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Útdráttur 

Þegar langveik börn með áframhaldandi þörf fyrir sjúkrahús ná fullorðinsaldri þurfa 

þau að skipta frá barnamiðuðu spítalaumhverfi yfir á fullorðinsdeildir sjúkrahúsanna. 

Erlendar rannsóknir benda til að þessi umskipti þarfnist undirbúnings og aðlögunar 

enda sé um mikil tímamót að ræða sem hafa víðtæk áhrif fyrir ungmennið sem um 

ræðir. Í verkefni þessu er aðlögun (e. transition) skilgreind og lagt mat á þörf hennar. 

Jafnframt er fjallað um þjónustu og viðhorf á barna og fullorðinsdeildum. Þá eru 

langveik börn skilgreind og fjallað um stöðu þeirra og heilsu. Möguleg aðkoma 

félagsráðgjafans að aðlögunarferlinu er skoðuð og jafnframt fjallað um félagsráðgjöf á 

sjúkrahúsum.  

Til að skoða ofangreinda þætti er notast við eftirfarandi rannsóknarspurningar. 

Hvað er aðlögun? Er aðlögunar þörf þegar kemur að skiptum milli deilda á sjúkrahúsum 

og af hverju? Er munur á fullorðinsdeildum og barnadeildum og ef svo er hver er hann 

þá? Þá er spurt hvert mögulegt hlutverk félagsráðgjafans geti verið þegar kemur að 

deildarskiptum? 

Ritgerð þessi er heimildaritgerð. Byggjast heimildir hennar einkum á rituðum 

heimildum, einnig eru frumgögn svo sem lög meðal heimilda. Þar sem mjög 

takmarkaðar upplýsingar voru fyrir hendi í íslenskum rituðum heimildum voru tekin 

upplýsingaviðtöl við fagfólk með mikla reynslu af vinnu með langveikum börnum.  

Niðurstaða ritgerðarinnar er að aðlögunar sé þörf enda sé hún mikilvæg til að 

fyrirbyggja heilsufarslegan vanda og bæta lífsgæði. Þjónustubreytingin milli deildanna  

er mikil og kröfur á sjúklinga misjafnar. Félagsráðgjöf er starfsgrein sem virðist ekki  

hafa mikið unnið að aðlögun ungmenna á vefrænum deildum. Þrátt fyrir það eiga 

aðferðir, hugmyndir og þekking félagsráðgjafarinnar vel við. Má þar nefna valdeflingu, 

notendasamráð, tengslamiðlunarhæfni og kerfisþekkingu.  
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Inngangur 

Það eru tímamót í lífi hverrar manneskju að ná 18 ára aldri. Lögum samkvæmt markar 

þetta aldursbil skilin milli þess að vera fullorðinn og barn. Þegar langveikt barn með 

áframhaldandi sjúkrahúsþjónustuþörf verður fullorðið boðar það kaflaskipti sem hafa í 

för með sér mikla breytingu og áskorun. Einstaklingar sem hafa hugsanlega stóran 

hluta ævi sinnar verið viðriðnir barnadeildir sjúkrahúsanna þurfa skyndilega að skipta 

yfir á fullorðinsdeildir. Erlendar rannsóknir benda til að aðlögunar sé þörf þegar kemur 

að þessum skiptum. Tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á aðlögun og þörf 

fyrir hana þegar að þessum skiptum kemur. Einnig verður mögulegt hlutverk 

félagsráðgjafans í aðlögunarferlinu skoðað. Til að skoða þetta verður eftirfarandi 

rannsóknarspurningum svarað.  

1. Er þörf fyrir aðlögun þegar kemur að þessum skiptum og af hverju?  

2. Hvað er aðlögun? 

3. Er munur á fullorðinsdeildum og barnadeildum og ef svo er í hverju er hann 

þá fólginn? 

4. Hvert getur mögulegt hlutverk félagsráðgjafans verið í aðlögun þegar kemur 

að þessum deildarskiptum? 

Erlendis hefur fræðasamfélagið mikið fjallað um þessi skipti og mögulega 

aðlögunarþörf sem skapast. Á Íslandi er staðan hins vegar önnur. Lítið sem ekkert hefur 

verið skrifað um deildaskipti ungs langveiks fólks þrátt fyrir skriftir til fjölda ára 

erlendis. Er ritgerð þessi því frumskoðun á aðlögun á Íslandi. Rannsóknarspurningarnar 

voru ákveðnar með það í huga og beinast því að grundvallaratriðum aðlögunar.  

Markmið þessarar ritgerðar er auka þekkingu á aðlögun hérlendis þannig að stuðla 

megi að betri sjúkrahúsþjónustu til hagsbóta fyrir sjúklinga, fjölskyldur þeirra og 

heilbrigðisstarfsmenn.  Auk þess er ritgerðinni ætlað að kynna mögulegt hlutverk 

félagsráðgjafans í aðlögun.  

Mikilvægi þess að skoða aðlögun langveikra ungmenna að fullorðinsdeildum er 

óumdeilanlegt. Viner (1999) og Rosen (1995) hafa bent á að aðlögun sé mikilvæg 
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forvörn gegn heilsufarslegum vanda, auk þess sé hún til þess fallin að auka lífsgæði 

sjúklinga. Því er til mikils að vinna fyrir samfélög að viðhafa góða aðlögun þegar kemur 

að spítalaskiptum.  

Til þess að svara ofangreindum rannsóknarspurningum var ákveðið að gera 

heimildaritgerð enda markmið ritgerðarinnar að auka þekkingu á aðlögun. Heimildir 

sem byggt er á eru einkum ritaðar heimildir en einnig eru frumgögn meðal heimilda 

svo sem lög. Þar sem mjög takmarkaðar upplýsingar voru fyrir hendi í rituðum 

heimildum voru einnig tekin upplýsingaviðtöl við fagfólk með mikla reynslu af vinnu 

með langveikum börnum. Talað var við Auðbjörgu Nönnu Ingvarsdóttur félagsráðgjafa, 

Björk Gísladóttur hjúkrunarfræðing, Elísabetu Konráðsdóttur hjúkrunarfræðing og 

Rögnu K. Marínósdóttur framkvæmdarstjóra Umhyggju. Viðtölin voru tekin haustið 

2009 og vorið 2010. Vitnað er til ummæla þeirra sem munnlegra heimilda. 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla sem svo skiptast í nokkra undirkafla.  

Fyrsti kafli fjallar um skilgreiningar sem notast verður við í ritgerðinni. Fjallað er um 

þætti sem viðkoma skilgreiningu á langveikum börnum meðal annars skilgreiningar á 

barni í íslenskum lögum. Einnig er rætt um mun á fötlun og langveiki. Þá eru  sjúkrahús 

og starfsemi þeirra skilgreind.  

Annar kafli nefnist Langveik börn og fjallar hann almennt um langveik börn. Fjallað 

er um áhrif sjúkrahúsvistar á börn, stuðningssamtök og lögbundin réttindi sjúklinga. 

Þriðji kafli ber heitið Langveikt barn verður fullorðinn sjúklingur. Hann fjallar annars 

vegar um þjónustu á barna- og fullorðinsdeildum. Hins vegar fjallar hann um aðlögun 

sjúklinga þegar kemur að þessum flutningi. Jafnframt því er staða aðlögunar á 

Landspítalanum skoðuð. 

Í fjórða kafla er fjallað aðlögun og aðkomu félagsráðgjafar. Sjúkrahúsfélagsráðgjöf er 

skilgreind, fjallað um aðferðir hennar og sögu. Fjallað er um félagsráðgjöf á 

barnadeildum og að síðustu verður fjallað um aðferðir félagsráðgjafar í samhengi við 

aðlögun. 

Ritgerðin endar síðan á lokaorðum og heimildaskrá. 



! !'

Kafli 1. Skilgreiningar 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um skilgreiningar á þeim hugtökum sem ritgerðin 

byggir á. Mörg hugtakanna eru margræð og skilgreining þeirra umdeild. Því er 

mikilvægt að skilgreina þau og merkingu þeirra í samhengi þessarar ritgerðar. Meðal 

hugtakanna sem skilgreind verða eru hugtökin barn, fötlun, langveik börn og sjúkrahús. 

Langveikt barn 

Það er enginn hægðarleikur að skilgreina hugtakið langveikt barn. Bergþóra 

Stefánsdóttir (1999) hefur bent á að foreldrar séu oft ekki vissir um hvort að börn 

þeirra teljist langveik eða ekki. Kannski ekki furða enda eru skilgreiningarnar margar og 

engin ein sem menn hafa sameinast um (Nelson, 1984). 

Fyrsta grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 

skilgreinir hugtakið barn en þar segir: „Í samningi þessum merkir barn hvern þann 

einstakling sem ekki hefur náð átján ára aldri, nema hann nái fyrr lögræðisaldri 

samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur.“  

Samningurinn skilgreinir börn sem einstaklinga undir 18 ára. Hann gefur þó löndum 

sem skilgreina börn á annan hátt ákveðið svigrúm og viðurkennir  annars konar 

skilgreiningar. Bendir það til að skilgreiningin á barni hafi ekki fengið einróma 

alþjóðlegt samþykki.  

Ísland hefur skilgreint börn í samræmi við Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins og hefur löggjafinn staðfest þá skilgreiningu með Barnaverndarlögum nr. 

80/2002 og Lögræðislögum nr. 71/1997. Fullorðinn einstaklingur samkvæmt 

Lögræðislögum er lögráða og þar af leiðandi fjárráða og sjálfráða. Það felur í sér að 

hinum 18 ára gamla einstaklingi er heimilt að ákveða sjálfum hvernig hann hagar 

fjármálum sínum og öðrum málum. Þá hopar verndarskylda og umönnunarskylda 

æskuáranna fyrir sjálfsábyrgð einstaklingsins samkvæmt Barnaverndarlögum og 

Barnalögum nr. 76/2003.  
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Við sérstakar aðstæður geta barnaverndaryfirvöld  ákveðið með samþykki 

ungmennis að framlengja rétt sem einstaklingar eiga samkvæmt Barnaverndarlögum 

allt til 20 ára aldurs.  

Línan sem dregin er við 18 ára aldur milli þess að vera barn og fullorðinn er ekki 

einhlít. Ýmis íslensk lög veita réttindi eða kveða á um skyldur á öðrum tímum heldur en 

við 18 ára aldursmarkið. Má þar nefna Áfengislög nr. 75/1998, samkvæmt þeim eiga 

einstaklingar ekki rétt á að selja, veita eða neyta áfengis fyrir 20 ára aldur.  

Hegningarlög nr. 19/1940 kveða á um sakhæfi einstaklingsins við 15 ára aldur. Brjóti 

aðili af sér fyrir þann tíma má ekki refsa honum samkvæmt Hegningarlögum. Jafnframt 

hefur 18 ára einstaklingur ekki réttinn til að ættleiða samkvæmt Lögum um 

ættleiðingar nr. 130/1999. Rétturinn til að ættleiða er ekki veittur til fólks undir 25 ára 

nema í mjög þröngum tilvikum.  

Ljóst er að skilgreining á barni er margslungin og margþætt. Löggjafinn virðist ekki 

alltaf vera á sama máli og fræðin. Barnæskan og unglingsárin hafa lengst í 

nútímasamfélagi enda eru kröfur um færni og ákvarðanir sem ungmenni standa 

frammi fyrir fjölbreyttari en áður fyrr (Berk, 2007). Samkvæmt Arnett 2004 og 2005 

hefur orðið mikil seinkun á tilkomu fullorðinsáranna. Raunar svo mikil að þróast hefur 

nýtt lífskeið, verðandi fullorðinsár (e. emerging adulthood). Stendur þetta lífskeið yfir 

frá seinni hluta unglingsára og allt fram á 25 ára aldur. Fólk á þessu lífskeiði getur ekki 

talist vera ungmenni en það hefur samt sem áður ekki tekið á sig fyllilega ábyrgðina 

sem fylgir fullorðinshlutverkinu (Berk, 2007).  

Langveiki (e. chronic disease) hefur verið skilgreind af fræðimönnum og stofnunum. 

Verður nú vikið að helstu skilgreiningum.  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World health organisation) hefur sett fram almenna 

skilgreiningu á langveiki. Samkvæmt henni er langveiki hinir ýmsu sjúkdómar sem eiga 

það sammerkt að vara lengi og hafa oftar en ekki hæga framvindu 

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin !WHO", 2010a).  

Samkvæmt íslenskum skilgreiningum eru langveik börn skilgreind sem börn sem 

hafa þurft að vera undir læknishendi í að minnsta kosti þrjá mánuði og hafa vegna 

ástandsins orðið fyrir röskununum í daglegum athöfnum sínum (Félags-og 

Tryggingamálaráðuneytið, 2008).  
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Langveik börn hafa einnig verið skilgreind í Reglugerð um fjárhagslega aðstoð við 

framfærendur fatlaðra og langveikra barna nr. 504/1997. Samkvæmt reglugerðinni 

vísar hugtakið langveikt barn til barns sem þarf á læknisfræðilegri meðferð að halda 

vegna alvarlegs og/eða langvinns sjúkdóms.  

Nelson (1984) skilgreinir hugtakið langveikt barn á þann veg að hver sá sjúkdómur 

barna hvort sem hann er meðfæddur eða áunninn geti talist til langveiki ef hann hefur 

áhrif á þroska og vöxt og krefst þess að viðkomandi þurfi endurtekið á einhvers konar 

þjónustu að halda.  

Þegar barn er skilgreint sem langveikt þarf að hafa í huga að til þess að barn teljist 

langveikt þarf það ekki endilega alltaf að vera inniliggjandi á sjúkrahúsi eða vera veikt 

heima. Langveik börn þurfa oft á fjölfaglegri þjónustu að halda sem felur í sér aðkomu 

margra heilbrigðisstarfsmanna meðal annars félagsráðgjafa, lækna og sálfræðinga. 

Börn sem hafa ákveðnar sérþarfir eins og lyfjagjafir, sérstakt mataræði, eftirlit, tíðar 

ferðir á spítala eða stöðugt eftirlit læknis geta því fallið undir skilgreininguna langveikt 

barn. Þetta er í samræmi við eðli barnasjúkdóma. Oft eru börnin heilbrigð en þarfnast 

samt eftirlits eða læknishjálpar. Fullorðinssjúkdómar eru annars eðlis. Þeir fela oftar í 

sér veikindi í mörgum líffærakerfum sem eru mun oftar komnir til vegna eigin 

áhættuhegðunar (Bergþóra Stefánsdóttir, 1999; Rosen, 1995; Beder, 2006).  

Ofangreindar skilgreiningar eru misþröngar. Leggja þær þó allar áherslu á tímalengd 

sjúkdómsins og (þjónustu)þörf sem skapast vegna hans. 

Fötlun 

Fötlun og langveiki eru hugtök sem oft er fjallað um samhliða enda eru þau nátengd í 

hugum margra (Rannveig Traustadóttir, 2006). Hugtökin hafa þó ekki sömu merkingu. 

Samkvæmt Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks teljast þeir fatlaðir: 

„... sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega skertir eða sem hafa skerta skynjun til 

frambúðar sem kann, þegar víxlverkun verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, 

að koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. “  

Skilgreining þessi bendir til að einstaklingur geti verið fatlaður án þess að vera 

veikur. Á sama máta getur einstaklingur verið veikur án þess að vera fatlaður. Til eru 

ýmsar fleiri skilgreiningar á fötlun. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðis-
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stofnunarinnar (2010b) er fötlun regnhlífarhugtak sem nær yfir skerðingu, hömlun í 

athöfnum og takmarkaða þátttöku.  

Fötlun hefur ekki verið skilgreind sérstaklega sem hugtak í íslenskum lögum. Þrátt 

fyrir það eru réttindi fatlaðra vernduð bæði í Stjórnarskrá, almennum lögum og 

alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d).  

Markmið Laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 er að tryggja fötluðum jafnan rétt og 

sambærileg lífskjör á við aðra samfélagsþegna og þannig skapa þeim forsendur til þess 

að lifa eðlilegu lífi. Rétt samkvæmt lögunum eiga þeir sem eru andlega eða líkamlega 

fatlaðir og hafa þörf fyrir sérstaka þjónustu og stuðning vegna þess. Lögin telja í því 

skyni upp þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. 

Samkvæmt 12. grein laganna er það látið í hendur svæðisskrifstofna fatlaðra ásamt 

greiningaraðilum að meta þörf fatlaðra fyrir þjónustu. Þannig má segja að löggjafinn 

láti það í hendur þessara aðila að skilgreina fötlun og hvort hún eigi við í hverju tilviki 

fyrir sig.  
Í Lögum um málefni fatlaðra kemur fram að fötlun geti verið afleiðing slyss eða 

langvarandi veikinda. Lögin sjálf gera því greinarmun á sjúkdómi og hins vegar ástandi 

sem er bein afleiðing sjúkdóms. Má því draga þá ályktun að löggjafinn sjálfur hafi 

skilgreint það sem svo að það sé munur á langvarandi veikindum og fötlun.  

Af ofangreindum skilgreiningum virðist kjarni fötlunar fela í sér skerðingu af 

einhverjum toga, það að geta ekki gert eitthvað. Sá sem er langveikur þarf ekki að vera 

skertur. Hann kann hins vegar að hafa þörf fyrir þjónustu.  

Fræðin hafa tvö megin líkön sem skilgreina fötlun. Annars vegar læknisfræðilega 

líkanið og hins vegar félagslega líkanið. Samkvæmt læknisfræðilega líkaninu er fötlun 

andstæðan við heilbrigði. Einstaklingur er fatlaður ef hann hefur einhverja skerta getu 

hvort sem hún er vegna andlegra eða líkamlegra þátta. Læknisfræðilega líkanið lítur 

svo á að fötlun sé tilkomin vegna líffræðilegra, lífeðlisfræðilegra og lífefnafræðilegra 

þátta. Hugmyndir læknisfræðilega líkansins hafa verið ráðandi í heilbrigðiskerfi á Íslandi 

síðustu áratugi og eru raunar enn (Hanna Björg Sigurjónsdóttir 2002; Snæfríður Þóra 

Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006).  

Félagslega líkanið horfir á fötlun frá allt öðru sjónarhorni. Samkvæmt því liggur 

fötlunin ekki hjá einstaklingnum sjálfum heldur hjá samfélaginu sem hefur ekki aðlagað 

sig að þörfum allra þjóðfélagsþegna. Félagslega líkanið horfir til ytri orsaka sem hindra 
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þátttöku fatlaðra í samfélaginu. Fötlun er því skilgreind sem ákveðið kúgunarform og 

hugtakið fötlun stendur fyrir flókið kerfi félagslegra hindrana þjóðfélags sem aðgreinir 

þegna sína og mismunar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2002).  

Í byrjun kaflans var vísað í Rannveigu Traustadóttur (2006). Kom fram að fötlun og 

langveiki væru hugtök sem oft væri talað um samtímis og oft ekki gerður munur á 

hugtökunum. Þrátt fyrir að munur sé á hugtökunum eru þau samt sem áður skyld. Til 

dæmis má nefna að sumir sjúkdómar eru líklegir til að geta valdið skerðingum. Því er 

mikilvægt þegar fjallað er um langveiki að skilgreina einnig fötlun.  

Sjúkrahús 

Það var upp úr síðari heimsstyrjöldinni að evrópsk sjúkrahús urðu til í þeirri mynd sem 

þau eru í dag (Jones í Brynja Óskarsdóttir, 2006) Encyclopædia Britannica (2010) hefur 

skilgreint sjúkrahús sem stofnanir sem hafa þann tilgang að greina sjúkdóma og 

meðhöndla þá. Við sjúkrahús er starfandi fólk sem hefur þekkinguna til að meðhöndla 

sjúkdóma. Getur sú meðhöndlun verið í formi skurðaðgerða og lyfjameðferðar. Til þess 

að mæta þörfum almennings hafa sjúkrahúsin þróað ýmsar aðrar lausnir. Má þar nefna 

bráðamóttökur, endurhæfingarúrræði, geðdeildir og göngudeildir. Gestir sjúkrahúsa, 

sjúklingar, koma þangað vegna veikinda eða meiðsla og sjúkrahúsið er staðurinn sem 

hýsir þá á meðan meðhöndlun stendur yfir. Nútímasjúkrahús eru oft miðstöðvar 

kennslu og rannsókna.  

Sjúkrahús eru alltaf að verða flóknari samhliða tæknilegri þróun sem hefur valdið því 

að nú eru mun fleiri möguleikar til að greina sjúkdóma og meðhöndla þá. Vegna 

þessara auknu valkosta í meðhöndlun og vegna þess hversu meðferðirnar eru orðnar 

flóknar og sérhæfðar er nú mun fleira fagfólk um hvern sjúkling en áður var. Jafnframt 

því sem menntunarkröfur fagmanna hafa aukist. Ýmis ný tæki notuð til lækninga hafa 

litið dagsins ljós og notkun margra þeirra krefst spítalaumgjarðar. Sjúkrahús eru því að 

verða dýrari í rekstri (Sama heimild).  

Sjúkrahús eru hluti af heilbrigðisþjónustunni og hafa verið skilgreind í Lögum um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.  

Lög um heilbrigðisþjónustu skilgreina auk þess ýmis hugtök tengd 

heilbrigðisþjónustu jafnframt því sem þau taka til skipulagningar íslenska 

heilbrigðiskerfisins.  
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Heilbrigðisþjónusta er mjög fjölbreytt. Samkvæmt Lögum um heilbrigðisþjónustu 

felur hún í sér hvers konar heilsugæslu, lækningar, hjúkrun, almenna og sérhæfða 

sjúkrahúsþjónustu, sjúkraflutninga og hjálpartækjaþjónustu. Heilbrigðisþjónusta telst 

einnig vera þjónusta heilbrigðisstarfsmanna innan og utan heilbrigðisstofnana sem 

veitt er í því skyni að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina, meðhöndla eða endurhæfa 

sjúklinga.  

Undir skilgreiningu laganna á heilbrigðisþjónustu fellur svokölluð almenn 

sjúkrahúsþjónusta ásamt sérhæfðri sjúkrahúsþjónustu. Almenn sjúkrahúsþjónusta telst 

vera allar almennar lyflækningar, hjúkrun, slysamóttaka, endurhæfing og nauðsynleg 

stoðdeildarþjónusta. Undir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu fellur aftur á móti öll önnur 

sjúkrahúsþjónusta sem ekki er skilgreind sem almenn sjúkrahúsþjónusta.  

Þann 19. júní árið 2007 fagnaði Barnaspítali Hringsins 50 ára afmæli sínu. Spítalinn 

hafði á 50 árum þróast mikið. Allt frá því að vera lítil deild innan Landspítalans með 30 

rúm í það að verða að tæknilegu barnasjúkrahúsi árið 2003 (Önundur Páll Ragnarsson, 

2007; Árni Björnsson, 1998).  

Barnaspítali Hringsins er hluti af Landspítalanum (Landspítali, 2009-c). Landspítalinn 

samkvæmt Lögum um heilbrigðisþjónustu, er aðalsjúkrahús landsins og veitir sérhæfða 

sjúkrahúsþjónustu til allra landsmanna. Með það í huga er ekki að undra að 

Barnaspítali Hringsins hefur forystu í heilbrigðisþjónustu barna og unglinga á Íslandi. 

Veitt er fjölbreytt og sérhæfð heilbrigðisþjónusta í þverfaglegum teymum sem beinast 

að andlegum og félagslegum þörfum sjúklinga. Áhersla er lögð á velferð fjölskyldunnar 

(Landspítali, 2009-d; Landspítali, 2009-b).  

Alls eru starfandi sex deildir á Barnaspítalanum. Bráðamóttaka, Göngudeild, 

Dagdeild, Barnadeild, Vökudeild og Barnaskurðdeild (Landspítali, 2009-a).  

Auk deildanna sjálfra er ýmis þjónusta í boði fyrir börnin. Leikstofa hefur verið rekin 

á spítalanum frá árinu 1957. Öll börn sem dvelja á Barnaspítalanum eiga rétt á því að 

vera á leikstofunni og eða í skóla. Leikstofan beitir svokallaðri leikmeðferð í vinnu sinni 

með sjúklingum. Markmið hennar er að stuðla að þroska og koma í veg fyrir 

hugsanlegan skaða eða þroskatruflun sem sjúkdómur eða sjúkrahúsvist kann að valda 

(Áslaug Jóhannsdóttir, 2000; Landspítali, 2009-b).  

Skóli er rekinn inni á Barnaspítala fyrir sjúklinga á grunnskólaaldri. Er hann 

samstarfsverkefni Austurbæjarskóla í Reykjavík og Barnaspítalans. Börn sem eru lengi 
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inniliggjandi á spítalanum eiga kost á að fá kennslu líkt og aðrir jafnaldrar (Landspítali, 

2009-b).  

Ýmis önnur þjónusta er í boði á Barnaspítalnum svo sem félagsráðgjöf, 

prestsþjónusta, myndgreining og sjúkraþjálfun (Sama heimild). Um félagsráðgjöf 

verður fjallað nánar í síðari köflum 



! !"$

Kafli 2. Langveik börn 

Eftirfarandi kafli fjallar almennt um langveik börn. Fjallað er um áhrif sjúkrahúsvistar á 

börn, stuðningssamtök fyrir langveik börn ásamt lögbundnum réttindum. 

Áhrif sjúkrahúsvistar á börn 

Brynja Óskarsdóttir (2006) lýsti spítölum með þessum orðum „Sjúkrahús eru 

vinnustaðir framkvæmda, hávaða og hraðskreiðra starfsmanna er þjóta á milli deilda 

með píptæki sem hljóða og síma sem hringja, og gestir koma og fara ... Það ríkir oft 

spenna og eftirvænting í andrúmsloftinu ....“ (bls. 154).  

Hver eru áhrif þess á börn að dvelja á stað líkt og Brynja lýsir? Þegar fjallað er um 

langveik börn er mikilvægt að hafa í huga að mörg þeirra hafa þurft að dveljast mikið á 

sjúkrastofnunum.  

Upp úr 1940-1950 vaknaði fræðsamfélagið til meðvitundar um að sjúkrahúslega 

gæti haft neikvæð áhrif á líðan barna. Næstu árin voru gerðar margar rannsóknir og 

bentu niðurstöður þeirra til vanlíðunar barna eftir sjúkrahúslegu. Árum síðar, á sjöunda 

áratugnum varð mikil umræða um þessa staðreynd. Átti hún eftir að verða kveikja að 

róttækum breytingum í þjónustu til barna á sjúkrahúsum (Umhyggja, 2003a; King og 

Ziegler, 1981).  

King og Ziegler (1981) gerðu yfirlitsrannsókn yfir rannsóknir um áhrif sjúkrahúsvistar 

á hegðun barna. Yfirlit þeirra náði yfir fjóra áratugi. Þær benda á að snemma hafi 

rannsóknirnar bent til þess að sjúkrahúslega hefði slæm áhrif á börn. Vísa þær meðal 

annars í rannsókn Edelstons frá 1943. Hann komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að 

sum börn kæmust ósködduð frá sjúkrahúsvist, væru önnur sem hefðu alvarleg 

einkenni. Nefndi hann þar aðskilnaðarkvíða, andleysi, daufleika, martraðir, óþekkt, 

þrjósku og  öskurköst.  

Félagsfræðingurinn Goffman (1961) skoðaði áhrif stofnanavistar á fólk. Hann 

skilgreindi hugtakið altækar stofnanir (e. total institution). Þær einkenndust umfram 

allt af hvernig það var innsiglað í þær að takmarka félagsleg samskipti vistmanna við 

umheiminn utan stofnunarinnar. Stundum með frelsissviptingu. Altækar stofnanir voru 



! !"%

að Goffmans mati stofnanir eins og sjúkrahús, fangabúðir, heimavistarskólar, klaustur 

og fleiri. Goffman mat það sem svo að altækar stofnanir sköpuðu gap milli umheimsins 

og skjólstæðinga stofnunarinnar (Goffman, 1961; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Hugmyndir sínar um að dvöl á altækum stofnunum hefðu áhrif á sjálf sjúklinga 

studdi Goffman með rannsókn sem hann gerði á geðsjúkrahúsi. Hann varð þess vísari 

að vistmenn breyttu hegðun sinni og atferli í samræmi við félagslegar reglur og 

aðstæður á sjúkrahúsinu. Sjúklingar mótuðust af stofnanaumhverfi geðsjúkrahúsa. 

Eðlilegt væri því að skoða sjúklinga ekki einvörðungu út frá sjúkdómum heldur skoða 

einnig áhrif umhverfisins. Niðurstaða hans var með öðrum orðum að einkenni eða 

atferli sjúklinga væru ekki að öllu komin til vegna sjúkdóma. Stofnanirnar sjálfar sem 

sjúklingar þurfa að dvelja á hafa áhrif á birtingarmynd hegðunar og heilsu með 

sérstakri félagsmótun sinni (Goffman, 1961).  

Vitundarvakningin sem varð á sjöunda áratugnum fólst í viðurkenningu fagfólks á að 

þarfir barna á sjúkrahúsum væru þær sömu og þarfir heilbrigðra barna. Sjúk börn 

hefðu þörf fyrir uppörvun bæði með leik, sköpun og mannlegum samskiptum. Samt 

sem áður hefðu þau þörf fyrir vernd (Umhyggja, 2003a).  

Kveikjan að stofnun Umhyggju félagi til stuðnings langveikum börnum ásamt öðrum 

stuðningsfélögum fyrir langveik börn er til komin vegna þessarar vitundarvakningar um 

þarfir langveikra barna (Sama heimild).  

Félagið Umhyggja var upphaflega stofnað árið 1980 sem Íslandsdeild Norrænu 

samtakanna um þarfir veikra barna (Nordisk organisation för sjuka barns behov, 

NOBAB). Ivonny Lindquist var upphaflegi hugmyndasmiðurinn að stofnun norrænu 

samtakanna um þarfir barna á sjúkrahúsum. Hún þróaði hugmyndina áfram og fékk 

aðra norræna samstarfsmenn í lið með sér meðal annars Íslendinginn Sigríði 

Björnsdóttur (Sama heimild).  

Ísland var fyrst allra landanna í norrænu samtökunum til að stofna sitt eigið félag. 

Fagmenn á barnadeildum Landspítala og Landakotsspítala stóðu að þeirri stofnun. 

Upphaflega hugmyndin var að bæta hag barna á sjúkrahúsum og standa vörð um 

félagsleg réttindi langveikra barna.  Smátt og smátt þróaðist félagið og stækkaði þegar 

fleiri foreldrar gengu í það. Stærsta breytingin í sögu Umhyggju var árið 1996 þegar 

átta foreldrafélög gengu í félagið. Í dag eru aðildarfélögin orðin mun fleiri má þar nefna 
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Einstök börn, Hetjurnar, Dropann, Breið bros og ýmis fleiri (Umhyggja 2003a; 

Umhyggja, 2009).  

Stefna Umhyggju í dag er að vinna að bættum hag sjúkra barna og fjölskyldna 

þeirra. Er það gert meðal annars með því að veita upplýsingar um þarfir langveikra 

barna, benda stjórnvöldum á þær og hvetja til úrbóta. Mikilvægur liður í starfi 

Umhyggju er að efla samvinnu innlendra og erlendra félaga sem hafa sambærilega 

stefnu (Umhyggja, 2003b).  

Í stuttu máli benda rannsóknir til þess að sjúkrahúsdvöl geti haft streituvaldandi 

áhrif á börn. Viðbrögðin geta verið af ýmsum toga og sum alvarleg má þar nefna 

áfallastreitu. Jafnframt sýna eldri rannsóknir að tilfinningaleg líðan og hegðun hjá 

börnum sem dvelja á sjúkrahúsi sé með neikvæðum hætti meðan dvalið er á 

sjúkrahúsinu og á eftir (Sherring, 2000; Murray, Kenardy og Spence, 2008; Spirito og 

Stark, 1994).  

Með ofangreint í huga er ljóst að það að vera sjúklingur og að dveljast á stofnun 

hefur áhrif. Langveik börn sem hafa lengi verið veik og hafa oft þurft að dvelja á 

sjúkrahúsum eru engin undantekning. Fagmenn ættu að hafa það í huga.   

Réttindi langveikra barna 

Þjónustuþörf langveikra barna og annarra sjúklinga setur sérstakar kröfur á 

heilbrigðiskerfið og veitir þjónustuþegum bæði réttindi og skyldur.  

Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 voru sett með það markmið að tryggja 

sjúklingum réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og mannhelgi og þannig styrkja 

réttarstöðu þeirra gagnvart heilbrigðiskerfinu og styðja trúnaðarsambandið milli 

sjúklinga og og heilbrigðisstarfsmanna. Grunnhugmynd laganna er því að veita 

notendum heilbrigðisþjónustunnar vernd.  

Réttur sjúklinga samkvæmt Lögum um réttindi sjúklinga er margþættur. Má þar 

nefna rétt notenda til fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að 

veita. Jafnframt skal þjónustan sem veitt er miðast við bestu þekkingu sem völ er á og 

miðast við ástand sjúklingsins.  

Réttindi sjúkra barna fá sérkafla í Lögum um réttindi sjúklinga. Samkvæmt þeim skal 

veita foreldrum upplýsingar samanber upplýsingarétt. Í upplýsingarétti felst réttur 

sjúklings, í þessu tilviki réttur foreldra, til að fá upplýsingar meðal annars um heilsufar 
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og meðferðir barnsins síns. Börnin eiga þó sjálf rétt á upplýsingum og skulu þær veittar 

þeim í samræmi við aldur þeirra og þroska. Lögin kveða jafnframt á um að engin 

meðferð megi fara fram nema að sjúklingur hafi samþykkt meðferðina. Þegar um börn 

er að ræða fellur það í hlut foreldrana að veita samþykki. Samkvæmt lögunum kemur 

að því við 16 ára aldur að börnin skulu sjálf veita samþykki sitt. Fyrir 16 ára aldur kveða 

lögin þrátt fyrir það á um rétt barna til að vera höfð með í ráðum í ákvörðunum eftir 

tólf ára aldur.  

Réttur barna til að hafa áhrif í eigin málum kemur einnig fram í fleiri lögum og 

alþjóðasamningum.  

Samkvæmt Barnalögum nr. 76/2003 á að veita barni sem hefur náð nægum þroska 

kost á að tjá sig um mál nema að telja megi að það geti haft slæm áhrif á barnið og 

skipti ekki máli fyrir lokaútkomu máls. Líkt og í lögum um réttindi sjúklinga takmarkast 

þessi áhrifaréttur af aldri barnsins og þroska.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins fjallar einnig um tjáningarrétt 

barna í málum sem varða þau sjálf. Settar eru kröfur á aðildarríki að börnum sé 

tryggður rétturinn til að tjá sig frjálslega um öll mál sem börnin sjálf varða.  

Af ofangreindu má sjá að réttur barna til að tjá sig um eigin mál og rétturinn til að 

vera höfð með í samráði þegar teknar eru ákvarðanir og veittar upplýsingar virðist vera 

mikilvægur.  
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Kafli 3. Langveikt barn verður fullorðinn sjúklingur 

Margt breytist í umhverfi sjúkrahússins og hjá barninu sjálfu þegar það hættir að vera 

langveikt barn og verður fullorðinn sjúklingur.  Þessi kafli fjallar um þjónustubreytingu 

milli barna og fullorðinsdeilda. Einnig er fjallað um þörf fyrir aðlögun sjúklinga þegar 

kemur að þessari breytingu og staðan á Landspítalnum skoðuð.  

Barnadeildir og fullorðinsdeildir 

Barnadeildir og fullorðinsdeildir sjúkrahúsanna þjónusta sjúklinga á mismunandi aldri 

og á mismunandi þroskastigi. Því hlýtur þjónusta og viðhorf deildanna tveggja að vera 

með ólíkum hætti. Margir fræðimenn hafa bent á þetta og á þætti sem skilja að 

þjónustuna (Rosen, 1995; Östlie, Dale og Möller, 2007; Watson, 2005).  

Hvað varðar læknaþjónustu þarf að hafa í huga eðli læknastarfsins í hverju tilviki 

fyrir sig. Barnalæknar eru sérþjálfaðir í þroska og vexti barna. Það er liður í þeirra starfi 

að skrá þroska yfir tíma og fylgjast með röskunum. Lyflæknar á fullorðinsdeildum aftur 

á móti eru yfirleitt ekki að skoða þroska sjúklinga. Þörf fyrir slíkt er iðulega ekki til 

staðar á fullorðinsdeildum enda er gert ráð fyrir að sjúklingarnir séu fullorðnir og hafi 

því náð fullum þroska og vexti (Rosen, 1995). Hafa þarf í huga að langveikir unglingar 

og ungt fullorðið langveikt fólk kann á þroskaeftirfylgni að halda lengur en aðrir. 

Yfirfærsla þessara sjúklinga frá barnadeild og yfir á fullorðinsdeild getur skapað 

vandamál (Sama heimild).  

Sýnt hefur verið fram á að hegðunar og tilfinningaleg vandamál séu um tvisvar 

sinnum líklegri hjá langveikum börnum en öðrum börnum (Lavigne og Faier-Routman, 

1992). Áhættuþættirnir eru ýmsir svo sem alvarleiki sjúkdóms, kvalarfullar 

læknismeðferðir, minni félagsleg samskipti við jafnaldra, sársauki, sjálfstæði í 

athöfnum takmarkað (e. functional independence), sjúkdómurinn sjálfur, streita og 

útlitsbreytingar vegna sjúkdómsins. Allt eru þetta þættir sem geta valdið truflun í 

þroska (LeBlanc, Goldsmith og Patel, 2003; Brown, Daly og Rickel, 2007).  

Barnadeildir eru fjölskyldumiðaðar. Fjölskyldan er séð sem órjúfanlegur hluti af lífi 

sjúka barnsins og tillit er tekið til hlutverks hennar. Hún uppfyllir grundvallarþarfir og 
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stuðlar að tilfinningaríku umhverfi sem örvar til vaxtar í heilbrigði. Barnadeildirnar gera 

ráð fyrir þessu virka hlutverki fjölskyldunnar í meðferð barnsins. Fyrir utan að veita 

barninu stuðning þá hafa foreldrarnir skyldum að gegna í meðferð barna sinna. 

Foreldrar eru í forsvari fyrir börn sín og ákvarðanataka þar af leiðandi í höndum 

foreldra (Rosen, 1995).  

Fullorðinsdeildir eru ekki fjölskyldumiðaðar líkt barnadeildirnar. Fjölskyldan er í raun 

séð sem fylgifiskur sjúklinga. Gert er ráð fyrir að hinn fullorðni sjúklingur hafi öðlast 

sjálfstæði og standi einn í sinni meðferð. Það felur í sér að hann hafi færni til að taka við 

upplýsingum og taka ákvarðanir út frá þeim. Ef sjúklingur á fullorðinsdeild telst til hóps 

ungs langveiks fullorðins fólks getur verið að hann hafi ekki haft tækifæri til að ná þessari 

færni. Þörfin fyrir fjölskylduna er því enn til staðar. Fullorðinsdeildirnar bjóða ekki alltaf 

upp á möguleika fyrir fjölskyldu sjúklings til þátttöku. Stundum jafnvel gerist það að 

fullorðinsdeildirnar óska eftir því að sjúklingarnir komi einir í læknisviðtöl eða að foreldrar 

bíði frammi. Það getur reynst hinum unga sjúklingi erfitt (Rosen, 1995; Östlie o.fl., 2007).  

Til þess að stuðla að sjálfstæði ungs langveiks fólks á fullorðinsdeildum og virkni 

einstaklingins benda Östlie o.fl. (2007) á mikilvægi valdeflingar og eflingu sjálfstrausts 

áður en skipt er um spítalaumhverfi. Endurskilgreina þarf hlutverk fjölskyldunnar frá 

því sem áður var á barnadeildinni. Taka ber mið af þörfum hvers og eins í þeirri 

endurskilgreiningu. Staða hinnar ungu manneskju, hvort hún sé fær um að hugsa um 

sig sjálf, búsetufyrirkomulag og hæfni til að vera í samskiptum eru allt þættir sem 

skipta máli þegar hlutverk fjölskyldunnar er metið. Mikilvægt í þessu er að hafa 

jafnvægi milli þarfa hins unga einstaklings og þarfa fjölskyldunnar. Oft vill það gerast í 

tilfellum langveikra ungmenna að foreldrar eiga erfitt með að sleppa takinu og treysta 

börnunum til að taka ábyrgð á eigin lífi og heilsu. Getur það valdið togstreitu þegar 

kemur að skiptum milli deilda  (Rosen, 1995; Watson, 2005; Östlie o.fl., 2007).  

Samband lækna og sjúklinga er með ólíkum hætti á barna og fullorðinsdeildum. Þegar 

lyflæknar taka á móti sjúklingum á fullorðinsdeildum er oftast nær um einkaviðtöl að ræða 

þar sem sjúklingurinn sjálfur og læknirinn eru viðstaddir. Samskiptin eru á milli læknis sem 

beinir máli sínu til sjúklings sem svarar, hlustar og segir frá. Hugmyndin að baki þessu 

fyrirkomulagi er að læknismeðferðin byggist á gagnvirku ferli þar sem ábyrðin á 

árangursríkri meðferð liggur bæði hjá lækni og sjúklingi (Rosen, 1995). Er þetta í samræmi 

við Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Þar segir að heilbrigðisstarfsmaður skuli leitast 
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við að koma á traustu sambandi milli sín og sjúklings. Lögin kveða einnig á um ábyrgð 

sjúklings á eigin heilsu og að honum beri eftir atvikum að vera virkur í meðferð sem hann 

sjálfur hefur samþykkt. Siðareglur lækna (Landlæknisembættið, 2008) árétta einnig þessa 

þætti í sambandi lækna og sjúklinga.  

Sambönd lækna og sjúklinga á barnadeildum fela í sér milligöngu foreldra. Foreldrar 

eru viðstaddir viðtölin og eru í raun þungamiðjan. Þeir eru í forsvari fyrir börnin sín, 

svara spurningum læknis og sjá alfarið um ákvarðanatöku. Vandamál getur skapast 

vegna þessa á fullorðinsdeildum ef hinn langveiki ungi sjúklingur á fullorðinsdeild hefur 

ekki fengið tækifæri til þess að taka þátt í ákvörðunum eða fengið upplýsingar um 

sjúkdóm sinn áður en hann þurfti að skipta um deild. Viðkomandi sjúklingur hefur þá 

ekki náð að þroska með sér færnina sem þarf að vera til staðar svo að samband læknis 

og sjúklings geti gengið upp á fullorðinsdeild. Það að geta tekið þátt í eigin 

læknismeðferð með því að taka við upplýsingum, skilja þær og taka eigin ákvarðanir er 

partur af sjálfstæðinu sem fullorðinsdeildirnar krefjast að sjúklingar hafi (Rosen, 1995; 

Östlie o.fl., 2007; Watson, 2005).  

Hér má sjá mikilvægi réttar barna samkvæmt Lögum um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997. Samkvæmt lögunum eiga börn rétt á upplýsingum í samræmi við þroska. 

Jafnframt því sem þau eiga rétt á því að tjá sig um mál er þau varða. Þessi réttindi hvað 

varðar langveik börn sem þurfa að skipta um spítalaumhverfi eru til þess fallin að styðja 

þau í að byggja upp sjálfstæði og stuðla að virkni á fullorðinsdeildum.  

Sýn fagfólks á sjúklinga er ólík á barna og fullorðinsdeildum. Það sem einkennir 

barnadeildina umfram fullorðinsdeildina er valdaójafnvægi milli sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsfólks. Völdin og ábyrgðin liggja algerlega hjá fagfólkinu. Sjúklingar eru séðir 

sem viðkvæmar og brothættar sálir með takmarkaða færni. Umsjá sjúklinga felur því oft í 

sér stuðning og uppfóstrun. Ekki eru settar kröfur á sjúklingana um ábyrgð. Ákvarðanataka 

er sett í hendur foreldra og fræðslu beint til þeirra frekar en barnanna. Það vill gleymast að 

þegar sjúklingurinn eldist og þroskast öðlast hann smám saman færni og þroska til að taka 

við upplýsingum og bera ábyrgð (Rosen, 1995; Östlie o.fl., 2007).  

Þverfagleg (e. interdisciplinary) teymisvinna er alltaf að aukast í umsjá langveikra 

barna, eins og sjá má á Barnaspítala Hringsins (Landspítali, e.d.-c; Rosen,  1995).  

Teymin hafa á sínum snærum fagfólk úr ýmsum starfstéttum sem gera sjúklingum kleift 
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að fá heildræna, samræmda og skilvirka meðferð. Sýnt hefur verið fram á að með því 

að beita teymisvinnu í heilbrigðisgeira aukist gæði umönnunar (Rosen, 1995). 

Rosen (1995) bendir á að oftar sé um að ræða fjölfaglega (e. multidisciplinary) 

umönnun. Slík umönnun felur í sér þátttöku margra fagmanna þar sem hver um sig tekur 

ábyrgð á litlum hluta meðferðar hvers sjúklings fyrir sig. Ekki er um heildræna samvinnu 

fagfólks að ræða. Samskipti meðferðaraðila fara fram ef aðstæður kalla á það og er það 

sjaldgæft að allir sem koma að sjúklingnum taki sameiginlegar ákvarðanir.  

Þjónustubreytingin og viðhorfsbreytingin sem verður þegar skipt er frá barnadeild 

virðist hafa áhrif á sjúklinga. Östlie o.fl. (2007) gerðu eigindlega rannsókn á reynslu 

langveikra barna af skiptum milli deilda í Noregi. Benti niðurstaðan til þess að á 

barnadeildum væri þörfum sjúklinga fyrir félagslíf og virkni mætt. Viðmælendur töluðu 

um samheldni og tengsl sem þeir fundu fyrir á barnadeildinni í garð starfsfólksins og 

annarra sjúklinga. Sumir tjáðu að deildin hefði í raun verið eins og heimili þeirra.  

Rannsóknin benti aftur á móti til þess að á fullorðinsdeildum væri líðan þeirra önnur. 

Niðurstaðan benti til að sjúklingar væru oftar einmana, inni í sér og teldu sig nafnlausa. 

Viðmælendur í rannsókninni töluðu einnig um annan mun á fullorðinsdeildum og 

barnadeildum sem þeim fannst mikilvægur. Vöntunin á skóla eða kennslu á 

fullorðinsdeildum líkt og tíðkast á barnadeildum (Östlie o.fl., 2007).  

Það eru ýmsir fleiri þættir sem skilja að barnadeildir og fulllorðinsdeildir. Watson 

(2005) tók saman í töflu nokkra meginþætti. 

Tafla 1 Munur á fullorðins- og barnadeildum 

Barnadeildir Fullorðinsdeildir 

Fjölskylduráðgjöf Einstaklingsráðgjöf 

Fjölfagleg teymisvinna 
Takmörkuð teymisvinna (sérstaklega 
sálfélagsleg) 

Færri sjúklingar Margir sjúklingar 

Sérfræðiþekking á sjaldgæfum 
genasjúkdómum t.d. Cystinosis 

Takmörkuð reynsla af sjaldgæfum 
barnasjúkdómum 

Styttri biðlistar Lengri biðlistar 

Jafningjastuðningur Engin séraðstaða fyrir ungt fólk 

Lyf yfirleitt gjaldfrjáls Greiða þarf fyrir lyf 

 



! !#"

Í töflunni má sjá meginþættina í breytingu á þjónustu milli fullorðins- og barnadeilda 

auk annarra þátta sem ekki hefur verið fjallað sérstaklega um.  

Ljóst er að það er margt sem skilur að þjónustu fullorðins- og barnadeilda. 

Grundvallarmunurinn er að barnadeildirnar eru fjölskyldumiðaðar sem felur í sér 

þátttöku hennar og þá sérstaklega foreldranna í meðferðum barnanna. Felur það í sér 

að foreldrarnir eru í forsvari fyrir börnin sín og bera ábyrgðina fyrir þau. 

Fullorðinsdeildir aftur á móti leggja áherslu á sjálfstæði einstaklingsins. Samskipti 

lækna og sjúklinga fara iðulega fram í einstaklingsviðtölum og ábyrgð á skilvirkri 

meðferð liggur bæði hjá lækninum og sjúklingnum. Ýmsir aðrir þættir skilja að þjónustu 

barna og fullorðinsdeilda eins og sjá má í töflunni. Því má ætla að nauðsynlegt sé þegar 

langveikt barn með áframhaldandi sjúkrahúsþörf þarf að skipta um deild þurfi 

viðkomandi á aðlögun að halda enda breytingin mikil.  

Hvað er aðlögun og er hún nauðsynleg? 

Þangað til fyrir um 25 árum síðan leiddu allflestir langvinnir barnasjúkdómar til 

ótímabærs andláts sjúklinga. Tækniframfarir og nýjar meðferðir við sjúkdómum barna 

hafa komið því til leiðar að mun fleiri börn með langvinna sjúkdóma ná því að verða 

fullorðinn. Af þeim 10-20% sem þjást af langvinnum sjúkdómum á okkar dögum ná um 

90% þeirra fullorðinsaldri (Alpay, 2009; Blum, 2002). Þetta hefur skapað nýtt vandamál 

í heilbrigðisþjónustunni enda mun fleiri sem þurfa að skipta frá barnadeildum yfir á 

fullorðinsdeildir. Viner 1998 bendir á að það sé ein mesta áskorun 21. aldar í 

barnaheilbrigðisþjónustu og reyndar í heilbrigðiskerfinu öllu að skipuleggja skilvirka og 

góða aðlögun milli barna- og fullorðinsdeilda (Viner, 1999).  

Unglingsárin eru tími hraðra breytinga þar sem einstaklingurinn tekur miklum 

breytingum líkamlega, vitsmunalega og félagslega. Unglingar þurfa undirbúning og 

stuðning til þess að takast á við heim fullorðinna sem sjálfstæðir einstaklingar. Þetta 

ferli er oft flókið og erfitt hjá langveiku ungu fólki sem þarf að takast á við það að skipta 

um spítalaumhverfi um leið og það þarf að ganga í gegnum áskorunina sem fylgir því að 

verða fullorðinn (Kennedy, Sloman, Douglass og Sawyer, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að langveik börn eru breiður hópur og misjafnt hvernig hver og 

einn tekur veikindum sínum. Sum sýna þrautseigju en önnur standa frammi fyrir 

alvarlegum sálfélagslegum vanda. Það virðist vera sem að flest börnin aðlagist 
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sjúkdómum sínum vel. Bendir þó margt til þess að börnin séu í meiri hættu en 

heilbrigðir jafnaldrar þeirra á að þróa með sér alvarlegan hegðunar- og tilfinningalegan 

vanda (Brown o.fl., 2007). Það má velta fyrir sér hvort að langveikt barn sem þarf að 

kljást við langvinn veikindi standi jafnvel að vígi og jafnaldrar þegar kemur að því að 

axla þá ábyrgð sem fylgir því að vera sjúklingur á fullorðinsdeild.  

Viner (1999) bendir á að þörf fyrir aðlögun milli fullorðins- og barnadeilda sé ekki 

einungis bundin við ungmenni með langvinna sjúkdóma. Heilbrigð ungmenni hætta oft 

að hafa lækni eftir að flutt er að heiman eða eftir að hætt er að fylgjast með þroska 

þeirra. Mörg þeirra koma ekki aftur í samband við lækna eða heilbrigðisfagfólk fyrr en 

neyðin rekur þau. Stundum vegna atriða sem hefði verið hægt að komast hjá ef leitað 

hefði verið hjálpar fyrr. Þegar um langveik fullorðin börn er að ræða er hættan á 

alvarlegum afleiðingum enn meiri.  

Í þessu samhengi má nefna ungmenni sem hafa greinst með sykursýki eitt. Sykursýki 

eitt er ólík mörgum öðrum sjúkdómum vegna þess hversu mikið sjúklingarnir sjálfir 

geta stjórnað framgöngu hans með eftirliti og ráðgjöf heilbrigðisstarfsmanna. Því er 

mjög mikilvægt að sjúklingar haldi áfram að mæta til eftirlits eftir að þeir hafa verið 

færðir milli deilda (Hildur Halldórsdóttir, Fjóla Katrín Steinsdóttir, Arna 

Guðmundsdóttir, Jakob Smári og Eiríkur Örn Arnarson, 2009) Samkvæmt rannsókn 

Hildar Halldórsdóttur o.fl. (2009) á meðferðarheldni sykursjúkra ungmenna eftir skipti 

milli göngudeilda voru aðeins 28,7% þátttakenda sem mættu til eftirlits fjórum sinnum 

eða oftar árið 2006. Ráðlagt er að mæta á um þriggja mánaða fresti. Þeir sem voru 

komnir með fylgikvilla ofan í sykursýkina komu oftar. Gefur það til kynna að ungmenni 

með sykursýki hugsi ekki nægilega vel um sig og sjúkdóminn fyrr en í óefni er komið.  

Aðlögun er því mikilvæg forvörn til að fyrirbyggja heilsufarslegan vanda og bæta 

lífsgæði (Viner, 1999; Rosen, 1995).  

Bilið á milli fullorðins- og barnadeilda er breitt og það virðist sem hinn ungi, fullorðni 

langveiki eigi hvergi heima í kerfinu (Rosen, 1995; Östlie o.fl., 2007; Viner, 1999). 

Sjónarhorn og viðhorf  deildanna tveggja eru gjörólík en virðast hvorug passa fyrir hinn 

unga sjúkling. Bendir það sterklega til þarfar fyrir einhvers konar aðlögun. 

Barnadeildirnar horfa framhjá auknu sjálfstæði einstaklingsins, þörf fyrir einveru og 

breyttum þörfum sem koma með aldrinum. Fullorðinsdeildir aftur á móti viðurkenna 

sjálfstæði og fullorðinslegar þarfir en vanmeta sérstaka þörf ungs langveiks fólks, til 
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dæmis þörfina fyrir nálægð fjölskyldunnar og eftirfylgni vegna þroska og vaxtar (Rosen, 

1995; Viner, 1999). Þrátt fyrir þessi vandamál hefur það sýnt sig að ungu fólki finnst 

það yfirleitt jákvætt að skipta frá barnadeild og yfir á fullorðinsdeildir. Enda margir 

þættir í umhverfi barnadeilda sem hætta að henta einstaklingum þegar ákveðnum aldri 

er náð. Það vekur ánægju að vera viðurkenndur sem sjálfstæður einstaklingur á 

fullorðinsdeildum. Jafnframt því sem flestir gleðjast yfir því að fá að ráða sjálfir (Östlie 

o.fl., 2007; Rosen, 1995).  

Rosen (1995) bendir á að yfirleitt fá ungir fullorðnir bestu umönnunina á 

fullorðinsdeildum. Jafnvel þó að viðkomandi hafi fengið langvinnan sjúkdóm í barnæsku. 

Það er þó fullvíst að fullorðinsdeildir eiga margt ólært í sambandi við umönnun á þessum 

hópi og þær þyrftu að taka sér reynslu barnadeildanna til fyrirmyndar.  

Af þessum sökum er það mikilvægt að ungmenni fái undirbúning áður en að því 

kemur að skipta frá barnadeildum og yfir á fullorðinsdeildir. Þetta ferli er kallað 

aðlögun (e. transition). Aðlögun hefur verið skilgreind af The Society for Adolescent 

Medicine sem skipulagt, ákveðið ferli sem fer í gang þegar ungt fólk með langvinn 

heilsufarsleg vandamál er fært frá barnamiðuðu heilbrigðiskerfi og yfir í fullorðinskerfi 

(Society for adolescent medicine, 1993). Ferli aðlögunar er flókið og krefst fræðslu, 

teymisvinnu og valdeflingar (Stabile o.fl., 2005).  

Það eru ýmis atriði sem skipta máli þegar aðlögun einstaklings er skipulögð. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að skilvirk aðlögun felur í sér fjölþætt ferli sem fer 

fram í áföngum og tekur tillit til félagslegra, menntunarlegra og sálrænna þarfa 

ungmennisins (Alpay, 2009).  

Til eru ýmsar leiðir sem miða að því að færa einstakling frá barnadeild og yfir á 

fullorðinsdeild. Það geta verið bein skipti eða lengra ferli sem felur í sér að viðkomandi 

fær að heimsækja mismunandi göngudeildir. Síðari leiðin felur í sér aðlögun og er því 

æskilegri. Til eru líkön um hvernig eigi að haga aðlögun. Þeirra þekktust eru 

sjúkdómsmiðuð líkön  (e. disease based programmes) og almenn aðlögunar líkön (e. 

generic transition programmes). Sjúkdómsmiðuð líkön fela í sér ferli sem er sérhannað 

fyrir ákveðna sjúklingahópa. Almenn aðlögunar líkön fela aftur á móti í sér aðlögun sem 

skipulögð er af barnadeildunum og miðar að því að flytja alla sjúklinga án tillits til 

sjúkdóms þeirra (Alpay, 2009; Viner, 1999).  
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Alpay (2009) hefur fjallað um aðlögunarferli í fjórum skrefum (e. four-step transition 

process). Samkvæmt því á unglingurinn á fyrsta skrefi að taka foreldra sína með sér í 

læknisviðtölin. Þegar hann er á aldrinum 12-14 ára á að byrja á því að nefna það við hann 

að kannski eftir tvö til þrjú ár gæti hann hugsað sér að fara einn til læknis. Til að byrja með 

fer ferlið hægt af stað og farið er varlega í að hvetja einstaklinginn til sjálfstæðis. 

Annað skrefið felur í sér að unglingurinn verði virkur í eigin meðferð og foreldrarnir 

að sama skapi óvirkari. Á þessu stigi ætti að veita fjölskyldunni upplýsingar um 

einstaklingsheimsóknir, þjónustu á fullorðinsdeildum og þagnarskyldu. Unglingurinn 

ætti að vera spurður álits áður en foreldrarnir eru spurðir (Sama heimild).  

Þriðja skrefinu er náð þegar unglingurinn er á aldrinum 13-16 ára. Hann ætti þá að vera 

fær um að forgangsraða og vera tilbúinn til að ákveða hvort hann vilji fara einn til læknis 

eða taka einhvern með sér. Ef hann vill vera einn þá ætti að láta það eftir honum. Þó ef 

þarf að taka einhverjar ákvarðanir ættu foreldrarnir að fylgja viðkomandi (Sama heimild).  

Fjórða og síðasta skrefinu er náð þegar unglingurinn treystir sér alfarið til þess að 

fara einn til læknis (Sama heimild).  

Ákvörðun tímasetningar um deildaskipti ætti að fara eftir hverjum og einum. Aldur 

er ekki besti mælikvarðinn á það hvenær skipti ættu að fara fram. Líta ber til sálrænna 

og líkamlegra þátta þegar tíminn er ákveðinn. Mikilvægt er að unglingurinn hafi þroska 

og færni sem til þarf á fullorðinsdeildum sem og að hann hafi vilja til þess að skipta 

(Alpay, 2009; Viner, 1999).  

Watson (2005) gerði gátlista yfir hæfni sem þarf að vera til staðar hjá langveiku 

ungu fólki áður en skipti geta farið fram.  

Tafla 2 Nauðsynleg hæfni á fullorðinsdeild 

Ég skil sjúkdóminn minn og get lýst honum fyrir öðrum. 

Ég get tekið sjálfstæðar ákvarðanir varðandi sjálfan mig og í sambandi við meðferð  mína. 

Ég þekki lyfin mín og hvernig þau virka. 

Ég þekki skipan mála á fullorðinsdeildinni og veit hver verður læknirinn minn. 

Ég veit hvernig ég panta tíma og hvernig ég held hann. 

Ég get komið mér sjálfur upp á sjúkrahús. 

Ég er fær um að tjá mig um áhyggjur mínar varðandi blóðprufur og aðrar meðferðir. 

Ég veit hvert ég á að hringja í neyð. 

Ég þekki takmörk mín líka varðandi fæðu og athafnir. 

Ég hef nægjanlega þekkingu á kynferðismálum og hef rætt um áfengi, reykingar og drykkju. 
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Þrátt fyrir að til séu leiðbeiningar um hvernig hægt sé að haga góðri aðlögun er hún 

samt sem áður ekki einföld. Ýmsir þættir geta dregið úr skilvirkri aðlögun.  

Alpay (2009) hefur dregið saman meginþættina sem geta hindrað aðlögun svo sem 

vöntun á samhæfingu milli fullorðins- og barnadeilda, mótstaða foreldra eða 

fjölskyldunnar, mótstaða sjúklings, skipulagsleysi og vöntun á stofnanalegum stuðningi.  

Skiptin frá barnadeildum og yfir á fullorðinsdeildir eru stórviðburður í lífi sjúklinga. Það 

að missa virt starfsfólk á barnadeildinni og þurfa svo að treysta nýju fólki á 

fullorðinsdeildum getur verið erfitt. Margir fyllast efasemdum og þar liggur vandinn. Efinn 

kemur vegna alls þessa nýja sem sjúklingurinn upplifir. Nýr læknir, nýtt umhverfi og aðrar 

aðferðir. Blendnar tilfinningar eru einkennandi ásamt reiði og mótþróa.  Sumum 

sjúklingum finnst að við skiptin sé öllu lokið og að sjúkdómurinn muni versna. Jafnframt 

telja sumir að dauðinn sé nær en áður (Alpay, 2009; Rosen, 1995; Viner, 1999).  

Sjálf langveikra ungmenna hefur oft ekki tekið út nægjanlegan þroska. Það felur í sér 

lítt þroskaða  sjálfsmynd og takmarkaða sjálfsbjörg (Viner, 1999). Mat Viners (1999) er 

að barnadeildir sjúkrahúsanna styðji raunar við að sjálfið sé með þessum hætti enda 

ekki settar kröfur á sjúklinga um ábyrgð. Fullorðinsdeildir aftur á móti krefjast þess að 

sjúklingur geti verið sjálfstæður og borið ábyrgð. Krafan er því sú að sjúklingar hafi 

endurskoðað sjálf sitt frá því í barnæsku. Oft er það ferli sem hinn ungi langveiki er illa í 

stakk búinn að taka þátt í og af þeim sökum kann hinum unga langveika á 

fullorðinsdeild að þykja einstaklingmiðuðu aðferðirnar sem viðhafðar eru í nálgun 

sjúklinga á fullorðinsdeildum harkalegar (Sama heimild). Því ríður á að barnadeildirnar 

veiti sjúklingum undirbúning fyrir að þurfa taka ábyrgð á eigin meðferðum á 

fullorðinsdeildum (Stabile o.fl., 2005).  

Langveik ungmenni þurfa oft að lifa með erfiðum sjúkdómum. Þrátt fyrir það eru 

þau ekki ein um að lenda í aðlögunarvanda á unglingsárunum. Verkefni þessa lífsskeiðs 

fyrir vestræn ungmenni eru orðin flóknari en áður og hefur þróunin því orðið sú að 

unglingsárin hafa lengst svo um munar. Ástæður þess eru meðal annars meiri 

menntunarkröfur, minni þörf fyrir þennan aldurshóp á vinnumarkaði vegna hækkaðs 

meðalaldurs vinnuaflsins og aukin hnattvæðing (Berk, 2007; Kennedy o.fl., 2007). 

Nauðsynlegt er að átta sig á að aðlögun milli fullorðins- og barnadeilda er einungis einn 

þáttur almennrar aðlögunar í lífi langveikra ungmenna. Allir þurfa að ganga í gegnum 
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breytinguna sem felst í því að vera ósjálfbjarga barn og þroskast svo smám saman í átt 

að því að verða sjálfstæður fullorðinn einstaklingur (Rosen, 1995).  

Foreldrum má ekki gleyma þegar kemur að því að barnið þeirra þurfi að skipta um 

spítalaumhverfi. Það er erfitt fyrir foreldra að sleppa takinu á veiku barni sínu sem 

verður fullorðið. Sumir foreldrar hafa hugsað um börnin sín í gegnum veikindi til fjölda 

ára og því erfitt að eiga allt í einu að draga sig í hlé. Þess vegna er mikilvægt að aðlögun 

fari fram í samráði við þá, sjúklinginn sjálfan og lækninn. Sé það gert getur dregið úr 

mögulegri andstöðu foreldra (Rosen,1995).  

Mótstaða getur einnig komið upp hjá barnalæknunum sjálfum og öðru fagfólki sem í 

sumum tilfellum hafa um langa hríð haft umsjá með sjúklingnum og eru stundum farnir 

að bera tilfinningar til þeirra. Fullorðinslæknar eru séðir sem fjarlægir og áhugalausir 

um þarfir sjúklinga. Stundum skynjar fjölskyldan þessar hugmyndir fagfólks 

barnadeildarinnar. Afleiðing þess getur verið að andstaða fjölskyldunnar við skiptin 

aukist enn frekar sé hún til staðar (Rosen, 1995; Viner, 1999).  

Svo aðlögun megi takast sem best er mikilvægt að læknarnir séu hliðhollir henni. 

Neikvætt viðhorf lækna til fullorðinsdeilda smitar út frá sér og getur haft neikvæð áhrif 

á hugmyndir sjúklinga og foreldra þeirra (Rosen, 1995; Viner, 1999).  

Fullorðinsdeildirnar sjálfar geta haft neikvæð áhrif á aðlögun af ýmsum ástæðum. 

Fullorðinslæknar hafa oft takmarkaðan áhuga á barnasjúkdómum fullorðinna og sýna 

því hinum nýju sjúklingum takmarkaða athygli. Jafnframt geta fullorðinsdeildir sem 

hafa marga aldraða sjúklinga verið fráhrindandi fyrir unga sjúklinga (Viner 1999).  

Samskiptaleysi milli fullorðinsdeilda og barnadeilda eru áhættuþáttur í 

aðlögunarferlinu. Í verstu tilfellum samskiptaleysis getur það gerst að sjúklingurinn lendi á 

milli deilda. Það felur í sér að hvorki fullorðinsdeildin né barnadeildin tekur fulla ábyrgð á 

viðkomandi. Leiðir það af sér misskilning, mótsagnakennd ráð og stundum ágreining. Ef 

þetta gerist eykst hættan á því við sjúklingurinn flosni upp og hætti að leita sér 

heilbrigðisþjónustu (Viner, 1999; Stabile, Rosser, Porterfield og McCauley, 2005 ).  

Samkvæmt Stabile o.fl. (2005) hefur heilsufarslegt ástand sjúklings áhrif á hvernig 

hann höndlar að skipta um spítalaumhverfi. Hressari sjúklingar taka betur í skiptin en 

þeir sem eru mikið veikir. Aðlögun og skipti fyrir veika einstaklinga eru flóknari 

jafnframt því sem sjúklingar finna frekar til söknuðar. Mikilvægt er því  að skoða 

tímasetningu skipta út frá líðan viðkomandi.  
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Til þess að aðlögun megi takast sem best þarf hún að vera í samstarfi með 

sjúklingum, fjölskyldu sjúklingsins, stuðningskerfi og heilbrigðisstarfsmönnum. Hefur 

það sýnt sig að best tekst til þegar að allir aðilar sem koma að hinum unga sjúklingi fá 

virkt hlutverk (Rosen, 1995). 

Aðlögun á Landspítalnum  

Lítið er vitað um stöðu aðlögunar langveikra ungmenna að vefrænum 

fullorðinsdeildum sjúkrahúsanna á Íslandi enda virðist lítið sem ekkert hafa verið 

skrifað um þetta. Verðugt framtíðarrannsóknarefni væri að skoða íslenska 

heilbrigðiskerfið og aðlögun milli barna- og fullorðinsdeilda sjúkrahúsanna. 

Til að fá einhverja hugmynd um stöðu aðlögunar á Íslandi voru tekin fjögur viðtöl 

haustið 2009 og í apríl 2010. Talað var við  félagsráðgjafann Auðbjörgu Nönnu 

Ingvarsdóttur, Björk Gísladóttur hjúkrunarfræðing, Elísabetu Konráðsdóttur 

hjúkrunarfræðing í sykursýkisteymi barna á Barnaspítala Hringsins og við 

framkvæmdastjóra Umhyggju Rögnu K. Marínósdóttur. Viðmælendur voru valdir með 

svokölluðu snjóboltaúrtaki og fóru viðtölin í öllum tilvikum fram á vinnustöðum 

viðkomandi. Allir viðmælendur höfðu mikla reynslu af vinnu með langveikum börnum á 

Barnaspítala Hringsins. Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir um þekkingu sína á 

aðlögun og reynslu, tilhögun deildaskipta langveikra ungmenna nú og um framtíðarsýn 

sína. Viðtölin voru öll, nema viðtalið við Elísabetu Konráðsdóttur, tekin upp á 

upptökutæki og afrituð. Viðtalið við Elísabetu var afritað jafn óðum. Eftir viðtölin og 

afritun þeirra voru aðalatriðin tekin út og unninn texti. Viðmælendur fóru svo yfir allt 

sem eftir þeim var haft, komu með tillögur og veittu samþykki sitt.  

Þess ber að geta að viðtölin veita ákveðna innsýn en þau geta ekki komið í stað 

markvissrar rannsóknar á aðlögun milli ákveðinna barnadeilda og fullorðinsdeilda. Því 

er alhæfingargildi þeirra mjög takmarkað.  

Björk Gísladóttir hjúkrunarfræðingur (munnleg heimild, 14. október 2009) telur að 

langveik börn sem þurfi á áframhaldandi meðferð að halda og þurfi að flytjast yfir á 

fullorðinsdeild, fái ekki nógu góða þjónustu. Hún bendir á að þegar komi að þessum 

flutningi milli sviða séu samskiptin milli hjúkrunarfræðinga þarna á milli ekki nægilega 

góð. Oft sé skortur á samskiptum hjúkrunarfræðinga milli sviðanna tveggja. Máli sínu til 

stuðnings nefnir hún dæmi úr starfi sínu þar sem hún tók upp á því á eigin spýtur að 
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fylgja átján ára konu yfir þennan veg. Eftir skiptin þurfti viðkomandi sjúklingur að 

mörgu leyti að byrja upp á nýtt. Hún þurfti að fara í gegnum sjúkrasögu sína og gefa 

upp grunnupplýsingar. Konan sem var vön að allir þekktu hennar sögu á barnasviðinu 

varð allt í einu óþekkt og upplifði óöryggi vegna þess. Þrátt fyrir það voru öll sjúkragögn 

hennar meðferðis við flutninginn. Björk bendir á að læknir konunnar á barnadeildinni 

hafi verið búinn að vera í sambandi við lækninn hinum megin. Björk telur að það vanti 

góðar verklagsreglur þegar kemur að skiptum milli sviða. Hún bendir á að það sé ekki 

nóg að skrifa hjúkrunarbréf og láta fylgja með sjúklingnum. Hennar hugmynd er að 

koma á fagfundi milli hjúkrunarfræðinga, þess sem afhendir og þess sem kemur til með 

að verða umsjónarhjúkrunarfræðingur á fullorðinsdeildinni. Hún telur að með þessari 

aðferð sé mun líklegra að skiptin milli deilda gangi vel og að viðkomandi skjólstæðingur 

finni sig öruggari í þessum nýju aðstæðum.  

Samkvæmt Auðbjörgu Nönnu Ingvarsdóttur (munnleg heimild, 13. nóvember 2009) 

fyrrum félagsráðgjafa á Barnaspítala Hringsins er það að mestu leyti í höndum lækna 

að tengja sjúklinga á barnadeildum við framtíðarlíf á fullorðinsdeildum. Samkvæmt 

hennar reynslu hefur það fyrirkomulag hentað ágætlega í flestum tilvikum.  

Staða aðlögunarmála á Íslandi virðist vera mismunandi eftir sjúklingahópum. Til 

marks um það þá hefur um fjögurra til fimm ára skeið í sykursýkisteymi á Barnaspítala 

Hringsins, verið lögð rík áhersla á aðlögun sjúklinga yfir á fullorðinsdeildir og hefur 

ferlið hafist um 18 ára aldur sjúklinga (Elísabet Konráðsdóttir, munnleg heimild 6. apríl 

2010). Tilhögun aðlögunar hefur hingað til verið háttað þannig að læknir frá 

fullorðinsdeildinni kemur fyrir skiptin frá göngudeild sykursjúkra yfir á göngudeild 

barna og heimsækir ungmennið sem á að færa og foreldra þess. Í heimsókninni er 

komið á sambandi milli fullorðinsdeildarinnar og sjúklingsins ásamt því sem farið er yfir 

sögu sjúklingsins. Einnig er pantaður tími hinum megin á fullorðinsdeildinni. Tilgangur 

heimsóknarinnar er að brúa bilið milli barnadeildarinnar og fullorðinsdeildar í þágu 

ungmennisins. Þrátt fyrir tilfærslu er ungmenninu velkomið að leita áfram á 

barnadeildina fyrst um sinn (sama heimild).  

Um aðlögun sykursjúkra barna að fullorðinsdeild hefur hingað til verið munnlegt 

samkomulag. Nú er unnið að setningu formlegra verklagsreglna og stendur til að auka 

umfang aðlögunar. Uppi eru hugmyndir um að hefja ferlið fyrr eða einu til tveimur 

árum fyrir flutninginn, þó verði alltaf að meta hvert tilfelli fyrir sig. Rætt hefur verið um 
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að starfsfólkið bæði á göngudeild barna og fullorðinna verði mun færanlegra, það hitti 

ungmennið og fjölskyldu þess á báðum stöðum í tvö til þrjú skipti á þessu 

undirbúningstímabili. Þá hefur einnig verið rætt um að auka jafningjafræðslu og gefa út 

kynningarblað vegna flutningsins (sama heimild). Elísabet Konráðsdóttir bendir einnig á 

að litið verði til leiðarvísis International society for pediatric and adolescent diabetes  

(ISPAD) um aðlögun þegar nýja skipulaginu verður komið á. Samkvæmt ISPAD er meðal 

annars mælt með að heilbrigðisfagfólk kynni sér líkamlegan og andlegan þroska 

unglinga, komi á traustu sambandi milli sín og sjúklinga á unglingsaldri, efli 

samskiptafærni sína þannig að þeir geti betur miðlað þekkingu, sýni þörfum fyrir 

trúnað  og einveru skilning, hvetji til sjálfbjargar og sjálfstrausts en á sama tíma halda 

trausti og stuðningi foreldra og fjölskyldu (Court, Cameron, Berg-Kelly og Swift, 2009). 

Elísabet Konráðsdóttir (munnleg heimild, 6. apríl 2010) telur að aðlögun sé mikilvæg 

fyrir sykursjúk ungmenni og reyndar alla unga sjúklinga sem þurfa að skipta um 

spítalaumhverfi. Hún telur það mikilvægt að vekja athygli annarra sjúklingahópa á aðlögun.  

Staða aðlögunar hefur verið skoðuð víðsvegar í heiminum. Benda má á að aðlögun 

samkvæmt Viner (1999) hefur ekki fengið verðskuldaða athygli í Evrópu og Bretlandi, 

þrátt fyrir mikla áherslu á aðlögun í heilbrigðiskerfum víðsvegar um heiminn. Hann 

benti jafnframt á að það væri lítil vitund um mikilvægi aðlögunar og lítið um leiðarvísa 

sem styðjast mætti við þegar aðlögun er komið á laggirnar.  

Rannsókn Hilderson o.fl. (2009) á stöðu aðlögunarmála og viðhorfum til þeirra á 

barnadeildum hjartveikra barna í Ameríku og Evrópu sýna, að fjórðungur þeirra 69 

deilda er tóku þátt var ekki með sérstaka aðlögun þrátt fyrir samhljóða álit manna um 

mikilvægi aðlögunar. Þar sem aðlögun var viðhöfð var hún vanalega skipulögð um 18 

ára aldur sjúklinga. Deildir sem höfðu sveigjanlegri stefnu hófu aðlögun fyrr, þegar 

sjúklingar voru á aldrinum 15-18 ára.  

Umhyggja félag til stuðnings langveikum börnum hefur lengi bent á þörf fyrir 

aðlögun langveikra barna að fullorðinsdeildum sjúkrahúsanna enda sé það oft  

kvíðvænlegt og flókið að skipta frá barnadeild yfir á fullorðinsdeild. Þess vegna ætti að 

taka sérstaklega fyrir þann hóp sem vitað er að verði áframhaldandi veikur eftir 18 ára 

aldur (Ragna K. Marínósdóttir munnleg heimild, 8. október 2009).  

Ragna K. Marínósdóttir hjá Umhyggju (munnleg heimild, 8. október 2009) bendir á 

að þörf fyrir aðlögun sé ekki einvörðungu bundin við sjúkrahússkipti. Aðlögun eigi 
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einnig við víðsvegar í heilbrigðiskerfinu til dæmis á Greiningarstöð ríkisins. Sumstaðar 

standi sjúklingar frammi fyrir úrræðaleysi eftir 18 ára aldur þar sem í raun sé ekkert í 

boði fyrir þá. Því sé það eins og kerfið hafi ekki áttað sig á þeirri þróun að langveik börn 

lifi nú lengur og margfalt fleiri nái því nú að verða fullorðinn og fá þarfir sem kerfið 

gerir ekki ráð fyrir.  

Kostir aðlögunar eru ótvíræðir og ljóst er að aðlögun er mikilvæg forvörn til að 

fyrirbyggja heilsufarslegan vanda og bæta lífsgæði (Viner, 1999). Markmið Laga um  

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu sem tök eru á að veita á hverjum tíma. Er það einnig áréttað í 

Lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Hvað felist í markmiðum laganna er ekki 

skilgreint nákvæmlega og því bjóða þau upp á nokkra túlkun. Það má velta því upp 

hvort það sé í samræmi við markmið ofangreindra laga að skipuleggja ekki aðlögun 

ungs fólks að fullorðinsdeildum með formlegri hætti.  

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum langveikra barna frá árinu 1998 fjallar  um 

ýmsar þarfir langveikra barna. Þar er ekkert fjallað um málefni barna sem þurfa að 

skipta um deildir. (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2000). Í heilbrigðisáætlun 

til ársins 2010 er ekki heldur fjallað um aðlögun (Heilbrigðis- og tryggingamála-

ráðuneytið, 2001). Stjórnmálamenn á Íslandi virðast því ekki átta sig á þörfinni fyrir 

aðlögun.  
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Kafli 4. Félagsráðgjöf og aðlögun 

Í kafla þessum verður fjallað um aðlögun og félagsráðgjöf. Sjúkrahúsfélagsráðgjöf 

verður skilgreind, fjallað um aðferðir hennar og sögu. Einnig verður sérstaklega fjallað 

um félagsráðgjöf á barnadeildum sjúkrahúsa. Að síðustu verða aðferðir félagsráðgjafa 

tengdar við aðlögun. 

Sagan 

Hjúkrun og umönnun sjúkra hafði fyrir aldamótin 1900 að mestu verið í höndum 

fjölskyldunnar heima fyrir. Aldamótin báru með sér nýja þróun sem fól í sér að hjúkrun 

veikra fór smátt og smátt að færast yfir á sjúkrahús. Samhliða þessari þróun fóru 

læknar að taka eftir því að aðstæður heima fyrir hjá sjúklingum og persónuleg 

vandamál þeirra hefðu áhrif á bata. John Hopkins spítalinn hóf að árið 1889 að senda 

læknanema í heimsóknir til sjúklinga til að skoða aðstæður þeirra. Heimsóknir þessar 

áttu eftir að marka tímamót hvað varðar skilning á mikilvægi félagslegra þátta í 

meðferð sjúkdóma enda sáu læknar með eigin augum mikilvægi félagslegra aðstæðna 

fyrir bata (Beder, 2006; Nanna K. Sigurðardóttir, 1991).  

Frumkvöðullinn að því að fá félagsráðgjafa til starfa á sjúkrahús í Bandaríkjunum var 

Dr. Richard C. Cabot. Hann var læknir á sjúkrahúsinu Massachusetts general hospital í 

Boston. Hann áttaði sig á þörfinni fyrir skilning á félagslegum þáttum í tengslum við 

veikindi. Til þess að ná þeim skilningi réði hann á sjúkrahúsið félagsráðgjafa til að vinna 

með læknum að því að meta félagslegan vanda tengdan læknismeðferðinni (Beder, 

2006; Farley, Smith og Boyle 2009).  

Hlutverk félagsráðgjafans var ekki einungis að vinna með læknum að auknum 

skilningi á félagslegum þáttum bata. Að veita stuðning til sjúklinga og fjölskyldna þeirra 

vegna vanda sem fylgdi sjúkrahúsvistinni og sjúkdómnum var einnig mikilvægur liður 

starfsins. Stuðningurinn fól meðal annars í sér að veita upplýsingar um áhrif sjúkdóma 

og hvað það þýddi að dvelja á sjúkrahúsi (Beder, 2006).  

Árið 1906 réði Cabot til starfa Idu Cannon hjúkrunarfræðing til að sinna störfum 

félagsráðgjafa. Hún hafði mikla reynslu af hjúkrun og hafði jafnframt lært sálfræði og 
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félagsfræði. Hún hafði sjálf heimsótt fátækar fjölskyldur í Minnesota og hafði því séð 

með eigin augum áhrif félagslegra aðstæðna á heilsufar fólks. Cannon var mikill 

frumkvöðull og átti síðar eftir að vera talsmaður félagsráðgjafa á sjúkrahúsum (Beder, 

2006; Nachmann, 1990).  

Félagsráðgjafar áttu snemma eftir að verða eftirsóttir starfskraftar sjúkrahúsa bæði 

vestan hafs og austan. Fyrstu félagsráðgjafarnir sem þáðu laun unnu tengt sjúkrahúsum. 

Þrátt fyrir þetta var staða þeirra fremur erfið. Launin voru lág og þeir séðir sem undirmenn 

lækna sem þeim bar að virða einhliða (Nanna K. Sigurðardóttir, 1991).  

Starf félagsráðgjafa á sjúkrahúsum hefur tekið ýmsum breytingum gegnum árin. 

Þrátt fyrir það hefur kjarni hugmynda frumkvöðlanna haldist, meðal annars að mæta 

sjúklingum þar sem þeir eru staddir ásamt því að skoða aðstæður sjúklinga út frá 

samvirkandi samfélagslegum kerfum sem hafa áhrif á umönnun og afkomu 

viðkomandi. Þættir sem félagsráðgjafinn lítur til eru til dæmis fjölskyldan, nærsamfélag 

og pólitískt umhverfi. Helsta breytingin sem hefur orðið er að nú á dögum starfa 

félagsráðgjafar sjálfstæðara og ekki sem undirmenn lækna (Beder, 2006).   

Sjúkrahúsfélagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf hefur verið skilgreind af Alþjóðlegum samtökum félagsráðgjafa (e. 

International federation of social work) árið 2005 

Félagsráðgjöf er faggrein sem boðar félagslegar umbreytingar, vinnur að lausnum 
vandamála í mannlegum samskiptum, boðar valdeflingu og frelsun fólksins þannig að 
auka megi velferð. Hún notar kenningar um mannlega hegðun og kerfiskenningar til 
þess að grípa inn í samskipti umhverfis og fólksins. Mannréttindi og félagslegt réttlæti 
eru grundvöllur félagsráðgjafar. 

Félagsráðgjöf er fagstétt sem leggur ríka áherslu á mannréttindi og réttlæti. Samkvæmt 

Siðareglum félagsráðgjafa (Landlæknisembættið, 2008) er það markmið félagsráðgjafar 

að vinna gegn félagslegum og persónulegum vandmálum og sporna við félagslegu 

óréttlæti. Jafnframt því vinnur félagsráðgjafi gegn mannréttindabrotum. Grunnurinn í 

starfi félagsráðgjafans hvar svo sem hann starfar felst í að vinna að þessum þáttum. 

Einnig í starfi á sjúkrahúsum.  

Sjúkrahúsfélagsráðgjöf fellur undir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu samkvæmt Lögum 

um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Lögin skilgreina sérhæfða sjúkrahúsþjónustu sem 

alla aðra sjúkrahúsþjónustu sem ekki fellur undir almenna sjúkrahúsþjónustu. Almenn 
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sjúkrahúsþjónusta felur í sér almennar lyflækningar, hjúkrun, slysamóttöku, 

endurhæfingu og nauðsynlega stoðdeildarþjónustu.  

Samkvæmt Lögum um heilbrigðisþjónustu er sérhæfð sjúkrahúsþjónusta veitt á 

Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Lögin kveða einnig á um að ráðherra geti 

komið því svo fyrir að sérhæfð sjúkrahúsþjónusta sé veitt á öðrum 

heilbrigðisstofnunum eða sjúkrahúsum. Jafnframt því geta sérstakir samningar með 

lagastoðum heimilað að sérhæfð sjúkrahúsþjónusta sé veitt annars staðar.  

Þegar fjallað er um störf félagsráðgjafa á sjúkrahúsum og almennt í heilbrigðisgeira 

má minna á að félagsráðgjafar eru heilbrigðisstarfsmenn samanber Lög um 

heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisstarfsmaður er í lögunum skilgreindur sem einstaklingur 

sem hefur hlotið leyfi landlæknis til að nota starfsheiti löggildrar heilbrigðisstéttar. 

Félagsráðgjafar eru löggild starfstétt og sækja leyfi sitt til að starfa sem félagsráðgjafar 

hjá landlækni (Lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990).  

Einkenni sjúkrahúsfélagsráðgjafar umfram félagsráðgjöf á öðrum sviðum felst í því 

að sjúkrahúsfélagsráðgjafinn þarf að átta sig á helstu læknisfræðilegu og líffræðilegu 

atriðum sjúkdóma skjólstæðinga. Þekking á sjúkdómum er mikilvæg svo að styðja megi 

sjúklinga á árangursríkan máta. Sjúkdómar eru misjafnir og þarfir sem koma til vegna 

þeirra ólíkar. Félagsráðgjafi á sjúkrahúsi þarf einnig að hafa þekkingu á tölfræði 

heilsuvandamála, kerfinu og skipulagi stofnana, samfélaginu, rannsóknaraðferðum og 

hvernig megi meta meðferðir (Brynja Óskarsdóttir, 2006; Beder, 2006).  

Félagsráðgjafar á sjúkrahúsum þurfa oft að vinna undir álagi. Starfið felur sjaldnast í 

sér setu á kyrrlátum skrifstofum. Þeir eru á sífelldum þeytingi um sjúkrahúsið að hitta 

sjúklinga, á stofugangi eða á teymisfundum. Oft  er andrúmsloftið fyllt spennu. 

Mikilvægt er að félagsráðgjafi sem vinnur við þessar aðstæður fái viðeigandi 

handleiðslu (Brynja Óskarsdóttir, 2006).  

Aðferðir félagsráðgjafa á sjúkrahúsum í vinnu með sjúklingum hafa verið 

tvennskonar. Lífsálfélagsleg nálgun (e. biopsychosocial) og heildarsýn. Hin síðarnefnda 

er og hefur verið grunnur í allri vinnu félagsráðgjafa frá árdögum greinarinnar (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006; Beder, 2006; Lára Björnsdóttir, 2006).  

Rauði þráðurinn í lífsálfélagslegri nálgun er að skjólstæðingurinn er skoðaður í 

samhengi við sitt eigið umhverfi. Aðferðin krefst færni og þekkingu á vinnu með virkni 

sjúkdóma, þekkingu á meðferðum við þeim og hugsanlegum áhrifum þeirra á 
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einstaklinga og fjölskyldur. Teymisvinna félagsráðgjafans með öðrum fagstéttum er 

aðferðinni einnig mikilvæg. Sé hugtakið lífsálfélagsleg nálgun brotið niður má sjá að 

það er þríþætt og felur hver þáttur í sér hluta af aðferðinni. Í fyrsta lagi líffræðilegan 

hluta sem felur í sér líffræðilega og læknisfræðilega heilsu sjúklings. Sálrænan hluta 

sem felur í sér almenna andlega líðan viðkomandi, sjálfsmat sjúklings, sjálfstraust og 

tilfinningalegar bjargir. Í þriðja lagi félagslegan hluta sem felur í sér félagslegt umhverfi 

einstaklingsins sem áhrifavald á heilsufar. Þessi nálgun veitir heildræna sýn á stöðu 

einstaklingsins sem styður við hvernig finna megi rétt úrræði (Beder, 2006; Rock, 2002; 

Brynja Óskarsdóttir, 2006).  

Seinni nálgun félagsráðgjafa á sjúkrahúsum kallast heildarsýn. Grundvöllur hennar 

er sýn félagsráðgjafans á manneskjuna með tilliti til aðstæðna hennar (e. person in 

situation). Samkvæmt hugmyndum heildarsýnarinnar er fólk bæði margbreytilegt og 

einstakt. Því þarf að skoða aðstæður fólks frá mörgum sjónarhornum, í samhengi við 

umhverfi, tengsl, fjölskyldu, vini og vinnufélaga. Raunar krefst heildarsýnin þess að 

samfélagið sé skoðað heildrænt. Þar af leiðandi þarfnast félagsráðgjafinn breiðrar 

kerfislegrar þekkingar sem felur í sér góða þekkingu á samfélaginu og þeim björgum 

sem þar er að finna. Jafnframt krefjast sum sérsvið félagsráðgjafar enn meiri 

sérþekkingar á ákveðnum sviðum (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Sjúkrahúsfélagsráðgjöf á Íslandi einkennist af þeirri hefð að hver félagsráðgjafi sinnir 

ákveðinni deild eða sviði og sérhæfir sig í samræmi við þarfir þeirrar deildar og 

sjúklinganna þar. Það felur í sér að hver og einn er í raun sérfræðingur í sinni deild 

(Brynja Óskarsdóttir, 2006).  

Beiting heildarsýnar í félagsráðgjöf felur í sér að skoðað er samhengi aðstæðna 

heildrænt og áhrif þess á einstaklinginn og nærsamfélag hans (Áslaug Ólafsdóttir, Ella 

Kristín Karlsdóttir og Guðrún H. Sederholm, 1997). Heildarsýn sem vinnuaðferð felur í 

sér kunnáttuna að greina aðalatriði frá aukaatriðum, skipulögð vinnubrögð, samskipti, 

virka hlustun og færnina að geta tekið tillit til allra þátta. Félagsráðgjafinn metur 

aðstæður, kynnir sér þarfir skjólstæðings og beitir faglegri þekkingu til að veita 

stuðning og meðferð. Virkjaðar eru fyrirliggjandi bjargir í samfélagi viðkomandi. Það 

getur falið í sér virkjun á tengslaneti, stofnunum eða samfélagslegum úrræðum. Hann 

tengir saman, samstillir og virkir samskiptakerfi einstaklingsins og er slík vinna 

einkennandi fyrir félagsráðgjöf umfram aðrar greinar. Með því að virkja fyrirliggjandi 
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bjargir leggur heildarsýnin grunn að samskiptum félagsráðgjafans við stofnanir og 

einstaklinga sem tengjast skjólstæðingum (Áslaug Ólafsdóttir o.fl., 1997; Payne, 2005; 

Nysæther, 2004).  

Heildarsýn hefur verið leiðarljós félagsráðgjafa frá árdögum. Hún var raunar 

kveikjan að því að félagsráðgjafar voru upphaflega ráðnir til starfa á sjúkrahúsum enda 

var það orðið augljóst að félagslegt umhverfi hvers einstaklingsins fyrir sig hefði áhrif á 

heilsufar og bata (Beder, 2006). Grunnurinn í heildarsýn er að horfa á einstaklinginn í 

því félagslega umhverfi sem hann lifir og hrærist í og mæta honum þar sem hann er 

staddur (Sama heimild). Samkvæmt Cowles 2000 er félagslegt  umhverfi í þessu 

samhengi aðstæður, hlutverk einstaklingsins, staða innan samfélagsins, bjargir og 

þátttaka hans (Sama heimild).  

Benda má á að félagsráðgjafar hafa um áratugaskeið þróað aðferðir til að kljást við 

erfiðleika í nútímasamfélagi. Erfiðleikar eru tíðir á sjúkrahúsum. Veikindi, álag sem 

fylgir sjúkrahúsvist og dauði sjúklinga eru fáein dæmi (Beder, 2006; Brynja 

Óskarsdóttir).  

Félagsráðgjöf á barnadeildum 

Langveik börn og ungmenni eru sjúklingahópur sem hefur fjölþættar þarfir. Þörf fyrir 

sérþekkingu er mikil og þar af leiðindi þörf fyrir aðkomu fjölda fagstétta. 

Félagsráðgjafar eru þar engin undantekning (Brown o.fl., 2007).  

Samkvæmt bæklingi um Barnaspítala Hringsins frá árinu 2003 stendur sjúklingum og 

fjölskyldum þeirra til boða þjónusta félagsráðgjafa. Er þjónustan í formi fræðslu og 

ráðgjafar um félagsleg réttindi og tryggingamál. Einnig er boðið upp á stuðning í formi 

einstaklings-, fjölskyldu- eða hjónaviðtala þegar sorg og erfiðleikar steðja að. Tekið er 

fram að foreldrar og aðstandendur barna geti leitað beint til félagsráðgjafa eða með 

milligöngu starfsfólks (Landspítali-Háskólasjúkrahús Barnaspítali Hringsins, 2003).  

Félagsráðgjafi á barnadeild veitir fjölskyldumiðaða þjónustu bæði til sjúklinga og 

foreldra (Beder, 2006). Þjónustan á vefrænni barnadeild miðast aðallega að því að 

aðstoða foreldra við réttindamál og að veita sálfélagslega aðstoð (Auðbjörg Nanna 

Ingvarsdóttir, 13. nóvember 2009).  

Það er liður í starfi félagsráðgjafa að vera í sambandi við annað fagfólk og aðrar 

deildir innan og utan sjúkrahússins. Félagsráðgjafi nýtir sér það til hagsbóta fyrir 
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skjólstæðinga sína og auðveldar samskipti milli þessara aðila og fjölskyldunnar (Beder, 

2006). Með þetta að leiðarljósi getur hann stutt foreldra í gegnum veikindi barns 

þeirra, veitt stuðning við að undirbúa heimför ef þarf og fleira. Mailick (1990) benti á 

að félagsráðgjafi á barnadeild hjálpaði fólki að vinna úr tilfinningum. Hann aðstoðar 

fjölskylduna og sjúklinginn við að afla upplýsinga, hvetur til virkrar þátttöku í 

greiningarferlinu, bendir á bjargir, hjálpar fólki að skilja sjúkdómsgreininguna og við að 

ná sátt við hana.  

Það mikilvægasta er ef til vill að hann leggur áherslu á að auka sálræn heilindi og á 

uppbyggingu sjálfstrausts skjólstæðingsins með valdeflingu (Mailick, 1990; Payne, 

2005). 

Félagsráðgjöf og aðlögun  

Í þessum kafla verður fjallað um aðlögun langveikra barna að fullorðinsdeildum 

sjúkrahúsanna og mögulega aðkomu félagsráðgjafans.  

Stabile o.fl. (2005) sjúkrahúsfélagsráðgjafar við Barnaspítalann í Pittsburgh gerðu 

rannsókn á aðlögun langveikra ungmenna á sjúkrahúsinu. Niðurstaða þeirra var að 

aðlögun væri ábótavant. Bentu rannsakendur á nokkra þætti sem félagsráðgjafar gætu 

lagt af mörkum til þess að bæta aðlögunarferlið. Auka mætti samskipti félagsráðgjafa á 

barnadeildum við félagsráðgjafa á fullorðinsdeildum. Einnig gætu félagsráðgjafar 

skimað alla sjúklinga á ákveðnum aldri og með þeim hætti mætti finna alla þá sem 

mögulega þurfa að skipta og kanna þörf þeirra fyrir aðlögun.  

Alpay (2009), Viner (1999) og Östlie o.fl. (2007) eru meðal þeirra sem hafa bent á 

samskiptaleysi barna- og fullorðinsdeilda sem áhættuþátt þegar kemur að skiptum milli 

deilda. Hugmyndafræði félagsráðgjafans, heildarsýnin, krefst þess að hann hafi 

víðfeðma þekkingu á samfélaginu og samfélagslegum björgum (Lára Björnsdóttir, 

2006). Félagsráðgjafarstarfið leggur jafnframt áherslu á samskipti innan kerfa og þeirra 

á milli. Hlutverk félagsráðgjafans í þessum samskiptum er að koma á tengslum milli 

einstaklingsins, stofnana og samfélags og að samræma aðgerðir milli stofnana þannig 

að þær nýtist skjólstæðingi og fjölskyldu hans sem best (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; 

Áslaug Ólafsdóttir o.fl., 1997; Vigdís Jónsdóttir, 2006).  
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Þekking félagsráðgjafans á kerfum, tengslamiðlun hans og hæfni til að samhæfa 

starf ólíkra kerfa er þáttur sem gæti liðkað skipti sjúklinga milli barna- og 

fullorðinsdeilda og dregið úr samskiptaleysi.  

Sjálfstæði einstaklingins er mikilvægt fyrir sjúklinga á fullorðinsdeild. Ef ungur 

langveikur einstaklingur hefur ekki náð sjálfstæði þegar að skiptum kemur hefur hann 

raunar ekki forsendu til þess að dvelja á fullorðinsdeild og takast á við þá ábyrgð sem 

fylgir því að vera sjúklingur í fullorðinsheilbrigðiskerfinu (Watson, 2005; Rosen, 1995). 

Ástæða þessa er meðal annars sú að læknismeðferð á fullorðinsdeild felur í sér 

gagnvirkt ferli þar sem sjúklingur og læknir bera sameiginlega ábyrgð á meðferðinni. Til 

þess að geta tekið þátt í eigin meðferð eins og ætlast er til á fullorðinsdeild þarf 

einstaklingurinn að hafa sjálfstraust, sjálfstæði og hæfnina til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og bera ábyrgð (Östlie o.fl., 2007; Rosen, 1995).  

Valdefling er aðferð sem félagsráðgjafar beita til að styðja einstaklinginn til 

sjálfshjálpar og stuðla að félagslegum umbótum (Payne, 2005). Ýmsar skilgreiningar 

eru til á valdeflingu og mismunandi eftir faggreinum. Samkvæmt Dempsey og Foreman 

1997 er grundvöllur valdeflingar innan félagsvísinda að fólk öðlist meiri stjórn á eigin 

lífi  (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Vinnan beinist að sjálfsmati einstaklingsins og 

markmiðið að viðkomandi öðlist færni til þess að taka eigin ákvarðanir og taka völdin í 

eigin lífi. Unnið er að því að brjóta niður félagslegar og persónulegar hindranir þannig 

að auka megi færni og sjálfstraust (Payne, 2005).  

Bent hefur verið á að skortur á sjálfstæði og valdeflingu sé oft ástæða fyrir því að 

skipti milli deilda ganga ekki sem best (Östlie o.fl., Rosen, 1995; Watson, 2005). Östlie 

o.fl. (2007) skoðuðu aðlögunarferli í Noregi út frá sjónarhorni ungs fólks með liðagigt 

og útfrá sjónarhorni heilbrigðisfagfólks. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að 

aðlögunarferlinu væri ábótavant. Meðal annars vantaði valdeflingu sjúklinga. 

Valdefling var skilgreind með svipuðum hætti og hér fyrir ofan. Óvaldefldir sjúklingar 

sýndu ýmis sameiginleg einkenni. Þeim leið eins og þeir hefðu ekki stjórn á eigin lífi, 

viðhöfðu lært hjálparleysi og fannst þeir vanmáttugir.  

Félagsráðgjafar eru fagstétt sem nýta valdeflingu til að auka velferð einstaklinga. 

Valdefling hefur verið órjúfanlegur hluti félagsráðgjafar frá upphafi þróunar 

greinarinnar (Simon, 1995; Basic, 2009). Þekking félagsráðgjafa á valdeflingu og sterk 
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tengsl greinarinnar við hana er þáttur sem þyrfti að hafa í huga þegar langveik 

ungmenni þurfa að skipta um spítalaumhverfi.  

Notendasamráð er vinnuaðferð nátengd samfélagsvinnu. Samfélagsvinna er 

grundvallarvinnuaðferð í félagsráðgjöf og hefur langa hefð á Íslandi. Skilgreining á 

samfélagsvinnu er óljós en ekki hefur verið fundin ein alþjóðlega viðurkennd 

skilgreining. Grundvöllur samfélagsvinnu er vinna með einvers konar samfélagi 

(Steinunn Hrafnsdóttir og Elísabet Karlsdóttir, 2009; Popple, 1995). Twelvetrees (2008) 

skilgreinir samfélagsvinnu sem ferli sem felur í sér að stuðning við fólk svo að það megi 

bæta samfélag sitt með samstilltu átaki. Farley o.fl. (2009) skilgreina samfélagsvinnu í 

félagsráðgjöf á þann hátt að um sé ræða ferli þar sem markmiðið er að styðja 

samfélagið í að yfirstíga fyrirliggjandi félagslegan vanda og nýta til þess tiltækar 

samfélagslegar bjargir þannig að samfélagið megi styrkjast sem heild, jafnframt því að 

auka lífsgæði þátttakenda.  

Notendasamráð er raunar það viðhorf félagsráðgjafans að viðurkenna að 

skjólstæðingurinn eða notandinn viti best um sín mál og því er reynsla notandans talin 

ómetanleg (Council of Europe, 2004). Kjörorð Öryrkjabandalags Íslands (2009) „Við 

stöndum fyrir réttlæti-ekkert um okkur án okkar.“ Eru mjög einkennandi fyrir 

notendasamráðshugmyndina.  

Hugtakið notendasamráð er nýtt og skilgreining þess fremur óljós. Sjónarmið um 

lýðræði og mannréttindi eru sterkt innlimuð í hugtakið. Mikilvægur er rétturinn til þess 

að hafa eitthvað að segja og rétturinn til þátttöku (Heikkilä og Julkunen, 2003).  

Þátttaka notenda er mismikil og hefur verið skipt í þrennt eftir vægi þátttöku. 

Mikilvægt er að greina á milli. Þátttaka notenda (e. user participation), hlutdeild 

notenda (e. user involvement) og valdgjöf til notenda (e. user empowerment). Þátttaka 

notenda er óljósasta hugtakið og þátttakan fremur takmörkuð. Oft felst þátttakan fyrst 

og fremst í upplýsingagjöf. Hlutdeild notenda felur iðulega í sér að aðgerðir notenda 

hafi áhrif á hvernig þjónusta er veitt og hvernig tilhögun hennar er. Valdgjöf til notenda 

er róttækasta leiðin til þátttöku. Hún felur í sér að fagfólk gefur frá sér vald og stjórnun 

sem getur leitt til þess að þjónustan verði rekin af notendunum sjálfum. Valdgjöf vísar 

einnig til valdsins sem notendur öðlast með meiri þekkingu og getu (Heikkilä og 

Julkunen, 2003; Lára Björnsdóttir).  
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Notendasamráð er félagsráðgjöfum mikilvægt. Ife 2001 bendir á að 

þekkingarbrunnur félagsráðgjafa sé ekki einvörðungu kominn frá félagsráðgjafanum 

sjálfum. Þekking hans komi einnig frá notendum. Því þurfa félagsráðgjafar að átta sig á 

mikilvægi þekkingar notenda enda hafa þeir visku og sérþekkingu sem félagsráðgjafinn 

hefur ekki. Á sama hátt hefur félagsráðgjafinn sérþekkingu vegna menntunar sinnar. 

Félagsráðgjafi ætti því að nýta sér þekkingu notenda samhliða sinni eigin fagþekkingu 

(Basic, 2009).  

Notendasamráð er mikilvægt að viðhafa þegar ungir langveikir sjúklingar eru færðir 

frá barnadeildum yfir á fullorðinsdeildir. Rosen (1995) hefur bent á mikilvægi þess að 

gefa öllum aðilum í stuðningsneti sjúklings virkt hlutverk þegar kemur að því að færa 

sjúkling frá barnadeild yfir á fullorðinsdeild. Átt er við sjúklinginn sjálfan, fjölskyldu 

hans og heilbrigðisfagfólk í meðferð viðkomandi. Notendasamráð á því vel við enda 

gerir hugmyndafræði þess ráð fyrir því að allir hafi eitthvað að segja og hafi rétt til 

þátttöku (Heikkilä og Julkunen, 2003). 

Notendasamráð ætti einnig að vera tekið til greina þegar aðlögun er skipulögð. Í 

rannsókn Stabile o.fl. (2005) á aðlögun sýndu allir þátttakendur, sjúklingar sem höfðu 

farið í gegnum deildarskipti mikinn áhuga og ákafa í að leggja eitthvað að mörkum til 

framtíðaraðlögunar. 

Björk Gísladóttir (munnleg heimild, 14. október 2009) telur að það sé góð leið til 

þess að gera aðlögunarverkferla betri að hafa skjólstæðingana sjálfa með í ráðum. Þá 

sem hafa gengið í gegnum þessi skipti. Hún bendir á að þeir hafi reynsluna og viti hvað 

hafi farið úrskeiðis og hvað væri hægt að gera betur. 

Jafningjastuðningur er nú þegar nýttur í aðlögunarferlum en Watson (2005) telur 

það sérlega mikilvægt að eldri sjúklingar veiti stuðning yngri sjúklingum sem eiga eftir 

að fara í gegnum kerfisskiptin.  

Félagsráðgjafar hafa í gegnum tíðina unnið mikið með hópa, meðal annars með 

virkjun jafningjastuðnings í ákveðnum aðstæðum, sérstaklega í skólastarfi. 

Félagsráðgjafinn horfir til þess stuðnings sem félagarnir geta veitt hinum og nýtir það. 

Átt er við ákveðna aðila sem geta veitt öðrum aðstoð, stuðning og hjálp við að takast á 

við aðlögunarvandamál. Í hópastarfi er þessum stuðningsaðilum kennt hvernig megi 

styðja aðra, virða þagnarskyldu, viðurkenna aðra, sýna skilning, hvernig maður geti 

öðlast traust og annast aðra (Farley o.fl., 2009).  
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Til þess að geta staðið að góðri aðlögun ætti að beita notendasamráði. Með 

hugmyndir notenda að leiðarljósi mætti skipuleggja betur aðlögun. Sýnt hefur verið 

fram á að skilvirkustu og bestu aðlögunarplönin voru þau sem gerðu ráð fyrir virkri 

þátttöku allra aðila í meðferð einstaklingsins. Bendir það til að notendasamráð virki í 

þessum aðstæðum og sé æskilegt.  

Eins og er virðast félagsráðgjafar ekki hafa mikið með aðlögun að gera. Þrátt fyrir 

það er kjarni aðferða, hugmynda og sérþekkingar félagsráðgjafa nátengdur þeirri vinnu 

sem þarf að fara fram svo  aðlögun verði skilvirk. 
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Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar hefur verið að auka þekkingu á aðlögun hérlendis með það 

fyrir augum að stuðla að bættri sjúkrahúsþjónustu til hagsbóta fyrir sjúklinga, 

fjölskyldur þeirra og heilbrigðisstarfsmenn. Auk þess sem ritgerðinni var ætlað að 

kynna mögulegt hlutverk félagsráðgjafans og aðferðir hans í aðlögun. Settar voru fram 

fjórar rannsóknarspurningar. Í fyrsta lagi var spurt hvort að aðlögunar væri þörf þegar 

kæmi að spítalaskiptum langveikra ungmenna milli deilda og afhverju sú þörf væri til 

staðar. Í öðru lagi var spurt hvað væri aðlögun. Í þriðja lagi var spurt hvort munur væri  

á barna- og fullorðinsdeildum og í hverju hann fælist. Að síðustu var spurt um 

mögulegt hlutverk félagsráðgjafans í aðlögun. Verður nú vikið að svörum 

rannsóknarspurninganna.  

Aðlögun er skipulagt ferli sem felur í sér að langveikt ungmenni er markvisst flutt frá 

barnadeildum yfir á fullorðinsdeildir sjúkrahúsanna, þegar það nær ákveðnum aldri og 

telst fullorðið. Um er að ræða flókið ferli sem snertir alla er að sjúklingnum koma, 

fjölskyldu hans, ungmennið sjálft og heilbrigðisstarfsfólk. Góð aðlögun ætti að taka tillit 

til þátta eins og þroska sjúklingsins, leggja áherslu á fræðslu, teymisvinnu og 

valdeflingu. Mikilvægt er að búið sé að koma á tengslum milli ungmennisins og 

fullorðinsdeildarinnar áður en ungmenni eru flutt. Langveik börn eru fjölbreyttur hópur 

og með ólíkar þarfir. Rannsóknir benda sterklega til þarfar fyrir aðlögun enda eru 

fullorðinsdeildir og barnadeildir afar ólíkar í nálgunum sínum á sjúklinga. Því er stökkið 

milli deildanna fyrir ungmenni stórt sé engin aðlögun viðhöfð. Munur milli deildanna er 

fjölþættur. Meðal annars leggja fullorðinsdeildirnar áherslu á eigin ábyrgð sjúklings á 

meðferðum. Barnadeildirnar eru aftur á móti fjölskyldumiðaðar og gera ráð fyrir 

þátttöku fjölskyldunnar í meðferðum.  

Ungmenni á fullorðinsdeild þarf því að hafa hæfni til þess að axla ábyrgð á eigin 

meðferð. Það er mikilvægt að langveik ungmenni haldi áfram að vera í eftirliti eftir að 

hafa skipt um deild. Sé aðlögun ekki beitt aukast líkurnar á því að sjúklingur flosni upp 

úr eftirliti með alvarlegum afleiðingum. Því er aðlögun mikilvæg forvörn hvað varðar 

heilsuvanda auk þess sem hún stuðlar að bættum lífsgæðum. Áhugavert er að heilbrigt 



! !%#

ungt fólk flosnar líka upp úr heilbrigðiskerfinu og kemur ekki aftur fyrr enn í óefni er 

komið. Því ætti að skoða aðlögun að fullorðinsheilbrigðiskerfi út frá fleiri hópum en 

langveikum ungmennum. Sterk krafa um aðlögun er tilkomin vegna stóraukins fjölda 

langveikra barna sem ná því að verða fullorðinn. Er sú þróun að stórum hluta komin til 

vegna aukinnar tækni innan læknisfræðinnar. Bent hefur verið á að það sé ein stærsta 

áskorun heilbrigðiskerfa á þessari öld að skipuleggja skilvirk aðlögunarplön.   

Hérlendis hefur aðlögun lítið verið rannsökuð. Niðurstöður þessarar ritgerðar benda 

til að ekki séu til verkferli um hvernig eigi að haga henni með skipulegum hætti. Þó kom 

í ljós að í sykursýkisteymi á Barnaspítala Hringsins hefur verið hugað að aðlögun og 

stendur það nú fyrir vinnu að verkferlum um hvernig eigi að haga aðlögun til samræmis 

við alþjóðlegar leiðbeiningar. Mikilvægt er að félagsráðgjafar taki þátt í slíkri vinnu 

enda eiga aðferðir og hugmyndafræði félagsráðgjafarinnar vel við þá vinnu sem þarf að 

fara í gang til þess að aðlögun heppnist sem best.  

Valdefling er ein af grundvallaraðferðum félagsráðgjafar og er jafnframt því algert 

formsatriði aðlögunar. Valdefling miðar að því að styðja einstaklinga til sjálfshjálpar 

þannig að viðkomandi megi öðlast stjórn á eigin lífi. Sjálfstæði einstaklingsins og vald 

hans til þess að geta tekið ábyrgð á eigin meðferð er mjög mikilvægt. Án þessa hefur 

ungmenni ekki forsendu til þess að dvelja á fullorðinsdeildum. Félagsráðgjafar beita 

heildarsýn í starfi sínu. Hún krefst sérþekkingar á kerfinu og samfélaglegum björgum. 

Það er hlutverk félagsráðgjafans að miðla tengslum annars vegar milli stofnana og 

skjólstæðinga og hins vegar milli stofnana. Þekking félagsráðgjafans á kerfum, 

tengslamiðlun hans milli kerfa og hæfni til að samhæfa starf ólíkra stofnana er þáttur 

sem gæti liðkað fyrir skiptum sjúklinga milli barna og fullorðinsdeilda. Eitt helsta 

vandamál sem blasir við þegar ungmenni er fært og einn helsti áhættuþáttur þess að 

aðlögun mistakist er samskipta- og samhæfingarleysi deildanna tveggja. 

Notendasamráð er mikilvægt í félagsráðgjöf. Hugmyndafræði notendasamráðs í 

félagsráðgjöf felur í sér raunar viðurkenningu þess að notendur viti best um sín mál og 

þar af leiðandi sé þekking notenda ómetanleg. Því ætti að ráðfæra sig við notendur. 

Þegar ungmenni er fært milli deilda með aðlögun er mikilvægt að það sé gert í samráði 

við alla sem koma að meðferð viðkomandi, fjölskyldu, heilbrigðisstarfsmenn og 

sjúklinginn sjálfan. Rannsóknir hafa sýnt að aðlögun er skilvirkust þegar allir fá virkt 

hlutverk. Notendasamráð ætti einnig að nota þegar framtíðaraðlögunarplön eru 
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skipulögð. Notendasamráð getur einnig falist í jafningjastuðningi þar sem 

félagsráðgjafar geta veitt stuðning við að koma af stað hópum. 

Mikilvægasti lærdómurinn sem draga má af þessari ritgerð að mínu mati er hversu 

nauðsynleg aðlögun raunverulega er. Því er mikilvægt að íslenskar framtíðarrannsóknir 

á þessu sviði beinist að henni. Ljóst er að margt ógert og margt sem bíður þess að vera 

rannsakað. Áhugaverð framtíðarrannsókn væri skoðun á upplifun ungs langveiks fólks á 

Íslandi af deildarskiptum. Þá er mikilvægt að skoða stöðu aðlögunar á Íslandi og 

hvernig hún hefur farið fram.  
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