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FYLGISKJAL A: Mat fagfólks á þjónustu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

  



FYLGISKJAL B: Flokkarnir fjórir innan MPOC-SP 

 

Sýna næmni í mannlegum samskiptum 

  1 ... komið með tillögur að íhlutun sem voru sniðnar að þörfum og lífsstíl hverrar fjölskyldu? 

  2 ... gefið foreldrum og börnum jákvæða endurgjöf/svörun eða hvatningu t.d. við að fylgja 

eftir þjálfunaráherslum heima við? 

  3 ... gefið þér tíma til að byggja upp tengsl við börnin og foreldranna? 

  4 ... rætt við aðra þjónustuaðila um væntingar til barnanna sem þú sinntir til að stuðla að 

samhæfðri þjónustu? 

  5 ... upplýst foreldra um hvaða þjónusta og valmöguleikar stóðu til boða fyrir barnið þeirra, 

t.d. hjálpartæki og meðferðarúrræði? 

  8 ... rætt um eða kannað líðan fjölskyldunnar t.d. vangaveltur vegna eða áhyggjur af heilsu 

eða færni barnsins? 

  9 ... brugðist við vangaveltum eða áhyggjum foreldra með því að bjóðast til að veita þeim 

upplýsingar, jafnvel áður en þeir höfðu óskað eftir þeim? 

11 ... látið foreldra um að ákveða hvenær þeir fengu upplýsingar og hvers konar upplýsingar? 

12 ... séð til þess að hver fjölskylda væri í sambandi við a.m.k. einn þjónustuaðila sem vann 

með barninu og foreldrunum yfir lengri tíma? 

21 ... reynt að efla tilfinningu foreldra fyrir því að þeir stæðu sig vel í foreldrahlutverkinu? 

 

 

Miðla almennum upplýsingum 

23 ... stuðlað að því að fjölskyldur í svipuðum aðstæðum væru í tengslum við hver aðra og 

deildu upplýsingum og reynslu? 

24 ... stutt fjölskyldur til að takast á við aðstæður sínar, t.d. með því að upplýsa foreldra um 

stuðningsúrræði, ráðgjöf og leiðbeina um samstarf við aðra þjónustuaðila? 

25 ... gefið ráðleggingar um hvernig nálgast megi upplýsingar eða komast í sambandi við aðra 

foreldra, t.d. í gegnum upplýsingaveitur, veraldarvefinn eða félagasamtök? 

26 ... gefið allri fjölskyldunni færi á að afla sér upplýsinga? 

27 ... haft almennar upplýsingar um ýmis málefni sem tengjast fötlun og þjónustu tiltækar? 

 

 

 



Miðla sértækum upplýsingum 

14 ... greint foreldrum frá matsniðurstöðum (skoðunum og prófa)? 

15 ... látið foreldra fá skriflegar upplýsingar um stöðu barnsins, framfarir eða íhlutun? 

16 ... sagt foreldrum nákvæmlega frá þeirri íhlutun sem barnið fékk, svo sem tilgangi, formi 

og tímalengd? 

 

 

Koma fram við fólk af virðingu 

  6 ... mætt foreldrum og fjölskyldum með opnum hug og án nokkurra fordóma? 

  7 ... treyst foreldrum sem „sérfræðingum“ um málefni barna sinna?  

10 ... séð til þess að foreldrar fengju tækifæri til að segja frá hvað skipti þá mestu máli? 

13 ... svarað spurningum foreldra til fullnustu? 

17 ... komið fram við hvert foreldri sem einstakling, en ekki sem „dæmigert“ foreldri barns 

með sérþarfir? 

18 ... komið fram við foreldra sem jafningja, en ekki einungis sem foreldra skjólstæðings, t.d. 

með því að vísa ekki til þeirra sem ,,mömmu“ eða ,,pabba“? 

19 ... tryggt að foreldrar hefðu tækifæri til að útskýra hvaða markmiðum og þörfum þeir vildu 

beina sjónum af, t.d. í sambandi við þjónustu eða hjálpartæki? 

20 ... stuðlað að því að foreldrum fyndist þeir vera þátttakendur í þjálfun barnsins? 

22 ... komið fram við börn og fjölskyldur þeirra sem fólk en ekki „tilfelli“ t.d. með því að vísa 

ekki í barnið og fjölskyldur með sjúkdómsgreiningu, eins og „CP-barnið“)? 

  



FYLGISKJAL C: Viðbótarspurningalistinn 

 

 



 

 



 



FYLGISKJAL D: Samstarfsyfirlýsing Æfingastöðvarinnar 

 

  



FYLGISKJAL E: Kynningarbréf rannsóknar 

 

                                                                         8. febrúar 2010 

 

Vegna rannsóknarinnar: 

Mat á þjónustu Æfingastöðvarinnar SLF: upplifun fagfólks á veittri þjónustu. 

 

Ábyrgðarmaður: dr. Snæfríður Þóra Egilson, dósent við Háskólann á Akureyri, 

S: 862 2725 og 460 8453, netfang: sne@unak.is  

 

Ágæti viðtakandi 

 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni/ykkar í rannsókninni: Mat á þjónustu 

Æfingastöðvarinnar SLF: upplifun fagfólks á veittri þjónustu. Rannsóknin er liður í 

lokaverkefni Guðrúnar Soffíu Viðarsdóttur, Lilju Daggar Vilbergsdóttur og Petru Sif 

Stefánsdóttur til B.Sc. gráðu í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri vorið 2010. Þátttakendur 

í rannsókninni eru iðjuþjálfar og sjúkraþjálfarar sem starfa á Æfingastöðinni. Þessi rannsókn 

er viðbót við rannsókn Söru Stefánsdóttur ,,Reynsla foreldra og árangur þjálfunar: mat á 

þjónustu Æfingastöðvar SLF“. 

Í rannsókninni verður stuðst við íslenska þýðingu á matstækinu Mat fagfólks á þjónustu 

(Measure of Processes of Care for Service Providers – MPOC – SP) sem byggir á 27 

spurningum um þá þjónustu sem fagfólk veitir. Einnig er ráðgert að afla upplýsinga með 

viðbótarspurningalista upp á 11 spurningar sem veitir rannsakendum betri innsýn í ýmis atriði 

í matslistanum. Það tekur þátttakendur u.þ.b. 20-30 mínútur að svara listunum tveimur. 

Spurningalistarnir eru nafnlausir og því er ekki hægt að rekja upplýsingarnar til einstakra 

þátttakenda. Undirritaðar hafa einar aðgang að þessum upplýsingum. Þér er frjálst að sleppa 

því að svara einstaka spurningum eða listanum í heild en góð svörun gerir rannsóknina 

marktækari.    

Tveir af rannsakendur verða í vettvangsnámi á Æfingastöðinni á meðan matslistinn 

verður lagður fyrir og því geta þátttakendur leitað til þeirra ef upp skyldu koma vafaatriði eða 

tilteknar spurningarnar þarfnast útskýringar. Með því að taka þátt í rannsókninni leggja 

þátttakendur sitt af mörkum til að varpa ljósi á upplifun þeirra á þjónustunni á Æfingastöðinni 



eftir að stefnu hennar var breytt. Niðurstöður rannsóknarinnar verða einnig nýttar til að meta 

áreiðanleika íslensku þýðingarinnar á matstækinu.  

Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Frumgögnum, ljósritum og tölvugögnum 

sem fela í sér persónueinkenni verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en júní 2015. Eftir 

að rannsókn lýkur verður eitt eintak af rannsókninni til á bókasafni Háskólans á Akureyri þar 

sem það verður aðgengilegt nemendum og kennurum skólans. Niðurstöðurnar kunna einnig 

að verða nýttar við greinaskrif í fagtímarit.  

 

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem aflað verður í 

rannsókninni.  

 

Með virðingu og vinsemd,  

 

 

________________________________________________ 

dr. Snæfríður Þóra Egilson, dósent við Háskólann á Akureyri 

 

 

 

 

  __________________________                _________________________ 

                     Guðrún Soffía Viðarsdóttir                           Lilja Dögg Vilbergsdóttir 

                   ha060133@unak.is, s: 867 7065               ha060252@unak.is, s: 695 7181 

 

 

____________________________ 

Petra Sif Stefánsdóttir 

ha050369@unak.is, s: 894 1010 

 

 



FYLGISKJAL F: Umsókn til Vísindasiðanefndar 
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dr. Snæfríður Þóra Egilson, prófessor við Háskólann á Akureyri 

Sólborg við Norðurslóð  

Símar: 862 2725  og  460 8453 

Netfang sne@unak.is 

 

 

 

 

Vegna rannsóknarinnar Reynsla foreldra og árangur þjálfunar: Mat á 

þjónustu Æfingastöðvar SLF (09-055-S1) 

 

Vísindasiðanefnd 

Vegmúla 3 

108 Reykjavík 

 

 

Hér með óska ég eftir samþykki fyrir viðbót við rannsóknina „Reynsla foreldra og árangur 

þjálfunar: Mat á þjónustu Æfingastöðvar SLF (09-055-S1). Rannsóknin er unnin í samvinnu 

við Æfingastöð SLF og byggir á notkun matslistans Mat foreldra á þjónustu (Measure of 

Processes of Care –MPOC). Í samtölum við Bergljótu Borg verkefnisstjóra um innleiðingu 

fjölskyldumiðaðrar þjónustu á SLF komu fram hugmyndir um mikilvægi þess að kanna einnig 

hug iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara til þeirrar þjónustu sem veitt er, þ.e. hvort og að hvaða marki 

þeir telja sig veita fjölskyldumiðaða þjónustu. Ákveðið var að bæta þessum þætti við 

rannsóknina og nota matslistann Mat fagfólks á þjónustu  (Measure of Processes of Care for 

Service Providers – MPOC - SP) (sjá meðfylgjandi) sem svipar til matslistans Mat foreldra á 



þjónustu enda gerður af sömu höfundum. Algengt er að matslistarnir tveir séu notaðir saman 

í rannsóknum og þjónustukönnunum.  

 

Ráðgert er að kynna rannsóknina fyrir þjálfurum SLF á starfsmannafundi í febrúar, að fengnu 

samþykki Vísindasiðanefndar, og setja síðan óútfyllta spurningalista í pósthólf starfsmanna. 

Bergljót Borg safnar gögnunum saman viku síðar og afhendir rannsakendum. Gögnin verða 

ópersónugreinanleg, nafnlaus og án kennitölu en spurt verður um starfsheiti og menntun auk 

atriða sem skipta máli fyrir útfærslu þjónustunnar á SLF.  

 

Til að tryggja trúnað og mikilvæga siðfræðilega þætti verður því vinnuferli sem lýst var í 

upprunalegri umsókn fylgt í hvívetna.  

 

Viðbót við rannsóknina hefur verið tilkynnt til Persónuverndar (...). 

Ráðgert er að gagnaöflun fari fram frá vorið 2010. Þær Guðrún Soffía Viðarsdóttir, Lilja Dögg 

Vilbergsdóttir og Petra Sif Stefánsdóttir nemendur á 4. námsári í iðjuþjálfun verða 

meðrannsakendur mínir í þessu viðbótarverkefni. 

 

 

 

 

18. desember  2009 

Með virðingu og vinsemd 

 

____________________________________ 

Snæfríður Þóra Egilson 

 

 

 

  



FYLGISKJAL G: Samþykki Vísindasiðanefndar 

 

 

 



FYLGISKJAL H: Samþykki Persónuverndar 

 

 

 


