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Útdráttur 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að foreldrar langveikra barna þurfa að takast á við margar 

áskoranir í kjölfar veikinda barna þeirra og þurfa á persónulegri þjónustu og stuðningi að 

halda eftir að barn þeirra greinist með langvarandi sjúkdóm. Meðal áskorana sem 

foreldrar glíma við eru andlegir, líkamlegir og fjárhagslegir erfiðleikar. Rannsókn þessi 

fjallar um upplifanir foreldra langveikra barna af áskorunum, þörfum og stuðningi í kjölfar 

veikinda barna. Markmið rannsóknarinnar er að heyra raddir foreldra langveikra barna, 

heyra upplifanir þeirra, reynslu og þætti sem geta haft áhrif á líf fjölskyldunnar í kjölfar 

sjúkdómsgreiningar og veikinda barna þeirra.  

Þátttakendur rannsóknarinnar eru foreldrar langveikra barna í þjónustu Stuðnings- 

og ráðgjafarteymis á Barnaspítalanum. Notast var við eigindlega aðferð með tilliti til 

markmiða rannsóknarinnar, einkum til þess að fá dýpri þekkingu og skilningi á 

félagslegum veruleika foreldra langveikra barna. Tekin voru sex viðtöl við sjö foreldra 

langveikra barna. Niðurstöður sýna að álag á foreldra langveikra barna er mikið í ljósi 

sjaldgæfi sjúkdóma barnanna og hafa foreldrar þurft að kljást við ýmis verkefni er snúa 

að umönnun og þjónustu. Helstu úrræði sem reyndust foreldrunum vel var góð 

læknisþjónsta, stuðningur jafningja og öll samskipti við Stuðnings- og ráðgjafarteymi 

Barnaspítalans.  

 

Lykilorð: Sjaldgæfir sjúkdómar, álag umönnunaraðila, Stuðnings- og ráðgjafarteymi, 

jafningjastuðningur, þjónustuþarfir, umönnunarþarfir.  
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Abstract 

Research has shown that parents of chronically ill children have to deal with many 

challenges following their children‘s illness and their need for personal service care and 

support after their child is diagnosed with a chronic illness. Challenges that parents face 

include mental, physical and financial difficulties. This study focuses on the experiences 

of parents of chronically ill children, the challenges, needs and support following 

children‘s illness. The aim of this study is to hear the voices of parents of chronically ill 

children, to hear their experiences and factors that can affect the family‘s life following 

the diagnosis and illness of their children.  

The participants in this study are parents of chronically ill children who are in the 

service of the support and advisory team at the Children‘s Hospital of Iceland. This study 

is a qualitative research with regards to the objectives of the study, in order to gain a 

deeper knowledge and understanding of the social reality of parents of chronically ill 

children. Six interviews were conducted with seven parents of chronically ill children. The 

results show that the burden on parents of chronically ill children is extensive in light of 

the rarity of their children‘s illness, and parents have had to deal with various tasks 

related to care and services. The main resources that proved to be adequate were good 

medical care, peer support and communications with the support and advisory team at 

the Children‘s Hospital.  

 

Keywords: Rare diseases, caregiver burden, support and advisory team, peer support, 

service needs, care needs. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni til MA-gráðu í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins er Dr. 

Helga Sól Ólafsdóttir, lektor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og félagsráðgjafi á 

kvenna- og barnasviði Landspítalans. Vil ég þakka henni kærlega fyrir faglega leiðsögn, 

gagnlegar ábendingar og góða eftirfylgni við gerð þessar lokaverkefnis.  

Ég vil þakka viðmælendum rannsóknarinnar sem tóku sér tíma til þess að taka þátt í 

rannsókninni. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og öllum þeim sem hafa staðið við bakið 

á mér í gegnum námsferilinn. Síðast en ekki síst vil ég þakka móður minni, Sif 

Stefánsdóttur, fyrir ómetanlegan stuðning, aðstoð, hvatningu og hrós. Takk fyrir að vera 

ávallt til staðar.  
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1 Inngangur 
Á Íslandi eru í kringum 50 langveik börn á ári hverju sem þurfa á fjölþættri aðstoð og 

stuðningi að halda (Velferðarráðuneytið, 2016). Hér verða til umræðu langveik börn og 

fjölskyldur þeirra sem gegna stóru hlutverki í umönnun barnanna. Til margra ára hafa 

langveik börn og fjölskyldur þeirra verið til umræðu vegna skorts á samfélagslegri og 

félagslegri aðstoð til þess að takast á við álag og erfiðleika sem fylgja veikindum (Félags- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Íslenskar rannsóknir af þjónustu- og stuðningsþörf 

foreldra langveikra barna eru af skornum skammti og hafa rannsóknir leitt í ljós að 

foreldrar langveikra barna þurfa á persónulegri þjónustu og stuðningi að halda eftir 

sjúkdómsgreiningu barna þeirra (Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, 2004).  

Foreldrar langveikra barna þurfa að takast á við margar áskoranir þegar kemur að 

veikindum og umönnun barna þeirra (Hatzmann o.fl., 2008). Velferð og vellíðan foreldra 

er nauðsynleg fyrir velferð og vellíðan langveiks barns en foreldrar geta verið viðkvæmir 

fyrir ýmsum neikvæðum og streituvaldandi þáttum sem tengjast veikindum barns þeirra, 

á borð við andlega, líkamlega og fjárhagslega erfiðleika (Koch og Jones, 2018). Rannsóknir 

hafa sýnt að langvinn streita er algengari á meðal foreldra langveikra barna en foreldra 

heilbrigðra barna. Langvinn streita getur haft líkamleg og andleg áhrif og afleiðingar þess 

geta komið fram í langvinnum sjúkdómum (Miodrag og Hodapp, 2010). Ábyrgð foreldra á 

umönnun barns, ásamt öðrum utanaðkomandi áhyggjum og fjárhagsáhyggjum, getur 

verið streituvaldandi (Miodrag o.fl., 2015; Cousino og Hazen, 2013). Álag umönnunaraðila 

(e. caregiver burden) getur haft áhrif á tilfinningalega, félagslega, fjárhagslega, líkamlega 

og andlega virkni umönnunaraðila (Zarit o.fl., 1986). Einangrun getur leitt til þunglyndis 

og álagi á umönnunaraðila (Wright-Sexton, 2020).  

Hér á eftir verður fjallað um upplifanir foreldra langveikra barna af þörfum og 

stuðningi í sambandi við veikinda barna þeirra. Þátttakendur rannsóknarinnar eru 

foreldrar langveikra barna sem eru í þjónustu Stuðnings- og ráðgjafarteymis á 

Barnaspítalanum.  

Rannsóknarspurningar eru: Hvaða helstu þætti hefur þú tekist á við sem foreldri 

langveiks barns? og Hvaða helsta þjónusta og stuðningur hefur staðið þér til boða? 



10 

1.1 Markmið og mikilvægi rannsóknar 
Rannsóknir eru mikilvægar fyrir einstaklinga og samfélagið, ásamt þróun velferðar (Eiríkur 

Smári Sigurðarson, 2013). Meginmarkmið rannsóknarinnar er að fá að heyra raddir 

foreldra langveikra barna, heyra upplifanir og fá innsýn í reynslu þeirra og áhrif á líf 

fjölskyldunnar í kjölfar veikinda barna þeirra. Einnig er tilgangurinn að kortleggja þarfir 

foreldra og rannsaka helstu þætti sem hafa áhrif á líf fjölskyldunnar. 

Mikilvægi rannsóknarinnar skiptist í vísindalegan sem og hagnýtan ávinning. Efni 

rannsóknarinnar hefur lítið verið skoðað og þá sérstaklega hér á landi en töluverður 

þrýstingur hefur verið á að skoða aðstæður og þarfir fjölskyldna sem eiga langveik börn. 

Rannsóknin er mikilvæg vegna þess að leitast er eftir því að fá innsýn í heim foreldra 

langveikra barna til þess að vonum að sjá hvað og hvar sé hægt að gera betur og hvað sé 

verið að gera vel, til dæmis í þjónustuúrræðum. Með því að komast að því hvernig 

aðstæður foreldra langveikra barna eru, hvers konar þjónustu þau þurfa á að halda, 

persónulega eða kerfislega, er hægt að nýta þær upplýsingar til að hjálpa öðrum 

foreldrum og fjölskyldum í svipaðri stöðu. Rannsóknin mun að vonum nýtast foreldrum 

langveikra barna, sem og þeim sem vinna á einn eða annan hátt með langveikum börnum. 

1.2 Val á viðfangsefni 
Í byrjun árs 2021 fengu nemendur í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf 

kynningu um tillögur á rannsóknarefni fyrir meistaraverkefni. Efni á vegum Landspítalans 

vakti áhuga höfundar en efnið fjallaði um líðan barna sem eiga foreldri sem greinst hafa 

með krabbamein. Eftir umhugsun vildi höfundur heldur einblína á líðan foreldra sem eiga 

börn sem glíma við langvinn veikindi. Önnur ástæða var að minna er til af rannsóknum 

um það tiltekna efni. Áhugi höfundar á viðfangsefninu jókst vegna umræðu í samfélaginu 

um aðstæður foreldra langveikra barna. Rannsakandi nálgast viðfangsefnið vegna áhuga 

á málefninu og þeirri löngun á að setja sig í spor annarra og geta haft skilning á 

viðfangsefninu. 

1.3 Skilgreiningar á hugtökum 
Samkvæmt 1. gr. I. hluta laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 

19/2013) er barn einstaklingur „sem ekki hefur náð 18 ára aldri, nema hann nái fyrr 

lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur“. Samkvæmt VI. kafla laga um 
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réttindi sjúklinga (nr. 74/1997) skulu börn vera höfð með í ráðum nauðsynlegra 

læknisfræðilegra meðferða, með tilliti til þroska og aldurs og ávallt skal það gert ef barn 

er 12 ára eða eldra. Forsjárforeldrar veita samþykki fyrir nauðsynlegum læknisfræðilegum 

meðferðum barna yngri en 16 ára. Börn 16 ára og eldri eiga rétt á að samþykkja eða neita 

læknisfræðilegum meðferðum.  

Hugtakið langvarandi sjúkdómur hefur verið skilgreint eftir mismunandi 

sjúkdómsgreiningum ásamt tímalengd sjúkdóms (Bernell og Howard, 2016). Midence 

(1994) og Derouin og Jessee (1996) skilgreina langvarandi sjúkdóm sem ólæknandi 

sjúkdóm sem varir í að minnsta kosti þrjá mánuði og oft út allt lífið. Aðrar skilgreiningar 

flokka langvarandi sjúkdóma sem ástand sem varir í eitt ár eða lengur, hefur áhrif á 

daglegt líf einstaklings og krefst áframhaldandi læknisaðstoðar (Bernell og Howard, 

2016).  

Langveikt barn er skilgreint sem barn með sjúkdóm/sjúkdóma sem hefur veruleg áhrif 

á þeirra daglega líf og þurfa vegna þess læknisaðstoð og/eða að vera undir lækniseftirliti 

í minnst þrjá mánuði (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Samkvæmt 3. gr. laga 

um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna (nr. 22/2006) er langveikt 

barn skilgreint sem „barn sem þarfnast læknisfræðilegrar meðferðar vegna alvarlegs og 

langvinns sjúkdóms“ og alvarlega fatlað barn er skilgreint „barn sem, vegna alvarlegrar 

þroskaröskunar, geðröskunar eða líkamlegrar hömlunar, þarf sérstaka íhlutun, svo sem 

þjálfun, aðstoð eða gæslu á uppvaxtarárum sínum“. Í þessari rannsókn skoðar 

rannsakandi hóp innan Stuðnings- og ráðgjafarteymis á Barnaspítalanum. Teymið 

þjónustar börn með miklar umönnunarþarfir sem stafa meðal annars vegna sjaldgæfra 

sjúkdóma sem eitt af hverjum 10.000 börnum greinast með (Landspítali, e.d.-b.). 

Mismunandi er eftir rannsóknum hvernig skilgreining á umönnunaraðilum 

fjölskyldumeðlima er sett fram. Samkvæmt flestum rannsóknum er eitt viðmið sem 

skilgreinir umönnunaraðila fjölskyldumeðlima en það er að einstaklingurinn sem veitir 

umönnun fær ekki greitt fyrir hana (Bastawrous, 2013). Margvíslegar skilgreiningar á 

umönnunarbyrði hafa verið settar fram (Hunt, 2003) og því er engin einstæð skilgreining 

á hugtakinu (Bastawrous, 2013). Meðal skilgreininga á umönnunarbyrði sem fram hafa 

komið er neikvæð reynsla umönnunaraðila af umönnunarhlutverkinu (Chwalisz, 1996) og 

kröfur umönnunar sem stangast á við grunnþarfir umönnunaraðila (Braithwaite, 1996). 
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Önnur skilgreining er margvídd viðbrögð við líkamlegum, sálrænum, tilfinningalegum, 

félagslegum og fjárhagslegum streituþáttum sem tengjast umönnun (Toledano-Toledano 

og Domínguez-Guedea, 2019). 

1.4 Skipulag ritgerðar 
Ritgerð þessi skiptist í fimm kafla. Fyrsti kafli er inngangur þar sem fram kemur meðal 

annars markmið og mikilvægi rannsóknarinnar, ásamt rannsóknarspurningum. Annar 

kafli er fræðileg umfjöllun þar sem fjallað er um upplifanir foreldra langveikra barna út 

frá fræðilegri þekkingu. Einnig er fjallað um lagaleg réttindamál og stuðnings- og 

þjónustuúrræði. Kaflinn endar á að fjalla um þær kenningar sem stuðst var við í 

rannsókninni. Í þriðja kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni, 

undirbúning og framkvæmd rannsóknar ásamt siðferðilegum álitamálum og 

takmörkunum rannsóknar. Í fjórða kafla eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar. 

Umræða er í kafla fimm þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru settar í samhengi við 

fræðilegt efni og kenningar og rannsóknarspurningum er svarað.   
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2 Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður farið yfir þekkingu sem er til staðar um aðstæður foreldra langveikra 

barna. Farið verður yfir upplifanir foreldra langveikra barna og réttindi þeirra og 

stuðningsúrræði. Í lokin verður farið yfir kenningar sem notast var við í rannsókninni. Með 

rannsókninni er von um að fylla upp í það þekkingargat sem ekki er til staðar á Íslandi.  

2.1 Langveik börn 
Sjaldgæfir sjúkdómar eru flóknir og oft lífshættulegir og ólæknandi sjúkdómar sem ekki 

er hægt að koma í veg fyrir. Til eru á milli 6.000 og 8.000 sjaldgæfir sjúkdómar á heimsvísu 

sem hafa áhrif á 6% til 10% jarðarbúa, margir hverjir sem ekki hafa formlegt nafn og aðrir 

sem erfitt er að greina. Um 75% sjaldgæfra sjúkdóma hafa veruleg áhrif á lífsgæði barna 

frá fæðingu (Pelentsov o.fl., 2015). Ár hvert eru allt að 50 langveik börn á Íslandi með 

umfangsmiklar og margþættar þjónustuþarfir og þurfa börnin á fjölþættri félags- og 

heilbrigðisþjónustu að halda stóran hluta sólarhringsins. Tala barnanna er áætluð út frá 

fjölda barna og fjölskyldna sem njóta greiðslna frá Tryggingarstofnun og fjölskyldum sem 

fá umönnunargreiðslur vegna langvinnra veikinda barna (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Hér á landi eru langveik börn flokkuð niður í sjúkdómsflokka út frá heilsufarslegri 

umönnun þeirra, alls þrjá talsins. Umfang þjónustu við börn ræðst af þeim sjúkdómsflokki 

sem þau falla undir. Börn sem glíma við langvinna og alvarlega sjúkdóma og þurfa á  

langvarandi vistun á sjúkrahúsi að halda, hjúkrun í heimahúsi eða yfirsetu foreldris, falla 

undir fyrsta sjúkdómsstig. Innan þess stigs má nefna illkynja sjúkdóma. Börn sem glíma 

við langvinna og alvarlega sjúkdóma sem krefjast ónæmisbælandi meðferðar, tíðra 

innlagna á sjúkrahús og meðferða í heimahúsum, falla undir annað sjúkdómsstig. Þar má 

nefna alvarlega hjarta-, nýrna-, lungna- eða lifrasjúkdóma. Börn sem glíma við langvinna 

og alvarlega sjúkdóma og þurfa innlagnir á sjúkrahús og meðferð í heimahúsum, falla 

undir þriðja sjúkdómsstig. Þar má nefna bæklunar-, innkirtla-, efnaskipta-, meltingafæra- 

eða geðsjúkdóma (Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 

22/2006). 

Börn eru einnig flokkuð innan fötlunarstiga en börn sem eru háð öðrum er varðar 

hreyfifærni eða athafnir daglegs lífs vegna alvarlegrar fötlunar falla undir fyrsta 

fötlunarstig. Börn sem þurfa stöðuga aðstoð og gæslu dagsdaglega vegna alvarlegrar 

fötlunar falla undir annað fötlunarstig. Þar má til dæmis nefna alvarlega þroskahömlun 
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eða alvarlega einhverfu. Börn sem þurfa töluverða aðstoð og gæslu dagsdaglega vegna 

alvarlegrar fötlunar falla undir þriðja fötlunarstig. Undir það fellur til dæmis 

þroskahömlun, hreyfihömlun eða veruleg einhverfa (Lög um greiðslur til foreldra 

langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006). 

2.2 Foreldrar langveikra barna 
Eftirfarandi kafli fjallar um þætti og erfiðleika sem foreldrar langveikra barna takast á við, 

meðal annars álag umönnunar og áhrif vegna veikinda barna. Einnig verður fjallað um 

mikilvægi sálfélagslegs stuðnings og bjargráða. 

2.2.1 Foreldri sem umönnunaraðili 
Langvarandi sjúkdómur hefur bæði áhrif á einstaklinginn sem glímir við sjúkdóminn og 

aðra sem standa honum nálægt (Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, 2004), eins og foreldra, 

fjölskyldumeðlimi, vini og vandamenn. Umönnunaraðilar gegna mikilvægu hlutverki í að 

styðja við velferð og umönnun einstaklinga sem þurfa á því að halda. Margir 

umönnunaraðilar eru óþjálfaðir og oft á tíðum ekki nægilega vel undirbúnir til að takast á 

við umönnunarstörf. Umönnunaraðstæður geta valdið mikilli byrði og streitu á 

umönnunaraðila en einnig getur umönnun verið gefandi þrátt fyrir að vera á sama tíma 

streituvaldandi (Adelman o.fl., 2014). Álag vegna umönnunar er einstaklingsmiðað en 

getur haft slæm áhrif á tilfinningalega-, félagslega-, fjárhagslega-, líkamlega- og andlega 

virkni einstaklinga (Zarit o.fl., 1986). Hægt er að skipta umönnun í nokkur hlutverk. Meðal 

þeirra er persónuleg umönnun og athafnir daglegs lífs barns sem getur meðal annars falið 

í sér aðstoð við fæðuinntöku, hreinlæti og lyfjagjafir; umsjón með læknisfræðilegum 

upplýsingum og öðrum tengdum málum sem þarf að sinna og tilfinningaleg umönnun sem 

getur endurspeglað þörf foreldris til þess að takast á við tilfinningar sem tengjast 

veikindum, til dæmis sorg, von, ótta eða vonleysi (Koch og Jones, 2018). 

Ekki er venja að leggja mat á líkamlega, sálræna og félagslega þætti hjá 

umönnunaraðilum eins og venjan er að gera hjá sjúklingum (Collins og Swartz, 2011). 

Nauðsynlegt er að læknar og umönnunaraðilar sjúklings séu í góðum samskiptum en 

umönnunaraðilar geta verið ósýnilegir sjúklingar sem þarfnast aðstoðar varðandi 

umönnun (Schoenmakers o.fl., 2009). Hér ber þó að hafa í huga að þegar um börn er að 

ræða sem sjúklinga gegna foreldrar stóru hlutverki í lífi þeirra og hægt að gera ráð fyrir 

því að vel sé fylgst með þeirra líðan. Læknar geta gegnt stóru hlutverki við mat á 
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líkamlegum, sálrænum og félagslegum þáttum umönnunaraðilans. Við mat þarf að bera 

kennsl á mismunandi þætti sem kunna að valda vanlíðan, ásamt því að kanna líðan 

umönnunaraðila, hvort hann treysti sér til að veita sjúklingnum aðstoð og hvort þörf sé á 

auknum stuðningi í umönnun. Líðan umönnunaraðila ætti að meta nægilega ítarlega til 

að geta gripið inn í og til að vísa umönnunaraðilum á félagsráðgjafa sem getur veitt þeim 

frekari stuðning. Tryggja þarf að viðeigandi mat og áætlun verði sett á laggirnar ef þörf er 

á (Adelman o.fl., 2014). 

Markmið með rannsókn Adelman o.fl. (2014) var að leggja fram hagnýtar aðferðir til 

að geta komið komið auga á, greint og metið álag umönnunaraðila. Með því væri hægt 

að bjóða upp á viðeigandi inngrip til að meðhöndla álag á gagnlegan hátt. Niðurstöður 

eldri rannsókna voru teknar saman til þess að leggja fram gagnlegar aðferðir. Í 

lokaniðurstöðum var greint frá sex hagnýtum leiðum til að draga úr álagi umönnunaraðila. 

Fyrsta leiðin er að hvetja umönnunaraðila til að vera virkir þátttakendur í 

umönnunarteymi einstaklings og láta rödd þeirra heyrast ef einhver vandamál eru til 

staðar. Önnur leið er að hvetja umönnunaraðila til að bæta og viðhalda heilsu sinni og 

leitast eftir stuðningi ef hans er þörf. Þriðja leiðin er að veita umönnunaraðilum viðeigandi 

fræðslu og upplýsingar um veikindi og umönnunarþarfir einstaklings, fræðslu um streitu 

og hvernig eigi að biðja um aðstoð og hvetja til þátttöku í stuðningshópum. Fjórða leiðin 

er að nota tækni sem stuðningsúrræði. Umönnunaraðilar geta nýtt tæknina á 

mismunandi hátt, til dæmis með neyðarhnappi inni á heimili sjúklings eða til þess að finna 

stuðningshópa og nálgast annað fólk í gegnum samfélagsmiðla sem er í svipaðri stöðu og 

umönnunaraðili. Fimmta leiðin er að vísa umönnunaraðilum á aðra aðstoð á borð við 

liðveislu og heimaþjónustu og sjötta leiðin er að hvetja umönnunaraðila að fá þjónustu 

allan sólarhringinn ef einstaklingur þarf á slíkri aðstoð að halda (Adelman o.fl., 20214). 

2.2.2 Áhrif á foreldra langveikra barna 
Markmið rannsóknar Huldu Sólrúnar Guðmundsdóttur (2004) var að meta áhrif þess að 

eiga langveikt barn, svo sem álag á foreldra og félagsleg og fjárhagsleg áhrif. Notast var 

við megindlega rannsóknaraðferð. Þátttakendur voru 105 íslenskir foreldrar langveikra 

barna, 66 konur og 39 karlar. Þátttakendur af höfuðborgarsvæðinu voru um 68,5% og 

þátttakendur af landsbyggðinni 31,5%. Meirihluti þátttakenda var í sambúð eða 88,6% og 

einstæðir foreldrar voru 11,4%. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 
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langtímaáhrif þess að eiga langveikt barn snerti nær allt fjölskyldulíf. Tengsl voru á milli 

álagsþátta, til dæmis þeir foreldrar sem upplifðu persónulegt álag upplifðu einnig 

félagsleg og fjárhagsleg áhrif. Um 65% foreldra greindu frá miklu eða mjög miklu 

tilfinningalegu persónulegu álagi og álagi vegna umönnunar. Um 60% foreldra greindu frá 

miklum eða mjög miklum félagslegum áhrifum sem líkja mætti við einangrun í félagslegu 

samhengi. Um 47% foreldra greindu frá miklum eða mjög miklum fjárhagslegum áhrifum. 

Um 81% foreldra uppfylltu viðmið um áfallastreituröskun en af þeim voru fleiri foreldrar 

af höfuðborgarsvæðinu og foreldrar í sambúð sem uppfylltu viðmiðin. Foreldrar barna 

með alvarlega sjúkdóma upplifðu meira álag og neikvæð áhrif til samanburðar við foreldra 

barna með vægari sjúkdóma. Einstæðir foreldrar áttu erfiðara með að takast á við aukið 

álag miðað við foreldra í sambúð. Dæmi voru um að foreldrar upplifðu jákvæðar 

breytingar í kjölfar veikinda barna. Má þar nefna að samband fjölskyldu styrktist við að 

takast á við erfiðleika í sameiningu. Helstu þættir sem virtust draga úr neikvæðum 

áhrifum voru í fyrsta lagi félagslegur stuðningur og í öðru lagi að takast á við álag á 

skynsamlegan hátt. Félagslegur stuðningur á og í kringum greiningartíma sjúkdóms er 

hvað mikilvægastur því þá eiga foreldrar auðveldara með að takast á við álag á þeim tíma 

og í framtíðinni. Mikilvægt er að veita foreldrum langveikra barna persónulega þjónustu 

og stuðning til að takast á við það að hugsa um langveikt barn (Hulda Sólrún 

Guðmundsdóttir, 2004). 

Markmið með rannsókn Javalkar o.fl. (2017) var að skoða tengsl á milli 

umönnunarbyrði og veikinda barna og að skoða áhrif á heilsu og lífsgæði 

umönnunaraðila. Rannsóknin er megindleg rannsókn og þátttakendur hennar voru 

umönnunaraðilar langveikra barna sem sóttu sumarbúðir í Norður-Karólínu í 

Bandaríkjunum yfir tímabilið maí til ágúst 2014. Alls voru 160 þátttakendur sem tóku þátt 

í rannsókninni og svöruðu spurningalistakönnun. Þátttakendur veittu upplýsingar meðal 

annars um sjúkdómsgreiningu barns, aldur við sjúkdómsgreiningu, fjölda lyfjagjafa á 

einum degi, fjölda heimsókna á bráðamóttöku og spítala og hvort barn var með greindan 

athyglisbrest. Aldur barnanna var á bilinu sex til 16 ára og var hvert barn með að minnsta 

kosti einn langvinnan sjúkdóm eða fötlun. Meirihluti þátttakenda voru konur og því 

einblíndu höfundar á niðurstöður út frá móður og barni. Tilgáta höfunda var að ADHD 

greining, lyfjagjafir, heimsóknir á bráðamóttöku og almennar læknisheimsóknir ýttu undir 

álag sem umönnunaraðilar upplifa í daglegu lífi (Javalkar o.fl., 2017). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að greindur athyglisbrestur, fjöldi lyfjagjafa 

og tíðar heimsóknir á bráðamóttöku og tíðar læknisheimsóknir spáðu fyrir um aukið álag 

á móður. Sterkustu tengslin voru á milli greiningu barns á athyglisbresti og neikvæðum 

áhrifum á móður. Rannsakendur töldu það vera vegna aukinna hegðunarvandamála hjá 

börnum með athyglisbrest. Tengslin milli fjölda lyfjagjafa og aukins álags á móður getur 

bent til þess að margar mæður taki á sig það hlutverk að hjálpa börnum sínum að taka 

eða muna eftir að taka lyfin. Tíðar heimsóknir á bráðamóttöku og tíðar læknisheimsóknir 

ýttu undir streitu mæðra og þar með aukið álag. Ekki var munur á streitueinkennum vegna 

reglubundinna heimsókna á spítala eða vegna neyðartilvika. Niðurstöður sýndu fram á að 

heilsufarslegt sjálfstæði (e. self-efficacy) barnanna minnkaði álag á mæður. Niðurstöður 

þessar geta verið vegna þess að börn sem eru sjálfstæð eru færari um að sinna þáttum 

sem tengjast sjúkdómsgreiningunni, eins og að sjá um lyfjagjafir, sem dregur úr kröfum á 

móður. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að bera kennsl á mæður sem gætu þróað 

með sér álag og neikvæð áhrif á heilsu og lífsgæði og þar með hægt að grípa tímalega inn 

í til þess að draga úr álagi (Javalkar o.fl., 2017). 

Tilgangurinn með rannsókn Cohn o.fl. (2020) var að meta heilsufarslegar aðstæður 

foreldra langveikra barna til samanburðar við foreldra heilbrigðra barna. Lítið er vitað um 

líkamlegar og andlegar afleiðingar umönnunaraðila langveikra barna til lengri tíma. 

Rannsóknin er samantekt á niðurstöðum fyrri rannsókna (e. meta-analysis) sem fjalla um 

heilsufarslegar aðstæður foreldra langveikra barna og foreldra heilbrigðra barna. Úrtak 

rannsóknarinnar taldi 26 fyrri rannsóknir. Veikindi barna í rannsóknunum voru af ýmsum 

toga, meðal annars CP hreyfihömlun (e. cerebral palsy), hryggrauf (e. spina bifida), 

flogaveiki og ótilgreindir andlegir, vitsmunalegir, líkamlegir eða hreyfihamlandi langvinnir 

sjúkdómar. Af 26 rannsóknum voru mæður skoðaðar í alls 15 rannsóknum og feður og 

mæður í alls 10 rannsóknum. Feður voru skoðaðir í einni rannsókn. Í átta rannsóknum var 

greint frá kvíða foreldra og þunglyndi kom við sögu í alls 23 rannsóknum. Þar kom fram 

að foreldrar langveikra barna voru líklegri til þess að finna fyrir kvíða- og 

þunglyndiseinkennum samanborið við foreldra heilbrigðra barna. Í sjö rannsóknum voru 

lífsgæði foreldra langveikra barna skoðuð, svo sem svefngæði og almenn heilsa. 

Niðurstöður þeirra rannsókna sýndu fram á lakari lífsgæði foreldra langveikra barna í 

samanburði við foreldra heilbrigðra barna. Líkamleg heilsa var tekin til rannsóknar í einni 

rannsókn og dánartíðni foreldra sömuleiðis (Cohn o.fl., 2020). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að andleg heilsa foreldra langveikra barna 

var lakari en hjá foreldrum heilbrigðra barna. Helstu heilsufarslegu einkenni foreldra voru 

kvíði, þunglyndi, bæði kvíði og þunglyndi, hjarta- og æðasjúkdómar og dánartíðni. 

Niðurstöður sýndu fram á tengsl geðheilsu og langvarandi streitu sem getur ýtt undir 

sjúkdóma seinna á lífsleiðinni, meðal annars hjarta- og meltingarsjúkdóma og ónæmis- og 

taugasjúkdóma. Lakari lífsgæði foreldra langveikra barna geta meðal annars orsakast af 

félagslegri einangrun og tilfinningalegri og fjárhagslegri byrði sem getur fylgt því að eiga 

langveikt barn. Ekki var hægt að bera saman heilsufarslegar aðstæður mæðra og feðra 

þar sem tiltölulega fáir feður voru í úrtökum rannsóknanna (Cohn o.fl., 2020). Ástæður 

þess má rekja til þess að mæður eru bæði líklegri til þess að taka að sér 

umönnunarhlutverk og þær eru líklegri til þess að taka þátt í rannsóknum á viðfangsefninu 

(Avrech o.fl., 2018). Þrátt fyrir að hlutverk mæðra og feðra hafi þróast yfir tímans rás og 

orðið jafnara er enn talið líklegra að mæður taki að sér aðal umönnunarhlutverk í mörgum 

tilfellum. Talið er að mæður takist á við flest dagleg málefni, fari í fleiri læknisheimsóknir 

og eyði meiri tíma með barni samanborið við feður (Coughlin og Sethares, 2017). Á sama 

tíma verða feður einnig fyrir áhrifum veikinda barna sinna og geta upplifað jafn mikla 

streitu og mæður. Þörf er á að skilja betur langtíma- og skammtímaáhrif heilsufarslegra 

aðstæðna foreldra langveikra barna, ásamt því að skima fyrir andlegum heilsufarslegum 

einkennum svo hægt sé að beita snemmtækri íhlutun til að stuðla að bættri heilsu og 

líðan. Niðurstöður benda einnig til þess að nauðsynlegt sé að rannsaka frekari áhrif og 

einkenni líðan feðra langveikra barna (Cohn o.fl., 2020). 

Foreldrar langveikra barna þurfa að takast á við heilsufarslegan vanda barna sinna 

samhliða kröfum daglegs líf. Þessar kröfur geta haft neikvæð áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu. Langvarandi sorg er hugtak sem hefur verið rannsakað í tengslum við umönnun 

barna með langvinnan sjúkdóm, veikindi eða fötlun. Niðurstöður rannsóknar Coughlin og 

Sethares (2017) sýndu fram á að mæður og feður upplifðu langvarandi sorg í tengslum 

við veikindi og sjúkdómsgreiningu barna þeirra. Mæður voru líklegri til þess að upplifa 

meiri og varanlegri sorg samanborið við feður en feður voru líklegri til þess að leysa sorg 

sína á viðeigandi hátt. Mikilvægt er að bera kennsl á langvarandi sorgarupplifun foreldra 

langveikra barna til þess að geta gripið inn í og veitt einstaklingsmiðaða nálgun til að leiða 

foreldri og/eða foreldra í gegnum sorgarferlið (Coughlin og Sethares, 2017). 
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Auk andlegs álags geta fjárhagserfiðleikar haft veruleg streituvaldandi áhrif á foreldra 

og fjölskyldur langveikra barna, meðal annars vegna mikillar umönnunar barna þeirra, 

vinnutaps, kostnaðar vegna læknis- og heilbrigðisþjónustu og vegna nauðsynlegra 

hjálpartækja sem bæta lífsgæði barna þeirra (Khanna o.fl., 2015; Medway o.fl., 2015). 

Foreldrar og fjölskyldur eyða miklum tíma, orku og fjármagni í að mæta flóknum og 

viðvarandi umönnunar- og sjúkdómsþörfum barna sinna og geta átt í erfiðleikum að fá 

fjárhagslegan stuðning, meðal annars frá nákomnum aðilum og stjórnvöldum. Inngrip 

sem miða að því að draga úr fjárhagsáhyggjum varða meðal annars fjárhagsráðgjöf og að 

ýta undir seiglu fjölskyldunnar. Horfa skal til annarra þátta en einungis fjárhagserfiðleika 

á borð við sálfélagslega erfiðleika við mat á stuðningsþörf (Medway o.fl., 2015). 

Í rannsókn Dong o.fl. (2021), sem skoðaði seiglu fjölskyldna langveikra barna, var 

greint frá áhrifum fjárhagslegs stöðugleika. Foreldrar sem voru með miðlungsháar 

mánaðarlegar tekjur, í vinnu og sjúkratryggðir, voru líklegri til þess að búa yfir meiri seiglu 

en atvinnulausir foreldrar. Af þessum niðurstöðum má áætla að efnahagslegur stöðugleiki 

er verndandi þáttur fjölskyldunnar og stuðlar að meira jafnvægi á milli vinnu og 

umönnunar barns (Dong o.fl., 2021). 

2.2.3 Sálfélagslegur stuðningur 
Foreldrar langveikra barna geta víða leitað stuðnings vegna veikinda barns. Styrkleiki sem 

hefur hvað mest jákvæð áhrif á umönnunaraðila er stuðningur fjölskyldu og aðgengi að 

félagslegu stuðningsneti sem dregur úr álagi umönnunaraðila. Félagslegur stuðningur 

stuðlar að góðri heilsu og getur dregið úr neikvæðum áhrifum og afleiðingum (Toledano-

Toledano og Domínguez-Guedea, 2019). Niðurstöður rannsóknar Huldu Sólrúnar 

Guðmundsdóttur (2004) leiddu í ljós að félagslegur stuðningur er mikilvægur til þess að 

takast á við álag sem fylgir því að hugsa um langveikt barn. Niðurstöður rannsóknar 

Shilling (2013) greindu frá mikilvægi jafningjastuðnings, bæði að fá stuðning og að veita 

stuðning.  

Markmið með rannsókn Shilling o.fl. (2013) var að skoða ávinning þess að veita 

jafningjastuðning til foreldra langveikra barna og hvort hann væri gagnlegur heilsu þeirra, 

líðan og starfsemi fjölskyldunnar, hvort áhrifin voru mælanleg og virkuðu til lengri tíma. 

Rannsakendur skoðuðu einnig hvort stuðningur hefði áhrif á þjónustunotkun og tengsl 

við heilbrigðisstarfsmenn. Rannsóknin er samantekt á niðurstöðum fyrri rannsókna (e. 



20 

meta-analys) þar sem alls 17 eigindlegar og megindlegar rannsóknir voru rannsakaðar. Í 

úrtaki rannsóknanna voru foreldrar barna með langvarandi fötlun eða alvarleg og 

langvarandi veikindi og lögð var áhersla á stuðning til foreldranna (Shilling o.fl., 2013). 

Niðurstöður eigindlegu rannsóknanna leiddu í ljós fjögur megin þemu af jákvæðum 

áhrifum jafningjastuðnings; félagsleg sjálfsmynd, að læra af reynslu annarra, 

persónulegur vöxtur og stuðningur við aðra. Foreldrar greindu frá ávinningi af því að finna 

sjálfsmynd sína í öðrum foreldrum sem voru í svipaðri stöðu. Ávinningur fólst meðal 

annars í því að finnast þeir tilheyra, áttu auðveldara með að takast á við einangrun, 

einmanaleika og sektarkennd og fundu fyrir öruggum stuðningi. Foreldrum fannst einnig 

gott að vita að stuðningurinn var fyrir hendi ef og þegar þeir þyrftu á honum að halda. Að 

læra af reynslu annarra foreldra með því að deila gagnlegum upplýsingum reyndist 

mörgum foreldrum hughreystandi og valdeflandi og fundu þeir sömuleiðis fyrir auknu 

sjálfstrausti. Jafningjastuðningur leiddi oft að persónulegum vexti á þann hátt að foreldrar 

öðluðust hvatningu og staðfestingu og voru öruggari, minna einangraðir og með minni 

sektarkennd. Ávinningur af stuðningi var ekki einungis bundinn við einstakling sem fékk 

stuðning, jafn mikilvægt var fyrir marga að veita stuðning og að fá stuðning. Foreldrum 

fannst það hluti af aðlögunarferli að bjóða fram stuðning sem þeir höfðu fengið og 

hagnast af. Ekki fundu allir foreldrar fyrir þörf á jafningjastuðningi. Sumum foreldrum 

fannst erfitt að greina frá persónulegum upplýsingum til ókunnugra, aðrir fundu fyrir 

þrýstingi frá fagmönnum og einhverjir foreldrar settu tíma með börnum sínum í forgang 

fram fyrir sig sjálfa (Shilling o.fl., 2013). 

Niðurstöður megindlegu rannsóknanna greindu frá jákvæðum áhrifum 

jafningjastuðnings þegar kom að kvíða, áhyggjum, sjálfstrausti og að takast á við 

erfiðleika. Jafningjastuðningur virtist helst gagnast foreldrum sem upplifðu mikla streitu 

og kvíða, lakari heilsu og lakari eiginleika til að takast á við erfiðleika. Nokkrar rannsóknir 

greindu frá jákvæðum áhrifum á starfsemi fjölskyldunnar með notkun jafningjastuðnings 

en viðurkenning og aðlögun reyndist auðveldari. Jafningjastuðningur hafði ekki mikil áhrif 

á starfsemi fjölskyldunnar í heild sinni. Upplifun foreldra á jafningjastuðningi var yfir 

höfuð góður en meirihluti foreldra sem fengu stuðning fannst hann gagnlegur og náðu 

þeir meiri árangri í að leysa vandamál og ágreining. Eigindlegar rannsóknir sýndu fram á 

að foreldrar langveikra barna fundu fyrir jákvæðum áhrifum jafningjastuðnings en 
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megindlegar rannsóknir sýndu ekki endilega sömu niðurstöðu. Rannsakendur töldu mun 

á niðurstöðum vera vegna ósamræmis í mælingum. Var það að því leyti að megindlegu 

rannsóknirnar náðu til fleiri þátttakenda sem svaraði listum með fyrirfram ákveðnum 

spurningum, á meðan eigindlegu rannsóknirnar náðu til færri aðila og fengu þeir einnig 

meira svigrúm til að greina nánar frá áhrifum jafningjastuðnings með upplifun sinni 

(Shilling o.fl., 2013).  

Markmið með rannsókn Wright-Sexton o.fl. (2020) var að kanna umfang félagslegrar 

einangrunar (e. social isolation) og læknisfræðilegar einangrunar (e. medical isolation) 

meðal foreldra barna með langvarandi sjúkdóma, með von um að sjá hvar og hvernig væri 

hægt að gera betur með tilliti til stuðnings við börn og fjölskyldur þeirra. Skilgreining 

læknisfræðilegrar einangrunar er þegar einstaklingur er aðskilinn öðrum vegna 

smitsjúkdóma. Í þessu tilviki eru foreldrar og langveik börn þeirra aðskilin frá öðrum 

vegna smithættu. Rannsóknin er megindleg og eigindleg rannsókn þar sem rannsakendur 

söfnuðu gögnum til þess að öðlast dýpri skilning á upplifun foreldra af félagslegum 

stuðningi og einangrun. Niðurstöðum þemagreiningarinnar var skipt í tvennt; 

læknisfræðilega einangrun og félagslega einangrun. Fjallað verður um umfang 

félagslegrar einangrunar meðal foreldranna (Wright-Sexton o.fl., 2020). 

Af þeim 11 foreldrum sem tóku þátt í eigindlega hluta rannsóknarinnar greindu flestir 

frá samfélagslegri einangrun og þunglyndiseinkennum en jafnframt frá mikilvægi af 

félagslegum stuðningi. Foreldrar fundu fyrir samfélagslegri einangrun vegna áhrifa 

veikinda barna þeirra. Margir foreldrar takmörkuðu samskipti sín við aðra en nána 

fjölskyldumeðlimi til þess að verja börn sín gegn öðrum smitsjúkdómum sem leiddi til 

hálfgerðrar einangrunar. Samkvæmt niðurstöðum megindlega hluta rannsóknarinnar var 

meirihluti foreldra sem sýndi einkenni þunglyndis. Niðurstöður greindu einnig frá miklum 

félagslegum stuðningi, helst frá starfsfólki sjúkrahúss og náinni fjölskyldu og vinum. 

Foreldrarnir bentu á mikilvægi þess að tengjast öðrum foreldrum langveikra barna og 

fannst stuðningur frá foreldrum í svipaðri stöðu vera mikilvægur. Foreldrar greindu einnig 

frá góðum tengslum við starfsfólk sjúkrahússins eftir langvarandi innlagnir barna þeirra. 

Þrátt fyrir gott stuðningsnet fannst foreldrum þörf á stuðningi frá öðrum foreldrum 

langveikra barna, foreldrum sem voru í svipuðum sporum og þau sem skildu þeirra 

upplifun og hvað þeir voru að ganga í gegnum. Það að eiga langveikt barn er einangrandi 
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í sjálfu sér og margir foreldranna upplifðu að aðeins aðrir foreldrar langveikra barna skildu 

í raun hvernig líf þeirra og barátta var og gátu sýnt samkennd. Skortur á stuðningi frá 

foreldrum með sameiginlega reynslu stuðlaði að helstu einkennum þunglyndis og 

einangrunar (Wright-Sexton o.fl., 2020).  

2.2.4 Bjargráð 

Í ljósi þess að verkefni foreldra langveikra barna er stórt og umfangsmikið er nauðsynlegt 

að skoða mikilvægi seiglu og hæfileika til þess að aðlagast breyttum aðstæðum, sem getur 

létt undir álagi á fjölskylduna. Seigla innan fjölskyldu hefur verið skilgreint sem geta 

fjölskyldunnar til þess að virkja styrk og úrræði til að aðlagast mótlæti, kreppu og áfalli 

(Walsh, 1996). Langveik börn og foreldrar þeirra þurfa að takast á við óvissu og álag sem 

fylgir sjúkdómsgreiningu og sjúkdómi barna þeirra. Óvissan og álagið getur leitt af sér 

skaðleg áhrif á heilsu og lífsgæði fjölskyldumeðlima. Sumar fjölskyldur aðlaga sig vel að 

krefjandi aðstæðum og búa því yfir meiri seiglu en aðrar fjölskyldur en mismunandi er 

milli fjölskyldna hversu miklum styrk og seiglu þær búa yfir til þess að takast á við óvissu 

og álag. Samkvæmt Dong o.fl. (2021) gegna heilbrigðisstarfsmenn lykilhlutverki í að koma 

auga á og styrkja seiglu innan fjölskyldna langveikra barna. Með því að koma auga á 

hæfileika eða skort á hæfileika fjölskyldunnar til þess að takast á við það álag sem fylgir 

því að eiga langveikt barn er hægt að grípa snemma inn í aðstæður og aðstoða fjölskyldur 

til þess að aðlagast betur nýjum aðstæðum (Dong o.fl., 2021).  

Nauðsynlegt er að skilja þætti sem útskýra sálræn vandamál til að þróa árangursríka 

stuðningsmeðferð vegna líðan foreldra langveikra barna. Tilgangur með rannsókn 

Sairanen o.fl. (2018) var að rannsaka og bera saman forðun (e. experimental avoidance) 

þegar einstaklingar forðast hugsanir, tilfinningar og aðra reynslu, hugræna sveigju (e. 

cognitive defusion) þegar einstaklingur leyfir erfiðum hugsunum að koma og fara frekar 

en að halda í þær og núvitund (e. mindfulness), til þess að spá fyrir um sálræna vanlíðan 

á borð við kulnun, streitu, kvíða og þunglyndi hjá foreldrum langveikra barna. 

Einstaklingar geta notað forðun, hugræna sveigju og núvitund til þess að takast á við 

erfiðar hugsanir og tilfinningar. Hugræn sveigja og núvitund geta haft jákvæð áhrif á líðan 

einstaklinga en forðun getur haft neikvæð áhrif. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 75 

foreldrar langveikra barna frá Svíþjóð, 14 karlar og 61 kona. Börn foreldranna voru flest 

greind með sykursýki 1 eða aðra langvinna sjúkdóma á borð við ADHD, Asperger heilkenni 
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eða CP hreyfihömlun (e. cerebral palsy). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að 

hugræn sveigja og núvitund höfðu jákvæð áhrif á líðan einstaklinga samanborið við 

forðun sem sýndi sterk tengsl við sálræna vanlíðan, varnarleysi og einkenni á borð við 

kvíða, þunglyndi, streitu og kulnun (Sairanen o.fl., 2018). 

Í kjölfar sjúkdómsgreiningar barna geta foreldrar upplifað margvíslegar erfiðar 

tilfinningar. Niðurstöður rannsóknar Smith o.fl. (2013) leiddu í ljós að foreldrar langveikra 

barna áttu auðveldara með að takast á við ýmis áföll vegna veikinda barnanna ef þau 

tókust strax á við þær áhyggjur og áskoranir sem komu upp í kjölfar greiningar. Aðlögun 

var skilgreind sem farsælt bjargráð foreldranna og með aðlögun minnkuðu erfiðar 

tilfinningar og foreldrarnir gátu betur einbeitt sér að því að mæta þörfum barnsins. Flestir 

foreldrar aðlagast nýjum hlutverkum með tíma (Smith o.fl., 2013). 

2.3 Réttindi og stuðningur 
Í þessum kafla verður fjallað um lagaleg réttindi foreldra langveikra barna samkvæmt 

lögum, ásamt stuðnings- og þjónustuúrræðum sem standa langveikum börnum og 

foreldrum þeirra til boða. 

2.3.1 Réttindi foreldra samkvæmt lögum 
Lög um fæðingar- og foreldraorlof (nr. 144/2020) greina frá réttindum foreldra um 

fæðingarorlof, foreldraorlof og fæðingarstyrk. Markmið laganna er að tryggja að barn fái 

samvist við báða foreldra ásamt því að auðvelda foreldrum að samræma fjölskyldu- og 

atvinnulíf. Hvert foreldri á rétt á sex mánuðum í fæðingarorlof og fæðingarstyrk og fellur 

réttur niður þegar barn hefur náð 24 mánaða aldri. Samkvæmt 19. gr. IV. kafla og 36. gr. 

VII. kafla er heimilt að lengja fæðingarorlof eða fæðingarstyrk foreldra um allt að sjö 

mánuði ef barn þarf að dvelja lengur en sjö daga á sjúkrahúsi eftir fæðingu, ef barn veikist 

alvarlega eða ef alvarleg fötlun barns krefst mikillar umönnunar foreldris. 

Við lok fæðingarorlofs og fæðingarstyrks geta foreldrar sótt um sjúkradagpeninga hjá 

sínu stéttarfélagi. Samkvæmt lögum um sjúkratryggingar (nr. 112/2008) getur 

einstaklingur sem er sjúkratryggður hér á landi fengið greidda sjúkradagpeninga frá 

stéttarfélagi sínu en uppfylla þarf ákveðin skilyrði til að eiga rétt á greiðslum. Samkvæmt 

32. gr. III. kafla laganna þarf einstaklingur að vera orðinn 18 ára og vera óvinnufær í að 

minnsta kosti 21 dag, með staðfestingu frá lækni, til að eiga rétt á sjúkradagpeningum. 
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Námsmenn geta einnig átt rétt á sjúkradagpeningum vegna forfalla sem valda seinkun á 

námi. Sjúkradagpeningar eru greiddir í allt að 52 vikur á 24 mánaða tímabili (Lög um 

sjúkratryggingar nr. 112/2008). Foreldrar eiga einnig rétt á að sækja um 

umönnunargreiðslur og foreldragreiðslur. Samkvæmt reglugerð um fjárhagslega aðstoð 

við framfærendur fatlaðra og langveikra barna (nr. 504/1997) og fjórðu grein laga um 

félagslega aðstoð (nr. 99/2007) er heimilt að greiða umönnunargreiðslur til framfærenda 

fatlaðra og langveikra barna. Umönnunargreiðslur eru greiddar til að koma til móts við 

sjúkrakostnað. Aðstoðin er tvíþætt og getur verið um að ræða umönnunarkort sem kemur 

til lækkunar á lækniskostnaði og lyfjakostnaði eða mánaðarlegar greiðslur til 

framfærenda. Gildistími umönnunargreiðslna er frá greiningu sjúkdóms barns fram til 16 

ára aldurs. Ef sjúkdómur er meðfæddur er gildistíminn frá fæðingu barns. Lengja má 

gildistíma til 18 ára aldurs ef börn eru með lífshættulega sjúkdóma eða alvarlega fjölfötlun 

(Reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna nr. 

504/1997). Foreldrar geta einnig átt rétt á sjúkradagpeningum frá stéttarfélagi sínu til 

viðbótar við sjúkradagpeninga frá Sjúkratryggingum Íslands. Mismunandi er eftir 

stéttarfélögum og áunnum réttindum hvað hver einstaklingur á rétt á (Sjúkratryggingar 

Íslands, e.d.). Foreldrar eiga rétt á launuðu leyfi vegna veikinda barna sem eru yngri en 13 

ára en reglur geta verið breytilegar eftir kjarasamningum (Ísland.is, e.d.). Almennt eiga 

foreldrar rétt á 12 dögum á ári fyrir eitt barn og fleiri. 

Þegar réttur foreldra til sjúkradagpeninga er á enda geta foreldrar átt rétt á að sækja 

um foreldragreiðslur. Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna 

(nr. 22/2006) hafa það að markmiði að tryggja fjárhagsaðstoð til foreldra sem ekki geta 

stundað vinnu eða nám vegna skyndilegra eða langvinna veikinda og umönnunar barna. 

Foreldrar geta átt rétt á tekjutengdum greiðslum eða almennri fjárhagsaðstoð þegar barn 

fellur undir ákveðið sjúkdómsstig, eins og áður var talað um í kafla 2.1 um langveik börn.  

Þriðji kafli laganna snýr að réttindum foreldra til foreldragreiðslna. Foreldri sem 

leggur niður launað starf til að annast barn sitt á rétt á þremur mánuðum af tekjutengdum 

greiðslum. Ef barn þarfnast verulegrar umönnunar er heimilt að framlengja réttindum 

tekjutengdra greiðslna um þrjá mánuði. Foreldri sem leggur niður launað starf að hluta til 

eða snýr aftur til vinnu í lægra starfshlutfall vegna veikinda barna á rétt á hlutfallslegum 

greiðslum. Foreldri sem er í námi getur átt rétt á allt að þriggja mánaða greiðslum ef gera 
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þarf hlé á námi vegna skyndilegra eða langvinna veikinda og umönnunar barna. Foreldri 

eða foreldrar sem fara með forsjá eða sameiginlega forsjá langveiks eða alvarlega fatlaðs 

barns á rétt á tekjutengdum greiðslum. Foreldri sem ekki er með forsjá barns á rétt á 

tekjutengdum greiðslum ef forsjárforeldri samþykkir að forsjárlaust foreldri annist barnið 

þegar greiðslur standa yfir. Við mat á lengd greiðslutímabils skal skoða aðstæður 

fjölskyldunnar í heild sinni og meðal annars líta til sjúkdóms- eða fötlunarstigs barns, 

umfangs þjónustu, umönnunarþarfa og vistunarþjónustu sem getur staðið barni og 

fjölskyldu til boða. Við mat á framlengingu greiðslutímabils skal skoða sömu aðstæður 

fjölskyldunnar og við lengd greiðslutímabils, ásamt því að skoða tíðni sjúkrahússinnlagna, 

vistunar á sjúkrahúsi, hjúkrunar í heimahúsi og yfirsetu foreldris (Lög um greiðslur til 

foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006). 

Fjórði kafli laganna snýr að rétti foreldra til almennrar fjárhagsaðstoðar vegna 

alvarlegra og langvinna veikinda barna sem falla undir fyrsta og annað sjúkdóms- eða 

fötlunarstig. Foreldri sem ekki getur sinnt vinnu eða námi utan heimilis vegna verulegrar 

umönnunar barna getur átt rétt á grunngreiðslum eftir að tekjutengdar greiðslur falla 

niður. Foreldri sem er utan vinnumarkaðar á rétt á grunngreiðslum sem hefjast fjórtán 

virkum dögum eftir að barn greinist með alvarlegan og langvinnan sjúkdóm eða alvarlega 

fötlun. Réttur almennrar fjárhagsaðstoðar varðandi forsjárforeldri og forsjárlaust foreldri 

er sá sami og réttur til foreldragreiðslna. Við mat á lengd greiðslutímabils skal skoða 

aðstæður fjölskyldunnar vegna veikinda eða fötlunar barns og skal líta til sjúkdóms- eða 

fötlunarstig barns, umfang þjónustu, umönnunarþarfir, vistunarþjónustu, lengdar og tíðni 

sjúkrahússinnlagna, hjúkrunar í heimahúsi og yfirsetu foreldris. Ef barn hefur náð bata en 

greinist aftur með alvarlegan og langvinnan sjúkdóm, eða ef ástand barns versnar, getur 

foreldri átt rétt á greiðslum að nýju. Til þess að eiga rétt á tekjutengdum greiðslum þarf 

foreldri að hafa verið á vinnumarkaði eða stundað nám í sex mánuði samfellt, ef ekki getur 

foreldri átt rétt á almennri fjárhagsaðstoð. Ef annað barn foreldra greinist með alvarlegan 

og langvinnan sjúkdóm eða fötlun geta foreldar einnig átt rétt á greiðslum en aðeins fyrir 

eitt barn í einu (Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 

22/2006). 
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2.3.2 Stuðnings- og þjónustuúrræði 
Nauðsynlegt er að tryggja langveikum börnum og fjölskyldum þeirra greiðan aðgang að 

þjónustu og stuðningi til að takast á við álagsþætti sem geta fylgt sjúkdómsgreiningu 

barnanna. Erfitt getur verið fyrir foreldra að leitast eftir stuðning í nærumhverfi og 

samfélagi þeirra og algengt er að foreldrar leiti of seint eftir aðstoð. Heilsugæsla og 

félagsþjónusta gegna ákveðnum skyldum sem hafa meðal annars áhrif á líf foreldra og 

fjölskyldna langveikra barna (Steinunn Bergmann, 2018). Félagsráðgjafar geta verið í 

samskiptum við þjónustu- og stuðningsaðila fyrir börn og fjölskyldur þeirra sem þurfa á 

margþættri þjónustu að halda (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). 

Markmið skýrslu starfshóps, sem fjallar um aðstoð og stuðning við börn með 

margþættar og umfangsmiklar stuðningsþarfir, var að undirbúa stefnumótun í þjónustu 

við hópinn, skoða hvernig staðið er að þjónustu við hópinn og koma með tillögur að 

úrbótum. Starfshópurinn greindi frá veikleikum varðandi þjónustu við hópinn sem meðal 

annars varða ábótavanda samhæfingu þjónustu- og stuðningsúrræða. Árangursrík 

fjölþætt þjónusta kallar á góða samhæfingu á milli mismunandi þjónustukerfa. Langveik 

börn með miklar stuðning- og þjónustuþarfir eiga rétt á heildstæðri þjónustu, meðal 

annars á vegum ríkis og sveitarfélaga, heilbrigðiskerfis, félagsþjónustu og skólakerfis 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Þverfaglegt samstarf er mikilvægt á milli þessara stofnana 

og þjónustu (Steinunn Bergmann, 2018) en erfitt hefur reynst að samhæfa þjónustuna til 

að tryggja viðeigandi aðstoð fyrir þær fjölskyldur sem þurfa á að halda. Ófullnægjandi 

samhæfing á milli mismunandi kerfa hefur gert það að verkum að foreldrar og 

aðstandendur sjá um samhæfingu og samræmingu á milli þjónustukerfanna sem getur 

leitt til þess að barn eða börn fái ekki viðeigandi þjónustu sem þau eiga rétt á. Ráðgjöf og 

upplýsingagjöf varðandi réttindi og úrræði til foreldra langveikra barna er á mörgum 

mismunandi stöðum sem getur leitt til þess að foreldrar leiti sjálfir að úrræðum og 

réttindum þeirra (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Árið 2016, þegar skýrslan er skrifuð, var munur á þjónustu til langveikra barna og 

fatlaðra barna en fötluð börn áttu samkvæmt lögum um fatlað fólk (nr. 52/1992) rétt á 

meiri þjónustu en langveik börn, þrátt fyrir að þjónustuþörf þessara tveggja hópa sé hin 

sama (Velferðarráðuneytið, 2016). Samkvæmt VII. kafla laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga (nr. 40/1991) skal veitt stuðningsþjónusta til einstaklinga sem þarfnast 
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stuðnings við athafnir daglegs lífs, meðal annars vegna veikinda. Sveitarfélagi er skylt að 

sjá um stuðningsþjónustu og skal þjónustan vera svæðisbundin. Ef einstaklingur þarfnast 

stuðningsþjónustu á stofnunum, svo sem á sjúkrahúsi, skal sveitarfélag haft í samvinnu. 

Fjölskyldur og börn sem þarfnast stuðnings skal veitt stuðningsþjónusta innan og utan 

heimilis. Aðili sem fer með stuðningsþjónustu metur stuðningsþörf einstaklings eða 

einstaklinga og ef um er að ræða heilsufarsástæður skal læknisvottorð liggja fyrir (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Nauðsynlegt er að meta félagslegar aðstæður innan fjölskyldna langveikra barna í 

samræmi við aðstæður fjölskyldna fatlaðra barna og veita langveikum börnum jöfn 

úrræði og stuðning og fötluð börn (Velferðarráðuneytið, 2016). Aukin þjónustuþörf er 

samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 

38/2018). Markmið laga þeirra er að koma til móts við stuðningsþarfir fatlaðs fólks og skal 

þjónustan vera einstaklingsbundin varðandi þarfir og aðstæður viðkomandi einstaklings. 

Samkvæmt 2. gr. laganna geta stuðningsþarfir tekið mið af þörfum fjölskyldu einstaklings 

sem þarfnast þjónustu eða aðstoðar í daglegu lífi. Samkvæmt 3. gr. laganna skal veita 

viðbótarþjónustu til einstaklings ef þjónustu- eða stuðningsþörf hans er meiri eða 

sérhæfðari en innan almennrar þjónustu. Samkvæmt IV. kafla laganna um þjónustu við 

fötluð börn og fjölskyldur þeirra skal ávallt hafa það sem er viðkomandi barni fyrir bestu 

að leiðarljósi, ásamt því að tryggja að fjölskyldur fatlaðra barna fái nægilega þjónustu svo 

fötluð börn njóti réttinda sinna til fulls. Réttur er til einstaklingsbundinnar þjónustu ef 

fatlað barn þarfnast viðvarandi og fjölþættan stuðning mismunandi þjónustukerfa, meðal 

annars vegna langvinnra sjúkdóma. Viðkomandi aðilar sem koma að stuðningi og 

þjónustu skulu mynda þverfagleg teymi og tryggja samfellu þjónustunnar og gæða hennar 

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

Meðal annarra réttinda sem fötluð börn og fjölskyldur þeirra eiga rétt á er 

stuðningsfjölskylda, frístundarþjónusta og skammtímadvöl. Eftir því sem þörf krefur eiga 

fjölskyldur fatlaðra barna rétt á stuðningsfjölskyldu. Frístundarþjónusta skal vera 

einstaklingsmiðuð út frá metnum stuðningsþörfum. Þegar þörf krefur skal 

skammtímadvöl utan heimilis veitt vegna mikilla umönnunarþarfa. Skammtímadvöl getur 

verið utan heimilis eða veittur stuðningur inni á heimili ef foreldrar barns óska eftir því 

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



28 

börn og fjölskyldur þeirra eru ekki skilgreind sérstaklega og hefur verið umdeilt hvort sá 

hópur falli undir lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. 

2.3.3 Þjónusta 

Neðangreind atriði er upptalning mismunandi þjónustu innan og utan spítala fyrir 

langveik börn og fjölskyldur þeirra en listinn er ekki tæmandi.  

Þjónusta innan spítala 

Flest langveik börn fá fyrstu greiningu og meðferð á Landspítalanum, ásamt því að sækja 

þangað heilbrigðisþjónustu og þjónustu sérfræðinga eftir útskrift. Á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri er starfandi barnadeild sem sinnir mörgum börnum sem búa á og nálægt 

Akureyri (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Á Landspítalanum er Barnaspítali Hringsins og Rjóður sem tilheyra Kvenna- og 

barnasviði Landspítalans ásamt Stuðnings- og ráðgjafarteymi sem tilheyrir Barnaspítala 

Hringsins. Barnaspítalinn greinir sjúkdóma barna og veitir þeim heilbrigðisþjónustu. 

Meðal starfsfólks sem starfa á Barnaspítalanum eru félagsráðgjafar sem geta veitt 

stuðning, ráðgjöf og styrk til einstaklinga til að vinna úr áföllum (Velferðarráðuneytið, 

2016). Rjóðrið er hjúkrunar- og endurhæfingardeild fyrir alvarlega langveik og langveik 

fötluð börn. Þangað koma börn að 18 ára aldri sem þarfnast mikillar hjúkrunar og 

umönnunar, meðal annars vegna alvarlegra slysa og sjúkdóma og vegna langvarandi 

veikinda og fötlunar (Landspítali, e.d.-a.). Stuðnings- og ráðgjafarteymi Barnaspítalans 

þjónustar börn með miklar umönnunarþarfir og fjölskyldur þeirra. Þjónustan er margþætt 

og felur meðal annars í sér stuðning á greiningarferli, vinnslu áfalla, upplýsingagjöf vegna 

réttinda og úrræða sem stendur börnum, foreldrum og fjölskyldum til boða, ásamt því að 

veita aðstoð við að sækja um þau réttindi (Landspítali, e.d.-b). Bráðaþjónusta og sérhæft 

eftirlit er einnig veitt á Landspítalanum. Samstarf er á milli Barnaspítala Hringsins og 

ýmissar annarrar þjónustu á borð við leikskóla og skóla barna, Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, félagsþjónustu sveitarfélaga og fleira (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Þjónusta utan spítala 

Þjónusta við langveik börn og fjölskyldur þeirra geta verið ólík á milli sveitarfélaga þrátt 

fyrir að um sé að ræða einstaklinga með hliðstæða þjónustuþörf. Fjölbreytt úrræði og 

stuðningur til barna og fjölskyldna þeirra eru til boða hjá Þjónustumiðstöðvum 
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Reykjavíkurborgar og áhersla er lögð á gagnreynd úrræði fyrir skilgreinda hópa. Þjónusta 

til barna og fjölskyldna þeirra innan sveitarfélaga getur í mörgum tilfellum verið 

takmarkandi til að veita sérhæfðan stuðning (Steinunn Bergmann, 2018). 

Heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu og utan höfuðborgarsvæðis sinna almennri 

heilbrigðisþjónustu langveikra barna og fjölskyldna þeirra (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Félagsþjónusta sveitarfélaga ber ábyrgð á rekstri grunn- og leikskóla og er þjónustan veitt 

á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991).  

Tryggja skal börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri viðeigandi þjónustu innan leik- og 

grunnskóla. Innan heilbrigðiskerfis er bæði langveikum börnum og fötluðum börnum veitt 

sama þjónusta og aðgengi. Innan menntakerfis og félagslega kerfis var munur á þjónustu 

til þessara tveggja hópa barna, annars vegar langveikra barna og hins vegar fatlaðra barna 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Árið 2008 tóku í gildi ný lög um leikskóla og 

grunnskóla. Meðal breytinga sem hafa verið gerðar á lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er 

ákvæði um sérfræðiþjónustu en þjónustan veitir stuðning til barna sem þurfa á sérstakri 

aðstoð og þjálfun að halda. Börn eiga rétt á slíkri þjónustu innan leikskóla. Meðal 

breytinga sem hafa verið gerðar á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er 17. gr. laganna 

um nemendur með sérþarfir. Þar segir meðal annars að börn með heilsutengdar sérþarfir 

og langveik börn eigi rétt á sérstökum stuðningi og að börn sem ekki geta sótt skóla vegna 

langvarandi veikinda eiga rétt á sjúkrakennslu á heimili eða sjúkrastofnun. Samkvæmt 40. 

gr. IX. kafla skal stofna nemendaverndarráð sem sér um málefni einstakra nemenda. Að 

auki skulu sveitarfélög tryggja samstarf með skólaþjónustu, félagsþjónustu, 

barnaverndaryfirvöldum og heilbrigðisþjónustu er varða mál nemenda með sérþarfir og 

langvinn veikindi. Bundið er í lögum að leikskólar og grunnskólar séu án aðgreiningar (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins veitir þjónustu, greiningu, ráðgjöf og úrræði til 

barna með alvarlega þroskaskerðingu og flóknar og sjaldgæfar fatlanir (Lög um 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). Börn undir 18 ára aldri og fjölskyldur 

þeirra njóta þjónustu stöðvarinnar (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-d.). 

Þjónustunni er skipt niður í þrjú svið; þjónusta til yngri barna á leikskólaaldri og fjölskyldna 

þeirra, þjónusta til eldri barna á grunn- og framhaldsskólaaldri og fjölskyldna þeirra og að 

lokum langtímaeftirfylgd. Stöðin sér einnig um mat á stuðningsþörf, fræðslu- og 



30 

kynningarstarf og rannsóknir og samstarf við háskóla (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d.-c.). 

Þjónusta til yngri barna og fjölskyldna þeirra miðar að því að veita snemmtæka íhlutun 

og að styrkja foreldra í uppeldishlutverki. Fjölskyldur fá úthlutaðan tengilið sem sér um 

samskipti við fjölskylduna, stofnanir og annað fagfólk. Þjónustu yngri barna er skipt í 

tvennt, annars vegar þjónustu til barna sem eru ekki komin á leikskóla og hins vegar 

þjónustu til barna á leikskólaaldri (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-e.). Þjónusta 

til eldri barna og fjölskyldna þeirra miðar að því að greina þarfir barns og fjölskyldu, ásamt 

styrkleika þeirra. Markmið þjónustunnar er að efla sjálfstæði og hvetja til þátttöku í 

samfélaginu. Þjónustan byggir á teymisvinnu milli barna, foreldra og þjónustuaðila 

fjölskyldunnar (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-a.). Börn á aldrinum tveggja til 

18 ára sem þurfa á sérhæfðri þjónustu að halda til lengri tíma eru í langtímaeftirfylgd. 

Þjónustan er heildræn og þverfagleg og starfsmenn stöðvarinnar koma frá mismunandi 

fagstéttum, til dæmis sérkennarar, iðjuþjálfar, læknar, talmeinafræðingar og 

félagsráðgjafar. Félagsráðgjafar afla upplýsinga um aðstæður fjölskyldna með viðtölum 

við foreldra barna, þeir veita stuðning, upplýsingar og leiðsögn er varðar félagsleg úrræði 

og þjónustu. Gerðar eru áætlanir út frá heildarmynd fjölskyldna með það að markmiði að 

bæta lífsgæði þeirra (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b.).  

Heimahjúkrun barna veitir alvarlega langveikum börnum á höfuðborgarsvæðinu 

sérhæfða heimahjúkrun með það að markmiði að koma í veg fyrir eða stytta innlagnir 

barnanna á sjúkrastofnanir, ásamt því að veita börnum og umönnunaraðilum aðstoð 

varðandi hjálpartæki og annað sem við kemur sjúkdómi barnsins. Heimahjúkrun barna 

hefur einnig verið veitt til barna sem búa utan höfuðborgarsvæðisins. Heimahjúkrun 

barna er einkarekið fyrirtæki með samning við Sjúkratryggingar Íslands. Þjónustan er 

eftirsótt og bæta þarf við vitjanir til að mæta þörfum þjónustunnar. Sjónarhóll er 

ráðgjafarmiðstöð foreldra barna með sérþarfir. Miðstöðin skilgreinir þjónustuþörf og 

stuðning til barna og fjölskyldna þeirra og tengir saman aðila sem vinna að málum barns 

og fjölskyldna (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Félagasamtök 

Einstök börn er stuðningsfélag sem stofnað var árið 1997 af foreldrum barna með 

langvinna sjaldgæfa sjúkdóma eða langvinn sjaldgæf heilkenni. Fyrir árið 1997 voru ekki 
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til styrktar- og stuðningsfélög fyrir þennan hóp barna. Sjúkdómarnir sem börnin glíma við 

geta haft varanleg áhrif á lífslíkur og lífsgæði þeirra og fjölskyldna þeirra. Markmið 

stuðningsfélagsins er fyrst og fremst að styðja börnin og fjölskyldur þeirra, ásamt því að 

veita fræðslu til stjórnvalda og almennings (Einstök börn, e.d.).  

Umhyggja er félag sem samanstendur af foreldrum og foreldrahópum langveikra 

barna, fagfólks og annarra einstaklinga. Markmið félagsins er að gæta hagsmuna 

langveikra barna og fjölskyldna þeirra (Umhyggja, e.d.). Félagið sinnir ýmiss konar 

þjónustu og ráðgjöf er varða fjölskyldur langveikra barna, til dæmis endurgjaldslausri 

sálfræðisþjónustu og lögfræðiaðstoð varðandi styrki til foreldra langveikra barna í 

fjárhagserfiðleikum vegna veikinda barna þeirra (Velferðarráðuneytið, 2016). 

2.3.4 Hlutverk félagsráðgjafa 
Félagsráðgjafar starfa eftir siðareglum félagsráðgjafa. Samkvæmt frumskyldum 

siðareglnanna skal félagsráðgjafi upplýsa skjólstæðing um hans réttindi, skyldur, úrræði 

og hjálparmöguleika. Virða skal réttindi skjólstæðinga og ávallt koma fram af heiðarleika 

og virðingu (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Félagsráðgjafar eru með starfsleyfi frá 

heilbrigðisráðuneytinu og starfa einnig samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn (nr. 

34/2012). Félagsráðgjafar bera ábyrgð á félagsráðgjöf sem þeir veita í starfi sínu (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar vinna með einstaklingum og mæta honum á þeim stað, á þeim tíma 

og í þeim aðstæðum sem hann býr við hverju sinni (Payne, 2014). Frá upphafi hafa 

félagsráðgjafar nálgast skjólstæðinga sína eftir hugmyndafræði heildarsýnar (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006; Lára Björnsdóttir, 2006). Heildarsýn snýst um að líta á margbreytilegar 

aðstæður einstaklinga út frá öllum hliðum umhverfis hans, meðal annars í tengslum við 

fjölskyldu, vini, atvinnu og samfélag í heild. Umhverfi einstaklings nær til líkamlegra, 

andlegra og félagslegra þátta hans (Lára Björnsdóttir, 2006). Félagsráðgjafar sem starfa á 

sjúkrahúsum hafa það að markmiði að bæta persónulegan og tilfinningalegan vanda og 

félagslegar aðstæður sjúklings og aðstandenda þeirra, til þess að veita sjúklingum bestu 

heilbrigðisþjónustu sem völ er á. Félagsráðgjafar nota viðtöl með sjúklingum og 

aðstandendum þeirra til að veita ráðgjöf, upplýsingar, stuðning og hvatningu (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). Með langvarandi innlögnum á sjúkrahúsi geta þróast náin tengsl við 

umhverfið og starfsfólk sem veitir stuðning. Aukin nærvera félagsráðgjafa í þessu 
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umhverfi getur einnig veitt foreldrum viðbótarþjónustu (Wright-Sexton, 2020). Ásamt 

þessu er félagsráðgjafi tengiliður við aðrar stofnanir, þjónustuúrræði og kerfi í 

samfélaginu. Þegar erfið veikindi koma upp hjá meðlimi innan fjölskyldna standa aðrir 

fjölskyldumeðlimir frammi fyrir breyttum hlutverkum. Í vinnu með aðstandendum þurfa 

félagsráðgjafar að komast að því hvort aðstandendur séu tilbúnir til þess að takast á við 

þessi breyttu hlutverk sem fylgja erfiðum veikindum (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Foreldrar 

og umönnunaraðilar barna sem greinast með langvarandi sjúkdóm geta upplifað áfall sem 

líkt hefur verið við sorgarferli. Óþekktar aðstæður geta komið upp sem foreldrar og 

umönnunaraðilar hafa ekki haft tíma til þess að búa sig undir. Tilfinningar geta orðið 

yfirþyrmandi og krefjandi. Mikilvægt er að veita sálrænan og félagslegan stuðning til að 

draga úr álagi og huga að líðan foreldra og umönnunaraðila. Félagsráðgjafar leitast eftir 

því að leysa vandamál skjólstæðinga með því að greina þeim frá þjónustuúrræðum 

samfélagsins, réttindum og öðrum upplýsingum sem skjólstæðingar og nánustu 

aðstandendur eiga rétt á (Guðrún Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). 

Þverfagleg nálgun 

Þverfagleg nálgun er nauðsynleg fyrir foreldra langveikra barna, varðandi stuðning og 

þjónustuþörf (Khanna o.fl., 2015). Þverfaglegt samstarf er mikilvægt á milli stofnana og 

þjónustu barna og  fjölskyldna þeirra, til dæmis innan félagsþjónustu, skóla, heilsugæslu, 

ýmissa fagaðila sem koma að málefnum þessum og fleiri stofnunum. Tryggja þarf 

samfélagslegan stuðning og snemmtæk úrræði fyrir börn og fjölskyldur þeirra sem skilar 

sér í bættri stöðu langveikra barna og fjölskyldna þeirra (Steinunn Bergmann, 2018). 

Félagsráðgjafar geta gegnt einstöku og mikilvægu hlutverki sem meðlimir í þverfaglegum 

teymum (Marcus o.fl., 2016), meðal annars með því að styrkja foreldra langveikra barna 

og veita þeim upplýsingar um lagaleg réttindi, stuðning og þjónustu sem foreldrum og 

börnum þeirra stendur til boða (Medway o.fl., 2015). Fagsvið félagsráðgjafa er vítt og 

virkar vel í þverfaglegu samstarfi við aðra sérfræðinga og í samstarfi við skjólstæðinga 

(Brynja Óskarsdóttir, 2006). Þverfaglegt teymi samanstendur af hópi sérfræðinga sem 

koma frá mismunandi fagstéttum og hafa ólíka þekkingu og reynslu sem þeir miðla áfram 

til annarra meðlima teymisins. Meðlimir innan teymisins fást við sama viðfangsefni og 

vinna sameiginlega að tilgangi og markmiði viðfangsefnisins. Lykilatriði er að meðlimir 

teymis miðli sérfræðiþekkingu sinni til annarra meðlima teymisins, vinni að sameiginlegu 
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markmiði og stuðli að góðu samstarfi á milli allra meðlima teymisins (Guðrún 

Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). 

Á sjúkrahúsum starfa félagsráðgjafar náið með öðrum fagstéttum, svo sem 

iðjuþjálfum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, læknum og prestum, bæði formlega og 

óformlega. Styrkur félagsráðgjafa í þverfræðilegum teymum snýr að sérþekkingu á 

félagslegri, samfélagslegri og sálfélagslegri vinnu með sjúklingum og aðstandendum 

þeirra (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Samstarfi milli heilbrigðisstétta skal þannig háttað að 

hagur sjúklinga og aðstandenda sé ávallt hafður í fyrirrúmi (Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006). Þverfagleg aðstoð sem setur þarfir 

umönnunaraðila jafnt sem sjúklinga í forgang og veitir meðal annars félagslegan, 

læknisfræðilegan og sálfélagslegan stuðning er nauðsynleg til þess að bæta lífsgæði barna 

og foreldra þeirra (Medway o.fl., 2015). 

2.4 Kenningar  
Í þessum kafla verður fjallað um þrjár kenningar sem stuðst verður við í rannsókninni, 

Vistfræðikenningu Bronfenbrenners, fjölskyldukerfiskenninguna og Kreppukenningu 

Cullbergs. Með vistfræðikenningunni verður fjölskyldan skoðuð í samspili við og milli kerfa 

(Berk, 2013; Bronfenbrenner, 1980) og með fjölskyldukerfiskenningunni og 

kreppukenningu Cullbergs verða skoðuð innri áhrif og þættir innan fjölskyldunnar sem 

tengjast meðal annars áfalla- og sorgarupplifunum (Cullberg, 1990; Nichols og Davis, 

2017).  

2.4.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 
Gagnlegt getur verið að skoða upplifanir einstaklinga af ákveðinni lífsreynslu í tengslum 

við umhverfi þeirra. Vistfræðikenning Bronfenbrenners (e. ecological systems theory) er 

hugsuð sem samansafn kerfa þar sem hvert kerfi er innan þess næsta. Umhverfið og flókin 

kerfi og tengsl innan þess hafa áhrif á þroska einstaklings (Berk, 2013; Bronfenbrenner, 

1980). Vistfræðilíkan Bronfenbrenner skiptir umhverfi einstaklings upp í fjögur kerfi; 

nærkerfi (e. microsystem), miðkerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og 

lýðkerfi (e. macrosystem) (Berk, 2013). 

Innsta kerfi líkansins er nærkerfið sem samanstendur af nánasta umhverfi 

einstaklings, til dæmis fjölskylda, vinir, jafnaldrar, kennslustofa og hverfi. Athafnir, 
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samskipti, hlutverk og upplifanir einstaklings við umhverfið hafa áhrif á þroska og hegðun 

hans. Samskipti og tengsl ganga í báðar áttir, með öðrum orðum verður einstaklingur fyrir 

beinum áhrifum kerfisins og kerfið hefur bein áhrif á einstaklinginn. Til dæmis hafa 

fullorðnir áhrif á hegðun barns og líffræðilegir og félagslegir eiginleikar barns hafa áhrif á 

hegðun fullorðinna (Berk, 2013; Bronfenbrenner, 1980). 

Næsta kerfi er miðkerfi sem nær yfir tengsl á milli nærkerfa. Sem dæmi má nefna 

námsárangur barns en árangurinn byggir ekki einungis á skólakennslu heldur einnig af 

þátttöku foreldra af náminu og hvernig námið er flutt inn á heimilið. Sambönd og 

samskipti á vinnustað fullorðinna hafa einnig áhrif á getu einstaklings til að sinna hlutverki 

maka og foreldris, og öfugt (Berk, 2013).  

Þriðja kerfið, stofnanakerfi, samanstendur af formlegum og óformlegum félagslegum 

aðstæðum sem hafa áhrif á upplifanir einstaklings í sínu nánasta umhverfi. 

Einstaklingurinn er ekki beinn hluti af því umhverfi en getur orðið fyrir áhrifum þess. 

Formlegar aðstæður geta verið samskipti við heilbrigðis- og velferðarþjónustu eða 

formlegt skipulag vinnustaðar. Óformlegar aðstæður geta verið áhrif tengslanets foreldra 

eða annarra fjölskyldumeðlima á börn (Berk, 2013; Bronfenbrenner, 1980).  

Fjórða kerfi líkans Bronfenbrenners er lýðkerfi sem samanstendur af lögum, siðum og 

menningarlegum gildum innan samfélags og hefur það áhrif á öll önnur kerfi innan 

kenningarinnar. Sveigjanlegur vinnutími, greitt fæðingarorlof og aukinn réttur til 

veikindaleyfis foreldra sem eiga langveik börn eru dæmi um þætti sem geta aukið vellíðan 

innan barnafjölskyldna (Berk, 2013).  

Samkvæmt Bronfenbrenner hefur umhverfi margvísleg áhrif á einstaklinga, ásamt því 

að vera síbreytilegt. Þegar einstaklingur tekur að sér nýtt hlutverk og lætur af því fyrra, 

eins og að byrja í skóla, fara á vinnumarkaðinn, ganga í hjónaband, verða foreldri, flytja 

eða fara á eftirlaun, breytast nærkefi og aðlaga sig að nýjum hlutverkum. Bronfenbrenner 

kallaði það vistfræðileg umskipti (e. ecological transition) sem eru mikilvæg tímamót í 

þroska einstaklings. Breytingar geta komið utan frá eða innan frá hverjum einstaklingi 

(Berk, 2013). 

Í þessari rannsókn er leitast eftir því að skoða upplifanir foreldra langveikra barna í 

kjölfar sjúkdómsgreiningar barna, ásamt stuðningi og þjónustu. Vistfræðikenningin nýtist 

vel þegar skoða á hvernig langveikt barn, foreldrar og umhverfi þeirra hefur áhrif hvort á 
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annað. Innan nærkerfisins er hægt að skoða áhrif veikinda barna á foreldri. Innan 

miðkerfis má skoða þátttöku foreldra varðandi veikindi barns ásamt því má skoða hvernig 

álag á foreldrana hefur áhrif á umönnunarhlutverkið. Innan stofnanakerfis má skoða 

samskipti við heilbrigðis- og velferðarþjónustu en foreldrar langveikra barna eru ekki 

beinn hluti af meðferð barnsins en verða fyrir áhrifum hennar. Með góðri þjónustu og 

sterku lýðkerfi er stuðlað að aukinni vellíðan innan barnafjölskyldna. Þegar barn veikist 

með langvarandi sjúkdóm verða vistfræðileg samskipti og ákveðin tímamót í lífi barns og 

foreldra sem þurfa að aðlaga sig að nýjum hlutverkum. 

2.4.2 Fjölskyldukerfiskenning 
Fjölskyldukerfiskenningin (e. family systems theory) er þróuð út frá kerfiskenningunni (e. 

systems theory) af geðlækninum Murray Bowen. Kerfiskenningin leggur áherslu á kerfi og 

undirkerfi, þar sem eitt kerfi getur verið samansett úr nokkrum minni kerfum sem myndar 

eina heild. Með kerfiskenningunni er hægt að sjá hvernig líf einstaklings mótast af 

samskiptum við aðra einstaklinga, menningu og samfélag, ásamt því að skilja 

hegðunarmynstur sem myndast innan fjölskyldna (Hudson, 2000; Nichols og Davis, 2017) 

út frá hugmyndarfræðinni um heildarsýn (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Samkvæmt fjölskyldukerfiskenningunni er fjölskylda eitt kerfi og innan hennar eru 

undirkerfi (Nichols og Davis, 2017). Til að skilja hegðun einstakra fjölskyldumeðlima þarf 

að skoða hvernig fjölskyldukerfið starfar í heild, meðal annars með því að skoða hvernig 

samskipti fjölskyldumeðlima er háttað og hvernig uppbygging fjölskyldunnar er (Hudson, 

2000; Nichols og Davis, 2017). Með kenningunni eru aðstæður skoðaðar út frá 

umhverfisþáttum og hjálpar til við að hafa heildarsýn að leiðarljósi (Hrefna Ólafsdóttir, 

2006). Fagaðilar sem styðjast við fjölskyldukerfiskenninguna skoða venjur, hefðir, tengsl, 

hlutverk og samskipti innan fjölskyldunnar. Allir þessir þættir eru mismunandi og 

breytilegir á milli fjölskyldumeðlima (Beckett og Taylor, 2010). Breytingar sem geta átt sér 

stað innan fjölskyldukerfisins í undirkerfum geta haft áhrif á önnur kerfi innan 

fjölskyldunnar (Nichols og Davis, 2017). Sem dæmi má þar nefna að veikindi hjá einum 

meðlimi innan fjölskyldunnar getur haft áhrif á fjölskyldukerfið í heild sinni. Nauðsynlegt 

er að koma stöðugleika á aðstæður og með notkun fjölskyldukerfiskenningarinnar er 

hægt að aðstoða einstaklinga að takast á við breytingar sem verða í lífi þeirra (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). 
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Breytingar verða á lífi fjölskyldna þegar barn greinist með langvarandi sjúkdóm. 

Veikindi barns getur haft áhrif á alla fjölskylduna sem heild og stöðugleiki innan 

fjölskyldna getur breyst. Foreldrar geta þurft á aðstoð að halda til þess að takast á við 

þessar breytingar sem verða á fjölskyldunni.  

2.4.3 Kreppukenning Cullbergs 

Kreppukenning Cullbergs gengur út á það að aðstoða einstaklinga sem hafa orðið fyrir 

einhvers konar áfalli á lífsleiðinni. Þegar einstaklingur verður fyrir áfalli raskast jafnvægi í 

lífi hans og erfitt getur verið að nýta þær bjargir sem einstaklingurinn býr yfir til að komast 

yfir áfallið. Einstaklingur getur upplifað bæði jákvæða kreppu og áfallakreppu. Jákvæð 

kreppa getur verið, eins og orðið lýsir, jákvæðir þættir sem hafa breytileg áhrif á líf 

einstaklings. Sem dæmi um jákvæða kreppu má til að mynda nefna giftingu, að eignast 

börn og gerast ellilífeyrisþegi. Þegar einstaklingur verður fyrir áfallakreppu er komin 

skyndileg ógn í líf þeirra sem getur haft áhrif á hversdagslegt líf. Að upplifa áfallakreppu 

er til dæmis að missa nákominn aðila, skyndilegur atvinnumissir eða alvarleg veikindi 

fjölskylduaðila. Félagsleg skilyrði og fjölskylduaðstæður eru mikilvæg atriði. Fjölskyldan er 

ein heild og þegar einn aðili innan heildarinnar verður fyrir einhvers konar kreppu getur 

það haft áhrif á aðra meðlimi innan fjölskyldunnar á einn eða annan hátt. Aðstandendur 

einstaklinga sem veikjast geta upplifað andlegt álag sem er ekki minna íþyngjandi. Undir 

ákveðnum kringumstæðum getur aðstandandi valið að verða umönnunaraðili veiks 

einstaklings eða ekki (Cullberg, 1990) en þegar um er að ræða foreldra langveikra barna 

er ákvarðanataka ekki svo einföld. 

Einstaklingur sem verður fyrir kreppu gengur í gegnum fjögur stig áfalla og geta 

fagmenn notað stigin sem hjálpartæki til að skilja sorg og áföll hvers einstaklings og atviks 

fyrir sig. Fyrsta stigið er loststig og getur það varað í stuttan tíma, allt upp í nokkra daga. 

Einstaklingur á loststigi getur átt erfitt með að gera sér grein fyrir áfallinu þar sem liðinn 

er stuttur tími frá því að atburðurinn átti sér stað. Einstaklingur getur átt erfitt með að 

muna upplýsingar sem hann fær þessu tímabili og mikilvægt er fyrir fagmenn á borð við 

lækna eða félagsráðgjafa að gera sér grein fyrir því (Cullberg, 1990). 

Annað stigið er viðbragðsstig sem tekur við af loststiginu. Viðbragðsstig hefst þegar 

einstaklingur gerir sér grein fyrir áfallinu. Einstaklingur getur farið að velta fyrir sér hvers 
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vegna atburðurinn átti sér stað og hvers vegna það þurfti endilega að koma fyrir hann. 

Margir upplifa mikið uppnám á viðbragðsstiginu (Cullberg, 1990). 

Þriðja stigið er úrvinnslustig sem tekur við af viðbragðsstiginu, eftir að einstaklingur 

hefur gert sér grein fyrir áfallinu. Úrvinnslustigið getur varað í sex til 12 mánuði, eftir að 

áfallið hefur átt sér stað. Á þessu stigi reynir einstaklingur að aðlaga líf sitt að aðstæðum 

eftir að hafa orðið fyrir áfallinu og með tíma verður áfallið ekki jafn óyfirstíganlegt. Fyrir 

einstaklinga sem glíma við ólæknandi eða langvinna sjúkdóma þýðir úrvinnslustigið 

ákveðin þáttaskil þar sem hann fer að sætta sig við sjúkdómsgreiningu sína (Cullberg, 

1990). 

Fjórða og lokastigið er skilningsstig þar sem einstaklingur lærir að lifa í sátt við áfallið 

og þær aðstæður sem koma í kjölfarið. Áfallið mun ávallt vera hluti af lífsreynslu 

einstaklings sem hvorki hverfur né gleymist. Einstaklingur þarf að ganga í gegnum þessi 

fjögur stig til þess að geta unnið á viðeigandi hátt úr áfallinu. Ef einstaklingur getur ekki 

unnið úr áfallinu er nauðsynlegt að fá aðstoð fagmanns (Cullberg, 1990). 

Þegar barn veikist með langvarandi sjúkdóm hefur það áhrif á alla fjölskylduna og ekki 

síst foreldra barnsins. Foreldrar geta upplifað áfall og sorgarviðbrögð í kjölfar 

sjúkdómsgreiningar barns og er nauðsynlegt að leiða foreldrana í gegnum fjögur stig áfalla 

til þess að takast á við þau á viðeigandi hátt.    
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3 Aðferðafræði 
Í þessum kafla verður farið yfir þá rannsóknaraðferð sem notast var við til að svara 

rannsóknarspurningum. Auk þess verður farið yfir undirbúning og gagnaöflun, val á 

þátttakendum rannsóknarinnar, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Í lok kaflans verður farið 

yfir siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknarinnar. 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 
Í þessari rannsókn var notast við eigindlega aðferðafræði með tilliti til markmiða 

rannsóknarinnar. Við notkun eigindlegra rannsóknaraðferða aflar rannsakandi upplýsinga 

um ákveðið málefni til að fá dýpri þekkingu og skilning á þeim félagslega veruleika sem 

verið er að rannsaka. Persónulegar upplifanir eru fangaðar með því að skoða á dýptina og 

frá innsta sjónarhorni viðmælanda. Eigindlegar rannsóknir snúast ekki um tölulegar 

upplýsingar né er leitast eftir því að skilja hluti í ákveðnu samhengi, heldur snúast þær um 

persónulega reynslu einstaklinga og veita dýpri þekkingu. Upplifun viðmælenda getur 

verið mismunandi og því getur rannsakandi ekki ákveðið niðurstöður fyrirfram. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gagnast vel þegar verið er að rannsaka viðfangsefni sem 

lítið er þekkt. Úrtak er oft á tíðum lítið en þær upplýsingar sem rannsakandi aflar geta 

verið miklar. Gögn eigindlegra aðferða eru texti eða orð og persónulegar upplifanir 

einstaklinga (Padgett, 2017). 

Markmið rannsóknarinnar er að heyra raddir foreldra langveikra barna, kynnast 

þeirra upplifunum og reynslu, ásamt þáttum sem geta haft áhrif á líf fjölskyldunnar í 

kjölfar sjúkdómsgreiningar og veikinda barna þeirra. Eigindleg rannsóknaraðferð hentar 

því vel markmiði rannsóknarinnar, þar sem leitast er eftir að fá að heyra upplifun 

viðmælenda frá þeirra sjónarhorni. 

Notast var við frásagnarnálgun (e. narrative approach) innan eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Nálgunin gengur út á það að fanga persónulega reynslu einstaklings, 

eða lítinn hóp einstaklinga, með því að safna saman upplýsingum og upplifunum þeirra. 

Markmiðið er að ná fram trúverðugleika og að endurspegla reynslu þátttakenda án þess 

að hafa fyrirframgefnar skoðanir á viðfangsefninu. Markmiðið er að skilja upplifun 

einstaklinga og að geta lýst líkamlegum, tilfinningalegum og félagslegum aðstæðum 
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(Creswell og Poth, 2018). Lögð er áhersla á talað orð viðmælanda og að skoða ítarlega um 

hvað og hvernig viðmælandi tjáir sig. Frásögnum er safnað með mismunandi gögnum og 

eru gögnin greind með margvíslegum aðferðum. Eitt algengasta form gagna innan 

frásagnarnálgunar eru viðtöl við viðmælendur og upptaka af viðtölum (Creswell og Poth, 

2018; Padgett, 2017). Eitt algengasta form gagnagreiningar innan frásagnarnálgunar er 

þemagreining þar sem rannsakandi flokkar frásagnir viðmælenda niður í ákveða flokka 

(Creswell og Poth, 2018). 

Viðtöl eru rannsóknartæki og geta verið óformleg eða formleg. Formleg viðtöl eru 

skipulögð með tilliti til tíma og staðar. Til eru nokkrar gerðir af viðtölum, stöðluð viðtöl (e. 

structured interviews), hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) og óstöðluð 

viðtöl (e. unstructured interviews) (Esterberg, 2002). Notast var við hálfstöðluð viðtöl. 

Markmið hálfstaðlaðra viðtala er að rannsaka viðfangsefni á opinn hátt og gefa 

viðmælendum tækifæri til að tjá sínar skoðanir, upplifanir og hugmyndir með eigin orðum 

svo hægt sé að fanga upplifun þeirra (Stuckey, 2013). Samskipti eru frjálsari og 

rannsakandi þarf að hlusta vel á svör viðmælanda en svörin geta mótað röð og 

uppbyggingu viðtalsins. Með því fær rannsakandi betri skilning á viðfangsefninu út frá 

sjónarhorni viðmælanda (Esterberg, 2002).  

Notast var við viðtalsvísi til hliðsjónar. Viðtalsvísir inniheldur helstu efnisatriði sem 

rannsakandi vill ná fram í viðtalinu sem endurspeglar markmið rannsóknar, 

rannsóknarspurningar og fræðilega þekkingu (Stuckey, 2013) sem veitir rannsakanda 

liðsinni til að einbeita sér að markmiði viðtalsins. Á meðan á viðtali stendur getur 

rannsakandi lagað spurningar að svörum viðmælanda (Esterberg, 2002). Til að fá enn 

frjálsara flæði og tjáningu í viðtali og meiri dýpt í svör viðmælenda getur rannsakandi 

notast við fylgispurningar (e. probing) (Stuckey, 2013).  

3.2 Undirbúningur og gagnaöflun 
Formleg gagnasöfnun fræðilegs efnis hófst í maí 2021 þegar rannsakandi skrifaði 

rannsóknaráætlun í áfanganum Rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf, sem undirbúning fyrir 

MA ritgerðina. Gagnasöfnun fræðilegs efnis hélt áfram frá maí 2021 til nóvember 2021. Í 

júní 2021 sendi höfundur bréf til forstöðumanns kvenna- og barnaþjónustu BUGL og 

yfirlæknis Barnaspítalans og óskaði eftir samvinnu við Stuðnings- og ráðgjafarteymi 

Barnaspítalans til að finna viðmælendur. Forstöðumaður og yfirlæknir veittu sitt leyfi 
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sama mánuð og bréfið var sent. Yfir sumarið 2021 undirbjó höfundur umsóknir til 

Siðanefndar Landspítala og Vísindarannsóknanefndar, ásamt því að skoða fræðilegt efni. 

Í ágúst 2021 sótti höfundur um leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar til Siðanefndar 

Landspítala og Vísindarannsóknanefndar Landspítala. Í ágúst 2021 veitti 

Vísindarannsóknanefnd leyfi fyrir rannsókninni (sjá Viðauka 1) og í september 2021 veitti 

Siðanefnd Heilbrigðisþjónustu Landspítala leyfi fyrir rannsókninni (nr. 30/2021) (sjá 

Viðauka 2). 

Eftir veitt leyfi frá Siðanefnd (nr. 30/2021) og Vísindarannsóknanefnd Landspítala 

hafði höfundur samband við Stuðnings- og ráðgjafarteymi Barnaspítalans, nánar tiltekið í 

byrjun október 2021, og óskaði eftir því að þau sendu út kynningarbréf rannsóknarinnar 

(sjá Viðauka 3) til foreldra í þeirra þjónustu. 

3.3 Þátttakendur 
Þátttakendur rannsóknarinnar eru foreldrar og fjölskyldur langveikra barna með 

sjaldgæfa sjúkdóma og miklar umönnunarþarfir sem eru í þjónustu Stuðnings- og 

ráðgjafarteymi Barnaspítala Hringsins. Við val á þátttakendum var notast við hliðvörð (e. 

gatekeeper) og í þessu tilfelli var það Stuðnings- og ráðgjafarteymið. Hliðverðir eru 

milliliður rannsakanda og þátttakenda sem geta gefið rannsakanda aðgengi að 

þátttakendum sem hentar markmiði og tilgangi rannsóknarinnar (Creswell og Poth, 

2018). Notast var við markmiðsúrtak en við notkun markmiðsúrtaks eru þátttakendur 

valdir með þarfir og markmið rannsóknarinnar í huga og þátttakendur hafa þekkingu á 

viðfangsefninu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í byrjun október 2021, þegar leyfið frá Siðanefnd (nr. 30/2021) og 

Vísindarannsóknanefnd Landspítala var staðfest, afhenti rannsakandi Stuðnings- og 

ráðgjafarteyminu kynningarbréf (sjá Viðauka 3) um rannsóknina þar sem óskað var eftir 

beiðni um þátttöku. Teymið sendi út bréfið til foreldra og fjölskyldna í þeirra þjónustu og 

þeir einstaklingar sem höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni settu sig í samband við 

rannsakanda. Alls höfðu sex viðmælendur samband og lýstu yfir áhuga sínum fyrir 

þátttöku. Tekin voru alls sex viðtöl við sjö foreldra langveikra barna. Í einu viðtalinu voru 

báðir foreldrar barns viðstaddir. Hvert viðtal stóð yfir í 45 til 60 mínútur.  
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3.4 Framkvæmd 
Viðtöl hófust í október 2021 og var síðasta viðtalið tekið í nóvember 2021. Vinnsla viðtala 

hófst í október 2021 og lauk í nóvember 2021. Við lok gagnavinnslu voru niðurstöður 

rannsóknar settar fram.  

Eins og fram kom í kafla 3.2 hafði rannsakandi samband við Stuðnings- og 

rágjafarteymi Barnaspítalans eftir veitt leyfi frá Siðanefnd (nr. 30/2021) og 

Vísindarannsóknanefnd Landspítala. Stuðnings- og ráðgjafarteymið sendi út 

kynningarbréf rannsóknarinnar (sjá Viðauka 3), fyrir hönd rannsakanda, til allra foreldra í 

þeirra þjónustu. Í kjölfarið höfðu sex foreldrar sem vildu veita viðtal samband við 

rannsakanda. Alls voru tekin sex viðtöl við foreldra langveikra barna á tímabilinu október 

2021 til nóvember 2021. Fyrsta viðtalið var tekið á skrifstofu leiðbeinanda verkefnisins, á 

kvennadeild Landspítalans þann 18. október. Leiðbeinandi var viðstaddur það viðtal. 

Næstu þrjú viðtöl voru tekin á tímabilinu 21. til 28. október á heimilum viðmælenda. 

Síðustu tvö viðtölin voru tekin 5. nóvember í gegnum fjarfundarbúnaðinn Teams. Allir 

viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni (sjá 

Viðauka 4). 

Rannsakandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar fengu aðgang að 

rannsóknargögnum. Tekin voru sex hálfstöðluð viðtöl og notast var við viðurkenndan 

hljóðupptökubúnað. Við lok hvers viðtals var það afritað í tölvu og hljóðupptöku eytt í 

kjölfarið. Viðtölin voru til í skjali í tölvu rannsakanda á meðan unnið var úr gögnunum. 

Notast var við dulnefni við afritun og úrvinnslu gagnanna. Þegar búið var að vinna upp úr 

gögnunum var afrituðu viðtölunum eytt. Með þessum aðgerðum var öryggis viðmælenda 

gætt til hlítar. 

3.5 Úrvinnsla gagna  
Hvert viðtal var hljóðritað á hljóðupptökutæki og eftir hvert viðtal var hljóðupptakan 

afrituð, orð fyrir orð, yfir á tölvutækt form. Hljóðupptökunum var eytt við lok afritunar. 

Rannsakandi las yfir hvert viðtal áður en greining þeirra hófst. Hvert viðtal var kóðað og 

þemagreint og leitað var eftir orðum, setningum og málsgreinum sem lýstu upplifunum 

viðmælenda. Rannsakandi notaðist bæði við markvissa kóðun samkvæmt 

fyrirframgefnum þemum í viðtalsvísi og markmiði rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013) ásamt opinni kóðun. Með opinni 
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kóðun greindi rannsakandi kóða úr hverju afrituðu viðtali fyrir sig og merkti með 

aðgreinanlegu heiti (Unnur Guðrún Óladóttir, 2016).  

Gögn voru gerð ópersónugreinanleg og við birtingu var sérstaklega gætt að allar 

persónugreinanlegar upplýsingar væru duldar. Hljóðupptökum var eytt við afritun 

viðtalanna og viðtölunum á tölvutæku formi var eytt við lok gagnagreiningar. Afrituð 

viðtöl voru ekki prentuð út. Mikilvægt er að halda öllum gögnum og niðurstöðum eins 

ópersónugreinanlegum og hægt er, sérstaklega vegna þess að um er að ræða börn með 

mjög sjaldgæfa sjúkdóma sem auðvelt getur verið að rekja til fjölskyldnanna. 

3.6 Siðferðileg álitamál og takmarkanir 
Ýmis siðferðileg álitamál þurfti að hafa í huga við gerð rannsóknarinnar. Gæta þurfti 

sérstaklega vel að fara eftir reglum Persónuverndar og gera viðmælendur eins 

ópersónurekjanlega og hægt er vegna sjaldgæfi sjúkdóma barna þeirra. Gætt var að því 

með því að gera niðurstöður rannsóknarinnar ópersónugreinanlegar, ásamt því að tryggja 

trúnað, þagnarskyldu og nafnleynd. Vísindarannsóknir þurfa margar hverjar sérstakt 

samþykki siðanefndar. Hlutverk siðanefnda er að vernda hagsmuni þátttakenda, meta 

hugsanlega áhættu og gagnsemi rannsóknar. Hagsmunir þátttakenda vega þyngra en 

hagsmunir vísinda eða samfélags (Sigurður Kristinsson, 2003). Áður en rannsókn hófst 

þurfti að sækja um leyfi frá framkvæmdarstjóra Kvenna- og barnasviðs og yfirlæknis 

Barnaspítala, ásamt því að sækja um leyfi til Siðanefndar og Vísindarannsóknanefndar 

Landspítala. 

Rannsakandi hafði í huga að erfitt gæti verið að nálgast viðmælendur þar sem ekki 

allir vilja láta taka viðtal við sig og að það gæti verið enn erfiðara að nálgast viðmælendur 

þegar viðfangsefnið er viðkvæmt. Þeir viðmælendur sem rannsakandi leitaðist eftir gátu 

verið foreldrar í viðkvæmri stöðu og gátu einnig greint frá viðkvæmum upplýsingum, 

hvort sem um væri að ræða persónulegar upplýsingar um þau sjálf, um fjölskyldulíf þeirra, 

upplýsingar í tengslum við börn þeirra eða upplifanir þeirra af þjónustukerfum og fagfólki. 

Einnig er um að ræða fjölskyldur í þjónustu Barnaspítalans sem hafa ríka hagsmuni að 

gæta að viðhalda góðum tengslum við Barnaspítalann. Þess vegna þurfti að tryggja fullan 

trúnað og koma í veg fyrir að fjölskyldur óttist að þeirra þátttaka geti haft neikvæð áhrif 

á samskipti þeirra við spítalann. Rannsakandi hafði það í huga að vera undirbúinn fyrir því 

að taka á móti einstaklingum í viðkvæmri stöðu, að taka á móti viðkvæmum upplýsingum 
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og vega og meta hvort þær upplýsingar yrðu þess eðlis að þeim skyldi miðlað áfram eða 

ekki. Samkvæmt réttlætisreglunni skal vernda viðkvæma hópa og einstaklinga fyrir 

áhættu (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakandi hafði samband við óháðan fagaðila sem 

samþykkti að veita viðmælendum andlegan stuðning, ef þeim þótti þörf á því eftir að hafa 

veitt viðtal (sjá Viðauka 5). Þátttakandi þarf að geta tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku 

sína í rannsókninni og skal passa að val þeirra sé frjálst og óþvingað (Sigurður Kristinsson, 

2003). Rannsakandi gætti þess að enginn þrýstingur væri til þátttöku, hvorki frá 

rannsakanda, Stuðnings- og ráðgjafarteyminu né öðrum. Stuðnings- og ráðgjafarteymi 

Barnaspítalans sendi út kynningarbréf fyrir hönd rannsakanda og viðmælendur tóku 

sjálfstæða ákvörðun um þátttöku, án þess að óttast að ákvörðun þeirra um þátttöku hefði 

áhrif á þjónustu teymisins. 

Takmarkanir í grein Wright-Sexton (2020) var meðal annars um sjónarhorn mæðra 

þar sem fram kom að algengara væri að mæður kæmu í viðtöl heldur en feður. Í þessari 

rannsókn voru mæður í meirihluta þátttakenda, fimm konur og tveir karlmenn en 

upplýsingar frá báðum karlkyns þátttakendum voru yfirgripsmiklar og nothæfar, til jafns 

við upplýsingar frá kvenkyns þátttakendum. Tölvupóstur sem Stuðnings- og 

ráðgjafarteymið sendi til foreldra í þeirra þjónustu var ætlaður báðum foreldrum og 

foreldrar fengu að ráða hvort annað eða bæði kæmu í viðtal.  

Í ljósi þess að um langveik börn er að ræða var rannsakandi undirbúinn fyrir það að 

mikið af viðkvæmum upplýsingum kæmu fram vegna sjaldgæfi sjúkdóma barnanna. 

Ýmsar upplýsingar komu fram sem ekki var unnt að nýta í niðurstöðum vegna 

persónugreinanlegra atriða. Einnig mátti gera ráð fyrir því að erfitt yrði að fá viðmælendur 

í viðtal á tilsettum tíma, sem og raun bar vitni. Fresta þurfti nokkrum fundartímum vegna 

veikinda og sýndi rannsakandi því fullan skilning. Með tilliti til aðstæðna fjölskyldnanna 

fengu þátttakendur að stjórna hvar og hvenær viðtölin fóru fram og fullt tillit tekið til 

viðkvæmra aðstæðna þeirra.  
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4 Niðurstöður 
Í eftirfarandi kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Tekin voru sex 

viðtöl og voru þátttakendur rannsóknarinnar alls sjö talsins. Byrjað verður á að kynna 

þátttakendur rannsóknarinnar og þar á eftir verður fjallað um helstu niðurstöður sem 

rannsakandi fann við greiningu gagnanna. Niðurstöðum er skipt í tvö megin þemu, þætti 

sem foreldrar langveikra barna takast á við og stuðnings- og þjónustuþarfir foreldranna.  

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 
Til að uppfylla skilyrði rannsóknar þurftu viðmælendur að vera í þjónustu hjá Stuðnings- 

og ráðgjafarteymi Barnaspítalans. Börn viðmælenda eru greind með mjög sjaldgæfa 

sjúkdóma og því þarf að gæta sérstaklega vel að gera viðmælendur eins 

ópersónugreinanlega og kostur er. Hver viðmælandi fékk dulnefni og til viðbótar er 

sjúkdómsgreining barnanna ekki nefnd þar sem um er að ræða afar sjaldgæfa sjúkdóma 

og heilkenni sem geta gert viðmælendur persónugreinanlega. Eftirfarandi listi eru helstu 

upplýsingar um viðmælendur og fjölskyldur þeirra. 

1. Fjölskylda eitt samanstendur af móður, föður og barni þeirra sem er á öðru 
aldursári og greindist með sjaldgæfan sjúkdóm árið 2021. Fjölskyldan býr á 
höfuðborgarsvæðinu. Móðirin, hér á eftir nefnd Birgitta, tók þátt í rannsókninni. 

2. Fjölskylda tvö samanstendur af móður, föður og barni þeirra sem er á fyrsta 
aldursári og greindist með sjaldgæfan sjúkdóm árið 2021. Fjölskyldan býr á 
höfuðborgarsvæðinu. Móðir, hér eftir nefnd Hulda, og faðir, hér eftir nefndur 
Brynjar, tóku þátt í rannsókninni.  

3. Fjölskylda þrjú samanstendur af móður og barni hennar sem er á þriðja aldursári 
og greindist með sjaldgæfan sjúkdóm árið 2018. Fjölskyldan býr utan 
höfuðborgarsvæðisins. Móðir, hér eftir nefnd Guðbjörg, tók þátt í rannsókninni.  

4. Fjölskylda fjögur samanstendur af móður, föður og þremur börnum undir 12 ára 
aldri. Tvö af börnunum eru með sjaldgæfa sjúkdóma sem greindust árin 2014 og 
2021. Fjölskyldan bjó á landsbyggðinni og fluttist á höfuðborgarsvæðið vegna 
læknisþjónustu. Móðir, hér eftir nefnd Kamilla, tók þátt í rannsókninni. 

5. Fjölskylda fimm samanstendur af móður, föður og tveimur börnum undir fimm ára 
aldri sem greindust með sjaldgæfa sjúkdóma árið 2017 og 2019. Fjölskyldan býr á 
höfuðborgarsvæðinu. Móðir, hér eftir nefnd Fanney, tók þátt í rannsókninni.  

6. Fjölskylda sex samanstendur af föður, móður og þremur börnum undir 10 ára 
aldri. Yngsta barnið greindist með sjaldgæfan sjúkdóm árið 2019. Fjölskyldan býr 
á höfuðborgarsvæðinu. Faðir, hér eftir nefndur Ingi, tók þátt í rannsókninni. 
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4.2 Upplifanir foreldra langveikra barna 
Viðmælendur voru inntir eftir því hvaða helstu þætti og upplifanir þeir voru að takast á 

við vegna veikinda barna þeirra. Fram komu upplýsingar um sjúkdómsgreiningar og 

umönnunarþarfir barns, ásamt almennri líðan foreldra.  

4.2.1 Sjúkdómsgreining og umönnunarþarfir  
Rannsakandi bað viðmælendur að greina frá hvað sjúkdómsgreining barns eða barna 

þeirra þýddi, bæði fyrir foreldrana og barnið eða börnin, ásamt því að lýsa helstu 

umönnunarþörfum vegna veikindanna. Sjúkdómsgreiningin gat bæði komið á óvart og gat 

verið staðfesting á veikindasögu barna. Umönnunarþarfir barna viðmælenda eru í flestum 

tilfellum umfangsmiklar og bæði tímafrekar, tíðar og hafa áhrif á heimilislífið.  

Sjúkdómsgreining 

Sjúkdómsgreining hjá barni Birgittu kom þeim foreldrum á óvart en fyrir greininguna var 

ekkert sem benti til þess að barn þeirra væri með sjaldgæfan sjúkdóm. Fyrir 

sjúkdómsgreininguna hafði barnið þeirra orðið veikt og fór Birgitta með barnið nokkrum 

sinnum til læknis vegna þess. Ekkert alvarlegt var að trufla foreldrana eða barn þeirra og 

hafði barnið komið vel út úr ungbarnaskoðunum og því höfðu foreldrarnir ekki grun um 

að eitthvað alvarlegt gæti verið að: „Af því ég heyri svo marga tala um sko . . . að þau eru 

að fá einhver svör . . . þegar kemur greining, þau eru að fá einhver svör við einhverju sem 

er búið að vera að, skilurðu.“ Birgitta upplifði ýmsar tilfinningar varðandi 

læknisheimsóknirnar fyrir sjúkdómsgreininguna: 

Ég fór líka meirisega að hugsa bara . . . er ég bara eitthvað geðveik, var ég að reyna 
að fá eitthvað [út úr læknisheimsóknunum], ég fékk líka bara svona tilfinningu að, 
var ég bara að fara með [barnið] til þess að leita að einhverju. 

Að sögn Birgittu var þetta erfiður tími fyrir foreldrana en í læknisheimsóknunum tóku 

læknar eftir óvenjulegum og sjaldgæfum atriðum og báðu foreldrana að fylgjast vel með 

í kjölfarið. Eftir eins árs skoðun var foreldrum vísað áfram til barnalæknis sem staðfesti að 

eitthvað óvenjulegt væri að hrjá barn þeirra. Sérfræðingur á Barnaspítalanum og aðrir 

læknar fylgdust vel með barninu og sendu það í rannsóknir. Birgitta segir að þegar hún 

hugsi til baka fannst henni ekkert alvarlegt vera að á þessum tímapunkti og því kom 

sjúkdómsgreiningin henni í opna skjöldu: „Þú veist með bara að hafa ekki grunað að, að 
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[barnið] yrði langveikt og við færum heim bara með mettunarmæli og súrefniskúta og 

eitthvað svona, þannig að já þetta var bara mjög, mjög mikið áfall.“ 

Barn Birgittu fór í ýmsar rannsóknir til að útiloka illvígustu sjúkdómana undir 

sjúkdómsgreiningu hennar og fengu þau bestu mögulegu útkomuna. Undirgreiningin 

getur þýtt að sjúkdómurinn muni eldast af barninu: „Þannig að það var alveg gríðarlegur 

léttir að heyra það.“ Þrátt fyrir góðar fréttir varðandi sjúkdómsgreininguna er Birgitta 

raunsæ og gerir sér ekki óraunhæfar vonir varðandi næstu vikur, mánuði eða ár:  

Ég bara legg upp með það að [barninu] versni ekki . . . . því öll góð tímabil eru bara 
frábær en ég samt er alveg undir það búin . . . að það þarf ekki nema bara eina pest. 

Ekki er hægt að segja nákvæmlega til um framtíðarhorfur barns Birgittu þar sem 

sjúkdómurinn getur verið breytilegur. Barnið hefur þroskast og dafnað vel frá fæðingu og 

hið jákvæða er að barninu hrakar ekki.  

Hjá barni Guðbjargar er ekki um að ræða eina sjúkdómsgreiningu heldur er um 

margskonar fæðingargalla að ræða sem komu í ljós yfir nokkurra ára tímabil. Einnig var 

lengi grunur um tvö önnur heilkenni sem fengust þó ekki staðfest. Guðbjörg fann fyrir 

mikilli óvissu á þeim tíma og fannst henni erfitt að vita ekki hvað hrjáði barn hennar: 

„Þetta var svona smá pínu rússíbani . . . þú veist, er eitthvað í gangi, jú það er eitthvað í 

gangi með [barnið] en samt ekkert staðfest.“ Guðbjörg fann fyrir miklum létti þegar 

læknar staðfestu sjúkdómsgreiningar og hún fékk skýringu á veikindasögu barnsins: 

Það var bara, rosa léttir sko . . . að fá staðfestingu á að það var eitthvað að, og þá, 
hvernig er hægt að grípa inn í og hvað er gert og . . . maður getur alltaf einhvern 
veginn lesið aðeins um þetta. 

Barn Inga greindist með sjaldgæfan genasjúkdóm stuttu eftir fæðingu. Fyrir fjölskylduna 

og þá sérstaklega foreldrana þýddi sjúkdómsgreiningin að líf fjölskyldunnar var að fara 

taka á sig afar breytta mynd, meðal annars svefntími og hefðbundin rútína: 

Bara lyf akkúrat á þessum tíma . . . þú veist það er aldrei neinn sem fer að sofa, eða 
sem sagt það eru aldrei allir farnir að sofa fyrir miðnætti af því að . . . þú veist það er 
bara ekki í boði. 

Þegar barn Inga eldist mun það alltaf þurfa að haga lífi sínu eftir veikindunum því miklu 

skiptir að fá réttan lyfjaskammt á réttum tíma til að tryggja að heilsunni hraki ekki. 
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Í tilviki Huldu og Brynjars var grunur á meðgöngu um að ekki væri allt eins og það ætti 

að vera og vel var fylgst með á meðgöngu. Foreldrarnir héldu í vonina en ekki var hægt 

að gefa þeim svar fyrr en barnið fæddist. Hulda segir: „Við fengum aldrei svar útaf það er 

náttúrulega ekki hægt að prófa fyrir öllum genagöllum.“ Strax eftir fæðingu fengu Hulda 

og Brynjar að vita að grunur var um sjaldgæfan sjúkdóm og barnið sent í rannsóknir í 

kjölfarið. Þegar greining var staðfest var foreldrunum létt vegna þess að þau gátu byrjað 

að takast á við vandamál sem gætu fylgt greiningunni. Þau höfðu lesið sig til um heilkennið 

áður en greiningin var staðfest. Hulda segir um þýðingu greiningar hjá barni þeirra: 

Við getum strax farið að tækla þau vandamál sem að liggja fyrir eða svona oftast . . . 
hjá þessum börnum með þetta heilkenni, það er svona oftast svona það sama 
einhvern veginn þannig við getum svona farið bara að tjékka af listanum . . . farið í 
gegnum allt systemið . . . útiloka að það sé eitthvað að sem að við vitum ekki. 

Mikil óvissa er um framtíðarhorfur og umönnunarþarfir barns Huldu og Brynjars en 

einkenni sjúkdómsgreiningar geta verið á stóru bili. Hulda segir: „Við vitum í rauninni 

ekkert . . . . mér líður smá núna eins og [barnið] sé bara að fara að gera allt skilurðu, en 

þú veist sem að mun örugglega ekki vera.“ Helstu áskoranir tengjast andlegum og 

líkamlegum þroska og finnst Huldu að barnið sé aðeins á eftir jafnöldrum sínum en það 

er erfitt að segja til um það á þessum tímapunkti. Hulda segir: „Við erum soldið bara 

svona, svona í óvissu, varðandi framtíðina og raun og veru algjörlega, þú veist, of snemmt 

til þess að fara að hugsa út í það.“ Foreldrarnir einbeita sér að nútíðinni fremur en 

framtíðinni vegna óvissu. Þau vilja einbeita sér að núverandi þörfum barns síns.  

Við erum svona alveg bjartsýn á að, þetta muni bara ganga vel sko . . . líka bara miðað 
við það sem við höfum séð . . . . það er vel haldið utan um allt einhvern veginn finnst 
okkur . . . æi ég er ekki beint með áhyggjur af framtíðinni. 

Umönnunarþarfir 

Hjá fjölskyldunum eru margvíslegar umönnunarþarfir barnanna að ræða. Hjá barni 

Birgittu þarf að fylgjast vel með súrefnismettun, bæði á nóttunni og á daginn þegar barnið 

sefur. Gefa þarf súrefni eftir þörfum og einnig ef veikindi herja á: „Nema ef veikindi eru 

þá þarf að vera lengur . . . en það er búið að ganga mjög vel núna . . . . þessi sjúkdómur er 

svona upp og niður.“ Að sögn Birgittu hefur barn hennar verið hraust undanfarna mánuði 

og foreldrarnir hafa ekki þurft að fara oft á spítala. Þau eru með ákveðna verkferla ef barn 

þeirra veikist en ef breytingar verða á súrefnisþörf barnsins þarf að fara með barnið undir 
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læknishendur: „Þá þurfum við að fara, við höfum gert það nokkrum sinnum eftir að 

[barnið] greindist.“ Birgitta er í tíðum samskiptum við fyrirtæki sem selja aukahluti fyrir 

lífsnauðsynlegt hjálpartæki fyrir barnið. Skipta þarf reglulega um aukahluti og finnst 

Birgittu þessi þáttur auka á álag. Við sjúkdómsgreiningu fengu foreldrarnir skýrar 

upplýsingar um hvaða birgja þau þurftu að vera í samskiptum við en fengu engar nánari 

upplýsingar eða aðstoð. Birgitta segir: 

Mér finnst þetta alveg sturlað að þetta skuli vera sett á fólk að bara vera hringja út 
um allan bæ og fá þetta fá hitt og mega bara fá síðan fimm, fyrir fimm vikur og þurfa 
þá aftur að hringja . . . . þetta er svo, mér finnst vera svo auðvelt að taka þennan 
álagsþátt út.  

Blessunarlega eru samskiptin orðin viðráðanlegri en á sama tíma enn stór álagsþáttur. 

Dagleg umönnun hjá barni Huldu og Brynjars getur verið mjög krefjandi og þurfa 

foreldrarnir að halda góðri rútínu. Helstu þarfir barnsins varða næringu, lyfjagjöf og 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að barninu hraki ekki. Brynjar segir: „Það er mikið af verkum 

sem þarf að sinna til þess að [barninu] líði bara þokkalega sko.“ Barnið fær lyf daglega og 

næringu í gegnum sondu. Fyrst um sinn var engin sonduvél og eyddu foreldrarnir mörgum 

klukkutímum á dag að gefa barninu næringu. Hulda kemst svo að orði: „Þannig að þessi 

sonduvél var alveg game changer fyrir okkur“. Helsta vandamál barns þeirra varðar 

erfiðleika við meltingu og þar af leiðandi hefur verið erfitt að viðhalda næringarmagni til 

að barnið þyngist: „Og þá þarf að fara dæla aftur ofaní [barnið] og bara fer eiginlega allur 

sólarhringurinn hjá okkur í að gefa [barninu] mat . . . við erum bara stanslaust að blanda 

nýja pela.“ 

Umönnunarþörfum yngra barns Kamillu fylgja reglulegar viðverur á spítala en barnið 

fer í eftirlit á sex mánaða fresti á Landspítalanum og þarf svæfingu í hvert sinn. Barnið 

bregst illa við svæfingu og þarf undirbúning frá læknum daginn fyrir hverja svæfingu: „Það 

er svona oft kannski meira mál í kringum svæfinguna heldur en væri, svona alla jafna“, 

segir Kamilla. Þegar barnið verður veikt og fær hita geta einkenni sjúkdómsins truflað 

meira en venjulega. Framundan er stór aðgerð sem hefur verið frestað fram á næsta ár 

og á meðan er fylgst vel með sjúkdómnum og minni aðgerðir eru framkvæmdar sem 

þarfnast athygli á undan stóru aðgerðinni. Kamilla segir um aðgerðina sem er framundan: 
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Svona í seinustu mynd, þá leit þetta ekki alveg jafn akút út . . . þannig þeim fannst 
alveg að [barnið] gæti beðið allavegana í ár . . . . því eldri sem [barnið] er því betra er 
að, gera aðgerðina eða þannig og reyna, reyna að minnka hitt í rauninni á undan. 

Ásamt eftirliti á spítala fer barn hennar reglulega til sjúkraþjálfara sem aðstoðar með 

hreyfiþroska. Barnið hefur tekið miklum framförum og sjúkraþjálfun gengur vel. Barnið 

finnur stundum fyrir verkjum vegna sjúkdómsins og þá einna helst á kvöldin. Einnig er 

barnið viðkvæmt fyrir ýmsum veikindum og smitsjúkdómum sem eru að ganga: „Þá 

verður það kannski stundum svona svoldið meiri pakki . . . þarf kannski að fara upp á 

spítala.“ Eldra barn Kamillu þarf á sjúkra- og iðjuþjálfun að halda sem gengur vel að sögn 

Kamillu. Hún veltir fyrir sér framtíðarhorfum barnanna. Eldra barninu gengur vel og hefur 

tekið stjarnfræðilegum breytingum og framförum. Yngra barn Kamillu þarf aftur á móti á 

töluvert meiri læknisþjónustu að halda en það eldra. Sjúkdómseinkenni eru margþætt og 

læknar og fjölskyldan einbeita sér að einu ákveðnu vandamáli í einu, einbeita sér að því 

sem er að trufla barnið mest og hvernig hægt sé að draga úr einkennum og bæta lífsgæði. 

Kamilla segir að lokum: „Við bara . . . tökum þetta eiginlega bara, í skrefum, ég held maður 

einhvern veginn geti það, annars er maður bara, hugsa um eitthvað sem maður hefur 

enga stjórn á.“ 

Ólíkt mörgum öðrum sjúkdómum krefst sjúkdómur barns Inga ekki mikillar 

umönnunar. Barnið er í reglubundnu eftirliti og foreldrar og aðrir sem annast barnið þurfa 

að vera stöðugt á varðbergi varðandi veikindi og passa vel upp á lyfjagjafir. Ef barnið fær 

til dæmis hita þarf að bæta við lyfjagjöfum og ef um magapest er að ræða þarf að fara 

með barnið á spítala:  

Þannig þetta er svona meira svona, að þú sért að passa uppá að allt sé í orden frekar 
en sko, stöðugt í einhverju, líkamlegri umönnun eða slíkt sko, þú veist . . . alltaf þetta 
að passa uppá að, þú sért réttum megin við línuna sko, til þess að koma í veg fyrir, 
innlagnirnar. 

Fyrir ári síðan fór barn Guðbjargar í aðgerð sem breytti lífi þeirra og hafa umönnunarþarfir 

barnsins minnkað verulega, að sögn Guðbjargar. Framtíðarhorfur barnsins eru því mjög 

góðar. Umönnunarþarfir minnkuðu og hún og barnið fengu fleiri gæðastundir saman. 

Guðbjörg segir: „Maður er fyrst núna bara að upplifa, bara einmitt, já ókei svona á þetta 

að vera“. Reglubundin sjúkraþjálfun gengur vel og barn hennar sýnir framfarir með 

hverjum degi. Talþjálfun gengur sömuleiðis vel og vonast Guðbjörg eftir meiri framförum 
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með reglulegri þjálfun. Reglulegt lækniseftirlit er á sex mánaða fresti. Engar aðrar aðgerðir 

eru á næstunni og Guðbjörg andar því léttar og horfir björtum augum á framtíðina.  

Umönnunarþarfir barna Fanneyjar eru mismunandi. Eldra barn hennar þarf aðstoð 

allan sólarhringinn, bæði heima og í leikskóla: „[Barnið] þarf alveg mann inná sig, alltaf, 

það er bara þannig“. Yngra barn Fanneyjar þarf ekki mikla umönnun dags daglega: 

„[Barnið] er eiginlega bara, eins og [venjulegur] tveggja ára krakki“. Yngra barnið þarf hins 

vegar að fara í nokkrar stórar aðgerðir ásamt fleiri minni aðgerðum en óvisst er hversu 

margar þær verða en barnið mun að vonum geta lifað eðlilegu lífi eftir þær: „Þetta kemur 

bara í ljós eftir aðgerðir og hvernig þær ganga og svona“. Fanney getur ekki séð fyrir 

hvernig framtíð eldra barnsins verður, það tekur reglulegum framförum en Fanney á von 

á því að það endi á sambýli í framtíðinni.  

Af þessu að dæma er hlutverk foreldra stórt hvað varðar sjúkdómsgreiningar og 

umönnunarþarfir barna þeirra. Næst verður farið í að skoða almenna líðan foreldranna.  

4.2.2 Almenn líðan foreldra  

Foreldrarnir upplifðu ýmiss konar álag í kringum veikindi barna þeirra, til dæmis andlegt 

og fjárhagslegt álag. Kamilla benti á álag varðandi ýmiss konar umsóknir á borð við 

umönnunarmat, umsóknir á hjálpartækjum, foreldragreiðslur og samskipti við 

Tryggingastofnun. Henni finnst eins og félagsráðgjafar og aðrir sem veita aðstoð í þessum 

málum ættu að fá leyfi eða umboð frá viðkomandi foreldrum til þess að vinna með gögn 

og senda inn fyrir þeirra hönd, ef þörf þykir á. Kamilla segir: „Það eru margir sem bara, 

ströggla mjög mikið við þetta og þetta er mjög þreytandi . . . og tala nú ekki um [hjá] fleiri 

en einu barni, þá er þetta ótrúlega mikill svona hringur.“ Oft á tíðum þarf að nálgast 

allskyns gögn sem þurfa að fylgja umsóknum, eins og vottorð frá sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, 

kennara, félagsráðgjafa og umsögn frá hinum og þessum. Kamilla segir:  

Þegar þú hefur bara aðra hluti að hugsa um, þá er þetta alltaf þú veist . . . þú ert að 
hugsa um veikt barn en þú bara æi já oh á eftir að fá vottorðið frá sjúkraþjálfaranum, 
oh ég á eftir að senda inn þarna umönnunarmatið, oh ég á eftir að panta bílinn . . . 
þú veist það er þetta held ég sem mjög margir eru svona, vel þreyttir á . . . ég svo 
sem upplifi sjálf. 

Kamilla hefur fundið fyrir streitu á undanförnum árum en fjölskyldan þarf að hafa líf þeirra 

í ákveðnum ramma: „Það má eiginlega ekkert svona, út af bera.“ Kamilla hefur verið í 

námi síðastliðin ár vegna þess að hún getur ekki unnið hvaða vinnu sem er. Henni finnst 
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einangrandi að vera ekki í vinnu en þrátt fyrir það finnst henni henta betur að vera í námi 

eins og er: 

Ég þarf alltaf að gera ráð fyrir að detta út og inn, þess vegna hefur hentað mér að 
vera í námi af því þú veist þar stýri ég og ef ég þarf að sleppa einhverju þá hefur það 
ekki áhrif á eitthvað eins og gerir í, í vinnu. 

Maður Kamillu greindist nýlega með sjúkdóm: „Það er klárlega [auka] álag.“ Í kjölfarið 

upplifði Kamilla meira álag sem hefur skánað verulega en hún hefur náð að aðlagast 

breyttum aðstæðum.  

Guðbjörg fann fyrir miklum andlegum kvillum frá fæðingu barns síns, meðal annars 

vegna óvissu varðandi veikindi þess: „Ég er örugglega búin að krassa bara búmm, svona 

þrisvar sinnum allsvakalega, síðan [barnið] fæddist“. Ári eftir fæðingu kom fyrsta andlega 

áfallið: „Og þá byrjaði ég bara að titra.“ Í kjölfarið ákvað Guðbjörg að flytja til foreldra 

sinna í nokkrar vikur til þess að fá hjálp. Guðbjörg lýsir tímabilinu þannig:  

Það var bara allt búið . . . maður var búinn að vera . . . örugglega bara, á nánast tómum 
bensíntank bara í allan þennan tíma sko . . . . það var bara allt búið, það var ekkert 
eftir. 

Guðbjörg fékk aðstoð í gegnum ungbarnavernd í bæjarfélaginu og leitaði einnig til 

sálfræðings. Hún fékk lyf sem hún hefur tekið síðan, með hléum: „Ég hugsaði bara ég verð 

að, ég verð að vera í standi til að geta sinnt [barninu] þú veist og ef að ég er ekki í lagi, að 

þá verður ekkert í lagi með [barnið].“ 

Fleiri viðmælendur hafa fundið fyrir andlegu álagi. Ingi upplifði mikið álag eftir að barn 

hans greindist og segir álag vera á fjölskyldunni: „Viðbót við bara það að vera í vinnu, 

halda heimili og allt það.“ Foreldrarnir taka lítinn tíma fyrir sig sjálf og vilja heldur reyna 

að sjá sem mest um barnið í stað þess að færa álagið yfir á aðra fjölskyldumeðlimi. 

Fanney fór nýlega í veikindaleyfi samkvæmt læknisráði. Að sögn hefur verið mikið álag 

á Fanneyju og maka hennar, álag vegna veikinda beggja barna þeirra ásamt yfirvofandi 

aðgerð yngra barnsins. Fanney segir um ákvörðun læknis hennar: „[Var send] bara út af 

stressi . . . hún eiginlega bara sendi mig í þetta [veikindaleyfi] hvort sem ég hefði viljað 

það eða ekki, það var í raun og veru enginn valmöguleiki.“ Eftir að Fanney fór í 

veikindaleyfi finnst henni að maki hennar ætti sömuleiðis að fara í samskonar leyfi því hún 

telur að álagið sé ekki síður mikið á hann.  
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Birgitta upplifði tímabilið á meðan á greiningu sjúkdóms stóð sem það allra erfiðasta 

sem hún hafði gengið í gegnum: „Ég eiginlega bara skil ekki hvernig við drógum andann.“ 

Henni fannst erfitt að hugsa til baka til dagsins sem greiningin kom en hún átti erfitt með 

að meðtaka það sem fór fram í símtalinu, muna hvað hún sagði og hvað læknirinn sagði. 

Hún tók fram að hún væri venjulega með góða einbeitingu og sérstaklega þegar kemur að 

mikilvægum upplýsingum. Við greiningu barns Birgittu var foreldrunum bent á að sækja 

strax um umönnunargreiðslur. Foreldrarnir sóttu um og hugsuðu ekki meira út í það fyrr 

en samþykkið fyrir greiðslunum kom. Barn þeirra var sett í háan flokk og fannst Birgittu 

það erfitt því hún hafði ekki gert sér grein fyrir því að aðstæðurnar væru svo alvarlegar: 

„Af því mér fannst svona eins og að einhver annar var að gefa í skyn að þetta væri erfiðara 

en ég var kannski að gera mér grein fyrir . . . . mér fannst það óþægilegt.“ 

Birgitta upplifði álag og streitu á þessu tímabili. Barn hennar slasaðist á sama tíma og 

þurfti hún að vera með barnið heima í eina viku í kjölfarið. Birgitta lýsti því að hún var að 

gefast upp á þeim tíma, það var stutt frá greiningu og hún búin að vera mikið ein heima 

með barnið. Hún lýsti tímabilinu sem þungu og að það hefði verið áfall að fá greininguna 

og fara beint í fulla vinnu við umönnun, frá morgni til kvölds. Nauðsynlegt var að faðir 

barnsins aðstoðaði hana til þess að létta undir því álagi: „Þannig þá fór hann líka að vera, 

var heima með mér sem var mjög nauðsynlegt . . . en þarna var ég bara, já bara alveg að 

klára mig.“ 

Hulda og Brynjar lýstu einnig sinni upplifun af áfalli. Í kjölfar greiningar barns þeirra 

fannst þeim þau upplifa einhvers konar sorgarferli þar sem erfitt var að kveðja það líf sem 

þau sáu fyrir sér á meðgöngunni, eins og Hulda kemst að orði: 

Náttúrulega fyrst bara vorum við í algjöru sjokki . . . í einhverju algjöru losti . . . þegar 
[barnið] kemur í heiminn, við heyrum þetta [sjúkdómsgreiningin] og fer náttúrulega 
bara sorgarferli í gang . . . svona einhvern veginn klesst á mann andlega . . . kveðja 
eitthvað líf . . . allskonar svona sem þarf bara að reyna að sleppa.  

Bæði áttu þau erfitt með að borða og sofa í marga daga eftir greininguna. Nokkrum 

mánuðum eftir greiningu hafa þau betur áttað sig á aðstæðum og þeirra hlutverki og þá 

sérstaklega eftir að komið var heim af spítalanum. Þeim fannst spítaladvölin vera 

íþyngjandi og þreytandi til lengdar: „Þreytandi þú veist að vera eitthvað endalaust inni í 

einhverju herbergi og alltaf einhver að koma inn.“ Þegar fjölskyldan kom heim fannst 

þeim ganga betur þó svo að aðstæðurnar væru krefjandi. Brynjar talaði um að vera í 
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árásarástandi (e. fight mode) að berjast fyrir lífi og heilsu barnsins. Foreldrarnir minntust 

bæði á að þau þekktu ekkert annað, þau eiga ekki annað barn og þetta er þeirra upplifun 

af foreldrahlutverkinu, eins og Brynjar lýsti: „Mannskepnan er bara svo fljót að aðlaga sig 

þú veist.“ Að sögn var aðlögun og aðstæður flóknar í byrjun en urðu auðveldari með 

tímanum. Til dæmis fannst þeim mikið um pappírsvinnu í kringum umsóknir, meðal 

annars vegna lengingar á fæðingarorlofi og tillögu að fæðingarorlofi sem hægt væri að 

einfalda fyrir foreldra langveikra barna. Þeim fannst þau eyða miklum tíma og vinnu í 

kringum allskyns umsóknir. Brynjar segir:  

Við erum bara alla daga í að sinna [barninu] tvö og þú veist, við komumst eiginlega 
ekki í það að ætla eitthvað að fara bruna útum allan bæ með einhverja pappíra og 
stimpla og fleira . . . en við neyðumst til þess að gera það og þá erum við bara að taka 
tíma af barninu.  

Þau komu með ýmis dæmi um hversu flókin kerfin geta verið, meðal annars þurfa þau oft 

að leggja langt frá húsi sínu:  

Það fylgir allskonar dót þegar við þurfum að fara . . . og þurfum að bruna upp á spítala, 
þá þurfum við að byrja að hlaupa til þess að sækja bílinn, það getur verið mjög svona, 
óþægilegt og vont og kannski á tímabili jafnvel hættulegt fyrir barnið. 

Andleg líðan hefur verið upp og niður hjá þeim. Komið hafa tímabil þar sem mikið er að 

gera og erfitt að slaka á, tímabil þar sem þau eru tilfinningalega dofin, tímabil þar sem þau 

vilja flýja aðstæður en jafnframt einnig góð og krefjandi tímabil þar sem einbeitingin er 

upp á sitt besta: „Þetta er yndislegt, en samt svo ógeðslega erfitt.“ 

Fjárhagsleg byrði 

Viðmælendur upplifðu sumir álag vegna fjárhagslegrar byrði fjölskyldunnar. Helstu 

útgjöld hjá Huldu og Brynjari vegna sjúkdóms barnsins snúa að lyfjakaupum, 

hjálpartækjum og aukahlutum vegna þeirra. Foreldrarnir fengu nýlega samþykktar 

umönnunargreiðslur og fengu greitt aftur í tímann frá fæðingu barnsins. Mikil óvissa ríkir 

um útgjöld næstu ára. Hulda segir: 

Við vitum ekki hvað [barnið] þarf eða hvort [barnið] þarf þú veist, sjúkraþjálfun eða 
eitthvað þannig . . . og þá náttúrulega bætist örugglega eitthvað í, en það er samt 
hægt að láta endurmeta það [umönnunargreiðslur] á nokkra mánaða fresti.  
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Brynjar segir að þau átti sig ef til vill ekki á því hversu mikil útgjöldin eru því þau eru fljót 

að hrannast upp. Þetta er þeirra fyrsta barn og þau þekkja ekkert annað, að sögn er þetta 

þeirra upplifun af því að eiga barn. Brynjar segir: 

Við erum örugglega búin að eyða um hundruðum þúsunda . . . án þess að svona átta 
okkur á því . . . maður verður soldið blindur líka á þetta sko, þannig tekjumissirinn er 
klárlega og kostnaðurinn klárlega miklu meiri, heldur ef að [barnið] hefði fæðst 
heilbrigt sko. 

Brynjar hefur orðið fyrir tekjumissi undanfarna mánuði en hann fékk sjúkradagpeninga 

vegna veikinda barns og segir: „Og það eru ekki fullar greiðslur.“ Hulda og Brynjar eru 

bæði í fæðingarorlofi og hafði Brynjar nýtt sér sjúkradagpeninga frá stéttarfélagi sínu 

vegna veikinda barns. Hulda hefur verið í fæðingarorlofi síðan fyrir fæðingu barnsins. 

Foreldrarnir eiga bæði rétt á lengingu á fæðingarorlofi en Brynjar áætlar að byrja að vinna 

seinna á árinu. Hulda segir: „Þá verð ég bara ein með [barnið] þangað til einhverntímann 

. . . við ætlum bara að sjá hvernig það gengur.“ Undir venjulegum kringumstæðum væri 

Brynjar farinn að vinna en það hefur tafist í nokkra mánuði vegna umönnunarþarfa barns 

þeirra, bæði heima og í spítalainnlögnum. Báðum finnst tekjumissirinn vega hvað mest er 

varðar fjárhagslega byrði og Hulda segir: 

Við erum þannig séð ekkert búin að vera í einhverjum heví útgjöldum . . . held við 
séum búin að fá greitt það sem að við erum búin að þurfa að greiða út allavega, en 
eins og ég segi kannski bara tekjumissirinn.  

Ingi hafði svipaða sögu að segja en vegna óvissu á fyrstu árum barnsins höfðu báðir 

foreldrar ekki getað verið í fullu starfi. Ingi var byrjaður að vinna á undan maka sínum en 

þau fengu aukinn rétt til fæðingarorlofs. Vegna óvissu um dagforeldra og leikskóla hafði 

maki Inga ekki farið í fullt starf fyrr en tveimur árum eftir að barnið fæddist. Ingi segir: 

„Það er svona, þú veist ákveðið tekjutap.“ 

Guðbjörg er búin að vera meira og minna í veikindaleyfi síðan barn hennar fæddist en 

hún nýtti sér einnig hámarks lengingu fæðingarorlofs vegna veikinda barnsins. Síðastliðið 

haust byrjaði hún í fullu starfi en þurfti frá að hverfa þegar barn hennar fór í aðgerð 

nokkrum mánuðum seinna. Til að byrja með var hún sjálf að leitast eftir upplýsingum um 

réttindi, hvert hún ætti að leita og hvað tæki við næst: „Af því maður þarf alltaf að vera 

einhvern veginn skrefi á undan“ segir hún. Guðbjörg upplifði mikið álag á þessum tíma: 
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Það er ekkert búið að vera skemmtilegt þegar maður hefur þurft að huga að 
einhverju svona fjárhags, áhyggjum með öllu hinu . . . það hefur verið þá bara þetta 
auka, álag líka skilurðu með langveikt barn þá að vera að sinna öllu því og allar 
læknisheimsóknir og það. 

Veikindaréttur Guðbjargar var þá uppurinn sem og veikindaréttur vegna barns og vissi 

hún því ekki hvert hún gæti leitað. Hún segir: „Það var bara ótrúlega mikill hausverkur að, 

að standa í því . . . bara ég gat ekki meir að vera eitthvað að standa í þessu og hausinn 

vara einhvern veginn á flugi.“ Guðbjörg hafði að lokum samband við félagsráðgjafa í 

heimabæ sínum, ásamt starfsmönnum Stuðnings- og ráðgjafarteymisins og frá þeim fékk 

hún svör varðandi greiðslur, um rétt hennar og næstu skref. 

[Þær] hjálpuðu manni aðeins að komast niður á jörðina, svona útlista skilurðu, ókei 
þú ert búin með þetta ókei þá er það kannski bara þetta, þú ert búin með þetta þá 
þarftu að pæla í þessu, tjékka á þessu og þú veist. 

Guðbjörg fer rólega af stað, meðal annars vegna andlegra kvilla sem hún hefur upplifað í 

kjölfar veikinda barnsins. Hún fékk tímabundinn örorkulífeyri og starfar í hlutastarfi 

samhliða því: „Það tikkar eitthvað aðeins inn, en alls ekki nóg.“ 

Fanney fór í 18 mánaða fæðingarorlof þegar eldra barn hennar fæddist og lét dreifa 

greiðslum úr fæðingarorlofssjóði á þá mánuði: „Ég var alveg í 18 mánuði samfleytt . . . þú 

færð ekkert sérstaklega mikið [greitt].“ Lengra fæðingarorlof gerði foreldrunum kleift að 

brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskólagöngu. Þegar börnin þurfa að leggjast inn á 

spítala, eru veik eða þurfa að fara í aðgerðir hafa Fanney og maður nýtt sinn veikindarétt. 

Veikindaréttur Fanneyjar er sterkur en réttur vegna veikinda barna hefur klárast hratt: 

„Maður er samt löngu búinn með þessa tólf daga á ári bara, löngu.“ Aðspurð út í útgjöld 

tengd sjúkdómsgreiningum barna Fanneyjar segir hún fjölskylduna greiða fyrir 

sjúkraþjálfun, lyf og hjálpartæki sem létta eldra barni hennar lífið. Hluti af lyfjakostnaði er 

niðurgreiddur og endurgreiðsla vegna hjálpartækja fellur undir umönnunargreiðslur sem 

eru metnar einu sinni ári. 

Birgitta var einnig spurð út í fjárhagslega byrði fjölskyldunnar og sagði hún að þau hafi 

ekki upplifað mikla byrði og finnst að þau komist ágætlega af. Þegar veikindaréttur 

Birgittu vegna veikinda barna var búinn fengu þau aðstoð frá fjölskyldumeðlimum þegar 

þess þurfti. Hún leitaði til stéttarfélags síns til þess að kanna hvort hún ætti rétt á 

sjúkradagpeningum vegna veikinda barns. Hún fékk þau svör að hún þyrfti að sjá fram á 
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að vera frá vinnu í ákveðinn tíma en hún gat ekki sagt hversu lengi hún yrði frá vinnu. 

Önnur saga var um stéttarfélag maka Birgittu en hann fékk vottorð frá lækni barnsins 

þegar hann þurfti að vera frá vinnu, skilaði því til stéttarfélagsins og fékk greitt fyrir þá 

daga. Hins vegar má þess geta að Birgitta mætti miklum skilning frá vinnuveitanda sínum 

vegna fjarveru hennar vegna veikinda og læknisheimsókna barns síns: „Mér þykir mjög 

vænt um það . . . ég reyni að koma til móts við þau . . . mér þykir vænt um það að þau 

komi svona til móts við mig líka.“ 

4.3 Þjónusta og stuðningur fyrir foreldra langveikra barna 
Með seinni rannsóknarspurningunni var markmiðið að fræðast um hvaða þjónusta hefur 

staðið foreldrum langveikra barna til boða, sem og stuðningur af ýmsu tagi. Foreldrar 

nefndu helst stuðning og þjónustu innan heilbrigðiskerfis og utan þess, ásamt andlegum 

stuðningi frá fjölskyldu, vinum og jafningjum. Hér verður bæði talað um stuðning og 

þjónustu sem snýr að barninu og ekki síður foreldrum sem standa börnunum næst.  

4.3.1 Þjónusta innan heilbrigðiskerfisins 
Þjónusta við lækna og teymi innan heilbrigðiskerfis reyndist viðmælendum vel. Allir voru 

sammála um að mikilvægi þess að unnið væri vel að öllu sem varðar barnið og 

meðhöndlun sjúkdómsins, ásamt þörfum fjölskyldunnar.  

Guðbjörg og barn hennar er eina fjölskyldan meðal viðmælenda sem býr utan 

höfuðborgarsvæðisins. Fjarlægð við borgina er um það bil 100 kílómetrar. Guðbjörg hefur 

í flestum tilvikum leitað til Reykjavíkur vegna læknisþjónustu. Þangað hefur hún farið í 

eftirlit, reglulegar skoðanir og til að láta framkvæma litlar aðgerðir á barninu. Að auki 

þurfti Guðbjörg að finna barnalækni á höfuðborgarsvæðinu þar sem enginn starfandi 

barnalæknir er á heilbrigðisstofnun bæjarfélagsins. Þess má geta að Guðbjörg getur og 

hefur reglulega leitað á heilbrigðisstofnun bæjarfélagsins vegna minni háttar 

heilbrigðisþjónustu fyrir barnið.  

Ef að ég var eitthvað þú veist í vandræðum með þetta eða eitthvað . . . þá gat ég bara 
skotist til hennar [hjúkrunarfræðings] og hún bara hjálpaði mér, þannig maður var 
ekki alltaf að hendast kannski [til Reykjavíkur], fyrir eitthvað lítið.   

Eftir að Guðbjörg eignaðist barnið sitt var dvalið á vökudeild í nokkurn tíma og fannst 

henni enginn vera til staðar sem greip þau um leið. Ljósmæður og annað starfsfólk á 

vökudeildinni var þó ávallt til staðar og gat Guðbjörg leitað að einhverju leyti til þeirra. 
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Um ári seinna komst Guðbjörg að starfsemi Stuðnings- og ráðgjafarteymisins á 

Barnaspítalanum: „Ég sé þetta bara auglýst einhversstaðar, ég man ekki einu sinni hvar 

ég sá þetta, þá var ég bara heyrðu bíddu eitthvað stuðningsteymi foreldra, barna.“ 

Kamilla og fjölskylda hennar flutti utan að landi til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. 

Ástæðan var að eldra barn hennar þurfti reglulega að fara með flugi til Reykjavíkur vegna 

læknisheimsókna og kostnaður við það var töluverður, bæði fyrir flug, gistingu og 

uppihald í Reykjavík. Kamilla segir: 

Við sáum bara fram á að það myndi bæði einfalda okkur lífið en líka, þú veist, hætta 
í rauninni, að þegar að eitthvað gerist þá vildum við bara búa nálægt spítala . . . frekar 
en að fara í sjúkraflug.  

Einnig var stór ástæða þess að flytja á höfuðborgarsvæðið að fjölskyldan gat sjaldan verið 

saman þar sem ferðirnar tóku langan tíma og Kamilla var mikið frá vinnu vegna 

læknisheimsókna og sjúkrahúsinnlagna. Einnig átti fjölskyldan erfitt með að sækjast eftir 

persónulegri þjónustu og stuðningi í litla bæjarfélaginu sem þau bjuggu í. Henni fannst 

þjónustuþörfum allra fjölskyldumeðlima vera betur mætt á höfuðborgarsvæðinu: 

Það er náttúrulega bara meira af fagfólki skiljanlega, það er bara meira fólk skilurðu 
. . . meiri þekking og meiri þjónusta, þó hún sé ekki fullkomin að þá er hún klárlega 
meiri heldur en, þú veist í minni bæjarfélögum . . . það hafi klárlega mikið að segja. 

Eftir fæðingu barns Huldu og Brynjars var það sent í margskonar rannsóknir til þess að 

finna hvað gæti mögulega verið að. Hulda og Brynjar voru ánægð með þá þjónustu sem 

þau fengu á Landspítalanum fyrir og eftir staðfesta sjúkdómsgreiningu barnsins. Brynjar 

segir: 

Útaf það var vitað að það væri möguleg greining . . . þá vildu þau hafa vaðið fyrir 
neðan sig . . . það var mjög margt sem að var tæklað bara á fyrsta mánuðinum, áður 
en við fengum greininguna.  

Foreldrarnir minnast á góða afgreiðslu hjálpartækja og yfir heildina hafa þau fengið góða 

þjónustu á Landspítalanum. Þau nefna þó atriði eins og heimsóknir á bráðamóttöku sem 

mætti hlúa betur að. Þegar barnið þeirra fær hita eiga þau að fara með það á 

bráðamóttöku Barnaspítalans samkvæmt læknisráði. Þar hafa þau lent í nokkurra 

klukkutíma langri bið sem reynist erfitt fyrir þau og barnið: 
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Inná einhverju herbergi, með hvorki mat né drykk . . . föst þar inni að bíða eftir 
einhverjum læknum . . . með veikt barn í höndunum og mér finnst það eiginlega ekki 
boðlegt . . . mér finnst bara ætti að þjónusta hratt og örugglega og þá getum við bara 
farið og þau haldið áfram að sinna hinum.  

Þeim finnst að gera megi sérstakar ráðstafanir fyrir langveik börn og foreldra þeirra sem 

þurfa á bráðri læknisþjónustu að halda. Foreldrunum finnst að þau mættu fara beint upp 

á göngudeild eða barnadeild þegar þau þurfa á bráðri læknisþjónustu að halda: „Það er 

ákveðið álag fyrir barnið og fyrir foreldrana ef að það er auka veikt, þá finnst mér bara 

spítalinn eiga að grípa inn í með það, með hérna, með einhverjum forgangi þú veist.“ 

Eftir fæðingu barnsins höfðu Hulda og Brynjar góða sögu að segja af vökudeild en 

þegar kom að því að færa barnið yfir á barnadeild fannst þeim minna um upplýsingaflæði 

og umönnun. Samskipti við þau voru lítil, þau fengu litlar útskýringar um hvað væri að 

gerast og fannst sem þeim væri „hent út í djúpu laugina“. Hulda segir: „Bara stökkið 

einhvern veginn þarna yfir var bara svona, og við náttúrulega líka bara nýbakaðir foreldrar 

vissum ekkert þannig séð, hvað við ættum að biðja um sko.“ 

Kamilla hafði mismunandi sögur að segja í samskiptum við heilbrigðisstofnanir. Eldra 

barn hennar er búið að vera hjá sama lækni í mörg ár og þegar yngra barnið fæddist 

þekktu þau lækninn ágætlega og hefur hann hjálpað fjölskyldunni mikið á þessum árum: 

„Eigum í rauninni þessum lækni bara ótrúlega mikið að þakka.“ Samskipti við 

heilbrigðisstofnanir hvað varðar eldra barn Kamillu eru góð. Yngra barn hennar er hluti af 

tveimur teymum og segir Kamilla samskiptin þar á milli ekki vera góð. Upplýsingagjöf milli 

sérfræðilækna í teyminu og upplýsingagjöf til foreldranna hefur verið slök en fjölskyldan 

gat alltaf leitað til læknis eldri barnsins. Kamilla sagði: „Hann [læknirinn] hefur verið til 

staðar fyrir okkur, ýtt á eftir, aðstoðað okkur við þetta, þetta hefur ekki verið auðvelt, að 

eiga samskipti.“ 

Innan annars teymisins er læknir sem miðlar öllum upplýsingum sem eiga sér stað 

innan teymisins og útskýrir allt vel fyrir foreldrunum. Kamilla segir að í hinu teyminu sé 

enginn einn einstaklingur ábyrgur og þau geti ekki leitað til eins ákveðins læknis. 

Ákvarðanir eru stundum teknar seint og foreldrarnir ekki látnir vita hvað sé framundan 

og þurfa þau því sjálf að leitast eftir upplýsingum. Kamilla sagði að samskiptin væru ekki 

sambærileg í teymunum tveimur og hafi samskiptavandinn gengið á í rúm tvö ár. Kamilla 
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heldur því áfram að vera í samskiptum við lækni eldra barnsins og hann sér um að panta 

tíma í rannsóknir, myndatökur og fleira.  

Fanney og börnin hennar voru á vökudeild eftir fæðingu en upplifun Fanneyjar var 

ekki sambærileg með bæði börnin:  

Það er mjög mismunandi sko, með [eldra barn] var það yndislegt . . . með [yngra 
barn] var þetta einhvern veginn, við vorum á vöku en lágum samt niðri á 
fæðingardeildinni, og við áttum að vera á vöku í minnst tvær vikur, en vorum send 
heim eftir þrjá daga. 

Starfsmenn vildu senda barnið heim svo að heimavitjun frá hjúkrunarfræðingi félli ekki 

niður. Foreldrar höfðu ekki fengið næga kennslu í því hvernig huga átti að yngra barninu 

og hjúkrunarfræðingurinn sem kom heim til þeirra var ekki sérhæfð í 

sjúkdómsgreiningunni og átti erfitt með að svara spurningum foreldranna. 

Yngra barn Fanneyjar var hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins fram að tveggja ára 

aldri. Upplifun Fanneyjar af greiningarstöðinni og starfsmanna hennar er mjög góð: „Þær 

eru alveg yndislegar.“ Fjölskyldan hefur opinn aðgang að Greiningarstöðinni og mun barn 

Fanneyjar fara þangað í mat fyrir grunnskólagöngu. 

Barn Inga er í reglulegri eftirfylgni á sjúkrahúsi og leita til sérfræðilæknis sem sér um 

allt sem snýr að barninu. Læknirinn er ekki alltaf til staðar sem getur verið erfitt þegar þau 

þurfa á honum að halda. Foreldrarnir hafa upplifað samskiptavanda vegna reglulegrar 

eftirfylgni og rannsókna barnsins. Ingi hafði þetta að segja um þjónustu á sjúkrahúsinu: 

„Það er alltaf mín tilfinning að svona, íslensk sjúkrahús og bara Barnaspítalinn þú veist, 

rosa flottur þegar kemur að svona bráðaþjónustu . . . en það er einhvern veginn minni 

strúktúr á eftirfylgni og svona.“ Inga finnst sem þjónustuþörfum fjölskyldunnar hafi verið 

mætt á spítalanum þegar þau leita þangað en ítrekar mikilvægi þess að bæta þurfi 

skipulag varðandi eftirfylgni. Hann nefnir að fjölskyldan viti ekki alltaf nákvæmlega hvert 

þau eiga leita, hvern þau eiga að hringja í og svo framvegis. 

Stuðnings- og ráðgjafarteymi 

Stuttu eftir að barn Guðbjargar fæddist fékk Guðbjörg aðstoð frá félagsráðgjafa á 

Landspítalanum varðandi fæðingarorlof en barnið fæddist fyrir tímann og ekki var búið 

að gera ráðstafanir varðandi fæðingarorlof. Guðbjörg segir: „Já svo var það svo sem ekkert 

neitt meira, eftir að við komum heim.“ Stuðnings- og ráðgjafarteymið var ekki komið til 
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starfa þegar barnið fæddist en hún komst að starfsemi teymisins í einni af mörgum 

spítalaheimsóknum nokkru seinna: 

Og einmitt, ég bara las eitthvað um þetta . . . fór svo bara að googla og ég alveg bara 
guð minn góður vá hvað ég hefði verið til í að þetta hefði verið þegar við vorum inni 
[á vökudeild]. 

Eftir fund með teyminu sagði hún að boltinn hafi byrjað að rúlla varðandi réttindamál og 

fékk hún allar helstu upplýsingar um réttindi, meðal annars réttindi eftir notkun 

veikindadaga móður og veikindadaga barna, sjúkradagpeninga fleira: „Allt þetta sem 

maður er bara ekkert að pæla í og ekkert að koma sér í að gera.“ Guðbjörgu fannst 

mikilvægt að hafa einhvern aðila til staðar sem kom og aðstoðaði við hluti sem hún var 

ekki í stakk búin til að hugsa um:  

Annars var maður búinn að vera einn á báti þarna og ég bara þakkaði guði fyrir þetta 
teymi og sagði líka bara við þær . . . þetta er bara algjörlega nauðsynlegt . . . að 
einhver sé þarna uppi á spítala og grípur mann.  

Guðbjörg talaði sérstaklega vel um Stuðnings- og ráðgjafarteymið á Barnaspítalanum og 

mikilvægi þess. Hún er þakklát fyrir að hafa stuðning frá teyminu: „Bara, stuðningurinn og 

öll þessi hjálp og bara spjallið, allt sem maður fékk, ég hugsaði bara vá þú veist, ef þetta 

hefði verið þegar ég var að eiga, þá hefði allt verið byrjað.“ Hún mælir með að foreldrar 

langveikra barna leiti til teymisins, oftar en sjaldan þar sem flestir foreldrar eru að upplifa 

nýjar aðstæður og mikið álag getur skapast af því. Hún nefnir að þjónustan sé mikilvæg 

og hjálpi til við að halda utan um marga þætti sem snúa að barninu.  

Maður er náttúrulega að hugsa um bara, barnið, veika barnið, að þú ert ekkert að 
pæla í öllu og þess vegna er það bara svo gott að það sé, eitthvað teymi þarna, sem 
að bara heldur utan um þig og þá líka þegar þú kemur heim, þú veist að bara tjékka 
hvernig gengur, eruði búin að kanna þú veist, er þetta ekki framundan. 

Guðbjörg hefur leitað mikið til teymisins og mun gera það áfram um ókomna tíð. Hún 

ítrekar ánægju sína af Stuðnings- og ráðgjafarteyminu og allri þeirri þjónustu sem hún 

hefur hlotið frá þeim: 

Það má ekki hætta, bara alls ekki, þetta er bara alveg . . . í rauninni sko fyrir mig bara 
lífsnauðsynlegt, þarna á þessum tímapunkti sem að ég, þegar ég finn þau að það 
bara, það er alveg þannig sko. 
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Hulda og Brynjar hafa aðgang að félagsráðgjafa hjá Stuðnings- og ráðgjafarteyminu og 

hafa einnig verið með félagsráðgjafa á kvennadeild Landspítalans og hafa fengið mikla 

aðstoð hjá þeim báðum. Félagsráðgjafinn á vegum Stuðnings- og ráðgjafarteymisins hefur 

farið yfir flest þeirra réttindamál með þeim, leiðbeint þeim áfram og hjálpað þeim að 

kanna og sækja um réttindi sem foreldrarnir höfðu ekki íhugað eða vissu ekki af: „Hún er 

búin að vera algjör engill í þessu fyrir okkur“ segir Hulda og Brynjar bætir við: 

Þau hafa í raun og veru verið bara svona, major key í öllu því [réttindamálum] fyrir 
okkur . . . hún [félagsráðgjafinn] hefur í raun og veru bara skammtað oní okkur öllu 
og tengt okkur við allt . . . já bara án hennar væri þetta bara allt annað. 

Aðstoð frá félagsráðgjafanum léttir heilmikið á Huldu og Brynjari og þau nefna að án hans 

myndu þau ekki vita hverju þau ættu rétt á. 

Kamilla er í sambandi við félagsráðgjafa hjá félagsþjónustu í þeirra hverfi og börnin 

hennar þrjú eru einnig með félagsráðgjafa í fyrra hverfi. Kamilla kynntist félagsráðgjafa 

hjá Stuðnings- og ráðgjafarteyminu á þessu ári en hún hafði verið hikandi að fara og var 

ekki viss hvaða tilgangi það myndi þjóna: „Ég upplifði smá eins og þetta væri enn einn 

staðurinn þar sem ég væri í rauninni bara að endurtaka [upplýsingar], þú ert í raun alltaf 

að tala um þetta, sem verður ótrúlega þreytandi.“ 

Upplifun hennar var frábrugðin því sem hún hafði gert ráð fyrir. Félagsráðgjafinn hjá 

Stuðnings- og ráðgjafarteyminu var búinn að hafa samband við félagsráðgjafa Kamillu svo 

hún þyrfti ekki að endurtaka sig og fannst henni það mjög þægilegt. Félagsráðgjafinn var 

búinn að setja sig inn í mál fjölskyldunnar, búinn að fara yfir þjónustuþarfir þeirra. Kamilla 

segir: „Mér fannst það mjög gagnlegt þegar ég fór núna . . . mér fannst svona, að hún væri 

einhvern veginn svona haukur í horni.“ 

Kamilla hafði áður upplifað óþægilega tilfinningu þegar hún óskaði eftir stuðningi eða 

þjónustu sem hún átti rétt á og fannst hún þurfa sannfæra viðkomandi um 

þjónustuþörfina. Henni finnst gott þegar félagsráðgjafinn upplýsti hana um öll hennar 

réttindi: „Að maður sé ekki alltaf sjálfur að finna út úr því, þegar það eru bara ákveðnir 

hlutir sem maður hefur rétt á í rauninni“. Kamilla segir um reynslu sína af þessum málum 

og mikilvægi þess að vera með góða aðstoð: 

Svo náttúrulega lærir maður bara inná það, hvernig þessi kerfi virka en það er 
ótrúlega erfitt hvað þú veist, tekur langan tíma bæði að læra það, en líka einmitt 
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svona . . . hvað er mikilvægt að hafa einhvern með sér í liði þannig séð, sem er innan 
kerfisins skilurðu, eins og félagsráðgjafa eða lækni eða eitthvað því annars ertu bara 
í einhveri hringiðju sko. 

Fanney hefur aðgang að félagsráðgjafa í þjónustumiðstöð í hverfinu en leitar oftar til 

Stuðnings- og ráðgjafarteymisins. Upplifun Fanneyjar af Stuðnings- og ráðgjafarteyminu 

er mjög góð: „Þær eru einhvern veginn miklu meira inni í hlutunum . . . þær einhvern 

veginn vita ógeðslega mikið.“ Starfsmenn teymisins hafa aðstoðað fjölskylduna meðal 

annars við samskipti við bæjarfélag þeirra vegna ýmiss konar þjónustu, vegna umsókna 

varðandi umönnunarbætur og hafa bent Fanneyju á gjaldfrjálsa sálfræðiþjónustu á 

vegum Umhyggju. Fanney segir þær vera ávallt til staðar: „Þær eru alltaf bara, þær senda 

manni reglulega skilaboð bara, heyrðu hæ, bara minna á okkur, getum við gert eitthvað.“ 

Birgitta minntist á að við greiningu á sjúkdóms barns hennar hafi fjölskyldan fengið 

aðstoð um leið. Þau fengu aðstoð félagsráðgjafa og aðstoð að Stuðnings- og 

ráðgjafarteymi Barnaspítalans. Birgitta lýsti því sem svo: „Þegar [barnið] greinist . . . fannst 

mér bara eiginlega við strax vera nokkurn veginn bara svona gripin . . . mér fannst það 

mjög, mjög gott.“ Foreldrarnir fengu einnig að tala við djákna á Barnaspítalanum og fengu 

tíma hjá sálfræðingi á vegum Umhyggju, félags langveikra barna. 

Ingi talar vel um Stuðnings- og ráðgjafarteymið en foreldrarnir hafa ekki þurft að leita 

oft til teymisins en vita til þess að þau geta alltaf leitað til þeirra ef eitthvað bjátar á. Meðal 

annars hafa þau fengið góða aðstoð varðandi upplýsingagjöf til starfsmanna leikskóla 

barnsins um sjúkdóm þess. Einnig hafa þau leitað til teymisins vegna  samskiptavanda 

vegna reglulegrar eftirfylgni og rannsókna á spítalanum. Ingi segir um samskiptavandann: 

„Þau ganga í málin fyrir mann . . . maður fékk stuðning frá þeim í að þú veist, einhvern 

veginn, að kippa þessu í liðinn sko.“ 

4.3.2 Þjónusta utan heilbrigðiskerfisins 
Flestir viðmælendur eiga barn á leikskólaaldri og bar öllum saman um að samskipti við 

leikskólann væru góð og jafnframt mikilvæg bæði börnum og foreldrum. Flestir 

foreldranna nýttu sér einnig þjónustu utan heilbrigðiskerfisins á borð við heimahjúkrun, 

stuðningsfjölskyldur og heimilisþrif. 



64 

Leikskólaþjónusta  

Barn Birgittu er á öðru aldursári og er í leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Birgittu finnst 

hafa gengið mjög vel í leikskólanum en barnið hennar greindist með sjúkdóminn eftir að 

leikskóladvöl hófst. Þegar veikindin komu upp funduðu foreldrarnir með starfsfólkinu á 

deildinni, útskýrðu sjúkdóminn fyrir þeim og kenndu þeim á hjálpartæki barnsins. 

Starfsfólkið er því vel upplýst um þarfir barnsins vegna sjúkdómsins og hefur Birgitta góða 

sögu að segja af leikskólanum: „Þetta hefur bara gengið rosalega vel, við erum alveg í 

skýjunum . . . [barnið] er bara með sitt starfsfólk [á deildinni] sem bara er alveg með þetta 

upp á 10.“ 

Barn Guðbjargar er í leikskóla og fékk forgang þangað inn vegna stuðningsþarfa. Í 

leikskólanum fer barnið í sjúkraþjálfun til að halda hreyfistyrk og fær einnig þjálfun í litlum 

hóp hjá þroskaþjálfa. Guðbjörg segir um leikskólann: „[Barnið] gæti ekki verið á betri stað, 

bara svona lítill kósý leikskóli og bara alveg já, dásamlegt sko þannig það er alveg bara, 

vel haldið utan um [barnið].“ 

Yngra barn Kamillu er í leikskóla og upplifun foreldranna af leikskólanum er mjög góð. 

Hlutfall fagfólks er hátt og samskiptin við starfsfólk eru sérstaklega góð. Barnið fær fullan 

stuðning í leikskólanum, bæði aðstoð við daglegar athafnir þegar við á og einnig eru 

starfsmenn ávallt til staðar og bregðast við ef eitthvað kemur upp á. Kamilla bætir við: 

„Það eru reglulegir teymisfundir, ég er ekki endilega að stýra . . . þetta utanumhald sem 

að kemur af frumkvæði [leikskólakennaranna], það er rosa gott í leikskólanum.“ 

Barn Huldu og Brynjars er ekki enn byrjuð í leikskóla en foreldrarnir hafa fengið 

vitneskju um að hún fái forgang í leikskóla við 13 mánaða aldur, ásamt því að fá stuðning 

með sér inn í leikskólann. Foreldrarnir eru meðvitaðir um að barnið verði mögulega ekki 

tilbúið að fara í leikskóla við 13 mánaða aldur og þá verður annað foreldrið með barnið 

heima. 

Fanney er ánægð með leikskólann sem börnin hennar eru í: „Þau eru yndisleg með 

börnin.“ Eldra barn hennar er með stuðning allan daginn í leikskólanum og fær þar að auki 

talþjálfun og sjúkraþjálfun í leikskólanum. Barnið fékk ekki forgang inn í leikskóla en var 

hluta úr degi í Rjóðrinu þangað til það fór í leikskóla. Vegna veikinda og aðstæðna eldra 

barns fékk yngra barn hennar forgang í leikskólann, án þess að þurfa sérþjónustu. 
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Barn Inga er í leikskóla en ekki var mælt með því að það færi til dagforeldra vegna 

sjúkdómsgreiningar svo það fékk forgang í leikskóla. Í leikskólanum var það í höndum 

foreldranna að fræða leikskólann um veikindi barnsins og þegar barnið fer á nýja deild 

þurfa foreldrarnir að fræða nýtt starfsfólk: „Þú ert svolítið þarna, þú þarft að taka ábyrgð 

á því, fræðslu og öllu þessu . . . þá bara hefst þetta aftur, við fræðum, sýnum þeim og 

kennum.“ 

Önnur þjónusta og stuðningur 

Þegar spurt var um stuðning inni á heimili viðmælenda nefndi Birgitta að þau hafa verið 

með heimahjúkrun og nýlega fengið stuðningsfjölskyldu. Fjölskyldan hefur ekki þurft 

mikið á heimahjúkruninni að halda nema þegar barnið er veikt. Hjá stuðningsfjölskyldu 

dvelur barnið í tvo sólarhringa í mánuði og er Birgitta þakklát fyrir þennan stuðning: 

Það er náttúrulega bara með svona lítið barn að stundum er maður mikið að vakna 
við [barnið] á nóttunni og svo virðist vera bara þegar [barnið] sefur [á nóttunni], þá 
er tækið að pípa, þannig að þetta er . . . alveg mjög kærkomið. 

Hulda og Brynjar fá heimahjúkrun ef þau þurfa á því að halda. Til dæmis er verið að vigta 

barnið, aðstoða foreldra við lítil verkefni og einnig hefur heimahjúkrunin verið tengiliður 

þeirra varðandi samskipti við spítalann og fyrirhugaðar aðgerðir. Foreldarnir hafa jákvæða 

reynslu af heimahjúkruninni og segja um hana: „Hún [heimahjúkrunin] er ný komin, 

byrjaði að koma til okkar fyrir svona mánuði, það er eiginlega búið að gerast mest þá . . . 

heimahjúkrun er alveg svona must sko.“ Að auki geta foreldrarnir sótt um að fá 

heimilisþrif en þeim finnst þau ekki þurfa á því að halda í augnablikinu: „Kannski ef það 

verður einhverntíma mikið álag, þá kannski nýtir maður sér það.“ Með hækkandi aldri er 

einnig mögulegt að barnið fái stuðningsfjölskyldu.  

Guðbjörg fær heimilisþrif á tveggja vikna fresti. Hún og barn hennar eru tvö í heimili 

og fyrst um sinn fannst Guðbjörgu ekki nauðsynlegt að fá heimilisþrif. Hún sinnti fyrst og 

fremst barninu og svo næst heimilinu eftir getu: „Svo var maður bara búinn . . . það var 

bara ekkert eftir.“ Hún gat ekki ímyndað sér hversu mikið þessi þjónusta hjálpaði til: „Og 

þvílíkt sem það létti undir og ég einmitt hugsaði bara, vá hvað þetta hefði komið sér vel 

bara þegar við komum heim af vökudeildinni.“ 

Fjölskylda Kamillu er með stuðningfjölskyldu og þau fá akstur fyrir elsta barn þeirra 

heim úr skólanum. Nýlega veiktist maður hennar af erfiðum sjúkdómi og sagði hún: 
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„Þannig ég var bara svona einkabílstjóri heimilisins, það er mikill munur [að fá akstur].“ 

Öll þrjú börn foreldranna hafa stuðningsfjölskyldu. Fjölskyldan hefur einnig verið með 

heimaþjónustu. Eldra barn Fanneyjar er með stuðningsfjölskyldu í fjóra sólarhringa á 

mánuði. Einnig hafa þau sótt um að fá heimilisþrif og eru með heimahjúkrun sem hefur 

gengið vel fyrir sig. 

Fjölskylda Inga hefur ekki viljað sækjast eftir auknum stuðningi fyrir barnið en 

aðspurður um hvort hann myndi vilja sækjast eftir því segir Ingi: Já . . . svo er alltaf einmitt 

spurning, hvað er það sem hérna, er hægt að fá sem kannski styður við að létta undir 

álaginu á fjölskyldunni.“ 

4.3.3 Sálfélagslegur stuðningur 
Viðmælendur greindu frá mikilvægi stuðnings frá maka, fjölskyldum, vinum og 

jafningjum. Flestir voru sammála um mikilvægi jafningjastuðnings. 

Birgitta minntist fyrst og fremst á stuðning frá fjölskyldum og maka. Bæði eiga þau 

stórar fjölskyldur sem þau eru í góðum tengslum við. Þau fundu strax fyrir miklum 

stuðningi í kjölfar sjúkdómsgreiningar barnsins. Hvað stuðning frá vinum varðar kom 

Birgittu á óvart hvaða vinir höfðu samband og voru til staðar og hverjir gerðu minna af 

því. Birgitta sýndi því skilning að erfitt getur verið að nálgast einhvern sem þú þekkir vel 

sem á erfitt og vera jafnvel hræddur um að trufla einstaklinginn: 

Þá voru vinir sem maður kannski hefði haldið að myndu heyra oftar í okkur, sem að 
gerðu það ekki og vinir sem maður hefði ekki endilega haldið að mundu standa manni 
næst, gerðu það svo . . . ég hugsa að það hafa allir verið í þeirri stöðu . . . þér finnst 
það erfitt, þú veist ekki hvernig þú átt að vera. 

Birgitta hefur nýtt sér stuðning frá Einstökum börnum þar sem um er að ræða 

foreldrahittinga. Birgitta er líka í ýmsum Facebook hópum þar sem hún fylgist vel með og 

tengir við upplifanir annarra. Hún finnur fyrir þörf fyrir að tala við aðra einstaklinga sem 

eru í svipuðum aðstæðum og hún og fjölskylda hennar, við aðra en til dæmis maka: 

Ég hef alveg mikla þörf fyrir að tala um þetta og tengja og . . . finna einhvern svona 
sem er, svona á svipuðum stað, af því stundum finnst manni eins og enginn átti sig á 
því, hvernig þetta er. 

Ingi hefur einnig gott stuðningsnet í kringum sig: „Hægt að treysta á ef eitthvað kemur 

upp á.“ Fjölskyldan leitast í jafningjastuðning til Einstakra barna og annarrar fjölskyldu 
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sem á barn með sama sjúkdóm: „Sem við höfum getað aðeins speglað okkur í sko, og 

öfugt“ segir Ingi. Inga finnst sem jafningjastuðningur sé frábrugðinn stuðningi sem kemur 

frá nákominni fjölskyldu og vinum sem ekki eru í sömu sporum og foreldrarnir. 

Hulda og Brynjar hafa sótt stuðning til einstaklinga sem voru í svipuðum sporum og 

þau, bæði hér á landi og erlendis í gegnum lokaða stuðningshópa á Facebook og hafa 

myndað nokkur sambönd við foreldra, bæði hér á landi og erlendis.  Fjölskyldan er einnig 

í stuðningsfélaginu Einstök börn og eru ánægð með að vera komin inn í félagið. Hulda og 

Brynjar eru mjög opin fyrir því að ræða um sjúkdómsgreiningu barnsins og þau hafa þegið 

alla hjálp og öll ráð hingað til og munu gera það um ókomna tíð, eins og Brynjar kemst að 

orði: „Ég held að það sé svona soldið, lykill að velgengni hjá þeim sem eru með börn sem, 

þurfa svona sér aðstoð, það er að vera opinn.“ 

Bæði fundu þau fyrir mikilvægi jafningjastuðnings og hafa mikið notað 

samfélagsmiðla til þess að tengja sig við fólk og það hefur hentað þeim mjög vel. Einnig 

hafa fjölskyldur og vinir sýnt þeim mikinn andlegan stuðning og hafa hjálpað til þegar þörf 

er á. Huldu og Brynjari finnst að tala við fólk í svipaðri aðstöðu gefa þeim töluvert, að tala 

við fólk sem hefur gengið í gegnum svipaðan atburð, fólk sem sýnir ekki vorkunn heldur 

deilir reynslu sinni og upplifun og veita gagnleg ráð. Stuðningur frá þeim sem ekki hafa 

gengið í gegnum það sem þau hafa upplifað finnst þeim stundum vera í átt við vorkunn, 

þó að stuðningur allra sé jafnframt mikilvægur. Brynjar segir: „Vorkunn er ekki beint 

stuðningur, það er bara svona andlegt faðmlag“. Hulda segir: 

Ég veit alveg að mamma mín vill skilja þetta en hún skilur ekki því hún hefur ekki lent 
í því, þú veist þau [aðrir] hafa bara ekki lent í áfallinu skilurðu . . . þau geta ekki sagt 
þetta verður allt í lagi, þau vita það ekki. 

Bæði Hulda og Brynjar skilja að þeirra nánustu viti oft ekki hvernig þau eigi að bregðast 

við og oft vilja þau frekar tala um eitthvað annað en veikindi barnsins: „Á tímabili þurftum 

við að vera bara „hey, heyrðu nú ætlum við ekki að ræða um langveik börn“ skilurðu í 

þessu matarboði.“ 

Guðbjörg hefur gott stuðningsnet frá fjölskyldu og vinum. Hún og barnsfaðir hennar 

búa ekki saman en hafa stutt hvort annað frá fæðingu barnsins. Móðir og systir 

Guðbjargar hafa verið hennar helstu stuðningsaðilar. Ásamt fjölskyldu á hún nokkra nána 

vini sem hún getur leitað til:  
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Svona með betri vinkonum, og þær eiga mann og börn og svoleiðis sem maður hefur 
getað bara, rætt við og spjallað . . . þeir eru svona mínir makar sem að, maður þarf 
að fá útrás ef að, þannig séð ef maður þarf eitthvað að pústa og svoleiðis.  

Guðbjörg er einnig í samskiptum við tvær konur í hennar bæjarfélagi sem eru í svipuðum 

sporum og hún.  

Þannig að við höfum svona . . . við erum alveg duglegar að bara hittast og einmitt 
spjalla, pústa . . . við erum alveg með ólík sem sagt, eða þú veist, heilkenni og 
sjúkdóma og svoleiðis hjá hérna, börnunum, allar með [börn] á mismunandi aldri.  

Fanney segir að stuðningur frá fjölskyldunni hafi verið góður en félagslegur stuðningur frá 

vinum hefur verið aðeins minni: „Bara eftir veikindi þá erum við í rauninni . . . maður er 

hættur að geta farið jafn mikið út.“ Fanney er í reglulegum samskiptum við tvær 

fjölskyldur sem eru í svipaðri stöðu og hún. Annarri fjölskyldunni kynntist hún í gegnum 

hóp á Facebook en fjölskyldan á barn með sama sjaldgæfa sjúkdóm og yngra barn 

Fanneyjar. Fanney kynntist hinni fjölskyldunni í gegnum sameiginlega vini.
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5 Umræða 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun og kenningar. Leitast verður eftir því að svara rannsóknarspurningum sem eru: 

Hvaða helstu þætti hefur þú tekist á við sem foreldri langveiks barns? og Hvaða helsta þjónusta 

og stuðningur hefur staðið þér til boða? Helstu niðurstöðum er skipt niður í tvo kafla. Fyrri 

kaflinn snýr að þeim þáttum og áskorunum sem viðmælendur hafa tekist á við sem foreldrar 

langveikra barna og seinni kaflinn snýr að þjónustu og stuðningi sem hefur staðið 

viðmælendum til boða. 

5.1 Upplifanir foreldra langveikra barna 
Eins og áður hefur komið fram er um mjög sjaldgæfa sjúkdóma að ræða og niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að umönnunarþarfir barna voru mjög mismunandi. Allir viðmælendur 

áttu það sammerkt að umönnunarþarfir voru umtalsverðar og einnig ef barn veiktist aukalega, 

til dæmis fékk sýkingar, pestir eða almenn veikindi, þá jók það á álag innan fjölskyldunnar. 

Niðurstöður Huldu Sólrúnar Guðmundsdóttur (2004) greindu frá því að áhrif þess að eiga 

langveikt barn snerti nær allt fjölskyldulíf. Skoða má breytingar innan fjölskyldukerfis sem 

verða þegar meðlimur innan fjölskyldunnar veikist. Óstöðugleiki getur myndast í öllum kerfum 

(Nichols og Davis, 2017; Vigdís Jónsdóttir, 2016) og fjölskyldur og foreldrar langveikra barna 

geta þurft á aðstoð að halda til þess að takast á við þessar breytingar. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Cohn o.fl. (2020) upplifa foreldrar langveikra barna 

lakari andlega heilsu og lakari lífsgæði samanborið við foreldra heilbrigðra barna. Helstu 

einkenni eru kvíða- og þunglyndiseinkenni ásamt tilfinningalegri og fjárhagslegri byrði. Allir 

viðmælendur upplifðu einhvers konar álag, bæði fyrir og eftir sjúkdómsgreiningu barns þeirra. 

Algengt var að viðmælendur upplifðu andlegt og líkamlegt álag, streitu og kvíða, álag á 

fjölskylduna í heild ásamt áfalli við sjúkdómsgreiningu barnanna. Sumum kom 

sjúkdómsgreining á óvart á meðan aðrir foreldrar vissu um vandamál á meðgöngu. Nokkrir 

viðmælendur lýstu upplifun sinni fyrir greiningu og við sjúkdómsgreiningu sem þungu tímabili 

sem einkenndist af álagi og streitu og erfiðleikum með að borða og sofa. Jafnframt upplifðu 

foreldrar létti þegar sjúkdómsgreining kom í ljós en þá hófst ferlið fyrir alvöru, óvissan var búin 

og gátu foreldrarnir einbeitt sér að núverandi þörfum barnsins. Í öllum tilvikum breytti 

sjúkdómsgreining lífi fjölskyldnanna umtalsvert. 
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Ummönnunarþarfir voru allt frá því að snúast um lyfjagjafir á réttum tíma og upp í það að 

vera sólarhringsumönnun. Innlagnir á spítala, bæði reglulegar og óvæntar, var stór 

álagsþáttur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Javalkar o.fl. (2017) er fjöldi lyfjagjafa og 

tíðar læknisheimsóknir og heimsóknir á bráðamóttöku ávísun á aukið álag á umönnunaraðila. 

Meirihluti foreldra greindu frá krefjandi og viðvarandi umönnun en mikilvægt var að halda 

góðri rútínu svo barninu liði vel. 

Tveir viðmælendur minntust á að eftir sjúkdómsgreiningu tók við sorgarferli og að þurfa 

að kveðja það líf sem þeir höfðu séð fyrir sér. Lýsing þeirra er í samræmi við rannsókn Coughlin 

og Sethares (2017) sem greindi frá sorgarupplifun mæðra og feðra í kjölfar veikinda og 

sjúkdómsgreininga barna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar greindi einnig frá því að mæður 

voru líklegri en feður til þess að upplifa varanlegri sorg. Báðir viðmælendur upplifðu sorg eftir 

sjúkdómsgreiningu og í frásögn þeirra var ekki munur á sorgarupplifun þeirra beggja.  

Samkvæmt Kreppukenningu Cullbergs er talað um fjögur stig og eftir viðtöl við 

viðmælendur er nokkuð ljóst að þeir eru allir á fjórða og lokastigi kenningarinnar. Þeir hafa 

lært að lifa í sátt við það áfall sem þeir hafa upplifað sem hverfur þó aldrei eða gleymist og 

verður hluti af lífsreynslu þeirra út ævina (Cullberg, 1990). Frásagnir viðmælenda sýndu einnig 

upplifun þeirra af öðrum stigum kenningarinnar. Margir viðmælendur greindu frá einkennum 

eins og á fyrsta og öðru stigi kenningarinnar, loststigi og viðbragðsstigi. Viðmælendur töluðu 

um áfall við að fá sjúkdómsgreiningu, margir upplifðu álag, streitu, mikið áreiti og 

árásarástand. Eftir að sjúkdómsgreining var komin í ljós fóru viðmælendur að einbeita sér að 

því að takast á við greininguna, samanborið við þriðja stig kenningarinnar, úrvinnslustig. 

Einstaklingar á því stigi reyna að aðlaga sig að aðstæðum eftir áfall og með tímanum verður 

það ekki eins óyfirstíganlegt (Cullberg, 1990). 

Auk andlegs álags greindu foreldrar frá fjárhagslegum erfiðleikum. Samkvæmt 

niðurstöðum Huldu Sólrúnar Guðmundsdóttur (2004) var hátt upp í helmingur foreldra sem 

greindi frá miklum eða mjög miklum fjárhagslegum áhrifum í kjölfar veikinda barna. Meirihluti 

foreldra í þessari rannsókn greindu frá auknum útgjöldum og einhverjir urðu fyrir tekjumissi. 

Meðal algengustu útgjalda voru lyfjakaup, sjúkraþjálfun, hjálpartæki og aukahlutir vegna 

hjálpartækja. Nokkrir viðmælendur greindu frá tekjumissi í kjölfar veikinda barna og 

umönnunarþarfa en í einhverjum tilvikum gátu báðir foreldrar ekki verið í fullu starfi. Óvissa 

var með útgjöld vegna þess. Flestir foreldrar fengu stuðning að einhverju leyti, til dæmis lengra 
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fæðingarorlof, umönnunargreiðslur, örorkulífeyrir og sjúkradagpeninga sem var þó í mörgum 

tilfellum ekki nóg. Sammæli eru með fræðilegu efni og niðurstöðum þessarar rannsóknar 

vegna fjárhagslegrar byrði en mikil umönnun barna, vinnutap og kostnaður vegna 

nauðsynlegra hjálpartækja auka álag á umönnunaraðila (Khanna o.fl., 2015; Medway o.fl., 

2015). Veikindaréttur margra foreldra var uppurinn, bæði þeirra veikindaréttur og 

veikindaréttur vegna barns sem jók álag á fjölskylduna. Hér má einnig skoða áhrif innan 

lýðkerfis samkvæmt Vistfræðikenningu Bronfenbrenners. Foreldrar langveikra barna geta átt 

erfitt með að sinna vinnu sinni vegna umönnunarþarfa og spítalainnlagna barna þeirra en með 

auknum rétti til veikindaleyfis má mæta þörfum foreldra langveikra barna og auka vellíðan 

(Berk, 2013). 

Fjölskyldur sem aðlaga sig vel að krefjandi aðstæðum búa yfir meiri seiglu og styrk til þess 

að takst á við óvissu og álag, samkvæmt rannsókn Dong o.fl. (2021). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að foreldrarnir hafa tekist vel á við sjúkdómsgreiningar barna sinna, 

þrátt fyrir að upplifa óvissu og álag. Margir foreldrar tókust strax á við áhyggjur og áskoranir í 

kjölfar greiningar en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Smith o.fl. (2013) eiga foreldrar 

auðveldara með að takast á við ýmis áföll og aðlaga sig betur að aðstæðum og erfiðum 

tilfinningum ef þau takast strax á við áskoranir sjúkdómsgreiningar. Það getur tekið tíma að 

aðlagast nýjum hlutverkum og það gerist ekki um leið, eins og viðmælendur sjálfir upplifðu. 

Vistfræðileg umskipti eru mikilvæg tímamót í lífi og þroska einstaklinga þar sem nærkerfi hans 

breytast og aðlagast þarf nýjum hlutverkum og láta af þeim fyrri, samkvæmt 

Vistfræðikenningu Bronfenbrenners (Berk, 2013). Nærkefi viðmælendanna hafa tekið miklum 

breytingum eftir sjúkdómsgreiningu barna og takast foreldrarnir vel á við það verkefni. 

Þrátt fyrir erfiðleika og álag innan fjölskyldna áttu viðmælendur það sameiginlegt að horfa 

með bjartsýni fram á veginn. Þeir einbeita sér að núverandi þörfum barnanna heldur en að 

ímynda sér hvað gæti orðið. Foreldrarnir eru að glíma við margt sem fáir hafa glímt við, það 

eru fáir í sömu aðstæðum og þeir og er það ákveðin áskorun. Þrátt fyrir erfiðleika og mikla 

umönnun voru viðmælendur ekki mikið að mikla fyrir sér aðstæður heldur tókust þeir á við 

verkefnin í foreldrahlutverkinu af æðruleysi. 

5.2 Þjónusta og stuðningur fyrir foreldra langveikra barna 
Mikilvægt er að veita foreldrum langveikra barna persónulega þjónustu og stuðning og tryggja 

þeim greiðan aðgang að þeim stuðningi í nærumhverfi og samfélagi, til þess að takast á við 
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álagsþætti sem geta fylgt sjúkdómsgreiningu barna (Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, 2004; 

Velferðarráðuneytið, 2016).  

Viðmælendur voru misánægðir með þjónustu og samskipti innan heilbrigðiskerfisins og 

ekki var sammerkt hjá öllum að þjónustan innan veggja sjúkrahúss væru góð. Auðveldara var 

að nálgast þjónustu ef greining kom fljótt. Í einhverjum tilfellum voru greiningar margar og 

lengi reyndist að fá staðfesta sjúkdómsgreiningu. Viðmælendur töluðu sumir um að hafa verið 

„gripnir“ um leið og staðfest sjúkdómsgreining kom. Samskipti við lækna var mismunandi milli 

viðmælenda. Stundum skorti upp á að læknateymi væru að vinna saman, upplýsingagjöf var 

slök og foreldrarnir þurftu sjálfir að leita til læknanna eða ýta á eftir upplýsingum. Algengt var 

að viðmælendur höfðu góða sögu að segja af vökudeild. Einhverjum foreldrum fannst minna 

upplýsingaflæði á barnadeild, minni samskipti og litlar útskýringar að fá. Einhverjum fannst 

mikilvægt að samþætta þjónustu betur á spítalanum, milli annars vegar vökudeildar og 

barnadeildar og hins vegar bráðamóttöku. Í fljótu bragði má sjá að gera má betur varðandi 

samskipti og þjónustu innan spítala. Mikilvægt er að varpa því fram að vegna sjaldgæfi 

sjúkdómanna er heilbrigðiskerfið ef til vill ekki með nægilega þekkingu eða lausnir til þess að 

mæta þörfum barna og fjölskyldna, eins og utan í heimi. 

Miðað við frásagnir viðmælenda um upplifun sína af heilbrigðiskerfinu, þá er þáttur 

Stuðnings- og ráðgjafarteymisins verulega stór. Mikilvægt er að hafa teymi til staðar sem 

grípur foreldra um leið. Niðurstöður Steinunnar Bergmann (2018) greina frá mikilvægi 

aðgengis að þjónustu og stuðningi og erfitt getur verið fyrir foreldra að nálgast þjónustu og 

stuðning í nærumhverfi þeirra. Getur það leitt til þess að foreldrar leiti seint eftir aðstoð. 

Aðkoma teymisins hefur gert foreldrum auðveldara fyrir að leita réttinda sinna og fá viðeigandi 

þjónustu og stuðning. 

Teymið hjálpaði foreldrunum hvað mest og höfðu allir góða sögu að segja af því. Mikilvægi 

þessar teymis er óumdeilanlegur vegna þess hvað foreldrarnir höfðu góða sögu að segja og 

hversu margir höfðu reynslu af öðrum stuðningi áður. Teymið veitir klárlega meiri stuðning en 

minni og vegur þungt í vellíðan allrar fjölskyldunnar. Enginn vafi er um að foreldrar langveikra 

barna eiga hauk í horni í teyminu sem aðstoðar við marga þætti sem skipta máli. Þjónustan er 

foreldrunum mikilvæg og flestir leituðu til teymisins. Samkvæmt viðmælendum veitti teymið 

þeim stuðning og þjónustu vegna meðal annars réttindamála, samskipta við bæjarfélag og 

ýmiss konar þjónustu og veittu einnig aðstoð við umsóknir. Mörgum fannst aðstoðin létta 
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mikið á þeim og einhverjir töldu teymið vera þeim lífsnauðsynlegt. Samkvæmt niðurstöðum 

er þessi stuðningur gríðarlega mikilvægur og áríðandi að hafa einhvern sem er fljótur á staðinn 

til að veita aðstoð. Meðal niðurstaðna rannsóknar Wright-Sexton (2020) var fjallað um 

mikilvægi félagslegs stuðnings frá starfsfólki sjúkrahúss. Foreldrar í þeirri rannsókn greindu frá 

góðum tengslum við starfsfólk sjúkrahúss eftir langvarandi innlagnir barna þeirra. Margt er 

sameiginlegt á milli þeirra niðurstaðna og frásögnum viðmælenda um mikilvægi þjónustu 

starfsfólks á spítala. Samkvæmt niðurstöðum Dong o.fl. (2021) gegna heilbrigðisstarfsmenn 

mikilvægu hlutverki í að koma auga á erfiðleika sem fjölskyldur og foreldrar langveikra barna 

glíma við og geta með því gripið snemma inn í til að takast á við erfiðleikana með því að styrkja 

seiglu og bjargir. Einnig geta félagsráðgjafar gegnt mikilvægu hlutverki í samskiptum við 

þjónustu- og stuðningsaðila (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2006; Steinunn Bergmann, 2018) og 

veita persónulegan stuðning. Í ljósi þetta skiptir Stuðnings- og ráðgjafarteymið miklu máli fyrir 

foreldra langveikra barna. 

Samskipti við leikskóla var mikilvæg samkvæmt öllum viðmælendum. Samskipti við 

starfsfólk voru góð og þau vel upplýst um sjúkdóm og umönnun barns og vel haldið utan um 

barnið. Mörg barnanna fengu aðstoð í leikskólanum á borð við stuðningsaðila, sjúkraþjálfun 

og talþjálfun. Mikilvægt var fyrir foreldrana að vera í góðum samskiptum við leikskólann. 

Leikskólaþjónusta er hluti af óformlegum og formlegum aðstæðum innan stofnanakerfis sem 

hefur áhrif á nánasta umhverfi einstaklings, samkvæmt Vistfræðikenningu Bronfenbrenners 

(Berk, 2013; Bronfenbrenner, 1980). Góð samskipti foreldra við leikskóla barnanna skiptir 

þeim verulegu máli og hefur áhrif á heildarkerfi viðmælendanna. Önnur þjónusta utan 

heilbrigðiskerfisins, á borð við heimahjúkrun, stuðningsfjölskyldu og akstursþjónustu, var 

mikilvæg foreldrunum og hjálpaði þeim mikið. 

Stuðningur fjölskyldu, vina og jafningja getur dregið úr neikvæðum áhrifum og álagi sem 

fylgir því að hugsa um langveikt barn, ásamt því að stuðla að góðri heilsu (Hulda Sólrún 

Guðmundsdóttir, 2004; Toledano-Toledano og Domínguez-Guedea, 2019). Viðmælendur voru 

allir sammála um mikilvægi stuðnings frá fjölskyldum, maka og vinum í kjölfar 

sjúkdómsgreiningar barna og staðfestir það niðurstöður fyrri rannsókna.  

Jafningjastuðningur var ekki síður mikilvægur. Niðurstöður fyrri rannsókna greina frá 

mikilvægi stuðnings frá öðrum foreldrum sem eiga langveikt barn (Toledano-Toledano og 

Domínguez-Guedea, 2019; Wright-Sexton o.fl., 2020). Flestir viðmælendur fundu fyrir góðum 
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jafningjastuðningi en einhverjum fannst þeir ekki þurfa á honum að halda. Þeir viðmælendur 

sem töluðu um mikilvægi jafningjastuðnings sögðu að sá stuðningur gæfi þeim meira og þeir 

gátu speglað sig í hinni manneskjunni sem er að ganga í gegnum það sama. Þessar niðurstöður 

koma heim og saman við niðurstöður rannsóknar Shilling o.fl. (2013) þar sem fram kom 

ávinningur af jafningjastuðningi. Foreldrum fannst þeir tilheyra og fannst þeir læra af reynslu 

annarra og var stuðningurinn hughreystandi og valdeflandi. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu einnig í ljós að ekki hefðu allir foreldrar fundið þörf fyrir jafningjastuðningi.  

Algengt var að viðmælendur notuðu samfélagsmiðla til þess að sækjast eftir stuðningi og 

allra helst jafningjastuðningi. Þeir viðmælendur sem sóttust eftir stuðningi í gegnum 

samfélagsmiðla voru sammála um hjálpsemi og mikilvægi stuðningsins. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við rannsókn Adelman o.fl. (2014) sem greindi frá hagnýtum leiðum til að draga úr 

álagi á umönnunaraðila. Ein leiðin var að nota tækni sem stuðningsúrræði, meðal annars með 

því að nálgast annað fólk í svipaðri stöðu í gegnum samfélagsmiðla, ásamt ýmiss konar 

stuðningshópa. Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að geta tala við einhvern 

sem skilur þeirra aðstöðu og hefur gengið í gegnum álíka hluti. 

5.3 Lokaorð 
Leitast var eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvaða helstu þætti hefur þú 

tekist á við sem foreldri langveiks barns? og Hvaða helsta þjónusta og stuðningur hefur staðið 

þér til boða? Niðurstöður sýna að foreldrar langveikra barna takast á við margskonar erfiðleika 

og óvissu í kjölfar sjúkdómsgreiningar barna, á borð við streitu, kvíða og fjárhagslega byrði. 

Umönnunarþarfir barnanna eru miklar og verkefni foreldra sömuleiðis, sem enn er ekki lokið. 

Ferlið er langt og getur verið að hefjast frá fæðingu barns og getur staðið út alla þeirra ævi. Að 

fá staðfesta sjúkdómsgreiningu og fá viðeigandi læknisþjónustu er aðeins upphafið. Það sem 

fylgir á eftir er jafn mikilvægt, til dæmis að leita réttinda sinna, fá viðeigandi þjónustu, fylgjast 

með líðan barna og foreldra, veita sálfélagslega hjálp og stuðning í öllu ferlinu.  

Það sem vegur hvað mest varðandi stuðnings- og þjónustuþörf er jafningjastuðningur og 

þjónusta Stuðnings- og ráðgjafarteymisins. Með jafningjastuðningi eru foreldrarnir að fá 

vitneskju frá öðrum foreldrum í svipaðri stöðu á jafningjagrundvelli. Stuðnings- og 

ráðgjafarteymið er klárlega einn stærsti þátturinn í lífi þessara foreldra, fyrir utan 

læknisþjónustu. Með teyminu er hægt að létta á lífi fjölskyldunnar, veita aðstoð og stuðning 

eins og þörf þykir hjá hverjum og einum.  
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Þrátt fyrir alla þá erfiðleika sem foreldrar hafa upplifa í gegnum veikindi barna þeirra má 

finna fyrir miklu æðruleysi. Það er ákveðið áfall fyrir foreldrana að fá sjúkdómsgreiningu 

barnsins og margir þeirra þekkja ekkert annað. Foreldrarnir takast á við ný verkefni og óljósar 

aðstæður með mikilvægri aðstoð, stuðningi og þjónustu í umhverfi þeirra. Aðdáunarvert er að 

sjá hvernig foreldrarnir hafa tekist á við þær breytingar sem verða á lífi fjölskyldunnar í heild 

og það kemur börnum þeirra sannarlega til góðs að eiga góða foreldra sem hugsa fyrst og 

fremst um þeirra hag og þarfir.  

Í lokin mætti nefna að efni þetta er umfangsmikið og hægt að skoða það á ýmsa vegu og 

á ítarlegri hátt en það væri efni í mun stærri rannsókn. Taka mætti fleiri viðtöl við foreldra 

langveikra barna til að fá enn betri mynd af efninu. Með fleiri viðmælendum væri hægt að 

skoða betur mun kynjanna og bera saman viðmælendur utan og innan höfuðborgarsvæðisins. 

Einnig væri áhugavert að rannsaka áhrif á systkini langveikra barna. Þau verkefni bíða betri 

tíma. 

Ósk rannsakanda er að niðurstöður þessar rannsóknar muni nýtast hverjum þeim sem 

vinnur með langveikum börnum, foreldrum og fjölskyldum þeirra á einn eða annan hátt. 

Mikilvægt er að veita þessum hópi persónulegan stuðning og þjónustu sem miðar að því að 

létta undir álagi á foreldra.     

 

 

____________________________________ 

Heiðrún Ósk Sigurðardóttitr 
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Viðauki 1 – Leyfi Vísindarannsóknanefndar Landspítala 
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Viðauki 2 – Leyfi Siðanefndar Landspítala 
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Viðauki 3 – Kynningarbréf  



87 

 

  



88 

Viðauki 4 – Upplýst samþykki  

 



89 

 

  



90 

Viðauki 5 – Samstarfsyfirlýsing 

 


