eitthvað svona. Já þú veist það er bara leyft að taka 

þátt og klæða sig í staðinn fyrir að eins og ég sagði bara fyrir þau því það tekur svo 

langan tíma þegar þau gera það sjálf, já bara leyfa þeim að gera þetta sjálf þá sér 

maður strax að þau eru bara já ókei ég get þetta, þau eru ekki jafn spennt og líður 

ekki jafn illa kannski.  

Mótsögn má sjá í orðræðu Önnu þar sem hún talar endurtekið um það að íbúum sé leyft 

að taka eigin ákvarðanir og gera hluti á eigin spýtur Hún sagði að almennt væri hlustað á 

skoðanir íbúa og þær virtar. Hún komst svo að orði:  

þegar þau langar í bleikan sófa og rauða stóla við það, bara ókei ef þú vilt, og það er 

gert.  Eða ef þau langar í nýjan ísskáp þá er safnað fyrir því, það er ekkert strax en 

það er gert. Ef þeim finnst eitthvað óþægilegt á vinnustaðnum eða eitthvað svona þá 

er tekið tillit til þess, ég myndi segja það. 

Dísa sagði alla starfsmenn bera hag íbúa fyrir brjósti og vera þeim innan handar. Það væri 

einkum gert með því að aðstoða þau við athafnir daglegs lífs, aðstoða við sjálfstæði og 

kynna fyrir þeim það sem er að gerast úti í þjóðfélaginu og það sem um er að vera innan 

bæjarfélagsins.  

Kolla tók dæmi um að íbúi hafi verið aðstoðaður við að finna atvinnu við hæfi og 

það hafi eflt sjálfstæði viðkomandi. Solla sem er stjórnandi sagði íbúa koma oft til hennar 

með einhverjar óskir eða væntingar. Hún aðstoði þá við að fylgja því eftir í samvinnu við 

aðra starfsmenn. Þannig geti þeir til dæmis tekið þátt í félagslífi, farið út að borða, farið 

að versla og stundað tómstundir. Að mörgu þarf þó að hyggja svo þetta gangi upp. Sem 

dæmi má nefna að þegar íbúi hefur hug á því að fara í borgarferð þá þurfi fyrst að kanna 

hvort vaktin sé fullmönnuð. Einnig þarf að kanna skipulag svo mögulegt sé að starfsmaður 

geti fylgt viðkomandi. Þess utan þarf að athuga hvort íbúi geti greitt fyrir slíka ferð. Þegar 
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íbúi fer í kvikmyndahús eða út að borða þarf hann að borga bensín, bíómiða og mat fyrir 

sig og viðkomandi starfsmann. Þar sem starfstöð hefur ekki ökutæki til umráða þarf því 

líka að huga að ökutæki til afnota í hvert skipti. Solla sagði:  

Þannig að þetta er alltaf miklu flóknari ákvörðun en bara fyrir fólk, annað fólk…. Við 

getum ekki bara alltaf farið til Reykjavíkur af því að, við getum það persónulega, tekið 

ákvörðun, ,,æ eigum við ekki að kíkja” og þá förum við, en það er sjaldnast hér. 

Ákvarðanataka íbúa um athafnir utan veggja heimilisins virðist þannig þurfa langan 

aðdraganda og krefst töluverðs skipulags. Solla sagðist yfirleitt reyna að stilla hlutunum 

þannig upp að íbúinn upplifi val. Stundum kæmu upp aðstæður þar sem erfitt væri að 

verða við tilteknum óskum. Vega og meta þurfi hvert tilvik fyrir sig. Föstudagar henta 

betur til bíóferða með tilliti til fjölda starfsfólks og því meiri sveigjanleiki þá en á 

laugardögum. Fátt starfsfólk og takmarkað fjármagn fækkar möguleikum og sveigjanleika. 

Þeirra lausn var sú að bjóða íbúanum upp á stýrt val, bjóða upp á tvo valmöguleika, báða 

á föstudegi en á ólíkum tíma. Þótt best væri að valið væri algjört, þyrftu starfsmenn dálítið 

að stýra hlutunum. Þó skipti það öllu að upplifunin væri sú að hafa stjórn á lífi sínu og 

heimili. 

6.4 Upplifun starfsfólks af áskorunum í tengslum við sjálfræði íbúa 

Starfsfólk taldi sig almennt huga að sjálfræði íbúa. Í svörum starfsfólks gætti þó mótsagna 

þegar kom að óskum og ákvarðanatöku íbúa. Flestir sögðu sjálfræði flókið og oft á tíðum 

vandasamt. Aðspurður um hversu mikið tillit væri tekið til skoðana þjónustunotenda í 

daglegu starfi svaraði einn því að skoðanir íbúa skiptu gríðarlegu máli og mikið tillit væri 

tekið til þeirra. Þeirra skoðanir væru mikilvægari en skoðanir starfsmanna, stjórnenda eða 

foreldra. Arna taldi að borin væri virðing fyrir ákvörðunum og óskum íbúa: 

Já maður náttúrulega bara reynir að virða þeirra ákvarðanir, þeirra líf, þeirra heimili, 

þau ráða sér sjálf, eins mikið og hægt er, það náttúrulega koma alltaf upp ýktar 

aðstæður þar sem maður þarf að grípa inn í. Það er alltaf reynt að grípa sem minnst 

inn í aðstæðurnar, ef það skaðar einstaklinginn ekki beint eða aðra.  

Eva tók í sama streng: ,,Við reynum að leyfa þeim sem sagt að stjórna sér svolítið sjálf en 

við náttúrulega þurfum einhversstaðar að setja lappirnar fyrir og kannski leiðbeina“. 

Óneitanlega fela orð hennar í sér  forræðishyggju þótt hún geri sér jafnframt grein fyrir 

rétti íbúa til þess að stjórna eigin lífi. Sollu fannst þetta með frelsi íbúa til ákvörðunartöku 

geta verið flókið: 
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þau eiga ekki bara að hafa alltaf pulsu í matinn, eða mig langar ekki að bursta 

tennurnar og þá bara ,,that is it”. Það er náttúrulega, við þurfum aðstoð við að, þú 

veist, útskýra fyrir honum að eins og að bursta tennurnar. Stundum þarf maður bara 

að velja hvort viltu hafa svarta tannburstann eða grænan tannbursta, þú veist, það 

verður að bursta. Viltu bursta fyrir framan vaskinn eða viltu bursta inni í herberginu 

þínu. 

Anna sagði starfsfólk stundum nota einskonar samninga til þess að semja við íbúa þegar 

þeir væru mótfallnir ákveðnum athöfnum. Dæmi um slíkan samning væri t.d. sturtuferð. 

Þá væri samið um að ef viðkomandi færi í sturtu núna gæti hann fengið kaffi á eftir. En 

hún tók fram að það væri í lagi ef viðkomandi vildi það alls ekki, þá væri því sleppt. Annar 

viðmælandi sagði að ef íbúi neitaði að þiggja aðstoð þá verði starfsmaður að virða það. 

Dæmi um aðstoð sem íbúar neita tengdust einkum persónulegu hreinlæti, sturtu eða 

tannburstun.  

 Einn viðmælandi talaði um kynslóðaskipti þegar kæmi að forræðishyggju. Þeir sem 

eldri væru detti stundum í hlutverk ,,mömmu og pabba”. Hann sagðist stundum benda 

fólki á þessi mistök og hafi það gengið ágætlega.  Solla sagði:  

þvingun og valdbeiting er eitthvað sem er ekki valkostur og ef það þarf að vera, þá 

þarf að fá sérstakt leyfi, þegar það er búið að útiloka allar mögulegar leiðir til þess að 

til þess að koma í veg fyrir að þurfa að beita því.   

Mótsagnir voru í svörum viðmælanda. Á sama tíma og þeir töldu að þvingunum og 

valdbeitingu væri ekki beitt, sýndu þeir dæmi um forræðishyggju í samskiptum sínum við 

íbúa. Notaðir voru samningar varðandi athafnir sem íbúar kærðu sig ekki um og rímar slíkt 

illa við sjálfræði. 

6.5 Samantekt 

Enginn viðmælanda kannaðist við að sveitarfélagið hefði skjalfesta stefnu um þjónustu í 

málefnum fatlaðs fólk. Fram kom að markmið starfsins væri að stuðla að sjálfræði og efla 

þátttöku íbúa. Starfsfólk taldi samfélagslegar hindranir hafa takmarkandi áhrif á líf íbúa. 

Ákvarðanir um  þjónustu voru teknar af stjórnendum sem sögðust gera það með tilliti til 

þarfa íbúa hverju sinni. Íbúar virðast hafa neitunarvald um þjónustuna en eru oft ekki 

hafðir með í ákvörðunartöku með beinum hætti. Mikil mótsögn var í svörum starfsfólks 

um það hvernig stuðlað væri að sjálfræði íbúa. Starfsfólk taldi sig stuðla að ákvarðanatöku 

íbúa en á sama tíma þótti því þörf á að grípa inn í flóknar aðstæður sem mögulega gætu 

skaðað íbúana 
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7 Umræður 

Lagt var upp með að leita svara við tveimur rannsóknarspurningum í verkefninu. Sú fyrri 

var um það hvernig starfsfólk sem aðstoðar fólk með þroskahömlun upplifir aðstæður í 

starfi sínu, með tilliti til fræðslu, stuðnings og ráðgjafar. Seinni spurningin var um viðhorf 

starfsfólks til fötlunar og sjálfræðis þjónustunotenda. Hér á eftir verður umræða um 

niðurstöður rannsóknarinnar í tengslum við fræðilegar undirstöður ritgerðarinnar. 

7.1 Stefnumótun 

Sveitarfélagið sem um ræðir hefur ekki skjalfesta stefnu í þjónustu við fatlað fólk (heimild 

ekki nafngreind vegna auðkennis, e.d. a). Á heimasíðu þess segir að sveitarfélagið vinni 

eftir lögum um málefni fatlaðs fólks og veiti því þjónustu sem hafi það að markmiði að 

tryggja jafnrétti og veita fötluðu fólki tækifæri til þess að lifa eðlilegu lífi. Einnig að 

þjónusta þeirra sem fá stuðning inn á heimili sín sé aðlöguð að þeirra þörfum (heimild 

ekki nafngreind vegna auðkennis, e.d. a). Athyglisvert er að hvorki stjórnendur né 

almennir starfsmenn könnuðust við formlega stefnu. Einn stjórnandi sagði hlutverk þeirra 

í raun að fylgja lögum um málefni fatlaðs fólks, upp að því marki sem hægt væri. GEF gefur 

út gæðaviðmið um þá félagsþjónustu sem sveitarfélögin veita fötluðu fólki. Fyrsta viðmið 

þeirra er það, að með þeirri þjónustu sem veitt er, eigi þjónustunotandi að geta lifað 

sjálfstæðu lífi (Stjórnarráð Íslands, e.d. b). Starfsfólk taldi stefnumótun sveitarfélagsins 

óskýra en flest voru þau sammála um það að unnið væri að því að efla sjálfstæði 

þjónustunotenda. Annar stjórnenda var meðvitaður um að vöntun á formlegri stefnu og 

verklagi sem gæfi starfsfólki fullmikið svigrúm ef hvorki væri eftirfylgni né eftirlit. Hann 

hafði jafnframt þá framtíðarsýn að hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar yrði innleidd hjá 

sveitarfélaginu, en undirbúningur þar að lútandi var lítt hafinn. Einungis hann og einn 

almennur starfsmaður minntust á stefnuna. Það er í takt við niðurstöður rannsóknar 

Margrétar Steineyjar Guðnadóttur (2018) þar sem einungis stjórnendur voru meðvitaðir 

um stefnu sveitarfélagsins. 

7.2 Upplifun starfsfólks af aðstæðum í starfi sínu 

Starfsfólk var yfirleitt ánægt með þann sveigjanleika sem það hafði í starfi. Það hafði 

tækifæri til þess að útfæra hlutina eftir eigin höfði og prófa nýjar hugmyndir. Stjórnandi 

sagði mikið lagt upp úr því að starfsfólki væri veitt frelsi til þess að nýta styrkleika sína og 

færni. Eftirlit virtist þó af skornum skammti og að mestu leiti komið frá aðstandendum 
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þjónustnotenda sem ekki hefðu faglega sýn. Líkt og annar stjórnandinn benti á þá geta 

þessi óljósu mörk leitt til þess að hugsanlegur misbrestur við þjónustu uppgötvist seint. 

Stjórnendum þótti of mikill tími fara í skrifstofustörf og ekki nægur tími til þess að 

sinna þörfum íbúa andstætt almennu starfsfólki sem taldi tímann nægan. Engu að síður 

taldi það þörf á fleira starfsfólki á vakt til þess að geta veitt einstaklingsmiðaðari þjónustu, 

til dæmis í íbúðum hvers og eins. Starfsfólk taldi sig aðstoða íbúa lítið utan veggja 

heimilisins, mestur tími færi í að sinna athöfnum daglegs lífs heima við. Þetta er í takt við 

niðurstöður rannsóknar Guðnýjar Jónsdóttur um að vinna starfsfólks sem aðstoðar fatlað 

fólk á heimilum þess felist að mestu leyti í líkamlegri umönnun og ýmiss konar 

heimilisstörfum (Guðný Jónsdóttir, 2012; Guðný Jónsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 

2013). Samfélagsþátttaka og tómstundaiðkun íbúa krefst skipulags og samvinnu 

starfsfólks sem getur reynst erfitt að fylgja eftir. Starfsfólk aðstoðar alla jafnan fleiri en 

einn íbúa í einu og þarf því að semja við samstarfsfólk sitt um að bæta á sig meiri vinnu 

og aðstoða fleiri notendur ef fylgja á íbúa út fyrir heimilið. Eins getur starfsfólk þurft að 

skipuleggja athafnir sem þessar tímalega til þess að fleira starfsfólk sé á vakt og hægt að 

dreifa álaginu. Þetta rímar við niðurstöður Vilborgar Jóhannsdóttur og Freyju 

Haraldsdóttur (2011) þar sem fram kom að fatlað fólk vildi geta sinnt hugarefnum sínum 

með skömmum fyrirvara. Til þess þyrfti starfsfólk að vera til taks. Fæð starfsfólks kemur 

niður á félagslegum þörfum notenda og gæðum þjónustunnar. Virðist þjónustan þá 

miðast meira við venjubundin störf á stofnuninni en félagslegum þörfum hvers og eins. 

Fjöldi starfsfólks er þó ekki það eina sem máli skiptir í þessu samhengi. Það er einnig 

mikilvægt að setja niður skýra stefnu og verklag þar sem ljóst er eftir hverju er unnið, hvað 

sé sett í forgang og haft að leiðarljósi í þjónustunni. Þarna virðist nokkur misbrestur á. 

7.3 Stuðningur, ráðgjöf og fræðsla 

Starfsfólki þótti auðvelt að sækja stuðning hjá samstarfsfólki og næstu yfirmönnum. Fyrri 

rannsóknir hafa gefið vísbendingar um hið gagnstæða. Í rannsókn Guðnýjar og Snæfríðar 

Þóru kom fram að skortur sé á stuðningi við starfsfólk í búsetuþjónustu og í rannsókn 

Bigby o.fl. fannst starfsfólki ekki nægur aðgangur að yfirmönnum til þess að geta rætt 

erfið mál (Bigby, o.fl., 2019; Guðný Jónsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2013).  

Starfsfólk var ánægt með þá fræðslu sem það hafði fengið en allir töldu sig hafa þörf 

fyrir meiri fræðslu. Rannsóknir benda til þess að fræðsla og þjálfun auki þekkingu og 
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skilning og leiði af sér faglegri vinnubrögð.  Með því öðlast starfsfólk meira öryggi í 

viðbrögðum við flóknar aðstæður sem upp geta komið í starfi (Golding og Rose, 2015; 

Truong o.fl., 2021). Þekking starfsfólks og reynsla mótar gæði þeirrar þjónustu sem veitt 

er.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður árið 2007 

af Íslands hálfu og fullgiltur 23. september 2016. Hann hafði því tekið gildi þegar 

rannsóknin fór fram (Stjórnarráð Íslands, e.d. a.). Það er því athyglisvert að umfjöllun og 

fræðsla um samninginn hafi ekki verið meiri en raun ber vitni þegar rætt var við 

viðmælendur. Að þeirra sögn voru fá námskeið í boði varðandi samninginn, þá 

hugmyndafræði sem vinna ætti eftir eða fræðsla um viðbrögð við krefjandi aðstæður. 

 Þótt almennt starfsfólk minntist lítið á þörf fyrir stuðning frá sveitarfélaginu áttuðu 

stjórnendur sig á skorti fræðslu og vildu bæta stöðuna. Aðrar íslenskar rannsóknir á 

reynslu starfsfólks af velferðarþjónustu sýna þörf fyrir meiri fræðslu um hugmyndafræði, 

áherslur og stefnu í málaflokknum, slík fræðsla geti stuðlað að auknum gæðum í 

þjónustunni (Guðný Jónsdóttir, 2012; Guðný Jónsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2013; 

Margrét Steiney Guðnadóttir, 2018; Velferðarráðuneytið, 2014). Erlendar rannsóknir gefa 

einnig til kynna mikilvægi þess að fræða starfsfólk um stefnur til að leiðrétta mögulegan 

misskilning við túlkun þeirra og til að bæta þjónustu (Bigby o.fl., 2019; Golding og Rose, 

2015; Truong o.fl., 2021). 

7.4 Viðhorf starfsfólks til fötlunar  

Viðhorf starfsfólks til fötlunar endurspegluðu að mestu leyti tengslaskilning, sem 

jafnframt er í brennidepli í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). 

Með tengslaskilningi er fötlun talin verða til í samspili einstaklings og umhverfis. Starfsfólk 

taldi félagslegar hindranir vega þungt í þessu flókna samspili. Hindranir á borð við skert 

tækifæri til þátttöku þegar kemur að atvinnu, tómstundum og ferðalögum. Aðgengi og 

viðhorf almennings var einnig talið hafa fatlandi áhrif. Athyglisvert er þó að þátttakendur 

töldu manneklu nánast einu hindrunina í lífi íbúa. Ef að líkum lætur tengist það því að með 

fáu starfsólki er einstaklingsmiðuð nálgun illmöguleg (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 

2013; Rannveig Traustadóttir, 2009; Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-mannrettindasamningar/rettindi-fatlads-folks/#fullgilding
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7.5 Viðhorf til sjálfræðis 

Í niðurstöðum kom fram að íbúar hafa takmarkað val um stórar lífsákvarðanir líkt og það 

hvar þeir búa. Langir biðlistar gera fólki erfiðara fyrir, valkostir á milli ólíkra íbúða eða 

staðsetningar er ekki í boði. Fólk getur hafnað því sem býðst en því fylgir síðan óvissa um 

biðtíma eftir næsu íbúð. Þetta brýtur í bága við 9. grein laga nr. 38/2018 um þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þar er kveðið á um að fatlað fólk eigi að geta 

búið á eigin heimili þar sem þörfum þess og óskum er mætt. Varðar það þátttöku í 

samfélaginu, val á búsetustað og með hverjum fólk býr. Niðurstöðurnar samræmast fyrri 

rannsóknum þar sem fram kemur að fatlað fólk hafi oft litla stjórn á aðstæðum í eigin lífi 

(Guðrún V. Stefánsdóttir o.fl., 2018; Guðrúnar V. Stefánsdóttir o.fl., 2014; Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Fram kom að stjórnendur sáu um 

ákvarðanatöku í tengslum við tímasetningu og lengd þeirrar þjónustu sem íbúum var 

veitt. Viðmælendur sögðu ákvörðun um það hvaða starfsmaður aðstoði hvern alla jafna í 

höndum forstöðumanna, líkt og aðrir þættir þjónustunnar. Íbúar hafa neitunarvald en eru 

ekki með í ákvarðanatöku með beinum hætti. Þetta virðist raunin víðar á Íslandi en í 

skýrslu Velferðarráðuneytisins (2014) kom fram að tæpur helmingur fatlaðs fólks tekur 

ákvörðun um val á aðstoðarmönnum sjálft eða í samráði við aðra. Áhugavert er að 

þátttakendur sögðu val þjónustunotenda á aðstoðarmanni ekki hafa gengið upp þar sem 

margir völdu sama starfsmanninn sem ekki gat sinnt svo mörgum. Þróunin varð því sú að 

ákvarðanartakan varð stjórnenda. Þarna má sjá hvernig kerfið er þróað að heildinni en 

ekki einstaklingnum. Jákvætt er þó að starfsmenn sögðust allir hafa íbúa með í ráðum 

þegar þeir ákváðu með hvaða hætti þeir aðstoði viðkomandi.  

Greinilegt var að starfsfólkið í rannsókninni hafði góðan vilja og bar mikla 

umhyggju fyrir íbúum. Starfsfólk taldi að almennt væri hlustað á skoðanir og óskir íbúa og 

tekið tillit til þeirra. Sumir virtust þó líta svo á að þeir vissu betur en íbúar hvað væri þeim 

fyrir bestu. Orðræða um að ,,reyna að leyfa” íbúum að stjórna kom til dæmis ítrekað fyrir 

en hún felur í sér ákveðið valdamisræmi. Í einstaka tilfellum virtust starfsmenn jafnvel líta 

á íbúa eins og börn. Það að ,,leyfa” íbúa að velja það sem þeir kaupa í íbúðina sína er eitt 

dæmi. Annað var að bjóða íbúa upp á stýrt val, svo sem í tengslum við tannburstun. Eins 

voru samningar notaðir til þess að fá íbúa íbúa til að gera hluti sem þeir kærðu sig ekki 

um. Fjallað var um mikilvægi þess að íbúar ,,upplifi” val hvort sem þeir raunverulega höfðu 

það eða ekki. Starfsfólk taldi sig ekki grípa inn í aðstæður nema þörf væri á. Allir voru 



55 

sammála um að þvingun og valdbeitingu væri ekki beitt í neinum tilvikum. Niðurstöður 

samræmast rannsóknum þar sem starfsfólk bæði styður íbúa til sjálfræðis og sjálfstæðrar 

ákvarðanatöku en á sama tíma finni það fyrir togstreitu vegna forræðishyggju og þörf til 

að vernda og tryggja öryggi þeirra (Bigby o.fl., 2009; Golding og Rose, 2015; Hawkins o.fl., 

2011). Þættir í fari starfsfólks, svo sem aldur og þekking virtist skipta máli um það hvernig 

starfsfólk brást við. Þættir í þjónustuumhverfinu ýttu undir togstreitu starfsfólks er varðar 

mönnun, fjármagn og skort á stuðningi frá sveitarfélaginu.  
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8 Lokaorð 

Rannsóknin byggðist á  viðtölum við sex þátttakendur í miðlungs stóru sveitarfélagi. Þrátt 

fyrir smæð rannsóknarinnar gefur hún greinargóðar upplýsingar um skilning starfsfólks á 

fötlun og viðhorf þess til hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Einnig varpar hún ljósi á 

það hvernig starfsfólk upplifir aðstæður í starfi sínu við að aðstoða fólk með 

þroskahömlun í sjálfstæðri búsetu. Í ljósi niðurstaðna tel ég mikilvægt að starfsfólk sem 

starfar með fötluðu fólki á ólíkum sviðum fái aukna og viðeigandi fræðslu sem skili sér inn 

í daglegt starf. Þar að auki tel ég þörf á miklum stuðningi við starfsfólk þannig að innleiðing 

nýrra viðhorfa og verklags gangi sem skyldi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að þörfin sé sannarlega til staðar.  

 Mikilvægt er að sveitarfélög setji sér stefnu varðandi þjónustu fatlaðs fólks. Skýr 

stefna byggir á öflugri framtíðarsýn og í framhaldinu má gera aðgerðaráætlun til að bæta 

þjónustu. Aðgerðaráætlun þarf að hafa skýr markmið og skilgreina þarf greinagóðar 

aðgerðir til að breyta viðteknum hefðum og verklagi. Hugmyndafræðin um þjónandi 

leiðsögn gæti nýst vel til að leiðbeina starfsfólki um það hvernig byggja megi upp samband 

við íbúa á jafningjagrundvelli sem byggir á skilyrðislausri umhyggju, kærleika, öryggi og 

virkri þátttöku (Lavis o.fl., e.d.; Sieokamp o.fl., 2018). Í 19. grein Samnings Sameinuðu 

þjóðanna (2007) er áhersla lögð á rétt fatlaðs fólks til þess að lifa sjálfstæðu lífi, án 

aðgreiningar og fullri þátttöku í samfélaginu til jafns við aðra. Ef sveitarfélagið hefði að 

leiðarljósi í vinnu sinni hugmyndafræðina um þjónandi leiðsögn sem einskonar verkfæri 

til þess að framfylgja hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf myndi það uppfylla inntak 19. 

greinarinnar í samningnum. 

 Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar gagnist þeim sem skipuleggja 

búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk við að byggja upp fræðslu, stuðning og ráðgjöf. Í rannsókn 

Truong  og fl. (2021) virtist þjálfun á netinu gefa góða raun en henni þarf að fylgja vel eftir 

með dýpkandi umræðum þar sem fólk staðsetur sig og speglar hugmyndir sínar um efnið. 

Ég sé fyrir mér að fræðsluefni fyrir starfsfólk sveitarfélaga geti nýst betur og lengur sé það 

aðgengilegt á stafrænu formi en þegar fyrirlesarar koma á staðinn með fræðsluerindi sín. 

Þar að auki tel ég mikilvægt að ríkari áhersla verði lögð á einstaklingsmiðaða nálgun í 

þjónustunni. Það ætti að auðvelda starfsfólki að styðja íbúa við að rækta sjálfræði sitt dag 

frá degi og leiða jafnframt til innihaldsríkara lífs þeirra. 
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útskúfun: Samantekt á stöðu fatlaðs fólks eins og hún birtist í íslenskum rannsóknum 
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 Viðauki 1: Formleg samstarfsyfirlýsing 
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Viðauki 2: Kynningarbréf 
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 Viðauki 3: Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi með umsókn 

Almennt 

• Segðu mér af hverju þú ákvaðst að vinna með fötluðu fólki 

• Hvað hefur þú starfað lengi með fötluðu fólki? 

• Hvaða menntun hefur þú? 

• Hver eru aðalmarkmið starfsins samkvæmt skilgreiningum? 

• Lýstu fyrir mér starfinu þínu (dæmigerðum degi) 

• Lýstu fyrir mér samskiptum þínum við þjónustunotendur? 

 

Stefnumótun 

• Segðu mér frá stefnu sveitarfélagsins í málefnum fatlaðs fólks 

• Hafið þið nýtt ykkur framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks?  

• Segðu mér frá þeirri hugmyndafræði sem unnið er eftir 

• Þekkir þú til Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks?  

o Er markvisst unnið samkvæmt honum – nefndu dæmi 

 

Fræðsla, stuðningur, ráðgjöf 

• Hvaða fræðslu hefur þú fengið tengda starfinu (í upphafi starfs, reglulega)? 

• Hvaða stuðning og ráðgjöf færð þú í starfi? 

• Hvað er gert til að fylgja sérstaklega eftir stefnumótun, t.d. í anda Sáttmála SÞ 

Ertu sátt(ur) við fræðsluna eða hefur þú þörf fyrir meiri/annars konar fræðslu eða 

stuðning? 

 

Skilningur og viðhorf til fötlunar  

• Segðu mér frá helstu hindrunum sem fatlaðir íbúar mæta? 
• Hvað veldur þessum hindrunum? 

• Telur þú að hægt sé að leysa þessar hindranir - hvernig? 

 

Sjálfræði 

• Hvernig er stuðlað að sjálfræði þjónustunotenda hér á staðnum? 

• Hver er það sem velur um aðstoðarmann fyrir íbúa hverju sinni? 

• Hver tekur ákvörðun um tímasetningu og lengd þjónustu við íbúann?  

• Hver tekur ákvörðun um hvað gert er og hvernig? 

• Hvernig ákveður þú með hvaða hætti þú aðstoðar þjónustunotanda? (t.d. út frá 

ákveðnum viðmiðum starfstöðvar, ráð frá samstarfsmönnum, í samstarfi við 

þjónustunotanda) 
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Dagleg störf 

• Hvernig upplifir þú aðstæður í starfi þínu?  

o Hefur þú svigrúm til þess að gera það sem þú vilt og telur réttast eða telur 

þú þig bundna/inn að kerfinu? 

• Hversu mikið finnst þér tekið tillit til skoðana þjónustunotenda í daglegu starfi? 

• Hefur þú nægan tíma til að sinna skjólstæðingum þínum? 

• Hve mikill tími fer í athafnir daglegs lífs, s.s. aðstoð við klæðnað, aðstoð við böðun 

eða á matmálstímum? 

• Hve mikill tími fer í aðstoð við athafnir út fyrir veggi heimilisins? 

 

Lokaspurningar 

• Hvað finnst þér mjög vel gert varðandi þjónustuna? 

• Hvað mætti betur fara hér á staðnum? 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin?  

• Má ég hafa samband við þig aftur ef mér finnst eitthvað óljóst eða þarfnast nánari 

upplýsinga? 
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 Viðauki 4: Formlegt samþykkisbréf 

 

                                    Október 2016 

 

Vegna rannsóknarinnar: 

 

Þekking og reynsla starfsfólks sem aðstoðar fatlað fólk í sjálfstæðri búsetu 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í viðtalsrannsókn vegna 

rannsóknarinnar: Þekking og reynsla starfsfólks sem aðstoðar fatlað fólk í sjálfstæðri 

búsetu 

 

Rannsóknin er lokaverkefni Sunnu Pétursdóttur til meistaragráðu í fötlunarfræði með 

áherslu á opinbera stjórnsýslu við Háskóla Íslands (HÍ). Leiðbeinandi í rannsókninni er 

Snæfríður Þóra Egilson, prófessor við  Háskóla Íslands. Þátttaka felur í sér að taka þátt í 

u.þ.b. klukkustundar löngu viðtali um þekkingu og reynslu starfsfólks sem vinnur með 

fötluðum einstaklingum í sjálfstæðri búsetu. Farið verður með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál og leitast verður við að vernda viðmælendur með því að gera gögnin 

ópersónugreinanleg, svo sem með því að nota gervinöfn fyrir fólk og staði. 

 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Mér er 

frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er. 

 

_____________________________   ___________________________ 

Undirskrift þátttakanda     staður og dagsetning 

Undirskrift rannsakanda til staðfestingar að upplýsts samþykkis hafi verið aflað: 

_____________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir öðru eintaki af því.  
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 Viðauki 5: Umsögn frá vísindasiðanefnd 

 

 

 


