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Ágrip 

Verkefni þetta fjallar um hvernig fólk með þroskahömlun upplifir og bregst við sorg og 

þann stuðning sem það hefur þörf fyrir við þær aðstæður. Verkefnið byggir á 

fræðilegum heimildum auk þess sem tekið var viðtal við prest fatlaðra. Markmið 

verkefnisins er að kanna hvernig fólk með þroskahömlun bregst við atburðum sem 

vekja sorg og hvaða einkenni geta komið fram hjá fólki sem er að ganga í gegnum 

sorgarferli. Einnig að auka skilning fagfólks og aðstoðarfólks á ólíkum 

birtingarmyndum sorgar, og hvaða leiðir er hægt að fara til að styðja fólk með 

þroskahömlun í gegnum sorgarferli. 

Í verkefninu kemur fram að fólk með þroskahömlun upplifir sorg og fer í gegnum 

sorgarferli eins og allir aðrir. Einkenni sorgarinnar geta þó birst á annan hátt því margir 

eiga erfitt með að tjá sig og segja frá líðan sinni. Auk þess þarf fólk með þroskahömlun 

oft á tíðum aðstoð við að sækja sér upplýsingar og til að vinna úr sorginni. Fólk upplifir 

ekki eingöngu sorg í kjölfar dauðsfalls, heldur geta verið aðrar ástæður sem verða til 

þess að það upplifir sorg eins og til dæmis atvinnumissir, veikindi eða að flytja á milli 

staða. Þátttaka í athöfnum eins og kistulagningu og jarðarför er mikilvægur þáttur í 

sorgarferlinu og getur hjálpað fólki að átta sig á því sem gerst hefur. Einnig er 

mikilvægt að undirbúa flutninga vel og gera ráð fyrir að þeim geti fylgt sorg og 

söknuður þrátt fyrir að litið sé svo á að breytingin sé til bóta fyrir einstaklinginn. 

Stuðningur er mikilvægur og fólk sem vinnur með fólki með þroskahömlun þarf fræðslu 

um sorg og sorgarviðbrögð til að geta sinnt því hlutverki sem best. Nákvæmar og skýrar 

upplýsingar ásamt nærveru, samkennd og virkri hlustun eru mikilvægir þættir þegar 

veita á fólki sem upplifir sorg stuðning.   
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Inngangur 
 

Lífsskilyrði fólks með þroskahömlun og aðrar fatlanir hafa breyst til hins betra 

undanfarin ár og þátttaka þess í samfélaginu hefur að sama skapi aukist. Fólk með 

þroskahömlun upplifir af þessum sökum í síauknum mæli atburði sem geta valdið því 

sorg og hugarangri, hvort sem um er að ræða fráfall ættingja, vina eða starfsfólks á 

heimilum þess eða vinnustað. Sífellt algengara er að fólk með þroskahömlun eigi í 

samböndum og gangi í hjónaband og því verður það líkt og aðrir að vinna úr sorginni sem 

fylgt getur sambandsslitum. Þegar fólk með þroskahömlun flytur frá foreldrum getur það 

upplifað sorg og gengið í gegnum sorgarferli ef ekki er vandað til verka varðandi 

undirbúning, aðlögun og sátt (Clemens, Focht-New og Faulkner, 2004). 

Lítið er til af íslenskum heimildum um upplifun og reynslu fólks með þroskahömlun af 

sorginni og missi. Einnig virðist sem lítið sem ekkert efni sé til á auðskildu máli um 

dauðann og sorgina fyrir fullorðið fólk sem hægt væri að nýta til upplýsinga og fræðslu. 

Vitað er að einkenni sorgar geta birst á annan hátt hjá fólki með þroskahömlun en 

öðrum því margir eiga erfitt með að tjá sig og segja frá líðan sinni. Auk þess þarf fólk 

með þroskahömlun oft á tíðum aðstoð við að sækja sér upplýsingar og til að vinna úr 

sorginni (Mills, 2006). Gegn um tíðina hefur starfsfólk og aðrir í samfélaginu ekki áttað 

sig á mikilvægi þess að fólk með þroskahömlun fái að syrgja eða að það fari í gegnum 

sorgarferli eins og aðrir. 

Markmiðið með þessu verkefni er að kanna hvernig fólk með þroskahömlun bregst við 

atburðum í umhverfinu sem vekja hjá því sorg og hvaða líkamleg og andleg einkenni 

geta komið fram hjá fólki þegar það gengur í gegnum sorgarferli. Markmiðið er einnig 

að auka skilning fagfólks og aðstoðarfólks á ólíkum birtingarmyndum sorgar, og hvaða 

leiðir eru færar til að styðja fólk með þroskahömlun í gegnum sorgarferlið. Leitað var 

svara við eftirfarandi spurningum:  

• Hver eru einkenni sorgar og sorgarviðbragða almennt og hjá fólki með 

þroskahömlun? 

• Hvernig getur starfsfólk stutt við fólk með þroskahömlun þegar það gengur í 

gegnum sorgarferli? 
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Verkefnið er að mestum hluta byggt á fræðilegum heimildum og öðrum rituðum 

gögnum. Auk þess var tekið viðtal við Séra Guðnýju Hallgrímsdóttur, sem starfað hefur 

sem prestur fatlaðra síðastliðin tuttugu ár. Ástæða þess að ég fór og talaði við Guðnýju 

er sú að ég fann lítið af íslenskum heimildum um efnið. Töluvert er hinsvegar til af 

rituðum erlendum heimildum og rannsóknum (Blackman, 2008; Carey og MacHale., 

2002; Dowling og Hollins, 2003). Forsaga þess að ég valdi að skrifa BA verkefni um 

sorg og sorgarviðbrögð er sú að á fjórða misseri í námi mínu kenndi Sigrún Þ. 

Broddadóttir okkur þroskaþjálfanemum í áfanganum, Heilsa og umönnun. Á 

námskeiðinu gátu nemendur meðal annars valið að vinna verkefni um hvernig fólk með 

þroskahömlun upplifði sorg og missi. Mér fannst efnið áhugavert og langaði til að 

kynna mér það frekar. Ég sá einnig fyrir mér að með því að lesa gögn og heimildir hefði 

ég möguleika á að vinna verkefni sem gæti aukið skilning minn og þeirra sem starfa hjá 

og með fóki með þroskahömlun, á því hversu margsbrotin sorgin getur verið. 

Fólk upplifir ekki eingöngu sorg í kjölfar dauðsfalls, heldur geta verið aðrar ástæður 

sem verða til þess að það upplifir sorg og einkenni hennar, eins og flutningar eða 

atvinnumissir (Bragi Skúlason, 1992). 

Ég tel einnig mikilvægt að þroskaþjálfar, aðstoðarfólk og aðrir sem koma að málum 

fólks með þroskahömlun geri sér grein fyrir því hversu mikilvægt sorgarferlið er og að 

það getur tekið fólk mislangan tíma að komast í gegnum það. Það þarf að taka tillit til 

þess að enginn bregst við sorginni á sama hátt og vera meðvitað um hvernig það getur 

aðstoðað fólk við að vinna úr henni. Mín tilfinning er sú að ekki sé alltaf gert ráð fyrir 

því að fólk með þroskahömlun upplifi sorg eða tekið tillit til þessa í starfi með fólki með 

þroskahömlun. Ástæða þessa gæti verið þekkingarleysi og eða að fólk veit ekki hvernig 

það á að bregðast við. Þetta getur tengst viðhorfum um að fólk með þroskahömlun skilji 

ekki sorgina eða að vernda þurfi það gagnvart óþægilegri reynslu. Gildi verkefnisins 

felst í því að safna saman og koma á framfæri þeirri þekkingu sem þegar er til staðar um 

upplifun fólks með þroskahömlun af sorg og missi, en þær upplýsingar gætu nýst 

fagfólki sem þarf að sinna þessum þáttum, ásamt því að fræða annað starfsfólk um 

hvernig skuli bregðast við. Einnig að vekja athygli á því að fólk með þroskahömlun 

upplifir sorg og missi rétt eins og annað fólk. En það upplifir sorgarferlið og bregst 

stundum við með ólíkum hætti og þarf því oft á tíðum meiri stuðning en almennt gerist. 
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Ritgerðin skiptist að stofni til í fjóra hluta. Í fyrsta kafla er fræðileg umfjöllun þar sem 

rakin er þróun helstu kenninga og hugmyndafræða sem tengst hafa og haft áhrif á líf og 

aðstæður fatlaðs fólks síðan um miðja tuttugustu öld. Fyrst skoða ég hugmyndafræði um 

eðlilegt líf og samfélagsþáttöku og í framhaldi af því ólík sjónarhorn á fötlun, eða 

læknisfræðileg sjónarhorn og félagsleg sjónarhorn. Hugtökin valdefling og 

sjálfsákvörðunarréttur verða skilgreind og ég velti því upp hvaða áhrif þau hafa á líf 

fólks með þroskahömlun. Að lokum skoða ég hvort nýta megi siðferðislega nálgun 

þegar unnið er með fólki sem hefur upplifað sorg og missi. 

Í öðrum kafla skoða ég ritaðar fræðilegar heimildir um sorg og sorgarviðbrögð. Fyrst 

fjalla ég um sorgina og einkenni hennar almennt og síðan um sorg og áhrif hennar á fólk 

með þroskahömlun. Auk þess greini ég frá viðtali við prest fatlaðra hér á landi. Þriðji 

kaflinn fjallar um hlutverk þroskaþjálfa í starfi með fötluðu fólki. Þar skoða ég meðal 

annars siðareglur og lagaramma starfsins. Einnig velti ég því fyrir mér hvaða leiðir er 

hægt að fara til að veita fólki sem bestan stuðning í sorg sinni. 

Að lokum dreg ég saman niðurstöður og leitast við að svara þeim spurningum sem 

settar voru fram í inngangi. 
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1. Fræðileg umfjöllun 
 

Í þessum kafla mun ég fjalla um þá hugmyndafræði og þann skilning sem hefur verið á 

hugtakinu fötlun frá miðri tuttugustu öld og fram til dagsins í dag. Á þessu tímabili hafa 

komið fram ólík sjónarhorn á fötlun en þeirra þekktust eru læknisfræðileg sjónarhorn og 

félagsleg sjónarhorn. Læknisfræðileg sjónarhorn voru ríkjandi alveg fram undir miðja 

síðustu öld en síðan hafa tekið við félagsleg sjónarhorn. Ég byrja á því að fjalla um 

hugmyndafræðina um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku og í framhaldi af því um hin 

ólíku sjónarhorn á fötlun. Einnig fjalla ég um þá umræðu og gagnrýni sem fram hefur 

komið á þessi sjónahorn og hvað greinir þau að. Jafnframt skoða ég hvernig þessi ólíki 

skilningur hefur haft áhrif á líf og aðstæður fólks, meðal annars varðandi upplifun 

sorgar og þátttöku í sorgarathöfnum og undirbúningi þeirra.  

1.1 Hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku 

Fyrr á öldum hvíldi ábyrgðin á fötluðum og öðrum þeim sem ekki gátu séð sér farborða 

að mestu leyti á nánustu ættingjum þeirra og fjölskyldu. Í landbúnaðarsamfélagi fyrri 

tíma gat fatlað fólk oft lagt sitt af mörkum við vinnu og hafði þá hlutverkum að gegna. 

Á nítjándu öld var fyrstu stofnuninni komið á fót í Danmörku. Í kjölfarið fylgdu fleiri 

stofnanir í landinu og einnig á hinum Norðurlöndunum. Áhrif stofnanauppbyggingar 

bárust hingað til lands og hér voru byggðar svokallaðar sólahringsstofnanir sem margt 

fatlað fólk var vistað á. Fyrstu stofnanirnar voru settar á fót vegna þess að talið var að 

fatlað fólk þyrfti vernd frá samfélaginu. Rúmum tuttugu árum eftir að fyrstu 

stofnanirnar voru opnaðar breyttist þetta og þá var litið á svo á að fólk sem var öðruvísi 

eða hegðaði sér ekki í samræmi við reglur samfélagsins, væri hættulegt og þyrfti að loka 

inni til verndar öðrum. Fatlað fólk var viðfangsefni lækna og meðhöndlað sem 

sjúklingar. Með nýrri hugmyndafræði um eðlilegt líf urðu breytingar á stofnununum. 

Þær voru ætlaðar til endurhæfingar og þar átti fyrst og fremst að reyna að koma börnum 

til þroska svo þau gætu tekið þátt í þjóðfélaginu. Þetta brást og margir urðu innlyksa á 

stofnunum og misstu öll tengsl við fjölskyldu sína og vini. (Margrét Margeirsdóttir, 

2001; Wolfensberger, 1980). 

 

Þetta reyndist aðstandendum og þeim sjálfum erfið upplifun og hefur það meðal annars 

komið fram í lífssögum fólks með þroskahömlun nú í seinni tíð, til dæmis í sögu 

Thomasar F. Allen. Á þessum tíma voru fá úrræði fyrir hendi í samfélaginu og stofnanir 
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voru af læknum og sérfræðingum taldar besta lausnin (Allen, Rannveig Traustadóttir og 

Spina, 2006). Litið var á fötlun út frá læknisfræðilegu sjónarhorni, að fötlun væri 

sjúkdómur sem þyrfti og væri hægt að lækna. Samkvæmt því er fötlunin skilgreind út 

frá líkamlegu og andlegu ástandi manneskjunnar. Læknisfræðilegar ástæður fyrir því að 

fólk með þroskahömlun fékk ekki að vera þátttakendur í samfélaginu voru þær að fólk 

væri gallað og ekki fært um að taka þátt til dæmis vegna hegðunarvandkvæða, tornæmi 

eða tjáningarerfiðleika (French og Swain, 2008; Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

Eftir miðja tuttugustu öld fóru viðhorfin að breytast. Þrátt fyrir að læknisfræðilega 

sjónarhornið væri ekki horfið að fullu og að einhverju leyti litið á fatlað fólk sem 

sjúklinga, þá var á þessum tíma farið að horfa meira á þarfir fólks á stofnunum út frá 

félagslegum þáttum og réttindum. Í kjölfarið var farið að tala um hugtök eins og 

umönnun og þjálfun í stað gæslu. Umönnun snerist um uppeldisleg úrræði svo sem 

sérkennslu og vinnuþjálfun. Á þessum tíma þróaðist hugmyndafræðin í þá átt að farið 

var að horfa meira til félagslegra þátta. Í tengslum við þessa viðhorfsbreytingu kom 

fram ný hugmyndafræði um normaliseringu og blöndun sem varð síðan grundvöllur að 

nýrri stefnu við uppbyggingu og skipulagningu á þjónustu við fatlaða. Velferðakerfi í 

Skandinavíu voru í mikilli þróun á þessum tíma og það breytti mörgu varðandi þjónustu 

við fatlaða og þá sérstaklega fólk með þroskahömlun (Dóra Bjarnason, 1991; 

Wolfensberger, 1980a). 

 

Daninn Bank-Mikkelsen kom fyrstur fram með hugtakið „normalisering“. Það birtist í 

dönskum lögum að hans frumkvæði árið 1959 og átti þá fyrst og fremst við um fólk 

með þroskahömlun. Á þessum tíma komu fram fleiri skilgreiningar á hugtakinu, meðal 

annars setti sænski félagsfræðingurinn Bengt Nirje fram kenningu árið 1969 um 

„normaliseringu“ eða eðlilegt líf eins og það hefur verið þýtt á íslensku. Eðlilegt líf gerir 

ráð fyrir því að fatlað fólk njóti jafnréttis eftir því sem kostur er og að réttur þess til að 

lifa sambærilegu lífi og aðrir, sé virtur. Nirje lagði áherslu á að fatlað fólk gæti lifað 

sama lífi og aðrir, það ætti heimili, gengi í skóla, hefði tómstundir og annað utan 

heimilis. Samkvæmt Nirje átti þetta líka við um félagsleg samskipti og þátttöku í siðum 

og venjum innan samfélagsins. Hann lagði áherslu á að fólk með þroskahömlun ætti rétt 

á að upplifa bernskuna, unglingsár, fullorðinsár og efri ár á sama hátt og aðrir. Á 

þessum tíma bjó margt fatlað fólk á stofnunum svo þetta átti við um að fólk gæti lifað 

því sem næst eðlilegu lífi inn á stofnunum (Nirje, 1980b; Wolfensberger, 1980). Þrátt 
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fyrir þessar breytingar var lítið horft til tilfinningalífs fólks eða hvaða áhrif til dæmis 

sorg gæti haft á líðan fólks með þroskahömlun. Talið var að fólk með þroskahömlun 

gæti ekki skilið dauðann eða upplifði ekki sorg á sama hátt og aðrir. Algengt var að 

fólki með þroskahömlun væri ekki sagt frá dauðsfalli náinna skyldmenna og því væri 

jafnvel sagt að látinn ættingi eða vinur hefði farið í ferðalag (Dodd, Dowling og Hollins, 

2005).  

Rannsókn sem gerð var árið 2005 í tengslum við sorg og missi fólks með 

þroskahömlun, leiddi í ljós að margir voru enn að vinna úr sorg sem þeir upplifðu 

mörgum árum áður og syrgðu það að hafa ekki fengið tækifæri til að kveðja eða fylgja 

sínum nánustu til grafar og höfðu ekki gengið í gegnum eðlilegt sorgarferli (Dowling, 

Hollins, Hubert og White, 2006).  

 

Einn þátttakandi í ofangreindri rannsókn, lýsti aðstæðum sem upp komu í kjölfar andláts 

móður hans, þegar hann var tuttugu og tveggja ára. Hann hafði búið á stofnun frá fjórtán 

ára aldri, en kom heim þann dag sem jarðarförin fór fram. Hann man eftir því að hafa 

staðið í dyrunum á húsi ömmu sinnar og horft á eftir öðrum fjölskyldumeðlimum á leið 

til kirkju. Þar kallaði hann á eftir þeim og grátbað um að fá að fara með. Enginn sneri 

við til að sækja hann og aldrei var minnst á þennan atburð framar. Þegar rannsóknin var 

gerð voru liðin fjörtíu ár síðan þessi atburður átti sér stað en hann átti enn mjög erfitt 

með að tala um þetta atvik (Dowling og Hollins, 2003). Þetta dæmi lýsir vel líðan ungs 

manns sem ekki fékk að fylgja móður sinni til grafar og var enn að vinna úr þeirri 

reynslu fjörtíu árum seinna. 

Hugmyndafræði Nirje um eðlilegt líf og samfélagsþáttöku, náði til Bandaríkjanna um 

1970. Þar kynntist félagsfræðingurinn Wolf Wolfensberger henni og endurskilgreindi 

kenningar Nirje um eðlilegt líf (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Wolfensberger 

skilgreindi fötlun sem frávik og taldi að fatlaðir fengju á sig stimpil sem aftur gerði það 

að verkum að þeir fengju ekki jákvæð félagsleg hlutverk eða nytu virðingar í 

samfélaginu (Wolfensberger, 1980a). Það væri litið á fólk með þroskahömlun sem eilíf 

börn sem ekki skildu flókna hluti eins og dauðann og áhrif hans á líf þeirra. Þess vegna 

þyrfti fólk með þroskahömlun til dæmis vernd fyrir erfiðum upplifunum eins og 

sorginni og áhrifum hennar (Wolfensberger, 1980b) Wolfensberger var þeirrar skoðunar 

að það þyrfti að nýta sem mest almenn þjónustutilboð til að auka færni fatlaðs fólks og 

leggja áherslu á eðlilegt líf og þátttöku í samfélaginu, það er að segja að fatlaðir 
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umgengjust líka ófatlaða en væru ekki einangraðir á stofnun. Það væri eitthvað sem 

báðir aðilar nytu góðs af. Það má segja að þessi hugmyndafræði sé grunnurinn að þeirri 

hugmyndafræði sem unnið hefur verið eftir síðustu áratugi, ekki síst á Norðurlöndum 

(Wolfensberger, 1980a).  

Þeir sem aðhylltust þessa hugmyndafræði börðust fyrir því að fólk yrði flutt út af 

stofnunum og í minni einingar sem líktust venjulegum heimilum. Þessi hugmyndafræði 

hafði veruleg áhrif á mótun þjónustu og aðstæður fólks með þroskahömlun sem leiddi til 

þess að fólk fór að flytja af stofnunum og út í samfélagið, flestir fluttu á sambýli og því 

fylgdi aukin þátttaka í samfélaginu. En samt sem áður bendir margt til þess að 

stofnanamenningin hafi fylgt með, húsnæðið breyttist en fólk hafði eftir sem áður lítil 

áhrif á líf sitt og aðstæður. Í lífssögu Toms Allen kemur fram að hann hafi ekki fundið 

mikla breytingu á lífi sínu eftir að hann flutti á sambýli. Þrátt fyrir að hann fengi að setja 

fram óskir var það starfsfólk sem setti reglurnar og tók flestar ákvarðanir. Það var ekki 

tekið tillit til tilfinninga hans og hann fann til þunglyndis vegna þess hve lítil áhrif hann 

hafði á líf sitt (Allen, Rannveig Traustadóttir og Spina, 2006). Saga hans er dæmi um 

hversu litlar breytingarnar urðu á viðhorfum og aðstæðum þegar fólk flutti af stofnunum 

og á sambýli. 

Hluti af því að lifa eðlilegu lífi og vera virkur þátttakandi í samfélaginu hlýtur að fela í 

sér réttinn til að taka þátt í að kveðja látna ástvini og vera þátttakandi í undirbúningi 

útfarar og útför þegar nákominn ættingi eða vinur deyr. Það er einnig hluti af eðlilegu 

lífi að fá tækifæri og tíma til að syrgja, hvort sem það er í einrúmi eða með öðrum 

syrgjendum og fá stuðning ef þörf er á.  

1.2 Ólíkur skilningur á fötlun  

Síðustu áratugi hefur verið ríkjandi tvennskonar skilningur á fötlun. Annars vegar 

læknisfræðileg sjónarhorn og hins vegar félagsleg sjónarhorn. Læknisfræðileg 

sjónarhorn voru ríkjandi fram undir miðja síðustu öld þegar félagsleg sjónarhorn komu 

fram á sjónarsviðið. Félagsleg sjónarhorn þróuðust út frá gagnrýni á hið læknisfræðilega 

sjónarhorn. Áhrifa hins læknisfræðilega skilnings gætir þó enn. Félagsleg sjónarhorn 

eru mörg, en þeirra þekktast er breska félagslega líkanið sem fjallað verður um hér á 

eftir. Einnig verður fjallað um norræna tengslaskilninginn, ekki hvað síst í ljósi þess að 

við Íslendingar höfum sótt margt til Norðurlandanna við uppbyggingu og skipulagningu 

þjónustu (Rannveig Traustadóttir, 2003; 2006). Í lok kaflans verður fjallað um 
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valdeflingu (e. empowerment) og sjálfsákvörðunarrétt (e. self-advocasy). Þá verður 

skoðað hvort fólk sem til dæmis hefur upplifað valdeflingu ætti að vera betur fært um að 

takast á við erfiða reynslu eins og sorg og missi.  

1.2.1 Læknisfræðileg sjónarhorn 

Eins og þegar hefur komið fra þá var fötlun lengi vel skilgreind út frá læknisfræðilegum 

sjónarhornum og lítið horft til félagslegra þátta, aðstæðna eða umhverfis. Litið var svo á 

að fötlun væri sjúkdómur eða galli sem þyrfti að lækna og tók öll aðstoð og meðferð 

mið af því (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Áhrifa læknisfræðilegra sjónarhorna gætir þó 

enn, meðal annars þegar verið er að meta þörf fyrir stuðning og þjónustu.  

Læknisfræðileg sjónarhorn leggja áherslu á að greina fötlun hvort sem hún er líkamleg 

eða andleg og veita í framhaldinu ráðgjöf um þjónustu, meðhöndlun og umönnun 

sjúklingsins. Ekki er horft til þess hvaða áhrif skerðingin hefur á líf fólks eða, hvort að 

umhverfið hafi áhrif á fötlunina með samfélagslegum hindrunum sem hægt væri að 

draga úr eða fjarlægja. Litið er á fötlunina sem harmleik og manneskjuna sem 

fórnarlamb, sem þarf læknisfræðilega aðstoð og umönnun fagfólks (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Það var hvorki litið á fatlað fólk sem tilfinningaverur né kynverur, 

eða gert ráð fyrir að það gæti tekið þátt í samfélaginu til jafns við aðra sökum fötlunar 

sinnar. Fatlað fólk var álitið byrði á fjölskyldu sinni og læknar gáfu ósjaldan þau 

skilaboð að fjölskyldan gæti ekki sinnt hinum fatlaða og því væri best að vista fatlað 

fólk á stofnunum, þeim sjálfum og öðrum til verndar (French og Swain, 2008). 

Temby(2006) segir sögu sonar síns Rowan í bókinni, Deinstitutionalization and people 

with intellectual disabilities. Þar birtist skýrt dæmi um það að litið var á vistun mikið 

fatlaðra einstaklinga á stofnunum sem besta kostinn fyrir fólkið sjálft og aðstandendur 

þess. Rowan fæddist árið 1957 og fljótlega eftir að hann fæddist sögðu læknar við 

foreldra hans að þeir hefðu gert á honum rannsóknir og komist að því að hann væri 

vangefinn, en það hugtak var notað á þeim tíma. Móðir hans fékk áfall og spurði hvað 

það þýddi. Læknarnir svöruðu að hann þyrfti bara mat og hlýju en lítið annað. Hann 

væri bara „grænmeti“ og myndi aldrei geta lifað eðlilegu lífi. Best væri að setja hann á 

stofnun og gleyma honum. Hún fylgdi ráðum læknanna enda taldi fólk almennt á þeim 

tíma að þeir vissu best og almenningur trúði því. Eftir að Rowan veiktist af alvarlegri 

lungnabólgu og var ekki hugað líf fór fjölskyldan að heimsækja hann reglulega og 

smám saman áttaði móðir hans sig á því að allar tilraunir hans til að sýna sjálfstæði voru 

bældar niður á stofnuninni og hann fengi enga þjálfun. Hún sá að hann væri í raun fær 
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um miklu meira en hann fékk tækifæri til að sýna eða gera á stofnuninni. Þegar hann var 

fjórtán ára tók móðir Rowan hann heim (Temby, 2006). 

Rowan fékk ekki tækifæri á stofnuninni til að sýna fram á hvers hann væri megnugur. 

Það er erfitt að ímynda sér hvernig læknarnir gátu árið 1957 metið að hann yrði 

„grænmeti“, eins og þeir orðuðu það, sérstaklega þar sem Rowan var rétt tveggja 

mánaða gamall. Það var ekki gert ráð fyrir því að hann gæti myndað tilfinningatengsl og 

það að vera tekinn frá móður sinni kynni að hafa áhrif á heilsu hans og þroska til lengri 

tíma. 

Myndun tilfinningatengsla eða geðtengsla er mikilvæg allt frá fæðingu og getur haft 

veruleg áhrif á andlega líðan og þroska fólks. Rannsóknir á geðtengslum hafa verið 

gerðar á börnum sem búa á munaðarleysingjahælum, meðal annars af lækninum Rene 

Spitz í kringum 1940, og þær hafa allar sýnt fram á að ekki er nóg að sinna einungis 

líkamlegum grunnþörfum þessara barna til að þau nái eðlilegum þroska, hvorki 

líkamlega, andlega né tilfinningalega (Lubit, 2009).  

Um og upp úr miðri tuttugustu öld fóru viðhorfin að breytast. Þessar breytingar áttu sér 

rætur í þeirri gagnrýni sem komið hafði fram á hina læknisfræðilegu sýn, samhliða 

þróun kenninga um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. Upphaf félagslegra sjónarhorna 

má rekja til gagnrýni fræðifólks með líkamlegar fatlanir á fyrri skilgreiningar á fötlun 

og stofnanavistun fatlaðs fólks. Út frá þeirri gagnrýni urðu til mismunandi félagslegar 

kenningar og líkön en þeirra þekktast er breska félagslega líkanið sem fjallað verður um 

hér á eftir, ásamt norræna tengslaskilningnum á fötlun. Öll þessi sjónarhorn gengu út á 

að skilgreina hvað fötlun væri. Samkvæmt læknisfræðilega sjónarhorninu er fötlun 

afleiðing líkamlegrar skerðingar en félagsleg sjónarhorn horfa til þess að fötlun sé 

félagsleg og tilkomin vegna hindrana í samfélaginu. 

1.2.2 Breska félagslega líkanið  

Eins og áður hefur komið fram þá er breska félagslega líkanið einna þekktast félagslegra 

sjónarhorna á fötlun. Samkvæmt líkaninu er skerðingin ekki talin vera helsta ástæða 

fötlunar, heldur að fólk sé fatlað vegna umhverfisins, sem feli í sér félagslegar hindranir 

og takmarki möguleika fólks á aðgengi og þátttöku í samfélaginu. Þessi 

hugarfarsbreyting átti sér pólitískar rætur í baráttusamtökum fatlaðs fólks. Aðalatriðið 

samvæmt þessum skilningi er aðskilnaður líffræðilega þáttarins og hins félagslega 

(Rannveig Traustadóttir, 2006).  
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Breska félagslega líkanið á uppruna sinn að mestu hjá samtökum fólks með líkamlegar 

fatlanir. Líkanið gengur út frá því að samfélagið og hindranir þess eigi mestan þátt í að 

fatla fólk. Fordómar og neikvæð viðhorf eru hluti af þessum hindrunum. Þetta sé 

meginástæða þess að fatlað fólk þurfi að þola undirokun og misrétti. Hindranirnar geta 

verið af ýmsum toga svo sem aðgengi, val um búsetu, atvinnu og sjálfræði (Johnstone, 

2001; Rannveig Traustadóttir, 2003). Þær snúa einnig að þátttöku í samfélaginu og 

eðlilegum þáttum í lífinu eins og því að taka þátt í undirbúningi athafna í kjölfar 

dauðsfalls og að fá að fylgja ættingjum til grafar. Því má líta á það sem hindrun mótaða 

af viðhorfum ef fólk með þroskahömlun er útilokað frá þátttöku í athöfnum sem eru 

hluti af eðlilegu lífi fólks. 

Líkanið hefur verið gagnrýnt fyrir að taka ekki mið af fólki með ákveðna skerðingu 

vegna þess að þeirra reynsla falli ekki nógu vel að því. Þar er aðallega átt við skerðingu 

eins og þroskahömlun, geðræna erfiðleika og heyrnarskerðingu. Það hefur einnig verið 

gagnrýnt að höfundar líkansins líti framhjá eða hafni hlutverki skerðingarinnar en geri 

ekki ráð fyrir að hún eigi neinn þátt í að orsaka fötlun og að hugtökin skerðing og fötlun 

séu aðskilin í rannsóknum og kenningum innan fötlunarfræðinnar. Einnig að gert sé of 

mikið úr efnahagslegum hindrunum en ekki horft á menningarlega þætti eða 

persónulega reynslu fatlaðs fólks og þá sérstaklega fólks með þroskahömlun (Chappell, 

2000; Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Lífssaga Emmu (2003) sem var tuttugu og níu ára þegar hún sagði sögu sína lýsir vel 

upplifun hennar af sorg og missi. Emma býr á sambýli og lýsir vel hvernig hún syrgir 

meðal annars drauminn um eðlilegt líf, það líf sem hún gæti átt ef hún væri ekki með 

þroskahömlun. Emma segir frá því að besta vinkona hennar hafi flutt í burtu og hana 

hafi langað til að heimsækja hana. Hún hafi margoft beðið um að fá að fara, en ávallt 

fengið þau svör að það tæki tíma að skipuleggja slíka ferð og að hún yrði að bíða. 

Þannig tekur þjónustan af henni valdið og réttinn til að halda sambandi við vinkonu 

sína. Hún upplifir missi sem vel hefði mátt koma í veg fyrir og hefur áhrif á líðan 

hennar. Í þessu tilfelli er ekki komið til móts við Emmu vegna hindrana sem eru tilbúnar 

af þjónustukerfinu (Manners og Carruthers, 2006). 

Sinason (1992) rannsakaði sorg og missi og setti fram þá kenningu að fólk með 

þroskahömlun sé mjög oft í því hlutverki að þóknast öðrum og vant því að setja upp 

einskonar „brosandi grímu“ til að þóknast þeim sem ekki geti horft upp á sársauka 
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þeirra. Þannig verði fólk með þroskahömlun snillingar í því að dylja tilfinningar sínar 

bæði fyrir sjálfum sér og öðrum og loka á þær. Þetta stafi af því að í okkar samfélagi 

eigi fólk almennt erfitt með að tala um dauðann og finni auk þess til óöryggis gagnvart 

fólki með þroskahömlun og þegar að þetta tvennt fari saman þá hugsi fólk ekki rökrétt 

og verði ósjálfrátt ekki nægilega nærgætið við þann sem syrgir eða láti sem það viti ekki 

af því (Blackman, 2008). 

Þrátt fyrir ofangreinda rannsókn Sinason frá árinu 1992, má velta því fyrir sér hvort 

þessar kenningar eigi ekki enn við rök að styðjast. Það má draga þá ályktun að óöryggi 

gagnvart fólki með þroskahömlun og sú staðreynd að samfélagið upplifir fötlunina sem 

harmleik fyrir þennan hóp og fjölskyldur þeirra, geri það að verkum að það hefur verið 

tilhneiging til að vernda fólk með þroskahömlun gegn sársauka og erfiðri reynslu. Með 

því að leyfa þeim ekki að syrgja eða fá útrás fyrir tilfinningar sínar og líðan er verið að 

hindra rétt þeirra til þátttöku í samfélaginu til jafns við aðra. Þessi viðbrögð 

samfélagsins benda til þess að viðhorfin séu enn lituð af hinni læknisfræðilegu sýn. Það 

má einnig ætla að fólk vilji með þessu reyna að komast hjá óþægilegum aðstæðum, sem 

það jafnvel hræðist, meðal annars vegna skorts á þekkingu. 

Breska félagslega líkanið er einnig talið útiloka reynslu ákveðinna hópa fatlaðs fólks 

eins og kvenna, samkynhneigðra, eldra fólks og fólks af öðrum kynþáttum. Bent hefur 

verið á að forsvarsmenn líkansins séu flestir hvítir, ungir, gagnkynhneigðir og líkamlega 

fatlaðir karlmenn sem skilgreini vandamálin út frá eigin reynslu. Þessi gagnrýni hefur 

skapað miklar umræður sem í kjölfarið hefur haft jákvæð áhrif á fötlunarfræði sem 

fræðigrein og stuðlað að nýjum áherslum í rannsóknum. Fötlunarfræði er ný fræðigrein 

sem á sér rætur í félagsvísindalegum rannsóknum sem beindust að fötlun og fötluðu 

fólki í upphafi sjöunda áratugarins og undir hana falla meðal annars félagsleg 

sjónarhorn. Tilgangur rannsókna í fötlunarfræði hefur ávallt verið að bæta líf og 

aðstæður fatlaðs fólks og stuðla að fullri samfélagsþátttöku og síðustu ár hafa 

fötlunarfræðingar lagt megináherslu á að rannsóknir séu fyrir fatlað fólk en ekki um 

fatlað fólk (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Rannveig Traustadóttir, 2003).  
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1.2.3 )orræni tengslaskilningurinn   

Á Norðurlöndunum hefur ekki verið ríkjandi neinn einn skilningur á fötlun en norski 

fræðimaðurinn Jan Tössebro hefur haldið því fram að samt sem áður séu þar að finna 

sameiginlegar hugmyndir, þó svo að einhver munur sé á milli landa vegna þess að 

þróunin hafi verið með mismunandi hætti. Áherslan er einkum á tengsl hins fatlaða og 

umhverfisins. Í kringum 1960 komu fram hugtök á Norðurlöndunum sem eru svipuð og 

hugtakið fötlun á íslensku. Markmiðið var að finna hugtak yfir hópa fólks með 

mismunandi skerðingar og fæli ekki í sér neikvæðan stimpil eins og í eldri hugtökum. 

Samhliða þessu nýja hugtaki var lögð áhersla á að fatlað fólk ætti ekki eingöngu að laga 

sig að umhverfinu, heldur ætti umhverfið líka að laga sig að því. Áhersla var lögð á að 

fjarlægja samfélagslegar hindranir og veita fötluðu fólki stuðning og þjónustu. Engin 

ein leið var talin réttust til að skilja eða nálgast fötlun, en allar fylgdu þær sömu 

grunnhugsuninni. Þessar grunnhugmyndir mótuðu hinn norræna tengslaskilning um 

fötlun sem nú er ríkjandi á Norðurlöndum og hefur haft töluverð áhrif á stefnumótun í 

málefnum fatlaðra á síðustu árum (Rannveig Traustadóttir, 2006; Gustavson, Rannveig 

Traustadóttir og Tössebro, 2005). 

Samkvæmt Tössebro skiptist norræni tengslaskilningurinn á fötlun í þrennt. Í fyrsta lagi 

telur hann að í fötlun felist misræmi milli einstaklings og umhverfis, einstaklingur og 

umhverfi falla ekki að hvort öðru. Ástæðurnar geta verið að einstaklingurinn búi ekki 

yfir þeirri færni sem almennt er gert ráð fyrir að fólk búi yfir og að umhverfið lagi sig 

ekki að mismunandi einstaklingum innan þess. Einstaklingur er því skilgreindur fatlaður 

ef takmörkuð færni, veikindi eða skerðing leiða til þess að hann verður fyrir verulegum 

hindrunum í umhverfi sínu. Fötlunin er háð umhverfinu og skilgreind í samræmi við 

það. Í öðru lagi að fötlun sé aðstæðubundin. Það að ákveðin skerðing leiði til fötlunar 

eða ekki, ræðst af þeim aðstæðum sem einstaklingurinn tekst á við hverju sinni. 

Skerðingin leiðir ekki alltaf til fötlunar, blind manneskja er ekki fötluð þegar hún talar í 

síma heldur einungis undir ákveðnum kringumstæðum. Í þriðja lagi að fötlun sé afstæð 

og hluti af ákveðnu ferli. Það er mismunandi eftir löndum hvar mörkin eru dregin um 

það hvaða greindarvísitölu fólk þarf að hafa til að vera skilgreint sem þroskahamlað, 

það hefur ekkert með einstaklinginn að gera og getur verið tilviljanakennt hver 

skilgreiningin á fötlun er og hversu félagslega mótuð hún er (Rannveig Traustadóttir, 

2006; Gustavson, Traustadóttir og Tössebro, 2005). Gagnrýnt hefur verið að um leið og 

málin fara að snúast um réttindi og bætur fatlaðra sé litið til læknisfræðinnar en ekki 
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félagslegra sjónarhorna. Þau sjónarhorn komi aðallega fram í stefnumótun en þegar á 

hólminn er komið sé litið til fötlunarinnar og hvaða áhrif hún hafi á einstaklinginn og 

umhverfið (Rannveig Traustadóttir, 2003; French og Swain, 2008).  

 

Fólk með þroskahömlun hefur gegn um tíðina verið verndað fyrir fréttum sem valdið 

gætu því sorg og tilfinningalegu uppnámi. Talið var að andlegur þroski þess væri svo 

takmarkaður að það gæti engan veginn skilið hugtök eins og dauða eða hvaða áhrif hann 

hefði á líf þess. En það er ákveðin þversögn að á sama tíma var verið að vernda fólk 

með þroskahömlun, því talið var að sorg þeirra yrði svo mikil að það yrði of erfitt fyrir 

aðstandendur og einstaklingana sjálfa að takast á við hana (Drinnan, Raji og Hollins, 

2003). 

 

Það má því draga þá ályktun að þegar að kemur að þátttöku fólks með þroskahömlun í 

atburðum sem tengjast sorg og missi, sé fyrst og fremst horft til læknisfræðilegra 

takmarkana fólks með þroskahömlun. Að það sé ekki talið fært um að skilja dauðann 

eða takast á við sorgina, auk þess sem að það reyni um of á aðstandendur. Með réttri 

fræðslu og stuðningi væri hins vegar hægt að útiloka að fötlunin eða skerðingin hafi 

áhrif á þátttöku fólks með þroskahömlun í samfélaginu eins og til dæmis þegar að það 

upplifir sorg og missi. 

1.3 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur  

Valdefling (e. empowerment) og sjálfsákvörðunarréttur (e. self advocasy) eru tengd 

hugtök. Þau tengjast bæði réttindabaráttu fólks, því að vera virkir samfélagsþegnar og 

hafa áhrif á eigið líf (Goodley, 2000). Hugtakið valdefling hefur verið útskýrt á marga 

vegu, allt eftir þeirri fræðigrein sem um er að ræða hverju sinni. Það er illa skilgreint og 

fjölbreyttar og flóknar skilgreiningar bjóða upp á ólíkar túlkanir. Valdefling felur í sér 

að fatlað fólk eigi möguleika á að njóta mannréttinda til jafns við aðra og upplifi aukið 

vald yfir lífi sínu ásamt því að taka ákvarðanir um eigið líf. Valdefling snýst einnig um 

að fólk geti valið hvar það vill búa, hverja það kýs að umgangast og hvað það gerir 

almennt í lífi sínu. Einnig að aðrir geri sér grein fyrir því að fatlað fólk eru sérfræðingar 

í sínu lífi. Valdefling hjálpar fólki að átta sig því að það á val, eða á allavega að eiga það 

(Ramcharan, Roberts, Grant og Borland, 2002). 
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Hugtakið sjálfsákvörðunarréttur getur átt við bæði hópa og einstaklinga. Hann snýst um 

það að fólk læri að tala máli sínu, þekki réttindi sín, geti valið, tekið ákvarðanir og gert 

breytingar á eigin lífi. Fólk getur bæði barist fyrir réttindum sínum sem einstaklingar 

eða í hóp. Oft þarf einhvern til að styðja hinn fatlaða til þess að nýta sér 

sjálfsákvörðunarréttinn. Þar skipta lögin um málefni fatlaðra og þjónustan máli, sem og 

stuðningur og hvatning þeirra sem hinn fatlaði umgengst (Goodley, 2000; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Fólk með þroskahömlun getur haft þörf fyrir aðstoð og stuðning 

við að taka erfiðar ákvarðanir og vinna úr erfiðri reynslu. Stuðningurinn felst ekki í því 

að taka ákvarðanir fyrir fólk, heldur í fræðslu og upplýsingum um það hvað ákvörðunin 

felur í sér og hvaða afleiðingar hún getur haft í för með sér. Sjálfsákvörðunarréttur snýst 

um að öðlast vald til að berjast fyrir réttindum sínum í stað þess að þiggja þjónustu frá 

góðgerðarfélögum eða stofnunum (Walmsley og Downer , 2002).  

Þegar fatlað fólk tók að flytja út af stofnunum og segja sögu sína, urðu til hópar sem 

vildu berjast fyrir réttindum sínum og hjálpa öðrum að gera það sama. Þessir hópar hafa 

barist fyrir því að láta loka stofnunum og fræða fólk í þjóðfélaginu um það að fatlað 

fólk sé líkt og aðrir með langanir og þrár sem getur og vill tala fyrir sjálft sig og taka 

ákvarðanir um eigið líf (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Hér á landi er starfandi einn slíkur hópur, Átak, félag fólks með þroskahömlun. Félagið 

hefur barist fyrir hinum ýmsu málum. Meðal annars því að að tryggja lífsgæði fólks 

með þroskahömlun og að minnka fordóma í samfélaginu. Einnig leggur félagið áhersu á 

að fólk með þroskahömlun geti talað fyrir sig sjálft og unnið að réttindamálum sínum 

(Átak: Félag fólks með þroskahömlun, e.d.)  

Þegar fólk með þroskahömlun upplifir sorg og missi hlýtur það að eiga rétt á að taka 

ákvörðun um hvort það vill taka þátt í undirbúningi fyrir jarðarför eða kistulagningu. 

Það hlýtur að vera réttur hvers manns hvort sem hann er með þroskahömlun eða ekki. 

Góður undirbúningur og fræðsla um hvað þátttaka í þessu ferli þýðir og hvað felst í 

þessum athöfnum stuðlar að því að fólk upplifi valdeflingu og verði betur fært um að 

taka upplýsta ákvörðun hvað þátttöku varðar. 
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 1.4 Siðfræðin  

Í þessum kafla eru hugtökin sjálfræði, velferð og forræðishyggja skilgreind og skoðað 

hvernig þau tengjast og hafa áhrif á líf og aðstæður fólks með þroskahömlun. Jafnframt 

er skoðað hvernig við virðum sjálfræði og tryggjum velferð án þess að taka völdin af 

fólki sem er að upplifa sorg og missi.  

Það að vera sjálfráður þýðir að ráða sér sjálfur og að getað hugsað og framkvæmt það 

sem maður hefur vilja til. Til þess að einstaklingur teljist sjálfráður þarf margt að koma 

til. Hann þarf að hafa getu og hæfileika til þess að geta metið valkosti sína og leyst úr 

vanda og fylgt eftir ákvörðun sinni. Undirstöðuatriði sjálfræðis er að virðing sé borin 

fyrir hugsunum, ákvörðunum og gjörðum einstaklingsins. Í sjálfræði felst viðurkenning 

á því að manneskjan eigi að ráða sjálf gerðum sínum. Hægt er að tala um sjálfræði til 

athafna og sjálfræði til að taka ákvarðanir. Til þess að taka ákvarðanir þarf einstaklingur 

að geta skilið aðstæður sínar og vera upplýstur um það sem hann stendur frammi fyrir 

og um þá valkosti sem hann hefur. Hæfni einstaklingsins til að meta afleiðingar eigin 

gjörða er einnig mikilvægur þáttur (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004; 

Vatnsdal, 2007).  

Jarðarfarir og aðrar tengdar athafnir eru taldar mikilvægar til að hjálpa fólki að sætta sig 

við það sem gerst hefur auk þess sem þær veita fólki tækifæri til að kveðja látna 

ættingja eða vini. Þrátt fyrir þetta er mikilvægt að fólk hafi val. Það eru ekki allir sem 

treysta sér til að taka þátt í athöfnum eins og kistulagningu eða jarðarför en til þess að 

geta tekið ákvörðun þarf viðkomandi einstaklingur að vera vel upplýstur um það hversu 

mikilvægt það getur verið að fá að kveðja. Jafnframt þarf að fara vel yfir það með 

honum hvað slíkar athafnir fela í sér og á hverju hann eigi von, á þann hátt sem hann 

skilur best. Hvort sem er með orðum eða myndum. Einnig er hægt að huga að öðrum 

leiðum til að kveðja, til dæmis ef einstaklingi finnst óþægilegt að vera innan um hóp 

fólks þá er leitað annarra leiða (Lavin, 1989) 

Velferð byggir á umhyggju og kærleika. Það að setja velferð manneskju í öndvegi miðar 

að því að gera það sem álitið er einstaklingi fyrir bestu. Velferð snýr að heilbrigði 

manneskjunnar bæði andlegu og líkamlegu og að frumþörfum hennar sé sinnt. En hver 

er þess umkominn að ákveða hvað er einstaklingnum fyrir bestu, hvers hann þarfnast og 

hversu langt á að ganga á sjálfræði manneskju til að huga að velferð hennar? Þegar þessi 

tvö gildi, sjálfræði og velferð stangast á geta vaknað erfiðar siðferðilegar spurningar. Í 
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þeim tilvikum þegar tekið er fram fyrir hendurnar á fötluðu fólki getur það stundum 

verið í andstöðu við vilja þeirra en með velferð þeirra í huga. Við þessum spurningum 

er ekkert eitt rétt svar þó svo að samkvæmt lögum sé ekki rétt að ganga á sjálfræði 

manna. Aðalatriðið er að sýna einstaklingnum virðingu og sanngirni í öllum 

samskiptum ásamt því að upplýsa hann um þá kosti sem hann hefur, eða hvaða 

afleiðingu tiltekin ákvörðun hefur fyrir velferð hans (Vilhjálmur Árnason, 2003).  

Það að ákveðnum aðila er falið forræði yfir öðrum felur í sér að gengið er á frelsi eða 

rétt annarrar manneskju. Svipting forræðis fer oft fram undir því yfirskini að 

viðkomandi stafi ógn af eigin athöfnum eða ákvörðunum. Það hefur verið tilhneiging 

ýmissa fagstétta, einkum innan heilbrigðisþjónustunnar að beita svokölluðu faglegu 

forræði. Það á sér rætur í þeirri hugsun að sé einstaklingur ekki hæfur til að meta sjálfur 

kosti sína vegna annmarka í þroska eða líkamlegra aðstæðna, megi skerða sjálfræði hans 

og taka ákvarðanir fyrir hann, á þeim forsendum að það sé honum fyrir bestu 

(Vilhjálmur Árnason, 2003).  

Á St. George spítala í London var gerð rannsókn (2003) á gildi sorgarmeðferðar. 

Rannsóknin byggði að stórum hluta á viðtölum við fullorðið fólk með þroskahömlun. 

Einn af þeim sem sagði sögu sína var Harry. Hann bjó á stofnun frá fjórtán ára aldri og 

þangað til hann var um fimmtugt. Þegar hann var fluttur af stofnuninni þá bað hann um 

aðstoð við að leita uppi fjölskyldu sína. Með hjálp félagsráðgjafa fann hann móður sína 

á hjúkrunarheimili og fór þangað til að heimsækja hana. Hún var með elliglöp og þekkti 

hann ekki eða sýndi nein viðbrögð við heimsókn hans. Harry hafði engu að síður þá 

tilfinningu að móðir hans hafi innst inni áttað sig á að hann hefði komið í heimsókn og 

verið glöð yfir heimsókn hans. Nokkrum vikum síðar lést móðir hans en Harry fer 

reglulega að gröf hennar. Hann var mjög ánægður með að hafa náð að hitta hana áður en 

hún dó og það gaf honum mikið (Dowling og Hollins, 2003).  

Harry tók sjálfur ákvörðun um að hann vildi finna fjölskyldu sína. Þeir aðilar sem stóðu 

honum næst ákváðu að styðja hann þrátt fyrir að ekki væri fyrirséð hvaða afleiðingar 

það gæti haft. Sumir hefðu kannski fyrirfram talið að það gerði illt verra fyrir hann að 

hitta móður sína í þessu ástandi og gripið tækifærið og tekið af honum ráðin í því skyni 

að vernda hann. Það að honum var treyst til að taka þessa ákvörðun sjálfur hjálpaði 

honum hinsvegar við að takast á við sorgina. 
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Annað dæmi úr fyrrnefndri rannsókn á St George sjúkrahúsinu varðar einstakling sem 

hefur skerta möguleika til að tjá sig. Starfsfólk á heimili hans tók eftir breytingum á 

hegðun hans sem birtist í því að hann tók skyndilega upp á því hverfa frá heimili sínu og 

ganga um skóga í nágrenninu. Starfsfólk hafði áhyggjur af öryggi hans og leitaði 

aðstoðar fagaðila til að greina rætur málsins. Þá kom í ljós að afi hans, sem hafði komið 

reglulega í heimsókn og þeir farið í langar göngur saman var nýlega látinn, án þess 

foreldrar hans hefðu sagt honum frá andlátinu. Þegar starfsfólkið og foreldrar hans 

áttuðu sig á því að hann saknaði afa síns og var að leita að honum, var betur hægt að 

styðja hann í sorginni. Honum var sagt frá andlátinu og fékk í kjölfarið stuðning frá 

bæði fjölskyldu sinni og fagfólki (Dowling og Hollins, 2003). 

Í þessu tilfelli áttaði starfsfólk sig á að honum leið ekki vel og hegðun hans og atferli 

hafði breyst vegna þess að hann skildi ekki af hverju afi hans hætti að koma. 

Óréttmæt forræðishyggja kemur oftast fram í formi valdbeitingar, skorti á upplýsingum 

eða ósannsögli. Með valdbeitingu er frelsi einstaklings til athafna skert og skortur á 

upplýsingum eða lygi, gerir einstaklingi ókleift að meta valkosti sína eða taka 

ákvarðanir (Vilhjálmur Árnason, 2003). 

1.5  Samantekt 

Í þessum kafla fjallaði ég um þróun hugmyndafræði og kenningar um fötlun. 

Hugmyndafræði hvers tíma hefur haft mikil og djúpstæð áhrif á líf og aðstæður fatlaðs 

fólks. Fólk með þroskahömlun fékk ekki að syrgja eðlilega og var jafnvel ekki látið vita 

af láti ástvina. Ég skoðaði hugtökin valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt ásamt því að 

skilgreina hugtökin sjálfræði, velferð og forræðishyggju. Þá ræddi ég um tengsl þessara 

hugtaka við líf fólks með þroskahömlun sem upplifir sorg eða missi.  

Í næsta kafla fjalla ég um sorg og sorgarviðbrögð fólks almennt og skoða hvernig sorgin 

birtist í lífi fólks með þroskahömlun. 
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2. Sorg og sorgarviðbrögð 

  

Í þessum kafla er ætlunin að fjalla um sorg og sorgarviðbrögð almennt. Ég skoða af 

hverju við syrgjum, hvað það er sem getur valdið sorg og hvernig fólk bregst við henni. 

Margir hafa reynt að skilgreina sorgina og hvað hún felur í sér en hér ætla ég að skoða 

sérstaklega kenningar þeirra Elisabeth Kübler-Ross og William Worden um sorg og 

sorgarviðbrögð. Einnig fjalla ég í kaflanum um sorg fólks með þroskahömlun og skoða 

hvort hún er á einhvern hátt ólík sorg annarra. Í kaflanum er einnig greint frá viðtali við 

starfandi prest og um hennar upplifun af sorg og missi fólks með þroskahömlun. 

2.1 Sorgarferlið 

Sorg er eitthvað sem allt fólk upplifir einhverntíma á ævinni. Hugtakið sorg er skilgreint 

sem viðbrögð við missi.Venjulega er átt við missi ástvinar en önnur áföll eins og 

skilnaður, slys, atvinnumissir eða alvarleg veikindi geta valdið sömu einkennum. Sorgin 

og sorgarferlið er tilfinningaleg tenging og úrvinnsla á því sem gerðist. Að syrgja tekur 

tíma og orku en hefur þann tilgang að einstaklingurinn læri að eða fái tíma til að 

viðurkenna missinn, aðlaga sig að breyttum aðstæðum og endurskilgreina tilfinningar til 

þess sem er farinn eða þess sem hann hefur misst. Sorginni fylgja margar og sterkar 

tilfinningar sem geta vakið ugg í brjósti þess er syrgir og ótta við eigin viðbrögð. Hann 

þekkir ekki þessar nýju tilfinningar og áttar sig jafnvel ekki á að þetta séu eðlileg 

viðbrögð við þungbærri reynslu. Sorg er einstaklingsbundin tilfinning og því er ekkert 

sorgarferli eins. Samt sem áður er framvinda sorgar svipuð hjá flestum (Bragi Skúlason, 

2001; Sigfinnur Þorleifsson, 2001).  

William Worden (2002) lítur á úrvinnslu sorgarinnar sem verkefni. Þar á hann við, að til 

að vinna sig úr sorginni þurfi að leysa ákveðin verkefni af hendi. Í fyrsta verkefninu þarf 

viðkomandi einstaklingur að sætta sig við raunveruleikann og átta sig á mikilvægi og 

endanleika missisins. Hann er fyrst í hálfgerðu losti sem getur varað frá einu andartaki 

og allt upp í nokkra sólarhringa. Hann notar alla sína krafta til þess að halda 

raunveruleikanum frá sér og getur síðar átt erfitt með að muna hvað raunverulega 

gerðist. Þátttaka í hefðbundnum athöfnum eins og jarðarför og kistulagningu hjálpa 

fólki að takast á við þetta verkefni (Worden, 2002). 

Í öðru verkefninu þarf viðkomandi einstaklingur að vinna sig í gegnum sársaukann. Ef 

ekki er tekið á andlegum sársauka og hann bældur niður geta afleiðingarnar auðveldlega 
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birst sem líkamleg veikindi. Líkaminn getur brugðist við sorginni með einkennum sem 

geta minnt á ýmsa sjúkdóma. Sem dæmi má nefna hjartsláttatruflanir, herping í brjósti, 

höfuðverk og meltingartruflanir (Worden, 2002).  

Þriðja verkefnið er að takast á við þær breytingar sem orðið hafa. Missir getur haft mikil 

og víðtæk áhrif á líf syrgjanda. Hann getur þurft að taka að sér hlutverk sem hinn látni 

hafði áður og skilgreina stöðu sína og hlutverk upp á nýtt, til dæmis innan fjölskyldu 

sinnar (Worden, 2002).  

Í fjórða og síðasta verkefninu þarf viðkomandi einstaklingur að mynda tilfinningalega 

fjarlægð við hinn látna og mynda ný tengsl. Syrgjandi áttar sig smám saman á því að 

þrátt fyrir að lífið haldi áfram þá þýðir það ekki að hinn látni gleymist. Hann verður 

alltaf í hjarta þess sem syrgir og þar er pláss fyrir fleiri (Worden, 2002).  

Samkvæmt kenningu Elisabeth Kübler-Ross um sorg, fer fólk í gegn um fimm stig við 

úrvinnslu sorgarinnar.  

Fyrstu viðbrögð eru yfirleitt afneitun og setningar eins og „ég trúi þér ekki“ eða „þetta 

hlýtur að vera einhver vitleysa“ eru ekki óalgeng viðbrögð við fréttum um dauðsfall eða 

alvarleg veikindi. Þessi viðbrögð eru í raun varnarhættir og hjálpa fólki við að takast á 

við óvæntar eða ónotalegar fréttir og gefa viðkomandi tóm til að ná valdi á sjálfum sér. 

Fólk verður dofið og á erfitt með að finna tilgang með lífinu og sér ekki fyrir sér 

hvernig það geti haldið áfram. Á eftir afneitun kemur reiðin. Hugsanir eins og „Af 

hverju gerðist þetta?“ Reiði út í Guð, lækna eða hjúkrunarfólk eða jafnvel hinn látna 

fyrir að fara. Það þarf leyfa fólki að fá útrás fyrir reiðina og vinna úr henni, þrátt fyrir að 

hún sé kannski ósanngjörn. Hún er hluti af sorgarferlinu og til að geta unnið á henni þarf 

hún að fá útrás. Þannig leysist hún smám saman upp. Undir reiðinni leynist sársaukinn 

(Kübler-Ross, 1974).  

Þriðja stigið eru samningaviðræður við sjálfan sig eða aðra, til dæmis Guð. „Hvað ef ég 

lofa að tileinka líf mitt baráttu gegn fátækt í heiminum, fæ ég þá að vakna og átta mig á 

að þetta var bara draumur? “ Á þessu stigi eru að brjótast um í fólki milljón spurningar 

og hugsanir, við viljum geta farið aftur í tímann og breytt einhverju til að fá aðra 

útkomu eða koma í veg fyrir missinn. Sektarkennd er algeng á þessu stigi sem og 

þunglyndi. Þegar talað er um þunglyndi á þessu stigi er ekki verið að tala um 

sjúkdóminn sem slíkan, heldur eðlileg viðbrögð við missi og hluti af sorgarferlinu. Fólk 
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er að átta sig á staðreyndum og sorgin tekur yfir. Því finnst það tómt að innan og heldur 

að það komi aldrei til með að jafna sig á þessu áfalli (Kübler-Ross, 1974).  

Þegar talað er um að viðkomandi einstaklingur sé sáttur er stundum gert ráð fyrir að 

hann sé alveg búinn að jafna sig á missinum. Sú er hins vegar ekki raunin, heldur er átt 

við að hann sé búinn að sætta sig við að missirinn er staðreynd og ekkert getur breytt 

því. Það er á þessu stigi sem fólk lærir að lifa með því sem gerst hefur. Fyrst um sinn 

reynir það að halda í það sem áður var, en smátt og smátt áttar fólk sig á að það verður 

að aðlagast breytingunum og halda áfram að lifa lífinu. Í þessu ferli koma upp hugsanir 

um að með því að halda áfram eða finna til gleði sé verið að svíkja hinn látna. Það er 

nauðsynlegt að horfast í augu við þessar tilfinningar og hlusta á þarfir okkar. Til þess að 

ná sátt, verður fólk að gefa sér tíma til að fara í gegn um sorgarferlið (Kübler-Ross, 

1974).  

Kenningar þessara tveggja fræðimanna eru ekki svo ólíkar í raun. Bæði leggja þau 

áherslu á nauðsyn þess að vinna sig í gegnum þessi þrep eða verkefni til að ná því marki 

að lifa í sátt með sorginni. 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að sorg er ekki sjúkdómur eða stöðugt 

ástand heldur ferli. Með tímanum breytist tjáning sorgarinnar. Reiði, sektarkennd og 

þunglyndi kemur víða fram í sorgarferlinu og ekki endilega í einhverri ákveðinni röð. 

Það er einnig algengt að fólk verði fyrir miklum tilfinningasveiflum. Góður stuðningur 

hefur mikið að segja þegar unnið er úr sorginni, hvort sem um er að ræða stuðning innan 

fjölskyldu, í vinahópi, í kirkju eða á öðrum vettvangi. Það er mikilvægt að syrgjendur 

fái að vita að sorg er eðlileg. Það er ekki hægt tímasetja sorgarferlið því það tekur 

mislangan tíma fyrir hvern og einn. Stundum eru væntingar umhverfisins aðrar en 

veruleiki syrgjandans. Sumir reikna kannski með því að syrgjandi sé langt kominn í 

sorgarferlinu þegar hann er í raun og veru bara rétt að byrja (Bragi Skúlason, 2001; 

Sigfinnur Þorleifsson, 2001). 

Eins og áður hefur komið fram geta einkenni sorgar birst með margvíslegum hætti, bæði 

andlega og líkamlega en þau geta einnig birst í hegðun og atferli (Worden, 2002).  

Svefntruflanir eru algengar fyrst eftir áfall og geta tengst hræðslu við að dreyma illa, að 

vera einn eða að vakna ekki aftur. Breytingar geta orðið á líkamsþyngd því matarlyst 

getur aukist eða minnkað. Einnig getur minnisleysi, óróleiki, pirringur og orkuleysi 
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hrjáð fólk eftir missi. Einstaklingar sem áður hafa verið virkir í félagslífi draga sig 

stundum í hlé vegna þess að þeim finnst erfitt að heyra „ég samhryggist“ aftur og aftur. 

Draumar um þann sem er látinn geta verið algengir sérstaklega ef fólk er finnur til 

sektarkenndar. Það er algengt að fólk vilji bera á sér mynd eða hluti sem tengjast þeim 

sem er farinn. Stundum forðast einstaklingur staði eða hluti sem minna hann á þann 

látna fyrst um sinn, en vilji hann henda eða losa sig við alla hluti sem tengjast þeim 

látna strax í kjölfar dauðsfalls er ástæða til að ætla að sorgarferlið sé ekki í eðlilegum 

farvegi. Að leita að eða kalla á hinn látna er ein birtingarmynd sorgar. Það koma stundir 

sem geta verið syrgjendum erfiðar og það er mikilvægt fyrir alla að gera sér grein fyrir 

þessu og vera undir það búinn. Afmælisdagar, dánardagar, jól eða aðrar hátíðir geta ýft 

upp sársauka sem að öðru jöfnu var farinn að linast. Á þessum stundum þarf fólk 

stuðning og að því sé sýndur skilningur (Sigfinnur Þorleifsson, 2001; Worden, 2002). 

Hér á eftir verður fjallað um sorg og fólk með þroskahömlun. Fólk með þroskahömlun 

upplifir sorg eins og aðrir en viðbrögð við henni geta verið með ólíkum hætti. 

2.2 Sorg og fólk með þroskahömlun 

Fólk með þroskahömlun upplifir sorg eins og aðrir. Þrátt fyrir að sorgarferlið sé með 

sama hætti og hjá öðrum, geta einkenni sorgarinnar birst með ólíkum hætti hjá fólki 

með þroskahömlun.  

Alveg fram undir miðjan áttunda áratug síðustu aldar var sorg og sorgarviðbrögðum 

fólks með þroskahömlun lítill gaumur gefinn. Þrátt fyrir að nokkrir fræðimenn hafi 

vakið athygli á mikilvægi þess að viðurkenna sorg þessa hóps og mikilvægi þess að fólk 

með þroskahömlun fengi að taka þátt í sorgarferlinu með öðrum í fjölskyldunni, náði sú 

hugsun ekki inn í hið almenna þjónustukerfi. Ríkjandi hugsun hafði einnig áhrif á 

hugmyndir varðandi tilfinningalíf og þarfir fólks með þroskahömlun. Horft var fram hjá 

því að það hefði þörf fyrir að tala um og deila tilfinningum sínum til jafns við aðra 

(Dowling og Hollins, 2003).  

Því hefur verið haldið fram að fólk með þroskahömlun geti ekki skilið að dauðinn er 

endanlegur, óafturkræfur og óumflýjanlegur. Ályktað hefur verið að það geti ekki 

myndað þau tengsl sem leiði til tilfinninga, tengdum missi og sorg. Á sama tíma hefur 

því verið haldið fram að það sé nauðsynlegt að hlífa fólki með þroskahömlun við 

dánarfregnum þar sem sorgin yrði því ofviða (Dowling og Hollins, 2003). Sumir eiga 

kannski erfitt með að koma hugsunum eða tilfinningum sínum í orð sem getur gert 
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upplifunina enn erfiðari en ella og gerir það að verkum að aðstandendur og aðrir álykta 

sem svo að viðkomandi skilji ekki atburðinn eða hvaða áhrif hann hefur á líf hans 

(Clemens, Focht-New og Faulkner, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem fólk er eldra, þeim mun betur gerir það sér grein 

fyrir því að dauðinn er hluti af lífshlaupi fólks. Það að skilja hugtakið dauði er hins 

vegar ekki það sama og að ganga í gegn um sorg eða missi og þær tilfinningar sem því 

fylgja. Fjarvera manneskju sem er látin er í raun staðfesting á dauða hennar og 

einstaklingar með þroskahömlun átta sig vel á því að manneskjan er ekki lengur til 

staðar, syrgja hana og sakna félagsskapar hennar og nærveru, þrátt fyrir að skilja ekki 

hugtakið (Dodd, Dowling og Hollins, 2005).  

Það er ekki óalgengt að fólk með þroskahömlun sé illa undirbúið undir missi, dauðsföll 

eða að flytja á milli staða. Oft fær það litlar sem engar eða misvísandi upplýsingar um 

það sem fram fer. Það kemur jafnvel fyrir að einstaklingi sé ekki sagt frá dauðsfalli fyrr 

en löngu síðar og sé um leið útilokaður frá því að taka þátt í jarðarför eða öðrum 

tengdum athöfnum. Þetta getur orðið til þess að seinka sorgarferlinu og gera það 

erfiðara en ella (Clemens o.fl., 2004). Möguleiki fólks á að taka þátt í athöfnum eins og 

jarðarförum skiptir miklu máli svo að það átti sig betur á því að dauðinn er endanlegur, 

auk þess sem það auðveldar í flestum tilvikum sorgarferlið og aðlögun að breyttu lífi. 

Það að reyna að vernda fólk með þroskahömlun frá því að upplifa sorg eða gera lítið úr 

atburðinum eykur líkurnar á tilfinningalegri og líkamlegri vanlíðan (McEvoy og Smith, 

2005). 

Dauðsfall er ekki það eina sem getur valdið sorg eða sorgarviðbrögðum hjá fólki með 

þroskahömlun. Oft á tíðum hefur fólk gengið í gegn um ýmislegt sem getur valdið sorg. 

Sumir hafa voru fluttir á stofnun sem börn og þurftu að skilja við fjölskyldu sína sem 

þýddi að þeir misstu af daglegum samskiptum við sína nánustu og voru teknir úr þeim 

aðstæðum sem höfðu veitt þeim öryggi. Þá eru mörg dæmi þess að fólk með 

þroskahömlun búi heima hjá öðru eða báðum foreldrum þangað til þeir eru komnir hátt 

á fullorðinsár. Þegar þessi tengsl eru rofin vegna dauðsfalls til dæmis annars foreldris 

getur það verið mikið áfall. Andlát foreldris, sérstaklega ef annað foreldrið var áður 

farið, getur þýtt meiri missi fyrir einstakling með þroskahömlun en aðra. Viðkomandi 

þarf kannski að flytja af heimili sínu með litlum fyrirvara og jafnvel í tímabundna 

búsetu, meðan verið er að finna framtíðarlausn. Stundum er það látið hjá líða að útskýra 
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hvað er að gerast. Það getur haft þau áhrif að þegar viðkomandi kemst loks í fasta 

búsetu í nýju umhverfi og með nýju fólki getur hann virst meira fatlaður en raunin er. 

Starfólk eða aðstandendur vita ekki eða átta sig oft ekki á því að einstaklingurinn hefur 

orðið fyrir missi og horfa á hegðun hans eða atferli sem geðræn vandamál en ekki sem 

eðlileg viðbrögð við missi. Röng greining og meðferð getur stundum gert illt verra 

(Clemens o.fl., 2004; Dodd o.fl., 2005).  

Íbúar á sambýlum eða í sjálfstæðri búsetu upplifa svipaðar breytingar þó svo að þeir 

flytji að heiman sem fullorðið fólk. Róttæk breyting verður oft á lífi þeirra og 

samskiptum við fjölskyldu sína. Fólk á ekki lengur í daglegum samskiptum við sína 

nánustu og dagleg rútína eða venjur breytast. Það getur leitt til langvarandi sorgar og 

vilja til að flytja aftur í öryggið. Oft á tíðum þarf fólk með þroskahömlun að búa með 

ókunnugu fólki auk þess sem að starfsfólk er alltaf nálægt sem getur þýtt minna einkalíf 

en áður. Fólk sem þarf aðstoð við daglegar athafnir eins og að fara í bað eða borða 

verður að sætta sig við að starfsfólk kemur og fer án þess að það hafi nokkuð um það að 

segja. Stundum er íbúa mikil eftirsjá í ákveðnum starfsmanni sem hverfur algerlega úr 

lífi hans frá einum degi til þess næsta. Með nýjum starfsmanni koma nýir siðir sem þarf 

að aðlagast og mismunandi væntingar til íbúanna sem getur valdið kvíða (Clemens o.fl., 

2004).  

Stoddart et al, (2002) kannaði áhrif sorgar á fólk með þroskahömlun. Samkvæmt 

niðurstöðu rannsóknarinnar er þunglyndi algengt hjá fólki sem upplifað hefur missi og 

einnig kvíði. Í rannsókn sem Emerson (1977) gerði á fylgni milli sorgar og breyttrar 

hegðunar einstaklinga með þroskahömlun kom í ljós að fimmtíu prósent þátttakenda 

höfðu upplifað missi nákomins aðila stuttu áður en fyrstu einkenni breyttrar hegðunar 

komu fram. Rannsóknin gaf einnig til kynna að aðstoðarfólk viðkomandi einstaklinga 

höfðu annað hvort gert of lítið úr mikilvægi dauðsfallanna eða misskilið viðbrögð 

þeirra. Önnur rannsókn sem byggð var á viðtölum við starfsfólk stofnana og íbúa sem 

upplifað höfðu missi leiddi í ljós að starfsfólkið var almennt á þeirri skoðun að fólk með 

þroskahömlun sýndi lítil eða engin viðbrögð við dauðsföllum. Hinsvegar kom í ljós að 

íbúarnir sjálfir lýstu tilfinningum eins og depurð, hryggð og kvíða eftir missi. Fólk með 

þroskahömlun upplifir dauðsfall á svipaðan hátt og aðrir og fráfall náins ættingja eða 

vinar hefur mikil áhrif á líf þess og kvartar yfir einkennum eins og þessum sem talin eru 

upp hér að ofan, ásamt einmanaleika og hegðunarvandmálum. Ýmislegt bendir líka til 

þess að viðbrögð við sorg geti verið seinkuð hjá fólki með þroskahömlun, sem kannski 
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ekki skilur hvað dauðinn þýðir strax í upphafi, en áttar sig smám saman á hvaða 

þýðingu hann hefur fyrir líf þess (Dodd, o.fl., 2005).  

Fólk með þroskahömlun fær gjarnan lítinn stuðning þegar einhver nákominn því deyr 

og er oft á tíðum undanskilið þegar ættingjar og vinir koma saman í kjölfar dauðsfalls. Í 

slíkum samkomum deilir fólk tilfinningum sínum og minningum um hinn látna. 

Hugsunin á bak við það er að vernda einstaklinginn og forða honum frá áfalli. Sú 

misskylda vernd getur hins vegar gert viðkomandi einstaklingi erfiðar fyrir en ella að 

sætta sig við breyttar aðstæður og yfirvinna sorgina. Það að hitta aðra í sömu stöðu og 

geta látið tilfinningar sínar í ljós í návist einhverra nákominna aðila með sem maður 

þekkir og treystir er öllum mikil hjálp fyrst eftir áfall (Blackman, 2008).  

Það er vel þekkt að þegar fjölskyldumeðlimur deyr getur það komið af stað flóknu 

sorgarferli hjá einstaklingi með þroskahömlun og oft þarfnast viðkomandi aðstoðar til 

að koma í veg fyrir vandamál tengd sorginni. Dauðsfall náins ættingja eða vinar fylgir 

stundum falinn missir sem ekki er augljós öðrum. Þegar einhver nákominn deyr verða 

stundum breytingar á högum viðkomandi. Hann hættir að fara kannski eitthvað sem 

hann var vanur að gera. Ferðir í grasagarðinn á laugardögum eða heimsóknir á 

sunnudögum. Þetta eru atriði sem geta farið framhjá þeim sem ekki skilja eða taka sér 

tíma í að hugsa um það hvað þessi vanafesta og samskipti hafa mikið að segja fyrir 

einstaklinginn (Blackman, 2008).  

Sorg er eitthvað sem allir upplifa einhverntíma á lífsleiðinni og allt að einn þriðji 

syrgjenda upplifir þunglyndi eftir missi. Það er trú margra að jarðafarir og aðrar slíkar 

samkomur séu uppspretta félagslegs stuðnings og í mörgum menningarheimum er 

jarðaför sá vettvangur þar sem syrgjendur geta fengið útrás fyrir tilfinningar sýnar. Þar 

eru fjölskyldubönd styrkt og það að tilheyra hóp sem er að ganga í gegn um það sama 

getur veitt manni andlegan stuðning. Að sama skapi getur það haft neikvæð áhrif á 

geðheilsuna og það að vera haldið utan við þessar athafnir og að fá ekki að kveðja 

ástvini sína á sama hátt og aðrir. Jarðarför er í raun nýtt upphaf eða byrjun á nýju lífi án 

þess látna.Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að það að fá ekki eða geta ekki takið þátt í 

slíkri athöfn getur bæði seinkað sorgarferlinu og lengt þann tíma sem tekur fólk að ná 

sátt. Í rannsókn sem gerð var af Drinnan, Hollins og Raji kom í ljós að fólk með 

þroskahömlun er í mörgum tilfellum útilokað félagslega í kjölfar dauðsfalls og útilokað 

frá þátttöku í kveðjuathöfnum eins og jarðarförum. Á heilsugæslustöð fyrir fólk með 
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þroskahömlun var algengt að þangað kæmi fólk með tilfinningaleg vandamál eða sýndi 

óeðlileg viðbrögð við sorg vegna þess að viðkomandi einstaklingar höfðu ekki skilið 

hvað gerst hafði. Fólk með þroskahömlun þarf skýr svör og nákvæmar útskýringar svo 

að það geti skilið hvað felst í hugtakinu dauði og hvað gerist þegar einhver deyr. Það að 

segja að mamma sé dáin og farin til himna er ekki nógu góð skýring (Drinnan, Hollins 

og Raji, 2003).  

Það er aukin hætta á geðrænum vandamálum í kjölfar missis eða áfalls hjá fólki með 

þroskahömlun sem fær ekki að syrgja. Þrátt fyrir að hugsunin á bak við það sé kannski 

að verið sé að hlífa einstaklingnum þá kemur það í veg fyrir að fólk fái þá aðstoð eða 

stuðning sem það þarf á að halda til að komast yfir sorgina og sætta sig við missinn. 

Endurteknar útskýringar og aðstoð við þátttöku í mikilvægum athöfnum eins og jarðaför 

eða heimsóknir í kirkjugarðinn geta dregið úr spurningum um það hvar hinn látni sé og 

minnkað líkur á hegðunarvandamálum. Það að geta sett sorgina í merkingarbært 

samhengi hjálpar fólki í gegnum þennan tíma. Því miður virðist þetta yfirleitt ekki vera 

gert. Mikilvægt er að viðkomandi einstaklingar fái að taka þátt í jarðarförinni og öðrum 

tengdum athöfnum, þar sem þátttakan getur hjálpað þeim að skilja hvað gerst hefur auk 

þess sem það að sjá aðra syrgja getur auðveldað fólki að tjá tilfinningar sýnar (Drinnan 

o.fl., 2003).  

Sorginni geta fylgt tilfinningaleg viðbrögð, líkamleg einkenni, breytt hegðun og geðræn 

einkenni. Mikilvægt er að átta sig á að þetta ástand kann að vara nokkurn tíma þar sem 

upplifun einstaklinga af sorginni er mjög mismunandi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

meira ber á hegðunarvandkvæðum og geðrænum vandamálum hjá fólki með 

þroskahömlun sem nýlega hefur upplifað missi en hjá fólki í samanburðarhópum. Í einni 

rannsókn þar sem skoðuð var hegðun hjá syrgjendum með þroskahömlun kom í ljós að 

níutíu prósent þeirra sem upplifað höfðu missi sýndu oft merki um mislyndi, pirring og 

skapofsaköst ásamt grátköstum (Carey., MacHale, 2002; Mills, 2006). 

Þrátt fyrir aukinn skilning á mikilvægi þess að fólk með þroskahömlun taki þátt í 

jarðarförum og öðrum tengdum athöfnum, þá virðist takmarkaður skilningur vera á því 

að sorgarferlið geti tekið langan tíma og hvaða leiðir er best að fara við að styðja 

einstakling í sorg. Fái viðkomandi einstaklingar góðan stuðning strax í upphafi og ef 

þeir eru studdir í gegnum sorgarferlið eru minni líkur á því að þeir lendi í tilfinningalegu 

ójafnvægi eins og þunglyndi og þurfi á meðferð að halda (Blackman, 2008). 
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2.3 Reynsla prests af sorg fólks með þroskahömlun  

Í tengslum við vinnslu þessa verkefnis hafði ég samband við séra Guðnýju 

Hallgrímsdóttur sem starfað hefur sem prestur fatlaðara í næstum tuttugu ár. Ástæða 

þess að ég vildi fá að taka við hana viðtal var sú að mig vantaði upplýsingar um það 

hvernig staðið er að þessum málum hér á landi. Rétt er að geta þess að Guðný starfar 

nær eingöngu á höfuðborgarsvæðinu svo reynsla hennar er fyrst og fremst tengd því 

svæði. Auk þess ræddum við nær eingöngu um sorg vegna missis, veikinda og 

dauðsfalla.  

Samkvæmt frásögn Guðnýjar hafa orðið miklar breytingar á síðustu árum hvað varðar 

þátttöku fólks með þroskahömlun í athöfnum sem tengjast dauðanum. Skilningur á því 

að fólk með þroskahömlun upplifi sorg eins og aðrir hefur aukist. Á flestum heimilum 

og þjónustustöðvum hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir fatlað fólk, er nú til staðar áætlun 

eða vinnuferli sem sett er af stað ef þar verður dauðsfall. Þetta á líka við ef um 

líknarmeðferð eða alvarleg veikindi er að ræða hjá til dæmis íbúa á sambýli. Yfirleitt er 

haft samband við Guðnýju og hún kemur og ræðir við þá sem tengjast einstaklingnum 

og veitir þeim áfallahjálp ef á þarf að halda.Yfirleitt er haldin minningarstund á staðnum 

í kjölfar dauðsfalls. Þátttaka fólks með þroskahömlun í athöfnum eins og kistulagningu 

og jarðarför hefur einnig aukist síðustu ár sem og skilningur bæði presta og almennings 

á því hversu mikilvægu hlutverki sú þátttaka gegnir í sorgarferlinu. Það sé líka orðið 

algengara en áður að leitað sé til presta ef fólk með þroskahömlun virðist eiga erfitt með 

að vinna sig í gegnum sorgina, einkum í þeim tilvikum þegar viðkomandi einstaklingar 

eru færir um að tjá sig sjálfir.  

Guðný nefndi að hún hefði komist að því fyrir hálfgerða tilviljun að þörf væri á 

stuðningshópi fyrir fólk með þroskahömlun sem hefði upplifað sorg. Þannig var að hún 

ákvað að bjóða upp á æskulýðsfundi fyrir fólk með þroskahömlun í Grensáskirkju til að 

auka aðgengi þeirra að kirkjunni. Fundurinn átti að hefjast á kyrrðarstund þar sem 

kveikt væri á kertum og síðan yrði tónlist og söngur. Þrátt fyrir að samkoman væri undir 

formerkjum æskulýðsstarfs ákvað Guðný að senda tilkynningar á sem flesta staði óháð 

aldri. Á fyrsta fundinum mætti þó nokkur hópur fólks á öllum aldri. Þegar 

kyrrðarstundin hófst byrjaði einn samkomugestanna að gráta og sagðist vera leið yfir 

því að pabbi hennar hefði dáið nýlega. Áður en Guðný náði að taka til máls varð einn 

þátttakenda fyrri til. Einstaklingur sem átti mjög erfitt með að tjá sig. Hann sagði að 

hann hefði líka misst pabba sinn og fór yfir tilfinningar sínar og hvað honum hefði 
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fundist hjálpa sér þegar hann var leiður. Þessir fundir sem áttu að snúast um gleði og 

söng, breyttust þannig í kyrrðarstundir þar sem fólk kemur saman og ræðir um lífið, 

dauðann og tilveruna. 

Guðný talaði einnig um að hversu erfitt það er fyrir fólk sem býr á sambýlum eða í 

þjónustukjarna að ganga í gegn um sorg. Algengt er að starfsfólk á þessum stöðum sé 

það ungt að árum að það hafi aldrei upplifað sorg sjálft og hafi því takmarkaðan 

skilning á viðbrögðum fólks með þroskahömlun. Það veit ekki hvað það þýðir fyrir líf 

einstaklingsins að missa einhvern nákominn og er því óöruggt gagnvart þeim aðstæðum 

sem það stendur frammi fyrir. Tíðar mannabreytingar hafa líka áhrif. Sérstaklega hvað 

varðar þá sem eiga erfitt með að tjá sig með orðum. Margir eiga erfitt um jól eða í 

kringum afmæli og aðra tyllidaga sem höfðu sérstaka merkingu í huga viðkomandi. Nýtt 

starfsfólk sem þekkir einstakling lítið áttar sig kannski ekki á samhengi hlutanna og 

hvað veldur leiða, vanlíðan eða breyttri hegðun viðkomandi og það kann því að 

bregðast rangt við aðstæðunum. 

Guðný talaði einnig um mikilvægi þess að undirbúa fólk með þroskahömlun vel undir 

athafnir eins og kistulagningu og jarðarför, því útskýra þarf vel fyrir því hvað fer fram. 

Gott er að nota myndir og segja frá hlutverki prestsins. Það er ekki síður mikilvægt að 

undirbúa það undir að oft gráti fólk í slíkum athöfnum og það séu eðlileg viðbrögð. Það 

getur tekið fólk með þroskahömlun lengri tíma að átta sig á því sem gerst hefur og því 

getur það hjálpað til að taka myndir og/eða taka athöfnina upp á myndband svo að 

viðkomandi geti skoðað það sem fram fór síðar. Syrgjendur geta verið í hálfgerðu losti 

eða sett upp grímu til að brotna ekki niður á meðan athöfn stendur yfir og muna jafnvel 

sumir hverjir ekki hvað gerðist. Það getur skapað óöryggi og því getur verið gott að geta 

rifjað athöfnina upp síðar. Þetta á jafnt við um fólk með þroskahömlun sem og aðra. 

Þrátt fyrir að Guðný finni fyrir aukinni þátttöku fólks með þroskahömlun í athöfnum 

tengdum dauðanum þá veltir hún því fyrir sér hvernig það sé varðandi aðra þætti. Hún 

nefnir sem dæmi að það væri gaman að vita hvort fólk með þroskahömlun fær að taka 

þátt í vali sálma, taka á móti gestum í kirkjunni og þess háttar. Einnig hvort þessi hópur 

fengi samúðarkort eða blóm til jafns við aðra í fjölskyldunni. Hún hefur áhyggjur af því 

að eldra fólk með þroskahömlun sem áður bjó á stofnun kunni að hafa bælt sorgir þær 

sem það kann að hafa orðið fyrir og þyrfti svo nauðsynlega að fá tækifæri að vinna úr. 

Einnig að fólk sem býr enn í foreldrahúsum með foreldrum sem komnir eru á efri ár fái 
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ekki sömu aðstoð og þeir sem yngri eru einfaldlega vegna þess að upplýsingar og 

kenningar um sorg og tilfinningalíf fólks með þroskahömlun hafa síður náð til eldri 

kynslóða en þeirra sem yngri eru. Stór hluti þeirra sem leita til hennar eru foreldrar 

fyrrum fermingarbarna hennar og hún þekkir vel alla þá sem hún hefur fermt, en fólk á 

efri árum eða þeir sem áður bjuggu á stofnun voru yfirleitt ekki fermd og Guðný hefur 

því litlar upplýsingar um hvernig þessum málum er háttað hjá þeim hópi.  

Eftir að hafa talað við séra Guðnýju fannst mér ég fá skýrari mynd af því hvernig 

þessum málum er háttað hér á höfuðborgarsvæðinu. Taka ber fram að algengast er að 

hringt sé í séra Guðnýju þegar fatlaður einstaklingur eða starfsmaður á heimili eða 

vinnustað er alvarlega veikur eða hefur látist. Auk þess fá aðstandendur sem þekkja til 

starfa hennar hjá henni leiðsögn þegar dauðsfall á sér stað innan fjölskyldu. Af þessu má 

ráða að að enn finnist í þjóðfélaginu hópur fólks með þroskahömlun sem ekki fær 

stuðning eða leiðsögn einfaldlega vegna skorts á upplýsingum um mikilvægi slíks 

stuðnings. 
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3. Stuðningur við syrgjendur og hlutverk þroskaþjálfa 
 

Í þessum kafla fjalla ég um hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa og hvernig þeir geta í starfi 

sínu veitt fólki sem verður fyrir sorg eða missi stuðning. Þroskaþjálfar er sú stétt sem er 

sérmenntuð til að starfa með fólki með þroskahömlun. 

Hugmyndafræði þroskaþjálfunar er grundvölluð í lögum, reglugerð og siðareglum 

þroskaþjálfa. Hún byggir meðal annars á jafnrétti, virðingu fyrir sjálfræði, 

sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi. Samkvæmt hugmyndafræðinni er hver manneskja 

einstök og allir eiga rétt til fullrar þátttöku í samfélaginu á eigin forsendum. Með þetta 

að leiðarljósi hafa þroskaþjálfar tekið þátt í að móta þjónustu og ryðja í burt hindrunum 

í samfélaginu í því skyni að bæta lífsskilyrði og lífsgæði fólks (Starfskenning 

þroskaþjálfa, 2007). 

Í siðareglum þroskaþjálfa segir jafnframt að þroskaþjálfi eigi að nota fagþekkingu sína 

til að bæta lífsskilyrði og lífsgæði skjólstæðinga sinna og grunnur í starfi þroskaþjálfa sé 

að bera fyrir þeim virðingu og umhyggju sem og aðstandendum þeirra (Siðareglur 

þroskaþjálfa, 2008). Þetta þýðir að út frá siðareglum ber þroskaþjálfum skylda til að 

bera virðingu og umhyggju fyrir fólki með þroskahömlun og virða lífaldur þeirra. Það er 

réttur fólks að fá réttar upplýsingar, syrgja, taka þátt í athöfnum og fá stuðning eftir 

þörfum.  

Gagnkvæm virðing er mikilvæg. Fólk sem veitir öðrum stuðning eftir missi er ekki að 

bjarga neinum heldur frekar styðja viðkomandi til sjálfshjálpar. Það á ekki að segja fólki 

hvernig því á að líða eða að við vitum hvernig því líður. Sá aðili sem tekur það að sér að 

styðja við einhvern sem er að fara í gegn um sorgarferlið þarf vera meðvitaður um eigin 

tilfinningar gagnvart sorg og gefa sér tíma til að hlusta. Miklu skiptir að gefa fólki 

tækifæri á að tala um hlutina og skipta ekki um umræðuefni þó okkur finnist það 

kannski óþægilegt. Stuðningur felst ekki endilega í orðum eða athöfnum, stundum er 

nærvera okkar nægur stuðningur (Bragi Skúlason, 2001; Dowling, 2006). Starfsfólk sem 

vinnur með fólki með þroskahömlun virðist oft ekki átta sig á hversu mikil áhrif 

dauðsfall eða missir hefur á ólíka einstaklinga og getur því ekki veitt viðkomandi 

fullnægjandi stuðning. Starfsfólk virðist ekki átta sig nægilega vel á samhengi milli 

breytts hegðunarmynsturs og merkja um geðræn vandamál annars vegar og sorgar og 

sorgarviðbragða hins vegar. Frekar er litið til fötlunarinnar sem ástæðu 

hegðunarbreytinga en því að viðkomandi sé að upplifa sorg. Hlutverk þroskaþjálfa er 
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meðal annars að halda utan um alla þætti er tengst geta sorg og sorgarviðbrögðum hjá 

viðkomandi og skrá slíka þá í heilsufarsskrár þannig að nýjir starfsmenn gætu leitað að 

ástæðum tiltekinnar hegðunar í fyrra atferli (Blackman, 2008; Carey og MacHale, 

2002). 

Það getur komið í hlut þroskaþjálfans að flytja fréttir af því þegar einhver deyr. Í kjölfar 

dauðsfalls er mikilvægt að segja hreinskilningslega og rólega frá atburðum og á 

einfaldan og skýran hátt til að forðast misskilning. Það verður til dæmis að segja að 

einhver hafi dáið en ekki að viðkomandi hafi sofnað svefninum langa. Jafnframt verður 

að gefa viðkomandi einstaklingi val um það hvort að hann vilji taka þátt í þeim 

athöfnum, siðum og venjum sem fylgja dauðsfalli. Útskýra þarf nákvæmlega hvað fer 

fram hverju sinni og hvers vegna það getur verið mikilvægt fyrir viðkomandi að taka 

þátt. Ef einstaklingur á erfitt með valið þá er yfirleitt betra að hvetja hann til að taka 

fullan þátt. Mikilvægt er að einhver fylgi viðkomandi einstaklingi í athafnir til að veita 

stuðning og vera til aðstoðar ef hann vill yfirgefa athöfn eða samkomu, þar sem aðrir 

aðstandendur eiga flestir nóg með eigin sorg og gætu átt erfitt með að veita öðrum 

stuðning á stundum sem þessari (Bragi Skúlason, 2001; Mills, 2006). 

 Hlutverk þroskaþjálfa er að fræða annað starfsfólk og sjá til þess að til staðar sé 

ákveðið vinnuferli sem starfsfólk getur farið eftir þegar upp koma óvæntir atburðir eins 

og dauðsföll eða alvarleg veikindi. Starfsfólk á heimilum fólks með þroskahömlun 

gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að stuðningi. Sértaklega í þeim tilvikum þegar 

það þekkir viðkomandi einstakling vel og hann ber traust til þeirra. Það getur sinnt því 

hlutverki að útskýra sjúkdóma og dauðann ásamt því að veita stuðning í undirbúningi 

athafna og í athöfnunum sjálfum.  

 

Það er nauðsynlegt að gefa viðkomandi tíma til að vinna sig úr sorginni og leyfa honum 

að velja sér einhverja hluti og myndir sem minna hinn látna. Minningar eru fólki 

mikilvægar og eins að fá að tala um þann sem farinn er. Heimsóknir í kirkjugarðinn eða 

á staði sem einstaklingi eru kærir geta veitt huggun. Eins er mikilvægt að hafa í huga að 

tímar eins og afmæli eða jól geta verið erfiðir fólki með þroskahömlun eins og öðrum 

sem upplifað hafa sorg. Starfsfólk ætti einnig að vera vakandi fyrir merkjum sem gefa 

til kynna að einstaklingurinn sé að ganga í gegnum erfiða eða flókna sorg. Nauðsynlegt 

er þó að það hafi fengið fræðslu um sorg og sorgarviðbrögð ásamt upplýsingum um 
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hvernig stuðningi skuli háttað (Elliott og Read, 2007; MacEvoy, MacHale og Tierney, 

2009; Sigfinnur Þorleifsson, 2001). 

Í þriðju grein reglugerðar um störf þroskaþjálfa er talað um að í störfum sínum eigi 

þroskaþjálfar að leggja sérstaka áherslu á skyldur samfélagsins við fatlaða og stuðla að 

því að samfélagið mæti þörfum þeirra. Einnig er í reglugerðinni fjallað um að þeir skuli 

huga að líkamlegri og andlegri velferð fatlaðra (Reglugerð um störf þroskaþjálfa, nr 

215/1987).  

Þroskaþjálfum ber skylda til að sýna fólki með þroskahömlun umhyggju og huga að 

líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu þeirra. Ef einstaklingur fær ekki að syrgja eða 

ekki er unnið úr sorgarferli getur það haft áhrif á heilsufar viðkomandi einstaklings. Því 

þarf þroskaþjálfinn að sjá til þess að vel sé fylgst með öllum breytingum. 

Þunglyndi getur fylgt í kjölfar sorgar. Það kemur meðal annars til af því aðstandendur 

hafa ekki áttað að sig á fyrstu einkennum sorgarinnar eða að einstaklingur er að upplifa 

tvöfaldan missi, til dæmis flutning í kjölfar dauðsfalls eða eldri sorgar sem ekki hefur 

verið unnið úr. Það er mikilvægt að syrgjendur fái að vita að sorg er eðlileg en einnig er 

mikilvægt að leita til fagfólks ef grunur vaknar um þunglyndi. Stuðningur annarra hefur 

mikið að segja í sambandi við úrvinnslu sorgar, hvort sem um er að ræða stuðning 

fjölskyldumeðlima, vinahóps, prests eða fagfólks (Bragi Skúlason, 2001; Mills, 2006).  

Í sjöttu grein siðareglna þroskaþjálfa segir orðrétt „ Þroskaþjálfi skal leita aðstoðar 

annarra sérfræðinga ef þörf er á. Hann skal virða sérþekkingu annarra faghópa og nota 

sérþekkingu sína til að ráðleggja öðrum“ (Siðareglur þroskaþjálfa, 2008).  

Árið 2006 var gerð samanburðarrannsókn í Bretlandi þar sem áhrif sorgarmeðferðar á 

líðan fólks með þroskahömlun var könnuð. Helmingur þátttakenda sótti meðferðartíma 

hjá sérstökum sorgarráðgjöfum á meðan hinn helmingurinn fékk ráðgjöf og stuðning 

heima fyrir, annað hvort hjá fjölskyldumeðlim eða starfsfólki. Sorgarráðgjafarnir sem 

tóku þátt í rannsókninni fengu tveggja daga fræðslu um fólk með þroskahömlun þar sem 

enginn þeirra hafði reynslu af því að vinna með þessum hóp. Aðstandendur eða 

starfsmenn fengu á hinn bóginn fræðslu um sorg og sorgarmeðferð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að aðstandendur þeirra einstaklinga sem fóru til ráðgjafa og 

einstaklingarnir sjálfir voru ánægðir með árangurinn og fannst ráðgjöfin hafa haft 

jákvæð áhrif. Færri voru ánægðir með þann stuðning sem þeir fengu heima fyrir. Þeim 
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ráðgjöfum sem þátt tóku í rannsókninni fannst þeir betur undirbúnir til þess að taka að 

sér verkefnið eftir að hafa fengið ráðgjöf og stuðning frá fagfólki með reynslu af því að 

vinna með fólki með þroskahömlun (Dowling, ofl., 2006) 

Ég tel að þroskaþjálfar þurfi að sinna því hlutverki að leiðbeina og miðla þekkingu til 

aðstoðarmanna og annars fagfólks sem vinnur með fólki með þroskahömlun og einnig 

að vera meðvitaðir um hvenær þörf er á að leita til fagaðila í sorgarráðgjöf eða meðferð. 

Þegar skoðuð eru lög og reglugerðir um störf þroskaþjálfa er augljóst að þeim ber ávallt 

að hafa hagsmuni skjólstæðinga sinna í fyrirrúmi. Þarfir þeirra og velferð bæði líkamleg 

og andleg er í forgangi. Þroskaþjálfinn á að leggja áherslu á að samfélagið sinni skyldu 

sinni við hinn fatlaða og mæti þörfum hans í samvinnu við hinn fatlaða og forráðamenn. 

Auk þess að leggja áherslu á að einstaklingur fái tækifæri á þroskast tilfinningalega.  

Þrátt fyrir að sorgarráðgjöf eða meðferð geti verið nauðsynleg í ákveðnum tilfellum þá 

minnka líkurnar á því að þess þurfi ef einstaklingur fær góðan stuðning heima fyrir strax 

frá byrjun (Carruthers og Manners, 2006). Hér á landi skortir efni fyrir starfsfólk sem 

vinnur með fólki með þroskahömlun. Það vantar auðlesið og/eða myndrænt efni um 

birtingarmyndir sorgar og einnig varðandi það hvernig best er að veita fólki stuðning í 

sorgarferlinu. Auk þess skortir efni um hvað þarf að hafa í huga þegar verið er að 

aðstoða fólk við undirbúning fyrir kistulagningu og jarðarför. Hægt er að nálgast 

bæklinga um þetta efni hjá samtökum erlendis, til dæmis hjá Nasjonalt 

kompetansesenter for aldring og helse í Noregi (Aldring og helse: Nasjonalt 

kompetansesenter, ed) og Downs syndrome association í Skotlandi (Down´s Syndrome 

Scotland, ed). Á þessum vefsíðum er hægt að kaupa bæklinga á auðskildu máli um 

dauðann og hvað gerist þegar einhver deyr. Þessir bæklingar gætu nýst fagfólki hér á 

landi þó svo best væri að hafa aðgang að sambærilegu efni á íslensku sem aðgengilegt 

væri fólki með þroskahömlun, aðstandendum og starfsfólki. Einnig er til netsíða sem 

heitir Bereavement and disability þar sem hægt er að lesa bækling á netinu á ensku um 

sorg og stuðning við syrgjendur (Bereavement Support for People with Disabilities, ed). 

Í næsta kafla dreg ég saman efni ritgerðarinnar og leitast við að svara þeim spurningum 

sem settar voru fram í upphafi. 
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4. Samantekt og niðurstöður 
  

Í þessum kafla geri ég grein fyrir niðurstöðum mínum. Markmiðið með verkefninu var 

að kanna hvernig fólk með þroskahömlun bregst við atburðum í umhverfinu sem vekja 

hjá því sorg og hvaða einkenni geta komið fram hjá fólki þegar það gengur í gegnum 

sorgarferli. Markmiðið var einnig að auka skilning fagfólks og starfsfólks á ólíkum 

birtingarmyndum sorgar, og hvaða leiðir eru færar til að styðja fólk með þroskahömlun í 

gegnum sorgarferlið. Verkefnið er unnið út frá fræðilegum heimildum og einu viðtali. 

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hver eru einkenni sorgar og sorgarviðbragða almennt og hjá fólki með 

þroskahömlun?  

• Hvernig getur starfsfólk stutt við fólk með þroskahömlun sem gengur í gegnum 

sorgarferli? 

  

Einkenni sorgar og sorgarviðbragða 

Niðurstöður benda til þess að sorg sé einstaklingsbundin og að það geti tekið fólk 

mislangan tíma að vinna úr henni og ná sátt. Einkenni sorgarinnar geta verið 

margvísleg, bæði líkamleg og andleg. Fólk getur fundið fyrir reiði, kvíða eða sektar auk 

einmanakenndar. Í byrjun er algengt að syrgjandi sé í losti og finni fyrir doða. Þetta eru 

varnarhættir sem hjálpa fólki við að komast yfir mesta áfallið og átta sig á því sem gerst 

hefur. Stundum verður breyting á hegðun eða atferli (Worden, 2002). Eins og fram 

hefur komið í köflunum hér að framan upplifir fólk með þroskahömlun sorg á sama hátt 

og aðrir. Sorgin virðist engu að síður verða þeim þungbærari vegna þess að það fær ekki 

alltaf viðeigandi stuðning eða aðstoð.  

Sorg fólks með þroskahömlun getur verið flókin af mörgum ástæðum. Einstaklingur 

með mikla þroskahömlun á kannski erfitt með að skilja hugtakið um dauðann og 

stundum eru samskipti erfið vegna einhverskonar líkamlegrar fötlunar eða 

tjáskiptavanda. Því eru meiri líkur á því að sorgin birtist í breyttri hegðun eða atferli og 

að líkamlegra einkenna verði vart. Einnig virðist sem aðstandendur og starfsfólk eigi oft 

erfitt með að tala um dauðann og fresti því að taka á málinu eða reyni að gera lítið úr 

því til að forðast frekari umræður (Clemens ofl., 2004; Blackman, 2008). 
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Hlutverk starfsfólks er að vera vakandi fyrir öllum breytingum, líkamlegum og 

andlegum, ásamt breytingum á hegðun og atferli, til dæmis ef einstaklingur dregur sig í 

hlé eða hættir að sinna því er áður hefur veitt honum ánægju. Starfsfólk þarf að skoða 

það sem breyst hefur í lífi einstaklingsins vegna þess að oft áttum við okkur ekki á missi 

annarra þegar við upplifum hann ekki sjálf. Það hefur komið fram að seinkun á 

sorgarviðbrögðum er algeng hjá fólki með þroskahömlun. Ástæðan gæti verið sú, að 

stundum tekur langan tíma fyrir einstaklinginn að átta sig á hvaða áhrif missirinn hefur 

á líf hans.Við getum ekki ætlað fólki ákveðinn tíma til að jafna sig og ná sátt.  

Niðurstöður mínar sýna að orð Guðnýjar um þátttöku í athöfnum tengdum missi séu í 

samræmi við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið (Dowling ofl., 2003; 

McEvoy ofl., 2009; Blackman, 2008). Ef horft er til orða Guðnýjar virðist eins og það 

sé almennt orðið viðurkenndara í dag að fólk með þroskahömlun skilji dauðann og 

upplifi missi og að það eigi rétt á að fá að taka þátt í þeim athöfnum sem fylgja í kjölfar 

dauðsfalls.  

En sitthvað virðist enn vanta upp skilning fólks á því að fólk með þroskahömlun gangi í 

gegnum sorgarferli eins og aðrir og að taka þurfi tillit til þess að viðbrögðum þeirra 

seinkar oft og sorgin getur verið þeim þungbærari. Ekki virðist heldur vera nógu vel 

staðið að aðlögun og sátt þegar fólk með þroskahömlun flytur á milli staða. Stundum 

gerist það jafnvel í kjölfar dauðsfalls og þá með stuttum fyrirvara. Í þeim tilfellum er 

fólk að upplifa tvöfalda sorg. Það er ekki eingöngu er að syrgja náinn aðstandanda 

heldur einnig missi heimilis síns og umhverfis sem að það þekkir (Dodd ofl., 2005; 

Johnson, 2006). 

Stuðningur starfsfólks 

Stuðningur við fólk með þroskahömlun eftir dauðsfall getur komið úr ýmsum áttum, allt 

eftir aðstæðum hvers og eins. Fjölskylda og vinir eru mikilvægur stuðningur ásamt 

starfsfólki og fagaðilum. Stuðningurinn getur falist í fræðslu og upplýsingum um 

dauðsfallið og hvaða áhrif það hefur á líf einstaklingsins ásamt því að fá aðstoð og 

hvatningu við að taka ákvarðanir er varða hlutverk og þátttöku í athöfnum eins og 

kistulagningu og jarðarför. Þátttaka í undirbúningi útfarar náins ættingja eins og móður 

eða föður er valdeflandi og hjálpar fólki að átta sig á því sem gerst hefur. Valdefling 

felur í sér að fólk upplifi aukið vald yfir lífi sínu og geti nýtt rétt sinn og sjálfstæði. 

Þátttaka í því velja blómaskreytingu og sálma ásamt því að velja föt til að klæðast í 
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jarðarförinni eru einnig mikilvægir og þannig geta skapast aðstæður til að tala um hinn 

látna, minnast hans og deila tilfinningum sínum með öðrum syrgjendum (Elliott og 

Read, 2007).  

Þá kom fram í máli Guðnýjar að hún hefur reynslu af bænahóp þar sem fólk sem 

upplifað hafði sorg og missi veitti hvort öðru stuðning. Aðgangur að stuðningshóp fyrir 

fólk með þroskahömlun þar sem það getur deilt reynslu sinni með öðrum sem upplifað 

hafa sorg væri ein leið til að til að styðja við syrgjendur.  

Aðrir þættir sem geta veitt fólki stuðning væru til dæmis að eiga myndir, föt, ilmvötn 

eða einhverja muni sem hinn látni átti áður. Það gæti verið góð hugmynd að búa til 

minningarbók um þann sem er farinn og geyma á aðgengilegum stað auk þess sem 

heimsóknir í kirkjugarðinn eða á staði sem minna á hinn látna geta hjálpað fólki að 

vinna sig úr sorginni (Elliott og Read, 2007). 

 Þetta er í samræmi við reynslu séra Guðnýjar sem nefndi að myndir og myndbönd geti 

verið góð leið til að hjálpa fólki að skilja og að vinna úr tilfinningum sínum eftir 

dauðsfall. Ég tel að þetta geti einnig átt við þegar einhver flytur eða saknar vina sem 

hafa flutt. Að skoða myndir og rifja upp góðar stundir ásamt því að fá aðstoð við að 

heimsækja gamla vini eða halda sambandi við þá með aðstoð tölvutækninnar getur 

hjálpað fólki að aðlagast breyttum aðstæðum. 

Eftir að hafa unnið þetta verkefni má draga saman nokkra meginþætti sem vert er að 

hafa í huga þegar verið er að styðja fólk með þroskahömlun sem er að ganga í gegnum 

sorg og missi. 

Helstu lærdómar: 

• Fólk með þroskahömlun upplifir sorg og missi eins og aðrir 

• Einkenni geta bæði verið líkamleg og andleg 

• Að fólk með þroskahömlun taki þátt í undirbúningi og hafi val 

• Hlutverk þroskaþjálfa er að leiðbeina og miðla þekkingu  

• Það er nauðsynlegt að á stöðum þar sem fólk með þroskahömlun býr og starfar 

sé til staðar ákveðið verkferli ef upp koma alvarleg veikindi eða dauðsfall 

• Mikilvægt að tryggja starfsfólki viðeigandi fræðslu um sorg og sorgarviðbrögð 

og hvernig er best að styðja við einstaklinginn á erfiðum tímum. 
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Mikilvægir þættir: 

• Virðing 

• Nákvæmar og skýrar upplýsingar 

• Nærvera og samkennd 

• Virk hlustun 

• Vera vakandi fyrir breytingum á líkamlegri og andlegri líðan ásamt breytingum 

á hegðun eða atferli 

 

Það er einnig mikilvægt að átta sig á því hvort og hvenær ástæða er til að leita til 

sérfræðings í sorgarmeðferð. Sorgarviðbrögð geta komið fram mun seinna hjá fólki með 

þroskahömlun, jafnvel nokkrum vikum eða mánuðum seinna. Aðstandendur fólks með 

þroskahömlun og starfsfólk þarf að þekkja einstaklinginn vel og hafa lágmarksþekkingu 

á sorg og sorgarferlinu til þess að geta áttað sig á því hvort breytt hegðun viðkomandi 

einstaklings skýrist af sorg og missi eða hvort ástæðanna er að leita annars staðar.  

 

Lokaorð 

Ein ástæða þess að ég vann þetta verkefni er að mig langaði til þess að fræðast meira um 

efnið og um leið vekja athygli á því að fólk með þroskahömlun upplifir sorg og fer í 

gegnum sorgarferli eins og allir aðrir og því er þátttaka þeirra í athöfnum eins og útför 

mikilvæg. Ríkjandi hugsun á hverjum tíma hefur haft áhrif á hugmyndir varðandi 

tilfinningalíf og þarfir fólks með þroskahömlun og fólk með þroskahömlun hefur því oft 

á tíðum verið undanskilið þegar um er að ræða athafnir tengdum dauðanum. Einnig 

vildi ég sýna fram á mikilvægi þess að veita fólki með þroskahömlun stuðning í 

sorgarferlinu. Niðurstöður mínar leiddu í ljós að nánast ekkert er til af fræðsluefni fyrir 

fólk með þroskahömlun, starfsfólk og aðstandendur um dauðann, sorg og 

sorgarviðbrögð hér á landi. Úr því þarf að bæta og til að byrja með þyrfti að koma út 

bæklingi um efnið, sem hægt væri að nýta til fræðslu starfsfólks ásamt bæklingi á 

auðskildu máli fyrir fólk með þroskahömlun. Ég vona að þetta verkefni verði til þess að 

opna augu þeirra sem starfa með fólki með þroskahömlun fyrir mikilvægi þess að allir 

eigi rétt á og fái að taka þátt, upplifa sorgina og fái viðeigandi stuðning til þess. Ég veit 

að þetta málefni verður mér ofarlega í huga þegar ég hef störf sem þroskaþjálfi að námi 

loknu. 
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