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Ágrip 

Í lok árs 2019 skall á heimsfaraldur vegna hinnar bráðsmitandi veiru sem veldur COVID-19 

sjúkdómnum. Komið var á samkomubanni á Íslandi í mars 2020 sem varð til þess að fólk 

þurfti að aðlagast breyttum aðstæðum í samfélaginu. Margir þurftu að vinna og stunda skóla 

rafrænt og auk þess féllu meðal annars viðburðir, tómstundir og æfingar niður. Fólk upplifði 

félagslega einangrun og einmanaleika í ríkara mæli.  

Sú rannsókn sem fjallað verður um hér fyrir neðan beinir sjónum sínum að áhrifum COVID-19 

á félagslíf fatlaðra ungmenna á aldrinum 20-30 ára. Rannsóknin er eigindleg 

rannsóknaritgerð. Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga sem eru með þroskahömlun á 

aldrinum 20-30 ára, náinn aðstandenda og forstöðumann búsetuþjónustu. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á líðan, atvinnuþátttöku, tómstundir, áhugamál og viðburði 

fatlaðs fólks á tímum COVID-19 með félagslíf þeirra í huga. Auk þess er áhersla lögð á að læra 

af fyrri reynslu þegar kemur að því að draga úr félagslegri einangrun fatlaðs fólks vegna 

óvæntra aðstæðna.  

Í ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif COVID-19 á 

félagslíf fatlaðra ungmenna á aldrinum 20-30 ára. 

Fatlað fólk er gjarnan í viðkvæmari stöðu en ófatlað fólk, en það þarf oft að stóla á 

utanaðkomandi aðila og aðra þætti í sínu lífi til að halda uppi félagslífi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fatlað fólk þurfti að sætta sig við skerta 

þjónustu í samkomubanninu og þá um leið urðu tækifærin á að eiga félagslíf enn færri. 

Tæknin var lítið sem ekkert notuð í þeim tilgangi að efla félagslíf og félagsleg tengsl. Hræðsla, 

undirliggjandi sjúkdómar og skilningsleysi á aðstæðum varð til þess að fólk upplifði 

félagslegra einangrun og einmanaleika.  
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Formáli 

Hin róttæka breyting á lífi fólks vegna COVID-19 heimsfaraldursins hefur fangað athygli mína. 

Starf mitt í búsetuþjónustu við upphaf faraldursins kveikti áhuga minn á félagslegum áhrifum 

á fatlað fólk vegna samkomubannsins og er ástæðan fyrir vali viðfangsefnis þessarar 

lokaritgerðar.  

Ég vil þakka móður minni, Gunnhildi Björnsdóttur fyrir yfirferð verkefnisins og stuðning við 

skrifin. Auk þess vil ég þakka Helga Arnari Jónssyni, Óliver Mána Helgasyni og Ásthildi Ylvu 

Helgadóttur fyrir umburðarlyndi og þolinmæði á meðan verkefnavinnunni stóð. 

 

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

Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur) Ég hef gætt 

viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og 

túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. Reglna fyrir 

Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Í upphafi árs 2020 gjörbreyttist daglegt líf margra að sökum heimsfaraldurs COVID-19. 

Samkomubann var sett á laggirnar í mars 2020 sem hafði áhrif á nánast öll svið samfélagsins. 

Fólk þurfti að vera lausnamiðað og vinna hratt við að endurskipuleggja daglegt líf svo 

samfélagið gæti gengið upp á sem eðlilegastan hátt. Stór hópur fólks stundaði sína vinnu 

heima í gegnum internetið. Viðburðir og skipulagt félagstarf féll niður sem um leið hafði áhrif 

á félagslega virkni fólks. Auk þess féll skólahald niður að einhverju leyti.  

Eflaust hefur verið misjafnt hvernig fólk brást við þessum breytingum og hversu mikil áhrif 

þær höfðu á félagsleg tengsl fólks. Ætla má að fólk sem tilheyrir jaðarsettum hópum hefur 

jafnvel átt erfiðara með þær breytingar sem áttu sér stað tengdar samkomutakmörkunum. 

Algengt er að mikið af daglegum athöfnum fólks með þroskahömlun séu ekki í þeirra 

höndum og undir þeirra stjórn. Það þarf gjarnan stuðning við að sinna athöfnum daglegs lífs 

og öðru sem lífið hefur upp á að bjóða. Lokanir voru á vinnustöðum, skipulögðu félagsstarfi, 

tómstundum, æfingum og dagvistunum sem ætlað er fötluðu fólki. Því má vænta þess að 

óhjákvæmilega varð félagslíf þeirra minna en áður (Shakespeare o.fl., 2021). Það liggur í 

augum uppi að sérstaklega hefði þurft að huga að félagslífi og félagslegum tengslum þessara 

einstaklinga á meðan fólk gat ekki lifað sínu eðlilega lífi, en í samningi Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að fatlað fólk á að fá þá þjónustu sem gerir því kleift að 

geta lifað í samfélaginu án aðgreiningar til að koma í veg fyrir einangrun og aðskilnað (9. 

grein/2007). 

Félagsleg samskipti eru mikilvæg fyrir andlega líðan fólks. Algengt er að fólk með 

þroskahömlun eigi í erfiðleikum með að mynda félagsleg tengsl og gjarnan eru þau þá 

aðallega við launað starfsfólk eða fjölskyldu (Shakespeare o.fl., 2021). Því er hægt að álykta 

að með skertri þjónustu hafi fatlað fólk upplifað félagslega einangrun.  

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á líðan, atvinnuþátttöku, tómstundir, áhugamál 

og viðburði fatlaðs fólks á tímum COVID-19 með félagslíf þeirra í huga. Auk þess er áhersla 

lögð á að læra af fyrri reynslu þegar kemur að því að draga úr félagslegri einangrun fatlaðs 

fólks vegna óvæntra aðstæðna. Svarað verður rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif 

COVID-19 á félagslíf fatlaðra ungmenna á aldrinum 20-30 ára. 
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2 Saga fatlaðs fólks á Íslandi 

Ástæður fötlunar eru óteljandi og orðið fötlun hefur víðtæka merkingu. Fötlun er skilgreind 

samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir,  sem 

afleiðing skerðinga og hindrana sem verða til í samspili skerðingar, umhverfis og viðhorfa 

sem hindra samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Skerðingin er langvarandi og hindranirnar 

verða til þess að fólki verði mismunað vegna líkamlegrar, vitsmunalegrar eða geðrænnar 

skerðingar eða skertrar skynjunar (nr. 1/2018). Fólk ýmist fæðist með fötlun af einhverju 

tagi, en flestir fatlast síðar á ævinni til dæmis í kjölfar sjúkdóma eða slysa. Því kemur fötlun 

öllum við. Fötlun getur verið varanleg eða tímabundin, hún getur verið sýnileg eða ósýnileg. 

Þrátt fyrir að um stóran hóp sé að ræða er fatlað fólk jaðarsett í samfélaginu (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013).   

Samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir er fötlun 

skilgreind sem afleiðing skerðinga og hindrana. Fötlun verður til í samspili fólks með 

skerðingar, umhverfis og viðhorfa sem hindra fulla samfélagsþátttöku þeirra til jafns við 

aðra. Skerðingarnar eru langvarandi og hindranirnar valda mismunun vegna líkamlegrar, 

vitsmunalegrar eða skertrar skynjunar (nr. 2/2018). 

Tækifæri fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi og aðgengi að samfélagslegri þátttöku hafa 

verið takmörkuð. Sagan sýnir okkur að fatlað fólk hefur ekki fengið að njóta mannréttinda, 

mannlegrar reisnar og borgaralegra réttinda til fulls. Það hefur þurft að lifa við ofbeldi, kúgun 

og samfélagslega hindrana á mörgum sviðum.  Auk þess hefur þessi hópur upplifað 

niðurlægingu, valdaleysi og auknar líkur eru á fátækt. Þetta er allt partur af rótgróinni 

menningu sem hefur viðgengist í fjölda ára og áratuga. Þessar hugmyndir koma frá 

læknisfræðilegum skilgreiningum á fötlun, en sá skilningur hefur verið ríkjandi í vestrænum 

heimi stærsta hluta 20. aldar (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). Þessi 

skilningur leggur áherslu á líkama og skerðingu fatlaðs fólks. Litið er á fatlað fólk sem 

sjúklinga sem þarf á læknisaðstoð að halda (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Í 

kringum 1970 fór fatlað fólk að mótmæla þessum hugmyndum og um leið móta félagslegan 

skilning á fötlun. Það skilgreindi fötlun upp á nýtt á þann hátt að það væri ekki skerðingin, 

heldur hindranirnar sem fatlað fólk verður fyrir sem leiðir af sér fötlun (Sigrún Þ. 

Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015).  
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Hugmyndafræðin um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku fatlaðs fólks kom til Íslands um 1970 

og leiddi til breytinga á þjónustu við fatlað fólk. Hugmyndafræðin gengur út á að fatlað fólk á 

rétt á að lifa eins eðlilegu lífi og unnt er, búa við eðlilegar aðstæður og taka þátt í 

samfélaginu til jafns við aðra. Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf byggir á að fatlað fólk njóti 

sömu virðingar í samfélaginu og aðrir og fái að haga lífi sínu eins og það vill. Þá er áhersla 

lögð á að fatlað fólk fái að taka ákvarðanir sjálft tengdar sínu lífi og stjórnað sinni þjónustu, 

valið sjálft búsetu og með hverjum það vill búa (Sigrún Þ. Broddadóttir og Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2015).  

Árið 2007 undirrituðu íslensk stjórnvöld samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og fullgiltu hann árið 2016. Enn er beðið eftir löggildingu samningsins, en lögfesting 

hans mun tryggja að fatlað fólk geti byggt rétt sinn á samningnum með beinum hætti. Það 

yrði mikilvægur liður fyrir réttindabaráttu fatlaðs fólks og veruleg réttarbót (Öryrkjabandalag 

Íslands, e.d.). Samningurinn byggir á mannréttindaskilningi á fötlun, en lykilhugtök 

skilningsins eru virðing, mannréttindi og jafnréttindi. Þá er litið á fatlað fólk sem eðlilegan 

fjölbreytileika í samfélaginu (Sigrún Þ. Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). Allir 

einstaklingar eiga að vera jafnir fyrir lögum, en með samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks eru aðildaríkin að viðurkenna það, að fatlað fólk hafi ekki fengið 

tækifæri til jafns við aðra í gegnum tíðina og um leið að lofa bættum hag og rétti gagnvart 

þeim (Öryrkjabandalag Íslands, e.d.). Í 3.gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (3. grein/2007) er um almennar meginreglur samningsins, en þær eru m.a. 

eftirfarandi; Virðing fyrir meðfæddri gjöfgi, sjálfstæði einstaklinga, frelsi til ákvörðunartöku, 

bann við mismunun, virk þátttaka í samfélaginu án aðgreiningar, virðing fyrir því að allir séu 

ólíkir og viðurkenning á mannlegri fjölbreytni og mannlegu eðli, jöfnum tækifærum og 

aðgengi.  

Líkt og fram hefur komið hefur fatlað fólk ekki hlotið réttindi og virðingu til jafns við aðra. Því 

er hægt að álykta að brotið hafi verið á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir á tímum 

COVID-19 heimsfaraldursins. 
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3 COVID-19 

Hinn bráðsmitandi kórónuveirusjúkdómur (COVID-19) ruddi sér til rúms lok árs 2019 og 

dreifði sér um allan heim í byrjun árs 2020. Til að bregðast við því fóru lönd um allan heim að 

innleiða ráðstafanir til þess að takast á við heimsfaraldurinn og þær afleiðingar sem honum 

fylgdu (Mladenov og Brennan, 2021). 

Kórónuveiran er smitsjúkdómur sem kemur að völdum SARS-CoV-2 vírusnum. Flestir þeirra 

sem greinast með vírusinn upplifa væga til miðlungs alvarlega öndunarfærasjúkdóma og 

þeim batnar án þess að þurfa sérstaka meðferð. Sumir þeirra sem smitast af vírusnum verða 

aftur á móti alvarlega veikir og þurfa læknishjálp. Þeir sem tilheyra sérstökum áhættuhópum 

og gætu því fengið slæm einkenni sjúkdómsins eru gamalt fólk og þeir sem eru með 

undirliggjandi sjúkdóma, líkt og  hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, sykursýki og 

öndunarfærasjúkdóma. Enginn er þó óhultur og hver sem er getur fengið veiruna og orðið 

alvarlega veikur, og jafnvel dáið.  

COVID-19 er smitsjúkdómur sem dreifir sér frá smitaðri manneskju með hósta, hnerra, 

andardrætti og tali. Besta leiðin til að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsins er að vera vel 

upplýstur um sjúkdóminn og hvernig hann breiðist út, halda að lágmarki meters fjarlægð við 

næsta mann, hafa grímu fyrir vitum og þvo og spritta hendur. Auk þess mælir 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO með bólusetningu gegn COVID-19 (World Health 

Organization, e.d.-a). 

3.1 COVID-19 á Íslandi 

Fyrsta COVID-19 smitið á Íslandi greindist þann 28. febrúar árið 2020 og myndaðist mikil 

óvissa í kjölfarið. Smitið var rakið til Norður-Ítalíu. Hættustig almannavarna var virkjað og 

fljótlega var neyðarstigi almannavarna virkjað. Mikill viðbúnaður tók við. Fyrstu 

samkomutakmarkanirnar voru settar á þann 13. mars. Þá voru mörkin voru sett við 100 

manns, framhalds- og háskólar tóku upp fjarkennslu og aðgangur að leik- og grunnskólum 

var takmarkaður. Íslendingar voru hvattir til að halda sig til hlés og takmarka ferðalög og þeir 

sem komu erlendis frá þurfu að vera í 14 daga sóttkví. Samkomutakmarkanirnar voru sífellt 

að breytast, ýmist voru þær hertar eða slakað var á þeim. Nýjar upplýsingar og reglur komu 

með nokkurra daga millibili. Í byrjun ágúst komu í fyrsta sinn reglur um að bera þyrfti 
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andlitsgrímur sem gerði meðal annars skólastarfi kleift að halda eðlilegri starfsemi. 

Fjöldatakmarkanir fóru niður í 10 manns, en það hafa verið hörðustu fjöldatakmarkanirnar 

sem hafa verið í gildi. Enn og aftur voru takmarkanir ýmist hertar eða slakað á þeim eftir því 

sem skynsamlegast þótti hverju sinni. Bólusetningar gegn COVID-19 hófust þann 29. 

desember árið 2020. Fyrst var lögð áhersla á að bólusetja heilbrigðisstarfsfólk, fólk sem 

gegnir mikilvægum störfum í samfélaginu, svokallað framlínufólk og fólk í áhættuhópum 

vegna COVID-19.  

Þann 25. febrúar árið 2022 var öllum opinberum sóttvarnaaðgerðum vegna heimsfaraldurs 

COVID-19 aflétt, bæði innanlands og á landamærum (Embætti landlæknis og 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, e.d.). 

Helstu ráðstafanir sem gripið hefur verið til á Íslandi er takmörkun á samkomum. Áhersla 

hefur verið á að rekja smit eins og kostur er á og þeir einstaklingar sem umgengist hafa 

smitaðan einstakling gert að sæta sóttkví, auk þeirra sem koma frá skilgreindum 

áhættusvæðum. Áhersla hefur verið að skima sem flesta og hvetja fólk til sýnatöku við 

minnstu einkenni. Fjarkennsla í efri skólastigum og takmarkaður rekstur á leik- og 

grunnskólum hafa verið í gildi. Mikil áhersla hefur verið á góða upplýsingagjöf og stöðuga 

fræðslu til almennings með vefsíðunni www.covid.is og reglulegum fréttamannafundum sem 

eru sendir út beint í stærstu fjölmiðla landsins (Embætti landlæknis og almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, e.d.). 
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4 Andleg heilsa 

Samkvæmt alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) er heilsa skilgreind sem fullkomið ástand 

líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðanar. Góð andleg heilsa og geðheilbrigði eru því 

ómissandi þættir í almennri heilsu fólks. Góð andleg heilsa einkennist af því að einstaklingur 

geti gert sér grein fyrir eigin getu, tekist á við eðlilegt álag daglegs lífs, geti unnið 

afkastamikið og lagt sitt af mörkum til samfélagsins. Geðheilbrigði er grundvallaratriði fyrir 

einstaklinga til að hugsa, þekkja tilfinningar sínar, vera í samskiptum við annað fólk, afla 

tekna og njóta lífsins ásamt öllu sem það hefur upp á að bjóða (World Health Organization, 

e.d.-b). 

Áhyggjur, stress og hræðsla eru viðbrögð við ógnun. Þessi viðbrögð eru eðlilegar og 

skiljanlegar tilfinningar sem fólk upplifir í hættuástandi, líkt og í COVID-19 heimsfaraldrinum. 

Heimisfaraldurinn hefur haft miklar afleiðingar á daglegt líf lang flestra. Takmarkanir hafa 

verið í gildi á mörgu því sem tilheyrir daglegu lífi fólks til að hægja á og halda útbreiðslu 

sjúkdómsins í skefjum. Margir hafa þurft að aðlagast nýjum og breyttum veruleika, en fólk 

hefur til að mynda ekki getað mætt til vinnu, stundað sína vinnu heiman frá, heimaskóli verið 

settur á fyrir börn og takmörkuð samskipti við ættingja, vini og samstarfsfélaga. Vegna þessa 

er mjög mikilvægt að huga að andlegri heilsu (World Health Organization, e.d.-c). 
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5 Félagsleg tengsl 

Félagsleg tengsl eru grundvallarþáttur mannlegs lífs. Jákvæð félagsleg samskipti og tengsl 

sem veita stuðning, leiðbeiningu og hefur merkingu fyrir einstaklinga getur komið í veg fyrir 

langtíma heilsufarsvanda. Margir upplifa skort á þessum samskiptum einhverntímann á 

lífsleiðinni sem leiðir til félagslegrar einangrunar (Cinamon og Gifsh, 2004). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreinir geðheilbrigði sem andlega vellíðan þar sem 

einstaklingur getur tekist á við streitu, unnið afkastamikið og gert grein fyrir getu sinni 

(World Health Organization, e.d.-a). 

Félagsleg tengsl eru lykillinn að geðheilbrigði ungs fólks. Félagsleg tengsl vísa til samskipta við 

fólk í nánasta umhverfi sem eru metin að verðleikum, eru styðjandi og gagnkvæm svo sem 

við fjölskyldumeðlimi, vinnufélaga og vini.  Félagsleg tengsl hafa vendandi áhrif á velferð 

ungs fólks. Þar að auki hjálpa vinasambönd við að þróa félagslega hæfni og veita ungu fólki 

mikilvægan stuðning í að tækla krefjandi lífsreynslu. Sterkt félagslegt net stuðlar að hamingju 

og betra sjálfsáliti (Dedryver og Knai, 2021). 

Allt þetta á að sjálfsögðu líka við um fatlað fólk. Margt fullorðið fólk með þroskahömun á í 

erfiðleikum með að þróa félagsleg tengsl við aðra. Oft eru tengslin þeirra aðallega við launað 

starfsfólk og fjölskyldu (Shakespeare o.fl., 2021). Vegna þess skiptir máli að fatlað fólk fái 

viðeigandi stuðning til að mynda og hlúð sé að félagslegum tengslum og vinasamböndum 

þeirra til að stuðla að geðheilbrigði og andlegri vellíðan.  
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6 Félagsleg einangrun 

Félagsleg einangrun á sér stað þegar magn og gæði félagslegra samskipta við annað fólk er 

ófullnægjandi. Þessi félagslegu samskipti koma inn á samskipti við einstaklinga, hópa, 

samfélag og félagslegt umhverfi. Félagsleg einangrun snertir bæði tíðni félagslegra 

samskipta, sem og gæði þeirra og hvort samskiptin uppfylli staðla einstaklingsins  (Zavaleta 

o.fl., 2016). Félagsleg einangrun til lengri tíma getur haft afleiðingar fyrir heilsu og vellíðan 

fólks. Þó er munur á því hvernig fólk skynjar umhverfi sitt og það getur verið mjög 

perónubundið hversu mikil félagsleg tengsl fólk vill eiga við aðra og hversu persónuleg 

samskiptin eru (Cinamon og Gifsh, 2004).  

Félagsleg einangrun er einn af stærstu áhættuþáttunum fyrir slæma geðheilsu. Léleg 

geðheilsa getur haft margvísleg heilsufarsleg áhrif fyrir ungt fólk, svo sem vímuefnaneyslu, 

lélegt mataræði, ofbeldi og fleira (Dedryver og Knai, 2021). 

Einmanaleiki og félagsleg einangrun er sérstaklega ríkjandi á því stigi þegar unglingar eru að 

komast yfir á fullorðinsaldur. Töluverðar líkur eru á því að fólk á þessum aldri finni fyrir 

einmanaleika og einkennum þunglyndis (Cinamon og Gifsh, 2004). 

Þetta á auðvitað líka við um fatlað fólk. Félagsleg einangrun getur haft alvarlegar afleiðingar 

fyrir ungt fatlað fólk líkt og aðra. Takmarkanir vegna COVID-19 urðu til þess að fatlað fólk 

upplifði einanrun og mikla einveru, en þessi hópur er berskjaldaður fyrir skaðlegum áhrifum 

félagslegrar einangrunar (Shakespeare o.fl., 2021). 
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7 Verndaðir vinnustaðir 

Vinnan gegnir lykilhlutverki í lífi fullorðinna og hefur mikil áhrif á bæði sjálfsmynd og vellíðan. 

Það að vera virkur þátttakandi í atvinnulífinu gerir fólki ljóst að það sé mikilvægur hlekkur 

samfélagsins. Fólk finnur tilgang í gegnum vinnuna og uppfyllir kröfur samfélagsins (Cinamon 

og Gifsh, 2004).  

Fatlað fólk vinnur gjarnan á vernduðum vinnustöðum. Það eru starfsstaðir sem fólk fær 

viðeigandi stuðning og eftirlit í sínu starfi. Verndaðir vinnustaðir geta verið byggðir upp á 

ólíkan hátt og haft mismunandi starfsemi, markmið og kröfur. Markmið verndaðra 

vinnustaða er að auka samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og tækifæri þeirra í atvinnulífinu. 

Verkefni verndaða vinnustaða eru tiltölulega létt og auðvelt er að læra hvernig á að leysa 

þau (Akkerman o.fl., 2014). 

Gerð var rannsókn á starfsánægju þeirra sem vinna á vernduðum vinnustöðum. Þar kom í 

ljós að þau félagslegu tengsl og samskipti við vinnufélaga væri einn mikilvægasti liðurinn í 

starfsánægju fatlaðs fólks á vernduðum vinnustöðum. Það að vinna í návist annarra skiptir 

miklu máli. Þá fær fólk tækifæri til félagslegra samskipta við samstarfsfólk og vini. Það að 

spjalla við vini, fá félagsskap frá hvor öðrum, hjálpast að við vinnutengd verkefni sem og 

vinnutengd félagsleg samskipti skiptu miklu máli fyrir starfsánægju og líðan fólks. Þessi 

félagslegu tengsl náðu til vinnufélaga, stuðnings þeirra eða starfsfólks, yfirmenn og 

viðskiptavini ef það átti við (Akkerman o.fl., 2014). 

Samkvæmt eigindlegri rannsókn sem gerð var á einstaklingum með þroskahömlun sem unnu 

á vernduðum vinnustað kom í ljós, að lang flestir töldu sig eiga vin á vinnustaðnum og eiga 

félagsleg samskipti í vinnunni en fæstir hitta vini sína utan vinnutíma, eða ekki nema 3%. Það 

að taka þátt í samfélagi vinnustaðarins er mikilvægt í því samhengi að vera hluti af þeirri 

vinnustaðamenningu sem ríkir (Petrovski og Gleeson, 1997). 

Þetta þýðir að ef starfsemi vinnustaðar minnkar eða jafnvel hættir alveg hefur það miklar 

afleiðingar fyrir samskipti fólks og þá um leið félagsleg tengsl og vinasambönd. Á meðan 

samkomutakmarkanir vegna COVID-19 stóðu yfir skertist vinnutími fatlaðs fólks eða 
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vinnustaðir lokuðu tímabundið (Shakespeare o.fl., 2021) og þá um leið minnkuðu félagsleg 

samskipti við samstarfsfólk og vini til muna.  
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8 COVID-19 og fatlað fólk 

Eins og fram hefur komið hafa ýmsar reglur og takmarkanir verið í gildi vegna COVID-19 

síðastliðin tvö ár. Þessar reglur og takmarkanir hafa heftað fólk til að lifa eðlilegu lífi. Í 

upphafi faraldursins ríkti mikil óvissa og takmarkanir voru strangar (Zaagsma o.fl., 2020). 

Skiljanlega var nauðsynlegt að bregðast við á þennan hátt til að lágmarka tjón faraldursins, 

en fatlað fólk lenti jafnvel verr í þessum takmörkunum heldur en ófatlað fólk. Fatlað fólk er 

oft varnarlaust fyrir og þessar takmarkanir hafa verið hálfgerð réttlæting fyrir því að afnema 

eða takmarka réttindi þessa hóps. Því er mikilvægt að beina athyglinni að félagslegum 

áhrifaþáttum fatlaðs fólks (Mladenov og Brennan, 2021). 

Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að áhrif stefnuviðbragða og samkomutakmarkanna hafa í 

raun og veru haft skaðlegri áhrif á fatlað fólk en sjálfur vírusinn, án þess að gera lítið úr 

honum. Takmarkanirnar sem hafa verið í gildi eru í raun að hefta samfélagsþátttöku og 

sjálfstæði fatlaðs fólks (Mladenov og Brennan, 2021). Margt fatlað fólk og fjölskyldur þeirra 

leið eins og það hafi gleymst í heimsfaraldrinum. Heimsfaraldurinn hefur varpað ljósi á þá 

galla sem ríkja í kerfinu og það óréttlæti sem margt fatlað fólk býr við. Í mörgum tilfellum var 

ekki tekið tillit til þeirra þarfa og viðbrögð ríkisins skert mannréttindi þeirra (Shakespeare 

o.fl., 2021). 

Samkomutakmarkanirnar vegna COVID-19 höfðu virkilegar afleiðingar fyrir geðheilbrigði. 

Skyndilegar og verulegar breytingar á daglegu lífi og rútínu fólk hafa leitt til hærri tíðni á 

kvíða, ótta og kvíðakasta (Dedryver og Knai, 2021). 

Áhrif félagslegra tengsla fatlaðs fólks, og þá sérstaklega fólks með þroskahömlun, hefur verið 

áhyggjuefni. Mikið af þeirra daglegu athöfnum eru ekki í þeirra höndum og undir þeirra 

stjórn og vegna þess eru félagslegu tengsl þeirra háð stuðningi annarra, en á tímabili voru 

lokanir á vernduðum vinnustöðum, tómstundum, æfingum og dagvistunum sem ætlaðar eru 

fötluðu fólki og þá óhjákvæmilega varð félagslíf þeirra minna en vant er. Ekki nóg með að 

lokanir urðu á vinnustöðum þeirra og tómstundum, þá varð heilbrigðisþjónusta þeirra líka af 

skornum skammti. Sjúkraþjálfun, talþjálfun, iðjuþjálfun og fleira í þeim dúr féll niður sem var 

virkilega slæmt þar sem margir þurfa á þessari þjónustu að halda til að geta lifað sem bestu 

lífi. Þrátt fyrir að þetta séu þættir sem koma að heilbrigðisþjónustu eru þetta líka félagsleg 
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samskipti og það er í okkar mannlega eðli að vilja vera í návist annarra (Shakespeare o.fl., 

2021). 

Samkvæmt 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á fatlað fólk að 

geta tekið fullan og virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar (3. grein/2007). Vissulega gátu 

fáir tekið fullan og virkan þátt í samfélaginu óháð fötlun í upphafi faraldursins og á meðan 

hann náði hámarki. Aftur á móti var komið til móts við fólk með því að hafa heimavinnu og 

nýta tæknina til að halda uppi viðburðum og félagslífi (World Health Organization, e.d.-c).  

Takmörkuð þjónusta hindraði samfélagslega þátttöku þeirra þar sem margir gátu ekki nýtt 

tæknina til fulls að sökum þess (Mladenov og Brennan, 2021).  Fatlað fólk fékk ekki sömu 

tækifæri og aðrir á því sviði og lítið var um heimavinnu (Jashinsky, 2021).  Í lögum um fatlað 

fólk með langvarandi stuðningsþarfir kemur fram að fólk skuli eiga kost á atvinnu- og 

hæfingatengdri þjónustu sem stuðlar að aukinni þátttöku í daglegu lífi til jafns við aðra (nr. 

24/2008). Fatlað fólk á að fá viðeigandi aðlögun til hæfingar, endurhæfingar og atvinnu til að 

stuðla að virkri þátttöku í samfélaginu til jafns við aðra (nr. 8/2018). Einnig kemur fram í 

samningi Sameinuðu þjóðanna að það eigi að tryggja að fatlað fólk fái tækifæri til að nýta 

atvinnuréttindi sín (27. grein/2007). Þetta þýðir að brotið var á réttindum með því að finna 

ekki viðeigandi lausn í atvinnumálum fatlaðs fólks og samfélagsþátttöku þeirra á meðan 

lokunum stóð. 

Á tímabili voru voru daglegar fréttatilkynningar á Englandi um dauðsföll vegna COVID-19 á 

meðal yngra fólks vegna undirliggjandi sjúkdóma eða ástands þess. Fatlað fólk og 

aðstandendur upplifðu með þessum fréttaflutningi að það væri í raun ásættanlegra að þessi 

hópur veiktist alvarlega eða myndi láta lífið. Þessar upplýsingar sendu því neikvæð skilaboð 

til fatlaðs fólks og um leið skapaði mikla hræðslu og óöryggi á meðal þeirra, sem í mörgum 

tilfellum var algjörlega ónauðsynlegt. Vegna þess var fullt af fólki sem einangraði sjálft sig frá 

umheiminum í lengri tíma án þess að þurfa þess í raun og veru. Margir voru óvissir um það 

hvernig best væri fyrir það að vernda sjálfa sig. Sumir fóru öfgafullar leiðir á meðan aðrir 

voru kærulausari. Þegar kom að því að slaka á takmörkunum urðu margir mjög óvissir um 

hvað væri öruggt og hvað ekki. Fólk upplifði hræðslu við að fara að lifa sínu daglega lífi aftur 

(Shakespeare o.fl., 2021). 
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8.1 Áhættuþættir 

 

Samkvæmt alþjóðlegum tölum um dánartíðni vegna COVID-19 er hlutfall fólks með 

þroskahömlun hátt. Það er þó erfitt að áætla hver áhrif sjúkdómsins er á fatlað fólk almennt 

vegna þess að fötlunin er sjaldan tekin með í breytuna þegar greint er frá sjúkdómum og 

andlátum. Dæmi er um að þau dauðsföll sem hægt er að rekja til COVID-19 séu ekki skráð ef 

fólk er með þroskahömlun. Þá er dauðsfallið rakið til þroskahömlunarinnar í stað 

sjúkdómsins (Kristín Björnsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir, 2021). 

Heilsufarsástand og búsetuskilyrði hafa áhrif á áhættuþætti vegna sjúkdómsins og geta veikt 

stöðu fólks. Vegna þess getur fatlað fólk verið í aukinni hættu á að smitast og veikjast 

alvarlega af COVID-19 (Mladenov og Brennan, 2021). Algengt er að fatlað fólk búi í búsetu 

eða fái annarskonar stuðning inn á heimili sitt. Þau búsetuskilyrði auka við viðkvæmni þeirra. 

Algengt er að margir starfsmenn heimsækja og vinna með nokkrum mismunandi 

einstaklingum og þá um leið eykst smithætta.  Ákveðnir hópar eru í meiri hættu en aðrir á að 

veikjast alvarlega eða deyja vegna COVID-19, en það er fólk sem hefur fengið líffæraígræðslu, 

sérstakar tegundir af krabbameini, fólk með öndunarfærasjúkdóma, sykursýki, 

taugasjúkdóma og þeir sem hafa fengið heilablóðfall. Fólk hafði áhyggjur vegna þess að 

fatlað fólk hefur gjarnan takmörkuð heilsufarsmörk og verið með undirliggjandi sjúkdóma og 

gætu þess vegna verið viðkvæmari fyrir veirunni (Shakespeare o.fl., 2021). 

8.2 Samfélagsþátttaka og sjálfstætt líf í tengslum við COVID-19 

Fatlað fólk hefur þurft að sæta óréttlæti vegna þeirra takmarkana sem fylgt hafa 

sjúkdómnum. Aðgengi að opinberum upplýsingum um sjúkdóminn og takmarkanir sem eru í 

gildi sem eru á auðlesanlegu máli hefur verið ábótavant á mörgum stöðum í heiminum 

(Mladenov og Brennan, 2021). Það er mikilvægt að allir geti haft aðgengi að réttum 

upplýsingum og því bjuggu landssamtökin Þroskahjálp til upplýsingabæklinga á 

auðskiljanlegu máli. Bæklingarnir voru almennt um COVID-19 og bólusetningar gegn COVID-

19 og voru unnir í samvinnu við landlækni og heilbrigðisráðurneytið (Þroskahjálp, e.d.). Á 

heimasíðu www.covid.is var hægt að finna tölulegar upplýsingar og daglegar tilkynningar um 

framvindu faraldursins. Ekki var hægt að finna þessar upplýsingar á auðskildu máli, en 

heimasíðan var bæði flókin og óaðgengileg. Til þess að tryggja fötluðu fólki aðgengi að 
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upplýsingum þarf að bjóða upp á mismunandi form upplýsinga til að koma til móts við ólíkar 

þarfir. Mikilvægt er að bjóða upp á punktaletur, hljóðskrár og margmiðlunarefni sem henta 

fólki sem eru táknmálstalandi (Kristín Björnsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir, 2021).   

Margir hafa þurft að búa við skerðingu á stuðningi og persónulegri aðstoð vegna færra 

starfsfólks og þá um leið verður til aukin stofnanavæðing (Mladenov og Brennan, 2021). 

Fatlað fólk þurfti gjarnan að treysta á fjölskyldu sína og aðra óformlega umönnunaraðila til 

að sjá um ýmiskonar stuðning sem verndarráðstafanir gegn því að smitast. Fólk þurfti að leita 

þessara leiða vegna skorts á þjónustu, en ýmist voru takmarkanir eða tímabundnar lokanir á 

tómstundum, dagvistunum og vernduðum vinnustöðum sem ætlaðir eru fötluðu fólki 

(Shakespeare o.fl., 2021). Í 9. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

kemur fram að það á tryggja fötluðu fólki aðgang að margskonar samfélagsaðstoð og 

nauðsynlegri þjónustu til að geta lifað í samfélaginu án aðgreiningar til að koma í veg fyrir 

einangrun (9. grein/2007). Sem þýðir að skortur á stuðningi varð til þess að brotið var gegn 

fötluðu fólki og hindraði samfélagsþátttöku þess. 

Sumir voru stressaðir vegna ástandsins og kusu gjarnan að halda sig heima og fá stuðning og 

umönnun frá fjölskyldumeðlimum í stað þess að fá umönnunaraðila eða stuðning inn á 

heimilið. Einhverjir fengu þjónustu frá fjölskyldumeðlimum vegna manneklu. Þetta er skref 

tilbaka í baráttu fatlaðs fólks fyrir sjálfstæðu lífi og samfélagsþátttöku þeirra og margir óttast 

hvort þetta hafi áhrif á öryggi og stöðugleika í þeirra stuðningi og umönnun í framtíðinni 

(Shakespeare o.fl., 2021).  

Öryrkjabandalag Glasgow kannaði líðan fatlaðs fólks í borginni fyrstu mánuði faraldursins. Í 

skýrslu þeirra kom fram að þær hindranir og sem fatlað fólk stendur frammi fyrir og 

ójöfnuðurinn sem það upplifir í daglegu lífi gerir það að verkum að það er síður undirbúið til 

að bregðast við þeim áskorunum sem COVID-19 hefur á líf þeirra. Fatlað fólk hefur verið 

útilokað frá þeim ákvörðunartökum sem þurft hefur verið að taka sem tengjast þjónustu 

þeirra og að auki hefur verið litið framhjá þeirra þörfum (Shakespeare o.fl., 2021). 
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8.3 Tæknin 

Internetið hefur aldrei verið jafn mikilvægt og á meðan heimsfaraldrinum stóð og 

samkomutakmarkanirnar voru í gildi. Þessi mikla notkun internetsins hefur jafnvel opnað 

fleiri dyr fyrir marga og leyst ýmsar hindranir sem fatlað fólk hefur orðið fyrir. Fólk hefur 

getað tekið þátt í hinum ýmsu viðburðum sem það annars gæti ekki vegna lélegs aðgengis 

eða samgangna. Einnig hefur fólk sem á erfitt með félagsleg samskipti getað átt samskipti í 

gegnum netið, til dæmis með því að skrifast á eða tala við fólk með slökkt á vefmyndavélinni. 

Vegna þess hafa samkomutakmarkanirnar hjálpað félagslegri stöðu þeirra (Shakespeare o.fl., 

2021). 

Fyrir suma hentar notkun tækninnar vel við vinnu, viðburði eða félagslegra samskipta vel en 

fyrir marga er það heilmikil áskorun. Það getur reynst krefjandi og erfitt að læra á tæknina og 

því sem henni fylgir og tileinka sér að nota hana á áhrifaríkan hátt. Rannsóknir hafa sýnt að 

ungt fatlað fólk eru ekki jafn virkir notendur tækninnar og ófatlað fólk á sama aldri. Vegna 

þess gætu verkefnin verið flóknari fyrir fatlað fólk þar sem það er ekki vant því að nýta 

tæknina á þennan hátt (Jashinsky, 2021). Í þokkabót var stuðningur oftar en ekki af skornum 

skammti á meðan faraldrinum stóð og því erfiðara fyrir fólk að fá þá aðstoð sem það þurfti til 

að ná tökum á tækninni (Mladenov og Brennan, 2021). En samkvæmt samningi sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk á fatlað fólk að fá þá þjónustu til að geta lifað í samfélaginu 

án aðgreiningar til að koma í veg fyrir einangrun og aðskilnað (9. grein/2007). Tæknin var 

afar mikilvægur liður í samfélagsþáttöku og félagslífi á tímum samkomutakmarkana vegna 

COVID-19. Þar af leiðandi var verið að brjóta á réttindum fólks ef því gafst ekki tækifæri á því 

að fá viðeigandi aðstoð til að geta nýtt tæknina . 

Internetið getur gert ýmislegt og verið mjög hjálplegt, en þrátt fyrir það jafnast ekkert á við 

samveru og nærveru annars fólks. Það er í mannlegu eðli að vilja vera í návist annarra og fá 

að snertast, faðmast og fleira. Fólk vill fá að hitta vini og fjölskyldu, fara í vinnuna, fara á 

viðburði og svo framvegis. Samkomur eru í raun nauðsynlegar fyrir flest alla. Tæknin getur 

gert helling en ekki komið í stað mannlegrar nándar og félagslegra samskipta í 

raunveruleikanum (Shakespeare o.fl., 2021). 



23 

 

8.4 Áhrif COVID-19 á félagsleg tengsl fatlaðs fólks 

Áhrif félagslegra tengsla fatlaðs fólks, og þá sérstaklega fólks með þroskahömlun, hefur verið 

áhyggjuefni. Fatlað fólk hefur upplifað vaxandi sálræna vanlíðan, félagslega einangrun, skort 

á félagslegri aðstoð og mismunun á vinnustað á meðan faraldrinum stóð. Mikið af þeirra 

daglegu athöfnum eru ekki í þeirra höndum og undir þeirra stjórn og vegna þess eru 

félagslegu tengsl þeirra háð stuðningi annarra. Vinnustöðum, tómstundum, æfingum, 

dagvistunum og þess háttar sem ætlaðir eru fötluðu fólki lokaði tímabundið á meðan 

faraldrinum stóð sem varð til þess að félagslíf þeirra varð minna en vant er. Óhjákvæmilega 

höfðu þessar lokanir slæm áhrif á félagsleg tengsl þeirra (Shakespeare o.fl., 2021). 

Vegna þessara lokana þurfti fatlað fólk gjarnan að sætta sig við takmarkaða þjónustu, sem 

hindraði þeirra félagslíf og félaglegu tengsl. Takmörkuð þjónusta gerði það að verkum að fólk 

gat ekki fengið fullan stuðning til þess að læra og nýta tæknina til fulls (Mladenov og 

Brennan, 2021). Internetið var mikið notað í heimsfaraldrinum til að halda upp félagslífi fólks 

og hefur í raun og veru aldrei verið jafn mikilvægt (Shakespeare, 2021). 

Margir þeirra vinnustaða sem sérstaklega eru ætlaðir fötluðu fólki voru lokaðir tímabundið á 

tímum COVID-19 og samkomutakmarkananna og lítið var um lausnir á heim málum á borð 

við heimavinnu og þess háttar (Shakespeare, 2021).  Félagsleg tengsl og samskipti við 

vinnufélaga er einn mikilvægasti liðurinn í starfsánægju fólks á vernduðum vinnustöðum. Það 

skiptir miklu máli upp á félagsleg tengsl fatlaðs fólks að vinna í návist annarra (Akkerman 

o.fl., 2014). Flestir þeirra sem vinna á vernduðum vinnustöðum eiga góðan vin í vinnunni, en 

sjaldgæft er að vinnufélagar hittist utan vinnu (Petrovski og Gleeson, 1997). Þess vegna 

skiptir máli fyrir félagsleg tengsl fatlaðs fólks að komast í vinnuna og hitta félaga sína. 

Margt fullorðið fólk með þroskahömlun á í erfiðleikum með að mynda félagsleg tengsl og oft 

eru tengslin við launað starfsfólk. Á tímum COVID-19 þurfti fatlað fólk gjarnan að treysta á 

fjölskyldu sína og aðra óformlega umönnunaraðila til að sjá um stuðning og þjónustu. Það 

var ýmist vegna verndarráðstafana eða takmarkaðrar þjónustu. Auk þess varð 

heilbrigðisþjónusta oft að skornum skammti, en tímar hjá sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, 

sálfræðingum og talþjálfum féllu gjarnan niður. Með þessum takmörkunum og ráðstöfunum 
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missti fólk þau félagslegu samskipti sem á sér stað við launað starfsfólk og þjónustuaðila 

(Shakespeare o.fl., 2021).  
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9 Samantekt 

Í gegnum tíðina hafa tækifæri fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi verið takmörkuð. Fatlað 

fólk er jaðarsett í samfélaginu og hefur ekki hlotið sömu mannréttindi, mannlega reisn og 

borgaraleg réttindi og aðrir. Það hefur þurft að lifa við ofbeldi, kúgun og samfélagslegar 

hindranir (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010).  

Samkvæmt rannsóknum var fötluðu fólki mismunað á meðan samkomutakmarkanir vegna 

COVID-19 heimsfaraldursins voru í gildi. Fatlað fólk er oft varnarlaust fyrir og voru þessar 

takmarkanir hálfgerð réttlæting fyrir því að takmarka réttindi þessa hóps enn frekar 

(Mladenov og Brennan, 2021).  

Fatlað fólk var útilokað frá þeim ákvörðunum sem þurfti að taka sem tengjast þjónustu við 

þau og að auki hefur verið litið framhjá þeirra þörfum (Shakespeare o.fl., 2021). 

Lokanir voru á vernduðum vinnustöðum, tómstundum, æfingum og dagvistunum sem 

ætlaðar eru fötluðu fólki og þá óhjákvæmilega varð félagslíf þeirra minna en vant er. Auk 

þess var heilbrigðisþjónusta gjarnan af skornum skammti en sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og 

þess háttar féll niður, en þessi þjónusta gefur tækifæri á félagslegum samskiptum 

(Shakespeare o.fl., 2021). 

Félagsleg tengsl eru grundvallarþáttur mannlegs lífs og afar mikilvægt er að sinna þeim. 

Jákvæð félagsleg samskipti geta komið í veg fyrir margskonar heilsufarsfarsvanda. Margir 

upplifa skort á þessum samskiptum sem getur leitt til félagslegrar einangrunar (Cinamon og 

Gifsh, 2004).  

Mikið af félagslegum samskiptum fatlaðs fólks við vini sína á sér stað í vinnunni. Flestir eiga 

vin í vinnunni en fáir hitta þá utan vinnutíma (Petrovski og Gleeson, 1997) sem þýðir að á 

meðan lokunum stóð urðu almennt félagsleg samskipti fatlaðs fólks við vini sína færri en 

áður.  

Margir hafa þurft að búa við skerðingu á stuðningi og persónulegri aðstoð vegna færra 

starfsfólks og þá um leið verður til aukin stofnanavæðing (Mladenov og Brennan, 2021). 

Fatlað fólk þurfti gjarnan að treysta á fjölskyldu sína og aðra óformlega umönnunaraðila til 

að sjá um stuðning sem verndarráðstafanir gegn því að smitast. Fólk þurfti að leita þessara 

leiða vegna skorts á þjónustu (Shakespeare o.fl., 2021). Þá um leið minnkuðu félagsleg 
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samskipti fatlaðs fólks, en fólk með þroskahömlun mynda gjarnan félagsleg tengsl við launað 

starfsfólk (Shakespeare o.fl., 2021). 

Internetið var mikið notað í heimsfaraldrinum til að halda upp félagslífi fólks og hefur í raun 

og veru aldrei verið jafn mikilvægt (Shakespeare, 2021), en takmörkuð þjónusta gerði það að 

verkum að fólk gat ekki fengið fullan stuðning til þess að læra og nýta tæknina til fulls 

(Mladenov og Brennan, 2021).  

Því er nokkuð ljóst að réttindi fatlaðs fólks voru brotin á marga vegu á meðan á 

heimsfaraldrinum stóð. Fatlað fólk fékk gjarnan ekki tækifæri til að halda félagslegum 

tengslum og styrkja vinasambönd vegna skorts á þjónustu.   
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10 Aðferðafræði 

Markmið lokaverkefnisins er að varpa ljósi á líðan, atvinnuþátttöku, tómstundir, áhugamál 

og þátttöku í viðburðum fatlaðs fólks á tímum COVID-19 með félagslíf þeirra í huga. Auk þess 

er áhersla lögð á að læra af fyrri reynslu þegar kemur að því að draga úr félagslegri einangrun 

fatlaðs fólks vegna óvæntra aðstæðna. Þetta viðfangsefni var valið vegna þess að fatlað fólk 

er gjarnan í viðkvæmari stöðu en ófatlað fólk þar sem það þarf oft að stóla á utanaðkomandi 

aðila og aðra þætti í sínu lífi til að halda uppi félagslífi (Shakespeare o.fl., 2021). Rannsóknin 

beindist að fólki á aldrinum 20-30 ára, en sá aldur er oft erfiður félagslega. Fólk fer úr því að 

vera unglingar yfir í að vera fullorðið. Það útskrifast úr skóla, dettur úr skipulögðu félagsstarfi 

og fer að lifa sínu lífi á sinn hátt (Cinamon og Gifsh, 2004). 

Um var að ræða eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindleg aðferðafræði snýr að persónulegri 

reynslu og upplifun einstaklinga af ákveðnu fyrirbæri eða viðfangsefni. Með þessari aðferð 

getur rannsakandi leitast við að skilja tilfinningar, viðhorf, hugsanir og hegðun viðmælenda 

sinna með því að setja sig í spor þeirra og hugarheim (Lichtman, 2013). Í þessari rannsókn 

voru notuð hálfopin viðtöl. Þá notar rannsakandi fyrirfram ákveðinn viðtalsramma. 

Spurningarnar eru opnar sem gefur þá kost á frekari spurningum og umræðum út í 

viðfangsefnið (Denny og Weckesser, 2020).  

Viðtöl voru tekin við fjóra ólíka einstaklinga á aldrinum 20-30 ára með þroskahömlun. Auk 

þess var tekið viðtal við náinn aðstandanda einstaklings sem fellur undir þennan hóp og 

forstöðumann búsetuþjónustu. Það var gert til að fá mismunandi sjónarhorn í 

gagnaöfluninni. Viðtölin voru hljóðrituð og rituð upp í tölvu í kjölfarið. Viðmælendur voru 

upplýstir um tilgang viðtalanna og þau voru meðvituð um að viðtölin yrðu hljóðrituð og rituð 

í tölvu. Þeim var tryggður fullur trúnaður og voru upplýst um að viðtölunum yrði eytt eftir 

gagnagreininguna. Viðtölin voru þemagreind, en þá las rannsakandi viðtölin oft yfir og raðaði 

niðurstöðum viðtala í ákveðin þemu (Braun og Clarke, 2013). Til að gæta fyllsta trúnaðar 

fengu allir viðmælendur tilbúin nöfn.  

 

10.1 Siðfræðileg álitamál 

Við rannsóknir geta vaknað upp ýmisleg siðferðisleg álitamál, og þá sérstaklega þegar unnið 

er með hópum í viðkvæmri stöðu líkt og í þessari rannsókn (Ástríður Stefánsdóttir, 2013).  
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Eins og fram hefur komið var notuð eigindleg rannsóknaraðferð við vinnslu verkefnisins, en 

þær ganga gjarnan nálægt fólki, eru persónulegar og taka oft á viðkvæmum málefnum 

(Braun og Clarke, 2013). Þátttakendum var gert grein fyrir því að reynt væri eftir bestu getu 

að hafa niðurstöður rannsóknarinnar órekjanlegar með því að gæta fyllstu nafnleyndar með 

því að gefa þátttakendum gervinöfn. Þátttakendum voru kynnt bæði markmið og tilgangur 

rannsóknarinnar og þeir gáfu upplýst og skriflegt samþykki fyrir þátttöku sinni. Passað var 

upp á að kynna rannsóknarefni, markmið og tilgang rannsóknarinnar á auðskildu máli svo 

þátttakendur gætu gefið upplýst samþykki án þvingunar. Einnig var þeim gert ljóst að þau 

gætu hætt við þátttöku hvenær sem er (sjá viðauka C). 

Komið var fram við viðmælendur af virðingu, bæði á meðan viðtölum stóð og við vinnslu 

verkefnisins. Rannsakandi lagði sig fram við að taka eftir merkjum sem bentu á að 

þátttakendur væru ekki tilbúnir í viðtal. Auk þess var rannsakandi vakandi yfir atferli og líðan 

þátttakanda þegar spurningar voru settar fram og reyndi að gæta  þess að koma 

viðmælendum ekki í óþægilega stöðu. 
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11 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður viðtalanna sem snúa að félagslífi fatlaðs fólks á aldrinum 20-

30 ára á tímum COVID-19 og samkomubannsins. Niðurstöður viðtalanna voru þemagreind. 

Þemun eru óvissa og hræðsla, takmörkuð þjónusta, einvera og einangrun, úrræðaleysi og 

afleiðingar. 

11.1 Óvissa og hræðsla 

Það sem einkenndi flest viðtölin var að upphaf COVID-19 og samkomubannsins var í mikilli 

móðu. Það tók tíma fyrir þau öll að átta sig á þeim breytingum sem áttu sér stað á þessum 

tíma. Það var eins og þau hefðu meðvitað eða ómeðvitað útilokað þennan tíma. Með smá 

spjalli og upprifjun gátu þau sagt frá sinni upplifun. Svörin við spurningunni „Manst þú hvað 

gerðist þegar COVID-19 byrjaði“ voru á þennan hátt: „Nei eiginlega ekki. Það er svo langt 

síðan“. (Kata, 24 ára) „Uu jaá. Ég er bara ekki alveg viss.“ (Jónas, 25 ára) „Nei.“ (Kári, 30 ára) 

Fram kom í öllum viðtölunum að allt lokaði og mikil breyting varð á daglegu lífi „Sko í 

rauninni...leiðinlegt að segja það en það var í rauninni bara öllu lokað.“ (Gunnar, 

forstöðumaður búsetukjarna). Smiðjunni (verndaður vinnustaður) var lokað tímabundið og 

Lísa (23 ára)  missti vinnuna sína, en hún vann á þeim tíma í mötuneyti í grunnskóla. Að auki 

voru allar æfingar felldar niður tímabundið og allt félagsstarf lá niðri. „Við fórum ekki neitt, 

gerðum ekki neitt, allir voða hræddir.“ (Hallur, aðstandandi).  

Sett var bann á búðarferðir og Reykjavíkurferðir hjá þjónustuþegum búsetunnar, sem 

reyndist sumum erfitt og ósanngjarnt.  

Það ríkti mikil óvissa og fólk upplifði hræðslu vegna þess. Þar sem um viðkvæman hóp var að 

ræða og orðræðan um að fatlað fólk væri í meiri hættu en annað varð til þess að fólk 

einangraði sig. Fólk heyrði í fréttunum mikið talað um alvarleika sjúkdómsins og að hann 

gæti leitt fólk til dauða. Það skapaði hræðslu. „Sumir voru svo hræddir og líka hræddir um 

ömmu og afa og ég vil ekki deyja og svona...“ (Gunnar). Einhverjir fluttu tímabundið aftur 

heim til foreldra sinna og aðrir lokuðu sig inni og fóru ekkert út úr húsi.  

Margir áttu erfitt með að skilja ástandið og það myndaðist ringulreið í upphafi. Starfsfólk 

búsetuþjónustunnar hefur lagt mikla áherslu á að fræða þjónustuþega um þeirra réttindi og 

réttindagæslu. Fólki fannst því mjög ósanngjarnt og óskiljanlegt að mega allt í einu ekki ráða 
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sjálft og þurfa að fylgja ströngum reglum. Fyrst um sinn þurftu margir útskýringu á ástandinu 

daglega og mjög reglulega var bæklingur Þroskahjálpar dreginn fram. Gunnar forstöðumaður 

lýsti þessum tíma sem svo:  

Þau eru greinilega upplýst um réttindagæsluna og upplýst um þeirra réttindi. Við 

erum búin að vera ótrúlega dugleg í að fræða þau þannig að ég má ráða sjálfur yfir 

mínu lífi og allt það og síðan kemur einhver veira og þá upplifa þau það þannig, þú 

veist nú er ég ekki að stjórna. Ég má stjórna og þá þurfum við aftur að taka samtalið, 

já þú mátt stjórna en manstu... Og ég var alltaf að segja við starfsfólkið að þó ég hafi 

verið að útskýra þetta í gær og í fyrradag þá þarft þú kannski að útskýra aftur í dag. 

Og þannig veitir þú öryggi. Ég þurfti bara að útskýra þetta allt saman jafn oft og það 

þurfti.  

Það er jákvætt að fatlað fólk sé upplýst um sín réttindi og viti þegar verið er að brjóta á þeim. 

Starfsfólk þeirra þurfti að sýna þolinmæði og umburðalyndi á þessum skrítnu tímum, en 

enginn hefur upplifað ástand líkt þessu og eðlilegt er að eiga erfitt með að skilja það.  

 

11.2 Takmörkuð þjónusta 

Þar sem vinnustöðum var lokað tímabundið þurfti fólk óhjákvæmilega að sætta sig við 

takmarkaða þjónustu. Líkt og forstöðumaðurinn Gunnar talaði um var ekki hægt að manna 

endalaust á yfirvinnuvaktir á daginn, bæði vegna fjármagns og starfsmannahópurinn telur 

bara ákveðið marga aðila. Í búsetuþjónustunni eru færra starfsfólk á vakt á daginn á meðan 

þjónustuþegar eru í vinnunni. Í samkomubanninu þurfti því að grípa til þeirra ráða að 

sameina þjónustu við notendur á daginn. Fólk þurfti því að deila starfsfólki sem það er ekki 

vant að gera, og þá um leið varð ákveðinn stofnanabragur á þjónustunni. Fólk fékk því oft og 

tíðum ekki kost á að gera það sem það vildi vegna þess að það þurfti að deila starfsmanni 

með öðrum. Eins og Gunnar sagði „auðvitað er þetta alveg líka dýrt og maður þarf alveg að 

pæla í því, þótt auðvitað ég reyni að setja fólkið í fyrsta sætið, ekki peninga alltaf. Þetta bara 

þarf að haldast í hendur“. 

Líkt og fram hefur komið flutti Kári heim til foreldra sinna tímabundið, eða í um það bil tvo 

mánuði. Þá komu aðeins tveir starfsmenn að þjónustunni hans auk foreldra hans. Kára fannst 
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svo sem fínt að vera hjá foreldrum sínum en saknaði þó starfsfólksins því mikið af þeim 

aðilum sem koma að þjónustunni eru góðir félagar hans. Hallur sem er náinn frændi hans var 

þá hjá honum frá 8:00-14:00 alla daga og annar starfsmaður frá 14:00-16:00. Líkt og Hallur 

sagði voru þeir eðlilega komnir með leið á hvor öðrum þar sem þeir eyddu svo miklum tíma 

saman og í rauninni lítið hægt að gera til að brjóta upp daginn. 

Jónas sem býr í heimahúsi fær ekki þjónustu heim til sín. Þar af leiðandi var hann svolítið 

einn á báti á meðan vinnunni var lokað. Hann fór og var hjá ömmu sinni og afa á daginn á 

meðan lokanir stóðu yfir og takmarkanir voru í vinnunni. Hann kvartaði þó ekki yfir því og 

fannst bara gott að vera hjá ömmu og afa og fá kökur, en saknaði þó að hitta ekki vini sína í 

vinnunni og í félagsmiðstöðinni á kvöldin.  

Lísa gat ekkert unnið í nokkra mánuði á meðan það var verið að finna nýtt starf fyrir hana. 

Hún var ein heima á daginn. Hún fékk verkefni sem hún sinnti á daginn sem snérust aðalega 

að heimilisstörfum. Henni fannst hundleiðinlegt og einmannalegt að vera heima hjá sér í 

svona langan tíma. Hún reyndi að finna sér eitthvað til skemmtunar, en hún var dugleg að 

fara í göngutúra, hlusta á tónlist og syngja.  

 

11.3 Einvera og einangrun 

Samkomutakmarkanirnar tóku töluvert á fyrir flesta. Mikil einvera og einangrun. Allir 

viðmælendurnir minntust á að það hafi verið leiðinlegt að hanga heima og geta ekki hitt vini 

og vinnufélaga sína, en eins og kom fram í viðtalinu við Kára „Mig langaði bara að fara að 

vinna aftur og hitta vini mína í vinnunni“ og Lísu „Svona soldið skrítið á meðan ég var svona 

heima. Soldið einmanalegt. Það var hundleiðinlegt“. Kata og Lísa hafa til dæmis ekki getað 

hitt nána vinkonu sína í tvö ár. Frá því að veiran kom til landsins hefur hún verið í sjálfskipaðri 

sóttkví. Þær hafa þó aðeins getað talað við hana úti, fyrir utan húsið í góðri fjarlægð. „Ég hitti 

suma vini mína í vinnunni. En ekki Guðrúnu. Hún er náttúrulega besta vinkona mín. Ég get 

ekki hitt hana því hún er svo veik. Hún er með veikt hjarta og er bara búin að vera í 

sjálfskipaðri sóttkví“. (Kata) 

Lísa er í kór og sækir í félagsskap þaðan. Henni fannst því mjög leiðinlegt þegar 

kóræfingarnar féllu niður. Hún hafði orð á því að hún hafi samt sem áður sungið heima, en 

það væri allt öðruvísi en að vera með hópnum.  
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Bæði Kata og Kári æfa boccia vikulega og þar hitta þau góða félaga sína og þeim finnst mjög 

skemmtilegt að fara á æfingu einmitt vegna þess. Þeim fannst báðum mikill missir þegar 

æfingarnar voru felldar niður, eða eins og Kata orðaði það: „Það var skelfilegt að geta ekki 

farið á æfingar“.  

Fyrir Kára reyndist það erfitt og leiðinlegt að allir viðburðir féllu niður. Hann er vanur því að 

vera virkur í skemmtanalífinu og mætir á flest böll sem eru haldin í bænum og fer mjög 

reglulega á tónleika. Einnig kom fram í viðtalinu við Gunnar að einhverjum hafi þótt 

ósanngjarnt og leiðinlegt að komast ekki til Reykjavíkur í bíó. 

Bæði Lísa og Kári minntust á að ekki hafi alltaf verið hægt að hitta fjölskyldumeðlimi. Lísu 

fannst erfitt ein jólin þegar það voru tíu manna fjöldatakmarkanir. Þá gat hún ekki eytt 

jólunum með allri fjölskyldunni sinni eins og hún er vön að gera. Kári talaði um að amma og 

afi hefðu bannað alla gesti. Enginn nema hann mátti koma í heimsókn. 

 

11.4 Úrræðaleysi 

Smiðjan og búsetuþjónustan hófu samstarf á meðan Smiðjunni var lokað. Þá komu aðilar frá 

Smiðjunni heim til starfsfólks þeirra sem búa í búsetuþjónustunni í tvo klukkutíma á dag. Það 

var bæði gert til þess að starfsólk Smiðjunnar væru ekki heima hjá sér á fullum launum og til 

þess að fólkið í búsetuþjónustunni fengu þjónustuna sem það á rétt á. Starfsfólk Smiðjunnar 

þurfti að fara langt út fyrir sitt hefðbundna svið og vera hugmyndaríkt til að finna eitthvað að 

gera. 

Þá var því komið þannig fyrir að reynt var að hafa þann tíma sem starfsfólk Smiðjunnar kom 

einhverskonar hápunkt dagsins. Þá var reynt að gera eitthvað öðruvísi og skemmtilegt. 

Almenn ánægja var með þetta samstarf, en þó nefndu bæði Gunnar og Hallur að tíminn hefði 

mátt vera lengri en tveir klukkutímar og þá sérstaklega hjá þeim sem eru vanir átta 

klukkutíma vinnudegi. 

Engin heimavinna var í boði og verkefni vinnunnar voru ekki færð heim. Kata talaði um að 

það væri ekki hægt því verkefnin sem eru í vinnunni bjóða ekki upp á heimavinnu. Aftur á 

móti talaði Gunnar um að það hefði alveg verið hægt að færa einhver verkefni heim „...ef þú 

ert að pakka kortum og einhverjum finnst það ógeðslega skemmtilegt, er ekki bara hægt að 
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færa það yfir í næsta hús? Þú veist ef það veitir þér ánægju að gera það“. Það hefði 

auðveldað þessa einangrun og innveru fyrir marga að hafa eitthvað fyrir stafni. Hallur talaði 

um að Smiðjan hafi í rauninni gert eins lítið og hægt var. Það var ekkert nýtt tímann í fræðslu 

fyrir starfsfólk eða reynt að betur um bæta starf þeirra. Eins og Hallur orðaði það sjálfur 

„maður upplifði bara pínu eins og það væri bara nice fyrir starfsfólkið í Smiðjunni að hafa 

takmarkanir“. Gunnar kom orði að því að fólkið sem býr í búsetuþjónustunni er nokkuð 

einangrað saman og furðaði sig á því afhverju þau mættu ekki vinna saman bara í öðru 

umhverfi. Það skiptir svo miklu máli fyrir geðheilsuna að komast út úr húsi og í annað 

umhverfi. 

Halli fannst sorglegt að stjórnendur Smiðjunnar hafi ekki nýtt tímann í fræðslu og 

endurmenntun starfsfólks „Ég hefði viljað sjá Smiðjun rífa sig upp og koma með eitthvað nýtt 

og skemmtilegt. Endurmenntunn starfsfólks. Taka einmitt hvernig orðræðan er og svoleiðis. 

Það hefði verið hægt að nýta tíman í að breyta svo miklu.“ (Hallur).  

Velferðasvið kaupstaðarins sótti um að fá undanþágu frá fjöldatakmörkunum á ákveðnum 

tímapunkti. Þessi undanþága var samþykkt. Þá gat fólk farið að vinna í litlum hópum og 

aðeins hluta dags, tvo klukkutíma eða svo. Það munaði þó miklu og fólkið var ánægt að geta 

farið í vinnuna, hitt vini sína þar og breytt um umhverfi. 

Hallur minntist á að farið var á stað með verkefni þar sem mjög breiður hópur af fötluðu fólki 

gerði allskonar skemmtilegt saman á borð við sundferðir og þess háttar. Það þurfti þó mjög 

lítið að breytast í sambandi við COVID-19 stöðuna til þess að allt félli niður. Þetta verkefni var 

í gangi eitt sumarið og hefur ekkert verið reynt á að koma því af stað aftur eftir hans bestu 

vitund. 

Lítið var um samskipti og viðburði á netinu nema að þeirra eigin frumkvæði. Lísa tók einu 

sinni þátt í bingói á netinu og fannst það bara fínt. Kata og Lísa voru einu viðmælendurnir 

sem nýttu tæknina að einhverju leiti í samskiptum við vini sína og þau samskipti fóru fram í 

gegnum samskiptaforritið Facebook og það var á þeirra eigin forsendum.  
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11.5 Afleiðingar 

Samkomutakmarkanirnar hafa haft töluverðar afleiðingar á félagslíf fatlaðs fólks á aldrinum 

20-30 ára. Það kom fram í viðtalinu við Gunnar að hluti af þeirra starfi í búsetuþjónustunni er 

að hvetja fólk til þess að vera virkir í samfélaginu. 

Það er ótrúlega mikill munur á að vera að reyna að virkja fólk og svo bara allt í einu öll 

tækifæri bara nei. Og jafnvel þeir sem eru búnir að vera með kvíða í einhvern tíma og 

hafa ekki viljað mæta í vinnu, þegar maður loksins sér ljós og einstaklingurinn er 

tilbúinn til að fara af stað og maður á í rauninni að vera að styðja og styrkja í því þá er 

svarið nei frá okkur út af covid sem er alveg ógeðslega leiðinlegt. Bara fyrirgefðu, 

farðu bara aftur inn í íbúðina þína. Mörg tækifæri bara farin.  

Hann talaði svo um að þegar loksins hefur verið opnað fyrir allt eru þessir einstaklingar 

mögulega í lægð og eru ekki jafn tilbúin og áður. Þá eru þessi tækifæri horfin og starfsfólk 

þarf þá aftur að byrja á byrjunarreit.  

Hallur sá miklar breytingar hjá Kára í sambandi við viðburði. Hann upplifir mun minni áhuga 

fyrir viðburðum sem fyrir samkomubann hann hefði viljað fara á og verið spenntur fyrir.   

Það var svosem erfitt að komast ekki á alla tónleika og öll böll og svoleiðis. Það varð 

einhvernveginn ekkert um að vera. Þannig til lengri tíma, þá finnum við núna að það 

er ekki sama spenna og það var fyrir, soldið svona að það sé búið að leggja þetta 

alveg til hliðar.  

Þeir staðir sem hafa verið í samvinnu við Smiðjuna eru ekki allir farnir að taka við sér og eru 

ekki eins opnir fyrir því að hafja samstarf að nýju. Þar af leiðandi eru verkefni Smiðjunnar 

ekki eins mörg og minni tækifæri núna á að fólk geti prófað ólík störf og séð hvað hentar 

þeim best. Atvinnutækifærum hefur því fækkað. 

Það hefði margt verið hægt að gera til þess að lífga upp á og brjóta upp dagana, en eins og 

Gunnar sagði „. En þú veist mér finnst alveg pínu erfitt að vera eitthvað að dæma svona 

mikla óvissu skilurðu eins og covid er búið að vera“. 

11.6 Samantekt 

Upphafið einkenndist af mikilli móðu. Mikil breyting varð á lífi fólks, vinnustöðum sem 

ætlaðir eru fötluðu fólki var lokað, skipulagðar æfingar og tómstundastarf fyrir fatlað fólk féll 

niður og engir félagslegir viðburðir voru haldnir. Þessar breytingar leiddu til einmanaleika og 
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einangrunar fatlaðs fólks. Lokanir á vinnustöðum leiddu til minni þjónustu við fatlað fólk en 

áður. Þessi takmarkaða þjónusta varð til þess að fatlað fólk fékk ekki viðeigandi stuðning til 

að taka þátt í samfélaginu til jafns við aðra. Lítið var um lausnir, og ekkert var gert til þess að 

stuðla að félagslegri virkni fatlaðs fólks á þessum tímum.  
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12 Umræða 

Samkomubannið hefur haft afleiðingar í för með sér fyrir flest alla. Reglur og takmarkanir 

hafa heftað fólk til að lifa eðlilegu lífi (Dedryver og Knai, 2021). Skiljanlega var brugðist við á 

þennan hátt til þess að lágmarka tjón faraldursins (Mladenov og Brennan, 2021). Fatlað fólk 

hefur lent jafnvel verr í þessum samkomutakmörkunum en ófatlað fólk. athöfnum eru ekki í 

þeirra höndum og undir þeirra stjórn. Vegna þess eru þeirra félagslegu tengsl oft háð 

stuðningi annarra (Shakespeare, 2021).  

12.1 Upplýsingagjöf 

COVID-19 heimsfaraldurinn leiddi til ástands sem er ólíkt því sem nokkur hefur upplifað áður 

og þar af leiðandi var flókið fyrir margt fólk með þroskahömlun að skilja þetta allt saman. 

Starfsfólk var duglegt við að nýta sér bækling um COVID-19 á auðskildu máli sem Þroskahjálp 

og landlæknir unnu að, en það er mikilvægt að allir hafi aðgang að góðum og réttum 

upplýsingum (Þroskahjálp, e.d.). Að öðru leyti var upplýsingagjöf um framvindu faraldursins 

ekki aðgengilegur fötluðu fólki (Kristín Björnsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir, 2021) sem gæti 

hafa verið ástæða mikillar hræðslu, ringulreiðar og misskilnings. Einhverjir þurftu daglega að 

fá útskýringar á ástandinu, en með tímanum fór fólk að skilja betur. 

12.2 Félagsleg einangrun fatlaðs fólks 

Ástandið var oft yfirþyrmandi og erfitt. Lítið var hægt að brjóta upp daginn þar sem mikið var 

um allskyns boð og bönn. Flestum fannst einveran og einangrunin leiðinleg og erfið, 

sérstaklega fyrir þá einstaklinga sem hafa þörf fyrir náin og mikil félagsleg samskipti. 

Félagsleg einangrun líkt og fólk upplifði á tímum samkomubannsins getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir heilsu og vellíðan. Fólk hefur þörf á mismiklum félagslegum samskiptum. Að 

auki er sá aldur viðmælanda sem rannsóknin beindist að erfiður félagslega og algengt er að 

fólk upplifi félagslega einangrun og einmanaleika á þessum aldri, en fólk útskrifast úr skóla 

og dettur úr öðru skipulögðu starfi. Fólk fer út á vinnumarkaðinn og þarf að sjá um sitt 

utanumhald að miklu leyti sjálft (Cinamon og Gifsh, 2004). Því veiktist staða þeirra enn frekar 

gagnvart félagslegri einangrun á meðan samkomubanninu stóð.  
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12.3 Takmörkuð þjónusta 

Fatlað fólk þurfti að sætta sig við minni þjónustu en það á rétt á að fá. Fólk sem býr í 

búsetuþjónustunni er ekki með sinn eigin starfsmann á meðan vinnutíma þeirra stendur og 

því er færra starfsfólk á vakt á þeim tíma. Á meðan vinnunni var haldið til hliðar vegna 

COVID-19 þurfti fólk að deila starfsmanni. Þá um leið varð aukin stofnanavæðing innan 

búsetuþjónustunnar sem vinnur út frá sjálfstæðu lífi og fer því gegn þeirra gildum.  

Fólk gat þá ekki gert það sem því langaði til og þá um leið færri tækifæri til félagslegra 

samskipta. Með þessi er verið að brjóta á réttindum fatlaðs fólks, en samkvæmt Samningi 

sameinuðuþjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á fatlað fólk að geta tekið fullan og virkan þátt í 

samfélaginu án aðgreiningar (3. grein/2007).  

12.4 Brotin réttindi 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að upplýsa fatlað fólk um réttindi sín og réttindagæslu fatlaðs 

fólks og þau eru orðin góð í því að meta hvenær það er verið að brjóta á þeirra réttindum, 

sem er mjög jákvætt. Allt í einu varð réttlætanlegt að brjóta á réttindum þeirra og margir 

áttu erfitt með að átta sig á því afhverju það væri í lagi núna en ekki áður. Mikil áhersla var 

lögð á að fólk megi stjórna sínu lífi sjálft og það ætti rétt á starfsfólki til að geta gert það sem 

því langar til, en í einu vetfangi voru fullt af boðum og bönnum og starfsfólk var að skornum 

skammti. Það er verulega sorglegt að mannréttindabrot gegn fötluðu fólki verði ásættanlegt 

um leið og upp kemur erfitt ástand í samfélaginu.  

Auk þess hefur starfsfólk búsetuþjónustunnar verið markvisst að hvetja og virkja fatlað fólk í 

að vinna og stunda félagslíf, en allt í einu var staðan orðin þveröfug. Einhver dæmi voru um 

að fólk reis upp á meðan þessar takmarkanir voru í gildi og var tilbúið til að fara út á 

vinnumarkaðinn og taka þátt í félagslegu starfi, en þá var það ekki í boði. Starfsfólk þurfti þá 

að byrja aftur á byrjunarreit til þess að hvetja og virkja það fólk.  

12.5 Úrræðaleysi 

Lítið var um lausnir. Starfsfólk Smiðjunnar gat komið til móts við íbúa búsetuþjónustunnar 

með því að senda starfsfólk sitt heim til þjónustuþega í tvo klukkutíma í senn á virkum 

dögum. Almenn ánægja var með þessa lausn, en þó hefði tíminn mátt vera lengri þar sem 

margt fólk er vant því að vinna fullan átta klukkustunda vinnudag.  
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Starfsfólk Smiðjunnar og starfsfólk búsetuþjónustunnar starfa undir sama vinnuveitanda. Það 

hefði því ekki átt að vera mikið mál að nota ímyndunaraflið og færa fólk á milli staða til að 

veita þjónustuþegum viðeigandi þjónustu sem það á rétt á að fá, en í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á fatlað fólk að geta tekið fullan og virkan þátt í 

samfélaginu án aðgreiningar (3. grein/2007). 

Verkefni Smiðjunnar voru ekki færð heim þrátt fyrir að það hefði alveg verið hægt. Fjöldinn 

allur af fólki færði heilu skrifstofurnar heim til sín á þessum tíma. Lítið mál hefði verið að 

færa kassa af kortum eða álíka verkefni heim til fólks.  

Lang flest vinnandi fólk hélt áfram vinnu sinni á meðan samkomubanninu stóð. Í lögum um 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir kemur fram, að fólk skuli eiga kost á atvinnu- og 

hæfingatengdri þjónustu sem stuðlar að aukinni þátttöku í daglegu lífi til jafns við aðra (nr. 

24/2008). Auk þess á fatlað fólk á að fá viðeigandi aðlögun til hæfingar, endurhæfingar og 

atvinnu til að stuðla að virkri þátttöku í samfélaginu til jafns við aðra (nr. 8/2018). Því var 

verið að brjóta lög með því að veita fötluðu fólki ekki viðeigandi aðlögun á sínu starfi til að 

geta stundað hana við breyttar aðstæður samfélagsins.  

Þar að auki hefði verið kjörið tækifæri fyrir Smiðjuna að þróa og endurbæta starf sitt með 

fötluðu fólki, en samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á að 

auka þjálfun fagfólks og annars starfsfólks í þeim tilgangi að betrumbæta þá aðstoð og 

þjónustu sem fatlað fólk á rétt á (4. grein/2007). En samkvæmt bestu vitund viðmælandanna 

var það ekki gert.  

Samkvæmt heimasíðu Smiðjunnar er markmið vinnustaðarins að veita öllum þjónustuþegum 

góða og sveigjanlega þjónustu sem fellur að mismunandi þörfum og óskum, bjóða upp á næg 

og fjölbreytt verkefni og líkja sem mest eftir algengum vinnuaðstæðu og kröfum á almennum 

vinnumarkaði. Hvergi er talað um að vinnan þurfi að fara fram á starfsstöðvum Smiðjunnar 

og þar af leiðandi ætti ekki að vera nein fyrirstaða í að breyta um starfsumhverfi fólks. Það 

liggur því í augum uppi að Smiðjan hafi einnig verið að brjóta gegn sínum eigin gildum og 

markmiðum á meðan samkomubanninu stóð.  

Eftir einhvern tíma sótti velferðasvið kaupstaðarins um undanþágu frá fjöldatakmörkunum, 

og það gerði mikið fyrir starfsfólk Smiðjunnar að fá að komast í vinnuna smá hluta dagsins, 

en þá var fólki skipt niður í litla hópa sem fengu að vinna í tvo klukkutíma eða svo á dag.  
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Samkomubannið hefði verið kjörið tækifæri fyrir annarskonar áherslur í starfi með fötluðu 

fólki, líkt og kenna á fjarsamskipti og tölvutækni með það að markmiði að auka félagslega 

virkni fólks. Það hefði getað hjálpað og auðveldað fólki að nýta sér þann kost til að vera 

félagslega virkt á meðan lokununum stóð. Tæknin var lítið sem ekkert notuð til þess að auka 

félagslíf, en tæknin getur boðið upp á heilmörg tækifæri. Internetið hefur aldrei verið jafn 

mikilvægt og á meðan heimsfaraldrinum stóð og samkomutakmarkanirnar voru í gildi. Fyrir 

suma hefur þessi mikla notkun internetsins jafnvel hjálpað til við að auka við félagslega virkni 

fatlaðs fólks. Fólk sem átti erfitt með bein félagsleg samskipti gat farið að eiga samskipti við 

fólk í gegnum netið, til dæmis með því að skrifast á eða tala við fólk með slökkt á 

vefmyndavélinni. Vegna þess hafa samkomutakmarkanirnar hjálpað félagslegri stöðu þeirra 

(Shakespeare o.fl., 2021). Hver veit hvort tæknin hefði opnað dyr fyrir einhverja ef viðeigandi 

kennsla og stuðningur hefði verið til staðar. 

12.6 Afleiðingar 

Lokanir á vernduðum vinnustöðum, fækkun  starfsfólks á þeim stöðum sem buðu upp á 

atvinnu með stuðningi auk lokana á tómstundum, æfingum og skipulögðu félagsstarfi fyrir 

fatlað fólk hafði óhjákvæmilega áhrif á félagslíf þeirra. Á meðan samkomutakmarkanir voru í 

gildi var fólk ekki að fá vini sína í heimsókn og fór sjálft ekki í neinar heimsóknir. Þar sem um 

viðkvæman hóp er að ræða voru allir hræddir um að smita aðra og smitast sjálft. Þá var fólk 

hvorki að hittast í vinnunni, á æfingum né á eigin forsendum. Fólk nýtti sér ekki 

fjarskiptatækni og samfélagsmiðla til að halda félagslegum tengslum nema á sínum eigin 

forsendum og ekki var lagður fram neinn sérstakur stuðningur eða aðstoð til að gera tæknina 

aðgengilegri.  

Ýmsir almennir vinnustaðir hafa verið í samstarfi við Smiðjuna. Þá getur fólk fengið tækifæri 

til að vinna að hluta til á vinnustöðum sem tilheyra almenna vinnumarkaðnum. Hluti þessara 

vinnustaða eru ekki farnir að taka almennilega við sér aftur og fá fyrirtæki hafa opnað 

vinnustaði sína að nýju og hafið samstarf. Fatlað fólk hefur því færri atvinnumöguleika en 

áður og eiga þá um leið síður kost á því að finna eitthvað sem hentar. Atvinnumál fatlaðs 

fólks hefur verið mikið baráttumál. Þetta er skref aftur á bak í þeirri baráttu.  
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Mikið var um boð og bönn. Viðburðir, tómstundir, áhugamál og félagslíf var sett til hliðar. 

Fólk upplifir minni áhuga á því sem áður var mjög spennandi. Það heldur sig frekar til hlés í 

stað þess að taka þátt í samfélaginu og vera félagslega virkt. Það getur haft alvarlegar 

afleiðingar og leitt til félagslegrar einangrunar. 

12.7 Lærdómur  

Það er ekki hægt að líta framhjá þeim misrétti sem fatlað fólk varð fyrir á tímum 

heimsfaraldursins. Mikið af þessum atriðum voru í ólagi fyrir en urðu meira áberandi í kjölfar 

samkomubannsins. Það er ekki boðlegt að mannréttindabrot gegn fötluðu fólki verði 

ásættanlegt um leið og það myndast erfitt ástand í samfélaginu. Fólk á öllum sviðum 

samfélagsins þurfti að nota ímyndunaraflið og vera lausnarmiðað til þess að halda 

samfélaginu gangandi. Það er því umhugsunarvert af hverju lausnir voru ekki meiri og 

áþreifanlegri á málefnum fatlaðs fólks á þessum tíma.  

Það er hægt að draga lærdóm af heimsfaraldrinum. Starfsfólk sem vinnur með fötluðu fólki 

þarf að hugsa lausnamiðað og nota ímyndunarafl sitt til þess að styðja fatlað fólk við að sinna 

sínu daglega lífi, þrátt fyrir breyttar aðstæður samfélagsins. Starfsfólk sem vinnur með 

fötluðu fólki þarf að vera tilbúið til að taka auka skref, leggja á sig meiri vinnu og sýna 

metnað í sínu starfi til þess að fatlað fólk geti notið þeirra mannréttinda sem það á rétt á. 

Það hefði verið auðvelt að vinna lausnamiðað á meðan faraldrinum stóð. Með því að nýta og 

auka þekkingu fatlaðs fólks á fjarskiptatækni og samfélagsmiðlum hefði verið hægt að koma í 

veg fyrir eða minnka líkur á félagslegri einangrun. Aukið flæði á starfsfólki Smiðjunnar og 

búsetuþjónustunnar hefði komið í veg fyrir takmarkaða þjónustu fólks. Þá hefði það getað 

fengið stuðning til að lifa í samfélaginu án aðgreiningar til jafns við aðra, og um leið hefði 

dregið úr félagslegri einangrun og þau hvött til félagslegrar virkni.  

Fatlað fólk hefði getað haldið áfram sínu starfi líkt og annað fólk á vinnumarkaðnum í 

samkomubanninu. Ef starfsfólk Smiðjunnar hefði sýnt meiri metnað og viljastyrk til að sinna 

sínu starfi hefði verið möguleiki að finna út úr því að fólk gæti haldið áfram að vinna, þrátt 

fyrir breyttar aðstæður. Einhver verkefni vinnustaðarins bjóða upp á heimavinnu. Auk þess 

hefði verið hægt að finna ný verkefni sem hægt er að vinna heiman að frá.  
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13 Lokaorð 

Niðurstöður sýna að heimsfaraldur COVID-19 og samkomubannið sem honum fylgdi hafði 

mikil áhrif á félagsleg tengsl fatlað fólks Daglegt líf tók miklum breytingum sem leiddi til 

félagslegrar einangrunar. Takmörkuð þjónusta varð til þess að fólk gat ekki sinnt sínu 

félagslífi og gat ekki nýtt sér tæknina til að taka þátt í félagslegum viðburðum. Vinnan er 

mikilvægur vettvangur fyrir félagsleg samskipti á fullorðinsárum, og jafnvel eini fyrir sumt 

fólk. Lokanir á vinnustöðum fyrir fatlað fólk reyndust því erfiðar fyrir marga og lítið var komið 

til móts við þessar breytingar.  

Starfsfólk fatlaðs fólks, bæði á heimilum þeirra og á vinnustöðum, geta dregið lærdóm frá 

tíma heimsfaraldursins í sambandi við vinnu sína með fötluðu fólki. Starfsfólk þarf að vera 

reiðubúið til að bregðast við hinum ýmsu aðstæðum sem geta rutt sér til rúms hvenær sem 

er, líkt og heimsfaraldurinn gerði. Í heimsfaraldrinum var athyglinni beint að líkamlegri heilsu 

í stað andlegrar, en mikilvægt er að finna jafnvægi á milli þessara þátta. Þess vegna þarf 

starfsfólk fatlaðs fólks að vera lausnamiðað og finna leiðir til félagslegrar virkni þjónustuþega 

þeirra á óhefðbundinn hátt og sporna gegn félagslegum tengslarofum. Auðvelt hefði verið að 

gera samkomutakmarkanirnar bærilegri fyrir fólk. Með notkun internetsins og tækninnar 

hefði verið auðvelt að finna lausnir sem myndu henta mörgum við að uppfylla félagslegar 

þarfir upp að vissu marki. Teams eða Zoom fundir með félögunum, bingó, Kahoot og Pub 

quiz á netinu eru dæmi um nokkrar af óteljandi leiðum til þess að brjóta upp 

hversdagsleikann og eiga félagsleg samskipti við aðra með hjálp tækninnar.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi nr. 1 

• Hvernig var brugðist við í upphafi faraldursins?  

o Manst þú þegar Covid byrjaði? 

o Hvað gerðist þá? 

o Breyttist eitthvað hjá þér? 

o Hvað var gert? 

o Voru settar nýjar reglur? 

o Gastu fengið að vinna? 

o Gastu stundað þín áhugamál? 

o Gastu farð á æfingar? 

o Gastu hitt vini þína? 

• Hvernig leið þér á þessum tíma? 

• Hvað fannst þér erfitt þegar covid byrjaði? 

• Hvað var leiðinlegast? 

• Hvað var ekki hægt að gera? 

• Er eitthvað gott við covid? 

• Hverjar voru lausnirnar? Hvað var gert til að hjálpa? 

o Heimavinna? 

o Rafrænt? 

o Hópnum skipt niður? 

o Féll allt niður? 

• Hvernig var þróunin? Hvað gerðist svo? 

o Breyttist eitthvað í sambandi við vinnu, tómstundir, áhugamál? 

• Hvernig er staðan í dag? 

• Hvað hefur þú/þið lært af þessu?  

• Er eitthvað sem hefði mátt fara betur? 
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Viðauki B: Viðtalsrammi nr. 2 

• Hvernig var brugðist við í upphafi faraldursins í sambandi við búsetu, vinnu, 

tómstundir og þess háttar? Hvað var ekki hægt að gera? 

• Út frá þinni upplifun, hvernig leið þjónustuþega þínum á þessum tíma? 

• Er eitthvað sem þú upplifir vera jákvætt við covid í sambandi við fatlað fólk? 

• Hverjar voru lausnirnar?  

o Heimavinna? 

o Rafrænt? 

o Hópnum skipt niður? 

o Féll allt niður? 

• Hvernig var þróunin? Hvað gerðist svo? 

o Breyttist eitthvað í sambandi við vinnu, tómstundir, áhugamál? 

• Hvernig er staðan í dag? 

• Hvað hefur þú/þið lært af þessu?  

• Er eitthvað sem hefði mátt fara betur? 
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Viðauki C: Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við BA-

lokaverkefni 

Í þessari rannsókn verða áhrif COVID-19 á félagslíf ungs fatlaðs fólks á aldrinum 20-30 ára 

skoðuð.  

Þú verður spurð/ur nokkura spurninga um COVID-19 og hvernig þér leið þegar það byrjaði og 

fleira. 

Þú mátt hætta við þátttökuna hvenær sem er ef þú vilt og ef þú vilt ekki svara einhverri 

spurningu þá er það allt í lagi. 

Ég mun breyta öllum upplýsingum um þig eins og nafninu þínu svo enginn viti hverjir tóku 

þátt í viðtölunum.  

Ég tek viðtalið upp en mun eyða því um leið og ég er búin að skrifa verkefnið. 

 

 

 

 

 

Undiskrift rannsóknaraðila     Dagsetning 

 

______________________________________ ________________________ 

 

Undirskrift þátttakanda  

 

________________________________________________ 
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