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Ágrip 

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða þarfir fatlaðra einstaklinga á biðlista eftir 

búsetuþjónustu í Fjallabyggð. Leitast er við að fá sýn á hvaða búsetuþjónusta 

hentar, hvernig staðan í búsetumálum þeirra er í dag og hverjar væntingar þeirra 

eru. Væntingar höfunda verkefnisins eru að niðurstöður geti eflt vitund um þá 

þjónustu sem í boði er og búsetuþörf fatlaðra einstaklinga í Fjallabyggð. Vonast er 

til að niðurstöður leiði til þekkingar sem nýtist til úrbóta í málaflokknum. 

Verkefnið byggist á rannsókn þar sem skoðaðar voru þarfir fimm fatlaðra 

einstaklinga. Líkön, kenningar og sýn fræðimanna á fötlun voru nýtt til að máta 

við niðurstöður rannsóknarinnar. Rýnt var í hluta velferðakerfsins og lög og 

reglugerðir sem tengjast búsetumálum fatlaðra skoðuð. 

Rannsóknin byggðist á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem einstaklingurinn 

metur túlkun sína á umhverfinu og aðstæðum. Þátttakendur voru fimm, þrjár 

konur og tveir karlar á aldrinum 25-50 ára. Fyrirfram ákveðið umræðuefni í formi 

óstaðlaðs viðtals var notað og unnar voru vettvangsnótur strax eftir viðtölin út frá 

punktum og huglægum vangaveltum. Viðtölin voru þannig kóðuð og greind í 

þemu og mátuð inn í greiningarlíkan sem haft var til hliðsjónar og sýnir hvernig 

niðurstður úr viðtölunum tengist rannsóknarefninu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þeir einstaklingar sem tóku þátt meta færni 

sína góða. Enginn þeirra metur sig þurfa þjónustu í formi sambýlis eða stofnunar. 

Þeir telja hag sínum betur borgið í sjálfstæðri búsetu með einstaklingsmiðaðri 

þjónustu.  
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1 Inngangur 

Viðfangsefni verkefnisins er að skoða búsetuþjónustu sem í boði er fyrir fatlaða í 

Fjallabyggð. Til að geta skoðað með gagnrýnum augum þá þjónustu sem í boði er 

í búsetu fatlaðra eru líkön notuð svo og kenningar og sýn þeirra fræðimanna sem 

fjallað er um í öðrum kafla. Með hugmyndir þessa fræðimanna að leiðarljósi er 

horft til þess hvaða búsetuform hentar hverjum og einum einstaklingi og með 

hvaða móti hægt er að koma til móts við rétt einstaklingsins til sjálfstæðrar búsetu. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um þætti sem falla undir hugmyndafræði 

fötlunar. Þeir þættir eru læknisfræðilega líkanið, breska félagslega líkanið, 

kenningar um eðlilegt líf, fötlunarfræðin og nýtt sjónarhorn á hana. Einnig er 

hugtakið valdefling skilgreint.  

Í þriðja kafla er fjallað um ákveðna þætti velferðarkerfisins og um þjónustumat, 

reglugerðir sem varða búsetu fatlaðra, mismunandi búsetuþjónustu og þjónustu 

við fatlaða eftir búsetuformi. Í lok þess kafla er komið inn á mannréttindi, nýjan 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra og áherslumál í stefnuskrá 

Landssamtakanna Þroskahjálp. 

Í fjórða kafla er gert grein fyrir markmiði rannsóknarinnar, rannsóknarspurningu 

og rannsóknaraðferð. Um eigindlega rannsókn er að ræða og var hún framkvæmd 

með óstöðluðum viðtölum og fyrirfram ákveðnu umræðuefni. Í kaflanum er 

fjallað um þátttakendur og hvernig vali á þeim var háttað en rannsóknin tók til 

fimm einstaklinga. Þrír af þeim búa enn í foreldrahúsum, komnir vel á 

fullorðinsár, en tveir þeirra eru í sjálfstæðri búsetu. Gagnaöflun og greining gagna 

er kynnt en rannsakendur skráðu vettvangsnótur og unnu greiningu samhliða 

gagnasöfnun í viðtölunum. Að lokum er rætt um siðferðisleg álitamál. 

Í fimmta kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar út frá meginþemum sem 

komu í ljós við gagnagreiningu. Meginþemun eru athafnir daglegs lífs og 

félagsleg þátttaka en þessi þemu skiptast síðan niður í undirþemu. Greint er frá 

mati hvers þátttakanda fyrir sig á eigin færni til búsetu. 

Sjötti kafli er umræðukafli og þar er fræðileg umgjörð verkefnisins tengd við 

niðurstöðurnar. Rannsakendur máta svör þátttakenda inn í greiningarlíkan sem 
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gerir þeim kleift að sjá betur heildarmynd af upplifun, þörfum og væntingum 

þátttakenda og möguleika þeirra til búsetu. Í lok kaflans fjalla rannsakendur um 

þau réttindi sem fatlaðir einstaklingar eiga til búsetu og þá möguleika sem fyrir 

hendi eru í Fjallabyggð. 

Í lokaorðum draga höfundar saman fræðilega umgjörð verkefnisins, markmið 

rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðina og niðurstöður og í kjölfarið leggja þeir 

fram sínar hugmyndir um rannsóknarefnið. 

 Rannsóknarspurningin sem höfð er að leiðarljósi og leitað svara við er:  

Hverjar eru búsetuþarfir fatlaðra einstaklinga á biðlista eftir búsetuþjónustu í 

Fjallabyggð?  

Sem leiðarljós að þeirri spurningu er horft til þriggja undirspurninga sem snúa að 

þeim einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni:  

 Hvernig upplifir viðkomandi einstaklingur núverandi búsetu sína? 

 Hverjar eru væntingar einstaklingsins um ný búsetuúrræði?  

 Hvaða möguleikar eru fyrir viðkomandi einstakling til búsetu í 

Fjallabyggð? 
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2 Hugmyndafræði og hugtök 

Í þessum kafla er stiklað á stóru um nokkrar helstu kenningar sem varða sýn á 

fötlun. Fyrst er tekið fyrir læknisfræðilega líkanið síðan breska félagslega líkanið 

og loks kenningar um eðlilegt líf. Fjallað er um fötlunarfæði, með áherslur á nýja 

hugmyndafræði, hugtakið valdefling er tekið fyrir, með áherslu á sjálfræði og 

sjálfsákvörðunarrétt. Þessir þættir eru mikilvægir þegar horft er til búsetu fatlaðra.   

 

2.1  Læknisfræðilega líkanið 

Þetta líkan er elsta sjónarhorn á fötlun í hinum vestræna heimi og var allsráðandi 

mestan hluta 20. aldarinnar. Það byggist á því að greina líkamleg og andleg frávik 

og veita út frá því lækningu og endurhæfingu (Rannveig Traustadóttir, 2003b). 

Sjónarhornið má rekja til félagsfræðingsins Talcott Parsons sem ritaði um 

sjúkdóma og sjúkdómsgreinda hegðun fyrir um hálfri öld. Hjá honum birtust fyrst 

hugmyndir um fötlun sem andstæður þess sem eðlilegt var talið og heilbrigt. Þetta 

sjónarhorn hefur haft mikil áhrif á það hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan 

sig, viðhorf almennings og hefur verið grundvöllur alls starfs sem fagfólk í 

mennta-, heilbrigðis- og félagsþjónustu hefur nýtt sér (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

Sjónarhornið felur í sér að litið er á fatlaða einstaklinga sem fórnarlömb sem eru 

háðir öðrum og þurfa umönnun, lækningu, meðferð, kennslu eða þjálfun. Fötlunin 

er talin vera persónulegur harmleikur manneskjunnar og uppspretta erfiðleika 

hennar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Gagnrýnin á hið læknisfræðilega líkan er helst: 

Skilgreiningar sem taka mið af því að vandamál fatlaðra einstaklinga 

stafi einvörðungu af skerðingu þeirra, þ.e. af líkamlegu eða andlegu 

ástandi þeirra, duga ekki einar sér til að skýra þá erfiðleika og þær 

hindranir sem fatlað fólk þarf að takast á við í daglegu lífi sínu 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 
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2.2 Breska félagslega líkanið 

Þetta líkan á rætur sínar í gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið. Lykilatriði 

þótti að aðgreina hinn líffræðilega þátt (skerðinguna) og hinn félagslega þátt 

(fötlunina). Breska félagslega líkanið segir að félagslegir þættir skipti mestu máli 

ásamt mikilvægi umhverfisins og leggur þetta sjónarhorn mikla áherslu á að þær 

hindranir sem er að finna í umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa fötlun 

einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003b). 

Skilningur líkansins er að fötlun orsakast ekki af erfiðleikum einstaklings með 

andlega-, líkamlega- eða skynræna skerðingu, heldur veldur skerðingin honum 

erfiðleikum við að framkvæma athafnir. Það lítur svo á að fötlunin sé afleiðing 

sem felur í sér takmarkaða möguleika einstaklings og félagslegar hindranir hans. 

Hindranir skapa félagslega útilokun og leiða til undirokunar þeirra sem búa við 

skerðingu. Líkanið hafnar því að skerðing og fötlun einstaklings sé hið sama 

(Rannveig Traustadóttir, 2003b).  

Ýmsar gagnrýnisraddir hafa verið á breska félagslega líkanið. Sú harðasta er að 

hagsmunir fólks með skerðingu hafi verið sniðgengnir eða þeim ekki gerð góð skil 

innan félagslega líkansins. Höfundar félagslega líkansins gera kleift að þróa 

kenningar og fræðilega hugsun á fötlun á þann hátt að skerðing einstaklings er 

sniðgengin og hún skilin eftir í höndum hins læknisfræðilega líkans (Rannveig 

Traustadóttir, 2003b).  

 

2.3 Kenningar um eðlilegt líf 

Sænski félagsfræðingurinn Bengt Nirje setti, árið 1969, fram skilgreiningu um 

eðlilegt líf einstaklinga með þroskahömlun. Hann lagði áherslu á þá meginstefnu 

að skapa einstaklingum skilyrði til að geta lifað lífi sínu sem líkast því sem aðrir í 

samfélaginu byggju við og að þeir væru „virtir sem manneskjur og sjálfstæðir 

einstaklingar með sömu óskir og aðrir um innihaldsríkt líf“ (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Í skilgreiningu Nirje fólst að öllu fötluðu fólki væri gert 

kleift að njóta lífshátta og kjara sem talið var eðlilegt í viðkomandi samfélagi. 

Umhverfið og samfélagið þyrfti að laga sig að þörfum einstaklingsins í samræmi 

við getu hans og þarfir (Dóra S. Bjarnason, 1991). 
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Skilgreining Wolf Wolfensbergers (1980) á fötlun er að hún feli í sér frávik sem 

verður til þess að fatlaðir eru „skjólstæðingar“ og lítur svo á að sjálfsmynd og 

sjálfstraust bíði hnekki. Hann leggur áherslu á að þjálfa og þroska hinn fatlaða 

með það markmiði að hann verði virkur þátttakandi í samfélaginu og njóti 

virðingar. Wolfensberger dregur fram mikilvægi þess að fatlaðir njóti almennra 

þjónustuúrræða í stað sérúrræða og að gildi félagslegrar þátttöku og blöndunar 

verði til þess að einstaklingur fái tækifæri til menntunar og félagslegs- og andlegs 

þroska (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

 

2.4 Fötlunarfræði 

Fræðimenn hafa í auknum mæli sýnt fötlun og málefnum einstaklinga með fötlun 

verðskuldaðan áhuga. Fræðilegar umfjallanir og rannsóknir á lífi og aðstæðum 

fatlaðra einstaklinga hafa vakið athygli. Algengt er að þeir fagmenn sem starfa á 

sviði fötlunarfræða setji fötlun í pólitískt-, félagslegt-, efnahagslegt- og 

menningarlegt samhengi. Á undanförum árum hefur átt sér stað uppbygging nýs 

fræðasviðs. Við þessa uppbyggingu hefur verið skýrskotað til fræðistarfa og 

mannréttindabaráttu (Rannveig Traustadóttir, 2003a). 

Fötlunarfræði er þverfagleg grein sem tengist félagsfræði, 

mannfræði, femínískum fræðum, menningarfræði, 

menntunarfræði, sálfræði, bókmenntafræði, listasögu og 

mörgum fleiri fræðigreinum, þó félagsvísindagreinar séu þar 

einkum áberandi 

(Rannveig Traustadóttir, 2003b). 

Eitt megineinkenna fötlunarrannsókna er hve tengdar þær eru velferðarkerfinu og 

rannsóknum á því. Sameiginleg einkenni á þróun fötlunarfræða eru að þau eru 

þverfagleg en félagsfræðilegur skilningur er einkum áberandi. Frá upphafi hefur 

gagnrýni á hið læknisfræðilega sjónarhorn verið eitt af megineinkennum hinna 

nýju fötlunarfræða (Rannveig Traustadóttir, 2006). 
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2.5 Nýjar áherslur hugmyndafræðinnar 

Í umfjöllun sinni um gæðastýrða þjónustu, byggða á viðhorfum notenda, vísar 

Vilborg Jóhannsdóttir (2003) til Hayden og Abery (1994) og Oliver og Barnes 

(1998). Þeir segja að gæðaþjónusta byggi á viðhorfum notenda hennar og henni sé 

stýrt á þann hátt að þarfir notenda séu hafðar að leiðarljósi og greining þeirra sé 

undirstaða þjónustugæðanna. Notendurnir sjálfir setji þjónustunni markmið og 

slíkt fyrirkomulag segi til um hvað hentar hverjum og einum. Til að gæði 

þjónustunnar nái hámarki þurfi að þekkja sögulegt og menningarlegt umhverfi 

einstaklinganna. Með því móti náist betri skilningur á þeim hugtökum sem segja 

til um þróun gæða í þjónustu við þennan hóp fólks (Vilborg Jóhannsdóttir, 2003).   

Á síðustu 25 árum hafa gæði félagslegrar þjónustu við fólk breyst mjög mikið 

með tilkomu nýrrar hugmyndafræði um eðlilegt líf. Með jafnri samfélagsþátttöku 

og jafnrétti hefur viðhorf manna breyst til muna á þessum árum. Stærstu kaflaskil 

til aukinna gæða þjónustunnar urðu þegar fatlaðir fóru út af lokuðum stofnunum 

og á sambýli eða í nýja búsetu. Búsetu sem líktist því sem hinir almennu 

samfélagsþegnar bjuggu við. Með þessu var lögð áhersla á að hver og einn 

fatlaður einstaklingur byggi við þau skilyrði í samfélaginu sem hann þyrfti til að 

geta lifað eðlilegu lífi og öðlast þannig reynslu af uppbyggingu samfélagsins. Í 

dag byggist stýring þjónustunnar á sveigjanlegum stuðningi við einstaklinginn og 

tekur mið af þörfum hans hverju sinni. Stuðningurinn er skipulagður út frá þeirri 

þörf sem einstaklingurinn hefur. Með stuðningi er leitast við að efla einstaklinginn 

þannig að hann geti lifað eins og hann sjálfur kýs. Í þessu samhengi er sjálfstæði 

einstaklingsins grundvallaratriði í mannlegri tilveru og stoðþjónustan eflir vald 

einstaklingsins til aukis sjálfstæðis (Vilborg Jóhannsdóttir, 2003).  

 

2.6  Valdefling 

„Empowerment“ hugtakið hefur verið þýtt á íslensku sem „sjálfsefling“ eða 

„valdefling“. Margir kjósa að nota frekar hugtakið „valdefling“ því það er víðara 

og nær betur utan um það sem í því felst. Margir hafa reynt að skilgreina hugtakið 

og margar mismunandi skilgreiningar eru til. Skoða þarf hugtakið út frá sögulegu 

samhengi og í félagslegum aðstæðum hverju sinni því það snýst um félagslegt 

ferli sem á sér stað í samskiptum við aðra. Segja má að hugtakið fjalli um hvernig 
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hægt er að hjálpa fólki til að vera fært um að taka eigin ákvarðanir og standa við 

þær. 

Einn mikilvægur þáttur í valdeflingu er að eintaklingurinn viti að hann njóti 

þeirrar virðingar að geta tekið eigin ákvörðun. Page og Czuba (1999) útskýra 

hugtakið valdeflingu á tvo vegu. Í fyrsta lagi að valdefli styðjist við að ef vald 

getur breyst þá er möguleiki á valdefli og hins vegar hvernig reynsla okkar 

endurspeglar hvernig við hugsum um vald. Því getur valdefling birtst sem 

breytikraftur og er mikilvægt hugtak í þjónustu við fatlaða og snýst um að færa 

vald frá þeim sem hafa það, yfir til þeirra sem hafa það ekki.  

Valdeflandi samskipti stuðla að eflingu sjálfsins, sjálfstrausts, sjálfsvirðingar, 

sjálfsmyndar, félagslegrar stöðu, valds yfir aðstæðum og lífi. Valdefling tengist 

lífsgæðum og mannréttindum. Í 1.grein Lögræðislaga nr. 68/1984 segir 

„Einstaklingur er sjálfráða og fjárráða 18 ára, nema sviptur sé sjálfræði eða 

fjárræði. Sá sem er sjálfráða og fjárráða er lögráða“. Lífsgæði þessi ná jafnt yfir 

alla og því verða fatlaðir jafnt sem ófatlaðir sjálfstæðir þegar þeir hafa náð 18 ára 

aldri. Með því geta einstaklingar ekki aðeins verið valdamiklir og valdalausir í 

senn heldur haft áhrif á hvernig vald dreifist. Þótt einstaklingar fari ekki með völd 

búa þeir yfir getu, hæfni og krafti sem virkar sem bjargir til breytinga. Valdefling 

vísar til valds til að bregðast við innri styrk og aðstæðum og hafa sjálfstraust til að 

framkvæma sem einstaklingur eða sem hluti af hópi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006).  

Hanna Björg Sigurjónsdóttir vísar til þeirra Sprague og Hayes (2000) í umfjöllun 

sinni um valdeflingu. Þær telja að valdefling eigi sér stað í félagslegum 

samskiptum sem opni fyrir sjálfsákvörðunarrétt einstaklings. Þær vilja að lögð sé 

áhersla á sjálfið og sjálfstæði einstaklingsins og skilgreina sjálfsákvörðun sem 

tjáningu eigin sjálfs og leið til að það þróist. Félagsleg staða einstaklings fer eftir 

því hvernig komið er fram við hann og hvaða rými honum er ætlað til athafna í 

samfélaginu. Fatlaðir einstaklingar hafa mætt alvarlegum hrindrunum í 

samskiptum sem ráðast af staðsetningu þeirra í samfélaginu. Hindranirnar stafa 

fyrst og fremst af því að litið hefur verið á þá sem viðfangsefni fremur en 

þátttakendur, skjólstæðinga fremur en manneskjur og háða öðrum frekar en gilda 

samfélagsþegna (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).   
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2.7 Samantekt 

Hin læknisfræðilega sýn á fötlun einstaklingsins hefur verið megingrundvöllur 

þess starfs sem fagfólk hefur nýtt sér. Breska félagslega líkanið aðgreinir 

líffræðilega þáttinn frá hinum félagslega og telur að hindranir í umhverfinu eigi 

stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Fræðileg umfjöllun og rannsóknir á 

lífi og aðstæðum fatlaðra einstaklinga hefur fengið aukið vægi og vaxandi tengsl 

eru á milli fræðistarfa og mannréttindabaráttu. 

Meginmunurinn á kenningum Wolfensberger (1980) og Nirje (1969) er að Nirje 

leggur áherslu á að fatlaður einstaklingur fái tækifæri til að lifa sem líkast öðrum 

samfélagsþegnum, vera virtur sem manneskja og sjálfstæður einstaklingur með 

væntingar um innihaldsríkt líf en Wolfensberger leggur áherslu á að styrkja stöðu 

einstaklingsins í félagslegu umhverfi sínu og að hann njóti almennra 

þjónustuúrræða. Kenningar þessara tveggja fræðimanna eru mikilvægar þegar 

horft er til fatlaðra einstaklinga sem búa í sambýli eða í þjónustukjarna. Mikilvægt 

er að fatlaðir einstaklingar njóti réttinda og fái að hafa sínar skoðanir og ráði yfir 

aðstæðum sínum og lífi. 

Gæði félagslegrar þjónustu hefur breyst mikið á síðustu 25 árum með nýrri 

hugmyndafræði sem leggur áherslu á eðlilegt líf. Vaxandi áhersla er lögð á að 

hver og einn fatlaður einstaklingur geti lifað eðlilegu lífi á við aðra 

samfélagsþegna. Tekið er mið af þörfum einstaklingsins hverju sinni og lögð er 

áhersla á að þjónustan einkennist af sveigjanleika. Notendurnir setja sjálfir 

þjónustunni markmið sem segir til um hvað hentar hverjum og einum, með því 

öðlast þeir valdeflingu.  

Hugtakið valdefling vísar til þess hvernig hægt sé að hjálpa fólki til 

ákvarðanatöku og að það njóti virðingar. Einstaklingur öðlast sjálfræði 18 ára og 

svo er einnig um fatlaðan einstakling. Mikilvægt er að fatlaður einstaklingur öðlist 

sömu reynslu og nýti þann rétt að ráða yfir aðstæðum sínum og lífi. 
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3 Velferðarkerfið, lög og mannréttindi 

Í þessum kafla er rýnt í velferðarkerfið og þjónustu sveitarfélaganna. 

Þjónustumatsaðferðum er gerð skil, rýnt í lög og reglugerðir sem tengjast 

búsetumálum fatlaðra ásamt því að fjalla um mismunandi búsetuform, 

mannréttindi og aðra sáttmála sem tengjast málefum fatlaðra.  

 

3.1 Velferðarkerfið 

Velferðakerfið byggir á því að vernda mannréttindi með því að leggja fram lög til 

að tryggja réttindi fólks. Uppistöðu velferðarsamfélags er hægt að greina í fjögur 

svið. Hið opinbera hefur þannig skyldum að gegna gagnvart þegnum sínum á 

sviði heilbrigðisþjónustu, menntunar, almannatrygginga og húsnæðis. Til viðbótar 

þessum þáttum ber hinu opinbera að veita margþætta þjónustu og aðstoð (Stefán 

Ólafsson, 1999). 

Ríkisvaldinu ber að láta lífskjör þegna sinna varða. Ríkjandi hugarfar þjóða ásamt 

þjóðfélagsaðstæðum og stjórnmálum hafa áhrif á þróun velferðarkerfis og byggist 

það á því að setja lög sem tryggja réttindi fólks. 

Stjórnsýslulögin nr.37/1993 tóku gildi í janúar 1994. Markmið þeirra er að tryggja 

réttaröryggi manna í samskiptum við hið opinbera, ríki og sveitafélög. Réttindi 

geta verið formleg svo sem málsmeðferð eða efnisleg í formi greiðslu eða 

þjónustu. Réttaröryggi er nauðsynlegt öllum en sérlega mikilvægt fyrir fatlaða 

einstaklinga því þeir eru gjarnan háðir opinberri þjónustu. Með réttaröryggi í 

stjórnsýslunni er verið að tryggja að túlkun og beiting laga veiti einstaklingum 

þann rétt sem til er ætlast (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Hvert starfssvæði í málefnum fatlaðra hefur starfandi svæðisráð sem er sjálfstætt 

fjölskipað ráð. Hlutverk svæðisráðs er að hafa eftirlit með því að fötluðum sé veitt 

sú þjónusta sem samræmist lögum um málefni fatlaðra á vegum svæðisskrifstofu, 

sveitafélaga og annarra aðila (Reglugerð um svæðisráð málefna fatlaðra nr. 

606/1998). 

  



 

17 
 

Félagsþjónusta er starfrækt á vegum sveitafélaga. Félagsþjónusta hefur það 

markmið að „tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á 

grundvelli samhjálpar“ (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Við framkvæmd þjónustunnar er haft að leiðarljósi að hvetja einstaklinginn til 

ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, styrkja hann til sjálfshjálpar og virða 

sjálfsákvörðunarrétt hans. Félagsmálanefnd fer með málefni félagsþjónustu í 

umboði bæjarstjórnar. Félagsþjónusta skal stuðla að því að fólki með fötlun sé 

tryggt jafnrétti og sambærileg lífskjör og aðrir samfélagsþegnar. Samkvæmt 7. 

grein laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 eiga fatlaðir rétt á þjónustu frá 

sveitarfélagi og ríki:  

Fatlaðir skulu eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga. 

Ávallt skal leitast við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt 

almennum lögum á sviði menntunar og heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Reynist þjónustuþörf hins fatlaða meiri en svo að henni verði fullnægt 

innan almennrar þjónustu skal hinn fatlaði fá þjónustu samkvæmt 

lögum þessum 

     (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992).  

Félagsþjónustan er ekki neyðarúrræði heldu sjálfsögð þjónusta sem kemur til móts 

við ólíkar og fjölbreyttar þarfir einstaklinga. Aðstoðin er fólgin í sjálfshjálp en 

ekki í því að einstaklingur verði háður aðstoðinni. Sjálfsákvörðunarréttur hans er 

virtur og þjónusta veitt í samráði við hann. Það nýmæli varð við gildistöku laga 

um félagsþjónustu sveitafélaga að sveitarfélögum er skylt að veita fötluðum 

heimaþjónustu. Áður hafði þó verið skylt að veita öldruðum þá þjónustu 

samkvæmt lögum um málefni aldraðra en hafði fram að því ekki verið í lögum um 

málefni fatlaðra (Bragi Guðbrandsson, 1991).  

3.1.1 Félagsþjónusta Fjallabyggðar 

Félagsþjónusta Fjallabyggðar starfar samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 og er markmið hennar er að tryggja félagslegt og 

fjárhagslegt öryggi og stuðla að velferð á grundvelli samhjálpar eins og segir í 1. 

grein laganna. Í umboði bæjarstjórnar fer félagmálanefnd með málefni 

félagþjónustunnar (Fjallabyggð, e.d.).  

Félagsþjónustan sinnir fjölda verkefna og ráðgjöf vegna þeirra. Þar má nefna 

félagslega ráðgjöf og er markmið hennar að veita upplýsingar um félagsleg 

réttindi og veita stuðning. Einnig er þjónusta við fatlaða einstaklinga hluti af 
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verkefnum félagsþjónustu Fjallabyggðar. Þar er markmiðið að tryggja fötluðum 

íbúum sveitarfélagsins sambærileg lífkjör og jafnrétti á við aðra íbúa samkvæmt 

lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 

Starfssvæði Fjallabyggðar í málefnum fatlaðra er Byggðarsamlag SSNV fyrir 

Siglufjörð en Fjölskylduþjónusta Akureyrar annast þjónustu við fatlaða á 

Ólafsfirði. Veitt er þjónusta skv. lögum um málefni fatlaðra á grundvelli 

þjónustusamninga við félagsmálaráðuneytið.  

Búsetuþjónusta er veitt í Fjallabyggð á þeim forsendum að það auðveldi fólki að 

halda eigið heimili og tekur til eftirfarandi þjónustuþátta: Heimaþjónustu, 

félagslega liðveislu, frekari liðveislu, heimsendingu á mat og dagþjónustu ef við á.  

Á Siglufirði er eitt sambýli og tók það til starfa árið1984. Félagslegar íbúðir í eigu 

sveitafélagsins eru 40 talsins. Margar þeirra eru staðsettar í fjölbýlishúsi þar sem 

aldraðir búa og eru sérstaklega útbúnar fyrir þá. Einhverjar af íbúðum 

sveitafélagsins eru leigðar af einstaklingum með fötlun en engin þeirra er 

sérstaklega útbúin með aðgengi fyrir fatlaða. Tvær íbúðir eru í Fjallabyggð sem 

sérstaklega eru hannaðar með fatlaða í huga og er það annars vegar hús í eigu 

Þroskahjálpar og íbúð í eigu Sjálfsbjargar á Siglufirði. Engar sérstakar 

þjónustuíbúðir fyrir fatlaða eru í Fjallabyggð en lengi hefur staðið til að byggja 

þannig íbúðir (Hjörtur Hjartarson munnleg heimild, 21.apríl 2010). 

3.1.2  Þjónustumat 

Þegar sækja á um búsetuþjónustu hjá sveitafélögum þarf formlegt ferli að fara 

fram. Ákveðið verklag er hjá sveitafélögum þar sem staða einstaklingsins og 

þjónustuþörf er metin. Matstæki eru takmörkuð og hefur verið notast við „sjö 

flokka kerfið“ sem er samhæft mat frá félagsmálaráðuneytinu. „Sjö flokka kerfið“ 

er greining á þjónustu við einstaklinginn í búsetu. Greiningin snýr ekki að því 

hvaða þjónustu einstaklingurinn telur sig þurfa heldur hvaða þjónustuþörf er metin 

fyrir hann. Þar er flokkur sjö með mestu þjónustuþörfina en flokkur eitt með þá 

minnstu. Félagsmálaráðuneytið lítur svo á að sveitarfélögum beri að annast 

búsetuþjónustu við þá sem teljast í 1. og 2. flokki en þeir sem teljast í 3.-7. flokki 

séu á forræði félagsmálaráðuneytisins og beri því að sinna búsetuúrræðum þeirra 

einstaklinga skv. lögum um málefni fatlaðra (Þingskjal 362, 2007-2008). En „sjö 

flokka kerfið“ er ekki nákvæmt né hlutlægt og byggir ekki á vísindalegum og 
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viðurkenndum aðferðum. Því er verið að vinna að upptöku kerfis sem kallast SIS-

mat (Supports Intensity Scale) sem hefur fengið heitið „Mat á stuðningsþörf“ á 

íslensku. Það kerfi er hannað til að meta þarfir fólks til þjónustu og styðst við 

jákvæða nálgun, matið tekur mið að þörfum einstaklingsins frekar en fötlun. Auk 

þess má nýta kerfið til að þróa einstaklingsbundnar og persónumiðaðar 

þjónustuáætlanir. Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins hefur unnið að innleiðingu 

kerfisins að tilstilli félagsmálaráðuneytisins (Félagsmálaráðuneytið, e.d.). 

 

3.2 Lög 

Það var árið 1936 sem lög um alþýðutryggingar tóku gildi á Íslandi. Markmið 

þeirra var að skapa heildstætt kerfi félagslegra trygginga á sviði elli, örorku, slysa, 

veikinda og atvinnuleysis fyrir alþýðufólk. Þessi lög voru bylting í 

alþýðutryggingarlöggjöf og stærsta sporið sem hefur verið stigið í félagsmálum 

hér á landi (Stefán Ólafsson, 1999). Sama ár tóku gildi fyrstu lögin sem snertu 

fatlað fólk sérstaklega en það voru lög nr. 18/1936 um fávitahæli. Önnur lög nr. 

47 tóku gildi árið 1979 en þau snéru frekar að þroskaheftum. Þau lög mótuðu þá 

löggjöf sem við búum við í dag í málefnum fatlaðra (Brynhildur G.Flóvenz, 

2004). 

Lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983 tóku svo gildi í janúar 1984 og voru fyrstu 

heildstæðu lögin um málefni fatlaðra hér á landi. Þá fyrst kom hugtakið fatlaður til 

sögunnar sem yfirheiti yfir alla þá sem búa við hvers kyns andlega- eða líkamlega 

skerðingu (Rannveig Traustadóttir, 2003b). Árið 1992 voru svo núgildandi lög um 

málefni fatlaðra löggilt. Þar var settur fram nýr skilningur á fötlun samkvæmt 2. 

grein: 

Sá á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sem er andlega eða 

líkamlega fatlaður og þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af 

þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, 

sjón- og heyrnaskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing af 

langvarandi veikindum, svo og slysum 

     (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

Í 1. grein laganna eru einnig skilgreind nákvæm réttindi fólks til þjónustu.  
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Markmið laganna er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg 

lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að 

lifa eðlilegu lífi   

    (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

 

3.3 Reglugerð um búsetu fatlaðra  

3.3.1 Mismunandi búsetuþjónusta 

Í 10. grein laga um málefni fatlaðra segir að fatlaðir einstaklingar eigi kost á 

búsetu í samræmi við þarfir þeirra og óskir eftir því sem mögulegt er. Samkvæmt 

Reglugerð um búsetu fatlaðra nr 296/2002 eru búsetuúrræði skilgreind 

eftirfarandi: 

Félagslegar íbúðir: Íbúðir sem búa yfir sameiginlegri aðstöðu.  

Verndaðar íbúðir: Íbúðir sem eru innan þjónustukjarna með sólarhringsþjónustu. 

Sambýli: Samkvæmt 3. grein reglugerðar er átt við heimili fámenns hóps fatlaðra, 

sem eru að jafnaði 18 ára eða eldri. Hópurinn heldur saman heimili með 

heimilissjóði og þarfnast að jafnaði nærveru starfsmanns. Samkvæmt 

skilgreiningu er sambýli þar sem ekki búa fleiri en sex einstaklingar saman og 

horft er til þess að hver og einn hafi einkarými ásamt snyrtingu sé þess kostur. 

Einkarými telst vera að lágmarki 10 m
2
. Fjöldi starfsmanna innan sambýlis skal 

vera metinn eftir þjónustuþörfinni á hverju sambýli fyrir sig og er það 

svæðisskrifstofa sem leggur mat á þörfina (Brynhildur G. Flóvenz. 2004).  

Áfangastaðir: Dvalarstaður fyrir fatlaða þar sem þeim er gefinn kostur á að búa 

tímabundið. Oftast er þetta dvalarstaður sem hugsaður er til að brúa bil þar til að 

einstaklingur flytur í sjálfstæða búsetu.  

Vistheimili: Sólarhringsstofnanir fyrir fatlað fólk. Vistheimili eru ætluð fyrir 18 

ára og eldri. Vistheimili eru ætluð fyrir fatlaða sem ekki geta búið inn á sambýli 

vegna fötlunar sinnar og heldur ekki í öðrum búsetuúrræðum. Þeir sem dvelja inn 

á vistheimilum fá alla þá þjónustu sem þeir þurfa og er reksturinn greiddur úr 

ríkissjóði. Íbúar á vistheimilum fá vasapening samkvæmt lögum um 

almannatryggingar.  
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Heimili fyrir börn: Heimili ætlað fyrir börn yngri en 18 ára. Slík heimili eru 

aðeins ætluð fyrir börn sem geta ekki búið heima hjá foreldrum/forráðamönnum 

sínum vegna fötlunar. Til að barn fari út af eigin heimili þurfa foreldrar að óska 

eftir því og að því fullreyndu að ekki dugi aðstoð og stuðningur til að barnið geti 

dvalið inn á heimilinu. Í þeim tilfellum sem barn getur ekki búið heima hjá 

foreldrum sínum vegna fötlunnar hafa foreldrarnir engu að síður forsjá og taka 

mikilvægar ákvarðanir sem snerta líf þess.  

3.3.2 Þjónusta við fatlaða eftir búsetuformi 

Rannsóknir sýna að óskir margra fatlaðra eru að geta búið sjálfstætt. Til að svo 

megi verða þarf að veita fötluðum aðstoð og þjónustan skal hafa það að markmiði 

að ýta undir sjálfstætt líf þeirra og færni. Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 

segir að þeir sem búa í sjálfstæðri búsetu eigi rétt á utanaðkomandi aðstoð. Annars 

vegar félagslegri heimaþjónustu samkvæmt lögum um félagsþjónustu nr. 40/1991 

og hins vegar frekari liðveislu samkvæmt 25. grein laga um málefni fatlaðra nr 

59/1992. Frekari liðveisla og félagsleg heimaþjónusta eru hugsaðar til að gera 

hinum fatlaða kleift að búa á eigin heimili, aðstoða hann við þær athafnir sem 

viðkomandi á erfitt með sjálfur og koma í veg fyrir að hann þurfi að búa inn á 

sambýli eða stofnun. Umfang þjónustunnar fer alfarið eftir mati á þjónustuþörf 

einstaklingsins og er einstaklingsbundin. Sama gildir um þá einstaklinga sem búa 

inn á sambýlum. Þeir eiga rétt á frekari þjónustu sem eykur færni þeirra og 

sjálfstæði. Fatlaðir sem búa inn á áfangaheimilum eiga rétt á frekari stuðningi, 

ráðgjöf og félagslegri hæfingu. Sama gildir um börn sem búa inn á heimilum sem 

ætluð eru fötluðum börnum. Þau eiga rétt á nauðsynlegri umönnun, 

tómstundariðju utan heimilis og þeirri þjálfun sem þau þurfa vegna fötlunar 

(Brynhildur G. Flóvez, 2004). 

  

3.4 Mannréttindi 

Til mannréttinda teljast þau réttindi einstaklingsins, óháð fötlun, kynferði eða 

litarhætti, að geta tekið jafnan þátt í samfélaginu, hvort sem um er að ræða vegna 

efnahags, í félagslífi, menningarlífi eða í hinu daglega lífi. Mannréttindi eru 

réttindi sem eru ofar öllum öðrum réttindum. Í bókinni Réttarstaða fatlaðra (2004) 

segir Jeremy Cooper að lögð hafi verið áhersla á að margir fatlaðir einstaklingar 
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þurfi að glíma við mannréttindabrot. Þeir verða flestir einhvern tímann fyrir 

mismunun, útilokun eða einangrun frá samfélaginu, auk þess að þurfa oft að glíma 

við verri lífsgæði en ófatlaðir. Ástæðuna telur Cooper vera að annað hvort njóti 

hinn fatlaði ekki mannréttinda á við hinn ófatlaða eða að þeim réttindum sem 

fatlaðir hafa öðlast sé ekki fylgt eftir í framkvæmd (Brynhildur G.Flóvenz, 2004). 

Mannréttindi hafa verið flokkuð í jákvæð- og neikvæð mannréttindi. Jákvæð 

mannréttindi eru ætluð til að vernda rétt allra manna svo þeir öðlist tiltekin gæði. 

Má þar nefna menntun, heilbrigðisþjónustu og félagslega aðstoð eftir þörfum. 

Neikvæð mannréttindi eru skilgreind sem ætlun til að vernda frelsi allra til að setja 

ríkinu skorður og athafnir innan ákveðinna marka. Það eru hin jákvæðu 

mannréttindi sem reyna á mannréttindi fatlaðra einstaklinga. Þar er verið að hugsa 

um vald hins fatlaða til að ráða yfir eigin aðstæðum og lífi (Brynhildur G.Flóvenz, 

2004). 

 

3.5 Sáttmáli um réttindi  

Þann 25. ágúst árið 2006 náðist samkomulag um nýjan sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðra. Sáttmálinn hefur það hlutverk að vernda réttindi og 

efla virðingu fatlaðra einstaklinga. Hundrað lönd lögðu samningsdrögin að 

sáttmálanum fyrir allsherjarþingið til samþykktar. Sáttmálinn var síðan 

samþykktur á ráðstefnu sem haldin var í New York. Vinnan að gerð sáttmálans 

hófst í desember 2001 og var allsherjarþingið kallað saman átta sinnum við gerð 

hans. Hagsmunasamtök fatlaðra frá mörgum löndum tóku virkan þátt í gerð 

samningsins, þar á meðal Ísland. Félagsmálaráðuneytið og fastanefnd 

utanríkisráðuneytisins sendi sendinefnd frá Íslandi til að taka þátt í gerð 

sáttmálans. Sáttmáli þessi veitir fötluðum aukin réttindi og frelsi á sambærilegan 

hátt eins og mannréttindasáttmálinn og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Von 

allra þeirra sem tóku virkan þátt í gerð sáttmálans er að hann muni breyta viðhorfi 

til hins betra hvað snertir breytingu á meðferð og aðbúnaði fyrir einstaklinga með 

fötlun. Sáttmálinn saman stendur af 33 efnisgreinum og formála. Meginatriði 

sáttmálans sem snýr að búsetu eru eftirfarandi: 

 Tryggja skal jafnrétti fatlaðra gagnvart öðrum þjóðfélagshópum. 
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 Skylda ríkja til að breyta lögum og koma í veg fyrir hvers kyns venju eða 

framkvæmd er orsakar mismunun fatlaðra gagnvart öðrum hópum. 

 Skylda ríkja til að skapa það umhverfi sem þörf er á til að tryggja og efla 

réttindi fatlaðra. 

 Ríki skulu fjarlægja hindranir í aðgengi að umhverfi og samgöngutækjum. 

 Fatlað fólk hefur jafnan rétt til að lifa. 

 Fatlað fólk á ekki að þola neins konar ólögmæta frelsissviptingu. 

 Lögð er áhersla á rétt til sjálfstæðrar búsetu. 

 Réttur til fullnægjandi lífsgæða og félagslegrar verndar. 

 Koma í veg fyrir hvers konar mismunun vegna fjölskyldu eða 

persónulegra tengsla (Félagsmálaráðuneytið, e.d.). 

Til að tryggja að öll þau ríki sem skrifa undir þennan sáttmála muni starfa 

samkvæmt honum hafa verið sett fram, samkvæmt 34.-40. grein hans, 

eftirlitsnefndir innan hvers ríkis. Eftirlitsnefndin getur farið í vettvangsheimsóknir 

ef þurfa þykir. Einnig er lögð áhersla á að ríki geti fengið aðstoð til að uppfylla 

sáttmálann. Sáttmálinn er á fjölmörgum tungumálum og er opinbert skjal. Enn í 

dag er verið að vinna að sáttmálanum og 10. mars síðast liðinn lagði 

félagsmálaráðherra fram drög að frumvarpi á Alþingi Íslendinga um nauðsynlegar 

aðgerðir til að fullgilda sáttmálann hér á landi. Þær aðgerðir fela í sér 

heildarendurskoðun á lögum um málefni fatlaðra, auk annarra breytinga  

(Félagsmálaráðuneytið, e.d.). 

 

3.6 Réttindabarátta frjálsra félagasamtaka - Stefnuskrá 

Landssamtakanna Þroskahjálp 

Landssamtökin Þroskahjálp voru stofnuð árið 1976 í því skyni að sameina þau 

félög sem hlúa að málefnum fatlaðra hér á landi. Markmið samtakanna er að gæta 

að jafnrétti fatlaðra jafnt á við aðra samfélagsþegna eða eins og segir í 2. grein 

laganna: 

Tilgangur samtakanna er að berjast fyrir réttindum og vinna að 

málefnum þroskaheftra sem og annarra fatlaðra, barna og fullorðinna 

og tryggja þeim fulla jafnréttisstöðu á við aðra þjóðfélagsþegna.  
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Því ber samtökunum að koma fram sem leiðandi aðili gagnvart 

stjórnvöldum, ríki og sveitarfélögum og á hverju því sviði málefna 

fatlaðra þar sem þau telja að úrbóta sé þörf.  

Samtökin leitast við að hafa mótandi áhrif á allar aðgerðir sem 

stjórnvöld hafa forystu um, með það mark að leiðarljósi, að hinn 

þroskahefti og aðrir fatlaðir njóti í hvívetna sama réttar og sömu 

aðstöðu og fólk almennt 

     (Landssamtökin Þroskahjálp, e.d.)  

Í markmiðum samtakanna má lesa að þau leitist við að hafa mótandi áhrif með 

það að leiðarljósi að fatlaðir njóti í hvívetna sömu réttinda og ófatlaðir. Meðal 

þeirra réttinda er að sjálfsögðu hægt að flokka búsetumál.  

Þau félög sem koma að Landssamtökunum Þroskahjálp eru ýmis fagfélög fólks 

sem hefur sérhæfða menntun til að þjónusta og þjálfa fatlaða, foreldra- og 

styrktarfélög og félög um allt land. Félagsmenn Landssamtakanna Þroskahjálpar 

eru nú um sex þúsund talsins. Landssamtökin Þroskahjálp telja sig samt eiga langt 

í land með að geta sagt að fatlaðir njóti sömu réttinda hér á landi eins og aðrir í 

samfélaginu (Landssamtökin Þroskahjálp, e.d.). 

 

3.7 Samantekt 

Velferðakerfið byggir á því að vernda mannréttindi með því að leggja fram lög til 

að tryggja réttindi fólks. Ríkisvaldinu ber að láta lífskjör þegna sinna varða og 

hefur skyldum að gegna sem er meðal annars að veita þjónustu og aðstoð. Lög eru 

sett til að tryggja réttindi fólks og tryggja Stjórnsýslulögin nr.37/1993 réttaröryggi 

manna í samskiptum við hið opinbera, ríki og sveitafélög. Réttaröryggi er 

nauðsynlegt öllum en sérlega mikilvægt fyrir fatlaða einstaklinga því þeir eru 

gjarnan háðir opinberri þjónustu. 

Hlutverk svæðisráðs er að hafa eftirlit með því að fötluðum sé veitt þjónusta 

samkvæmt lögum og félagsþjónusta sveitafélaga hefur það markmið að hvetja 

einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, styrkja hann til sjálfshjálpar og 

virða sjálfsákvörðunarrétt hans. Félagsþjónusta Fjallabyggðar starfar samkvæmt 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 
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Formlegt ferli fer fram er sótt er um búsetuþjónustu hjá sveitarfélögum. Staða 

einstaklingsins og þjónustuþörf er metin. Takmarkað er til af matstækjum og hefur 

verið notast við svokallað „Sjö flokka kerfið“ frá félagsmálaráðuneytinu. Unnið er 

að upptöku kerfis sem kallast SIS-mat (Supports Intensity Scale) eða „Mat á 

stuðningsþörf“. Þar er notast við jákvæða nálgun sem tekur mið að þörfum 

einstaklingsins.  

Fyrstu lögin um alþýðutryggingar tóku gildi 1936. Með þeim var heildstæðu kerfi 

komið á. Lög nr. 18/1936 um fávitahæli mótuðu þá löggjöf sem er við lýði í dag í 

málefnum fatlaðra. Árið 1992 kom fram nýr skilningur á fötlun í lögum um 

málefni fatlaðra nr. 59/1992 og eru réttindi fatlaðs fólks nákvæmlega skilgreind í 

þeim. Þar kemur fram að fatlaðir einstaklingar eiga kost á búsetu í samræmi við 

þarfir og óskir. Fatlaðir einstaklingar eiga rétt á aðstoð í sjálfstæðri búsetu í formi 

félagslegrar heimaþjónustu og frekari liðveislu. Þjónustan fer eftir mati á 

þjónustuþörf og er einstaklingsbundin.  

Mannréttindi tengjast fræðilegum grunni fötlunarfræðinnar og eru ofar öllum 

öðrum réttindum. Fatlaðir einstaklingar þurfa oft að glíma við verri lífsgæði, 

einangrun eða mismunun. Jákvæð mannréttindi vernda rétt allra manna og reyna 

þau mest á réttindi fatlaðra einstaklinga og að þeir fái að taka sínar eigin 

ákvarðanir. 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra mun veita fötluðum 

einstaklingum aukin réttindi og frelsi. Mun hann hafa jákvæð áhrif á meðferð og 

aðbúnað sem snertir fatlaða einstaklinga. Með honum er jafnrétti tryggt, komið í 

veg fyrir mismunun, hindranir í aðgengi og það sem mestu máli skiptir hér, 

áhersla á rétt til sjálfstæðrar búsetu ásamt rétti til fullnægjandi lífsgæða. 

Í stefnuskrá Landssamtakanna Þroskahjálp kemur fram að gæta skuli að jafnrétti 

til búsetu fatlaðra en Landssamtökin Þroskahjálp telja samt að langt sé í land þar 

til að fatlaðir einstaklingar njóti sömu réttinda og aðrir.  



 

26 
 

4 Rannsóknin 

Kafli þessi fjallar um markmið rannsóknarinnar, aðferð, þátttakendur, gagnaöflun 

og greiningu og þá siðferðilegu þætti sem snúa að rannsókninni. 

 

4.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða og leggja mat á þarfir fatlaðra einstaklinga 

á biðlista eftir búsetuþjónustu í Fjallabyggð, fá sýn yfir hvaða búsetuúrræði henta 

þeim, hvernig staðan í búsetumálum þeirra er í dag og hverjar væntingar þeirra eru 

um framtíðina. Ástæðan fyrir vali á viðfangsefninu er að rannsakendur hafa lengi 

haft áhyggjur af búsetuúrræðum fatlaðra einstaklinga í heimabyggð sinni. 

Rannsakendur nálgast efnið út frá starfi sínu en þeir hafa starfað í málefnum 

fatlaðra í rúm þrjú ár. Búsetumöguleikar hafa verið af skornum skammti þar sem 

erfitt hefur verið að fá húsnæði í Fjallabyggð. Fáar fasteignir eru til sölu á 

fasteignamarkaði og lítið sem ekkert húsnæði hefur verið byggt á síðustu árum. 

Rannsakendur leitast við að skoða hver raunveruleg þörf er og hvernig hún er 

samansett með tilliti til búsetuleiða. Í upphafi var rannsóknarspurningin: Hvernig 

er búsetumálum fatlaðra háttað í Fjallabyggð? Við vinnu verkefnisins hefur 

rannsóknarspurningin þróast á þann veg að nú er spurt: Hverjar eru búsetuþarfir 

fatlaðra einstaklinga á biðlista eftir búsetuþjónustu í Fjallabyggð? Í kjölfar þeirrar 

spurningar eru settar þrjár undirspurningar og út frá þeim er lagt mat á stöðu 

einstaklingsins:   

 Hvernig upplifir viðkomandi einstaklingur núverandi búsetu sína? 

 Hverjar eru væntingar einstaklingsins um ný búsetuúrræði?  

 Hvaða möguleikar eru fyrir viðkomandi einstakling til búsetu í 

Fjallabyggð? 

Leitað verður svara við rannsóknarspurningunum hér að ofan með það fyrir 

augum að efla vitund samfélagsins um þá þjónustu sem í boði er fyrir fatlaða 

einstaklinga í Fjallabyggð.  
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4.2  Rannsóknaraðferð 

Til að finna sjónarhorn á veruleikann eru gerðar rannsóknir og til þess er hægt að 

fara ýmsar leiðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative reserch). 

Eigindleg rannsóknaraðferð leitar eftir eða skoðar upplifun einstaklingsins, 

hvernig hann túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Þar er rannsakandinn þátttakandi 

og reynir að öðlast skilning á því sem hann er að skoða (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Rannsakandinn lítur á fólk og aðstæður í heildrænu samhengi. Hann setur til 

hliðar eigin skoðanir og lítur á öll sjónarmið sem jafn mikilvæg. 

Rannsóknargögnin eru lýsandi og er rannsakandinn sjálfur aðal rannsóknartækið 

og leggur hann áherslu á ferlið, merkinguna og skilning sinn á viðfangsefninu. 

Markmið rannsakandans er að leita eftir upplifun eða skilningi annarra á 

veröldinni. Rannsakandi safnar fyrst gögnum og setur svo fram kenningar. 

Útkoman ræðst ekki af tölulegum samanburði heldur af hugtökum og að greina 

þemu sem lýsa því sem er sameiginlegt. Eigindlegar aðferðir hafa mikið verið 

notaðar í rannsóknum á jaðar- og minnihlutahópum og eru heppilegri til að finna 

einstaklingsbundið mynstur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Við gagnaöflun var notast við viðtöl og tilviksathuganir (case study).  

Tilviksathuganir fela í sér athugun á sérstökum hópi eða einstaklingi þar sem 

einblínt er á ákveðna þætti. Sú aðferð gerir rannsakanda kleift að skoða ákveðin 

viðfangsefni ítarlega út frá ólíkum forsendum og kryfja ákveðin grunnfyrirbæri til 

mergjar (Rannveig Traustadóttir, 2003b). Rannsakendur notuðu óstöðluð viðtöl 

sem fela í sér samræður þar sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakenda og rætt 

var við viðmælendur á jafnréttisgrundvelli. Fjallað var um atburði, tilfinningar, 

hugrenningar, vonir, væntingar, hegðun, skynjun og annað sem skipti þátttakendur 

máli. Rannsakendur og þátttakendur þurfa að vera opnir hver fyrir öðrum, 

viðurkenna og virða sjónarhorn hvers annars Rannsakendur reyndu að stuðla að 

aukinni færni þátttakenda til að tjá sig með virðingu, traustri tengslamyndun og að 

hafa samræðurnar á jafnréttisgrundvelli með einlægni og heiðarleika í fyrirrúmi 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 
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Vettvangsnótur voru unnar í viðtölunum af hvorum rannsakanda fyrir sig og strax 

að loknum viðtölum var unnið úr þeim. Viðtölin voru á þann hátt kóðuð og þemu 

fundin sem mátuð voru við rannsóknarspurninguna. Þetta var gert til að fá 

áreiðanlegri gögn með skýrari sýn. Það fer eftir því frá hvaða sjónarhorni 

eigindleg aðferð er unnin hvert réttmæti hennar er. Þegar gengið er út frá því að 

rannsakandinn sé þátttakandi í að skapa rannsóknargögnin er ekki auðvelt að 

skilgreina réttmæti rannsóknarinnar en lögð er áhersla á trúverðuleika og 

nákvæmni rannsóknargagna (Helga Jónsdóttir, 2003). Þeir sem nota eigindlega 

rannsóknaraðferð bera sérstaka ábyrgð því lesandi verður að treysta því að 

rannsakandinn hafi fundið það mikilvægasta í gögnunum og skili því á 

trúverðugan hátt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Annað sjónarhorn á réttmæti 

rannsókna er hversu vel niðurstöður leiða til að bæta aðstæður fólks en sjónarhorn 

atferlishyggjunnar segir að ekkert eitt sjónarhorn sé réttara en annað og því séu 

ekki til viðmið til að meta réttmæti (Helga Jónsdóttir, 2003). 

 

4.3 Framkvæmd 

4.3.1  Þátttakendur 

Í þessari rannsókn var ætlunin að taka viðtöl við níu fatlaða einstaklinga á biðlista 

eftir búsetuþjónustu í Fjallabyggð. Af þessum níu einstaklingum náðu 

rannsakendur að taka viðtöl við fimm. Ástæðan fyrir því er sú að hinir fjórir voru 

fjarverandi þegar rannsakendur reyndu að ná til þeirra. Tveir þátttakandanna búa í 

sjálfstæðri búsetu með þjónustu í formi frekari liðveislu. Þrír þátttakendur búa í 

foreldrahúsum. Þátttakendurnir eru á aldrinum 25-50 ára, þrjár konur og tveir 

karlar og eru metnir í þjónustuflokki eitt til þrjú samkvæmt „sjö flokka kerfi“ 

félagsmálaráðuneytisins. Þrír þátttakendur eru í vinnu og þrír þátttakendur hafa 

lokið námi á starfsbraut í framhaldsskóla. Vegna trúnaðar við þátttakandur verða 

engar persónulegar upplýsingar birtar í verkefninu. 

 4.3.2  Gagnaöflun  

Eins og áður hefur verið sagt fór rannsóknin fram í sveitafélaginu Fjallabyggð og 

voru þátttakendur valdir með hentugleikaúrtaki af biðlista eftir búsetuþjónustu. 

Rannsakendurnir ákváðu að nota óstöðluð viðtöl með fyrirfram ákveðnu 

umræðuefni þar sem viðtalinu var leyft að þróast. Viðtalsrammi sem rannsakendur 
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útbjuggu var þannig úr garði gerður að spurningar hans snéru að athöfnum 

daglegs lífs og félagslegri þátttöku. Rannsakendur þurftu að stýra viðtalinu með 

það fyrir augum að umræðan færi ekki of langt út fyrir rammann. Áætlaður tími 

hvers viðtals var klukkutími en raunin varð að viðtölin tók aðeins lengri tíma þar 

sem þátttakendur höfðu frá svo miklu að segja um viðfangsefnið. Rannsakendur 

notuðust ekki við segulbandstæki í viðtölunum, því þeir töldu að þátttakendur 

finndu síður til öryggis ef viðtölin yrðu tekin upp og það mundi leiða til þess að 

þær upplýsingar sem fram kæmu í viðtölunum yrðu ekki eins miklar og einlægar 

fyrir vikið. 

Rannsakendurnir hittu þátttakendur á þeim stað sem þeir kusu. Í öllum tilfellum 

nema einu varð heimili þeirra fyrir valinu. Í því tilviki sem þátttakandi kaus ekki 

að hitta rannsakendur á heimili sínu var notast við fundarherbergi í opinberri 

stofnun. Rannsakendur gáfu þátttakendum kost á að velja hvort þeir vildu hafa 

einhvern með sér í viðtalinu. Í fjórum af fimm viðtölum völdu þeir að hafa 

foreldra sína með. Rannsakendur ákváðu að vera tveir saman að taka viðtölin 

vegna þess að viðtölin voru ekki hljóðrituð og því þurfti annar rannsakandinn að 

stjórna viðtalinu og skrifa vettvangsnótur og hinn rannsakandinn skrifaði  

ítarlegri vettvangsnótur. Með þessu leituðust rannsakendur við að fá sem 

áreiðanlegustu gögn án upptöku. Rannsakendur töldu það styrk fyrir þátttakendur 

að hafa aðstandanda eða vin með sér í viðtalinu þar sem rannsakendur voru tveir 

og þátttakandi gæti upplifað það sem ójafnvægi eða ógnun. Miklu máli skipti að 

þátttakendur finndu fyrir öryggi og töldu rannsakendur að með þessu fengjust 

áræðanlegri gögn og um leið sköpuðust góðar aðstæður.    

 

Í öllum tilfellum hófu rannsakendur viðtölin með almennu spjalli um daginn og 

veginn til að skapa þægilegt andrúmsloft. Rannsakendur lögðu sig fram um að 

hlusta vel á hvað þátttakandinn hafði að segja í viðtalinu, að ná góðu 

augnsambandi við þátttakendur og gefa frá sér merki um skilning með 

líkamstjáningu (Bolton, R 1979).  

Rannsakendur skrifuðu báðir niður vettvangsnótur og ætla má að sá rannsakandi 

sem ekki stjórnaði viðtalinu hafi náð ítarlegri vettvangsnótum því sá rannsakandi 

sem stjórnaði viðtalinu þurfti að halda augnsambandi og veita þátttakandanum 

meiri athygli.    
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4.3.3 Greining  

Greining gagna felur í sér að vinna úr gögnunum, flokka niður í einingar, leita að 

ákveðnu mynstri, skipuleggja og sjá hvað er mikilvægt og hvernig best sé að 

vinna úr. Greiningin getur farið fram samhliða gagnasöfnun og er það í takt við 

það vinnulag sem rannsakendur þessarar rannsóknar beittu. Rannsóknaraðferðin 

fólst í því að rannsakendur skráðu hvor fyrir sig niður vettvangsnótur í viðtölunum 

og eftir það unnu þeir úr gögnunum, greindu þau og báru saman. Það var gert til 

þess að fá áræðanlegri upplýsingar úr viðtölunum. Við gagnagreiningu komu í ljós 

þemu um athafnir daglegs lífs og félaglega þátttöku. Rannsakendur gáfu 

þemunum stig út frá svörum þátttakenda. Athafnir sem þeir geta sjálfir gefur 0 

stig, athafnir sem þeir þurfa hvatningu til 1 stig og þær athafnir sem þeir þurfa 

aðstoð við gefur 2 stig. Til að geta sýnt heildarmynd af þeim þáttum sem 

þátttakendur gátu eða þurftu hvatningu og aðstoð við, útbjuggu rannsakendur 

töflur. Í lokin mátuðu rannsakendur niðurstöður rannsóknarinnar inn í 

greiningarlíkan sem þeir útbjuggu. 

Til að geta skilgreint niðurstöður rannsakenda út frá þátttakendum voru svör 

þeirra metin inní greiningarlíkan. Greiningarlíkanið varð til þegar rannsakendur 

horfðu til rannsóknarspurninga rannsóknarinnar og höfðu til hliðsjónar við 

greiningu og til þess að gera sér betur grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Með því móti fengu rannsakendur betri yfirsýn yfir þarfir, væntingar og viðhorf 

þátttakenda. Nánari skýring á notkun greiningarlíkansins má sjá í 

umræðukaflanum hér á eftir. 

Mynd 1. Greiningarlíkan 

 

 

Þátttakandi

Upplifun

Þarfir Væntingar

Möguleikar
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4.3.4 Siðferðileg álitamál 

Margs þarf að gæta við gerð rannsóknar eins og þessarar. Taka þarf tillit til 

tilfinninga og viðhorfs þátttakenda. Viðhorf til rannsókna hefur breyst mikið á 

síðustu árum, sérstaklega þegar þátttakendur rannsókna eru fatlaðir. Í dag taka 

fatlaðir meiri þátt í rannsóknum en áður fyrr en þá voru aðstandendur eða 

þjónustuaðilar fatlaðra einstaklinga spurðir út í líf þeirra, jafnvel um mjög 

viðkvæm mál sem varðaði einkalíf hins fatlaða. Á síðustu árum hefur þetta breyst 

og tekið er meira tillit til valdeflingu, sjálfsákvörðunarréttar og sjálfstæðis 

þátttakenda (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).   

Rannsóknin snýst um að finna út þarfir einstaklinga varðandi búsetuþjónustu. 

Viðfangsefnið getur verið viðkvæmt og telja rannsakendur það vera vandmeðfarið 

og brýnt sé að sýna nærgætni svo það skaði á engan hátt. Leitast er við að greina 

það sem er réttast, sýna auðmýkt gagnvart rannsóknarefninu og reyna að fremsta 

megni að láta gott af því leiða. Kveðið er á um virðingu fyrir manneskjunni og 

sjálfstæði hennar í siðferði rannsókna. Hver manneskja myndar sér sjálf skoðanir 

á því hvernig aðrir eiga að koma fram við hana (Sigurður Kristinsson, 2003).   

Í upphafi viðtals voru þátttakendur upplýstir um tilgang rannsóknarinnar á 

einfaldan og nærgætinn hátt og skrifuðu þeir undir samþykki sitt. Með því 

samþykktu þeir að svör þeirra yrðu notuð í þetta verkefni og um leið samþykktu 

rannsakendur að fyllsta trúnaðar yrði gætt. Siðareglur félagsvísindalegra 

rannsókna kveða á um skriflegt samþykki og að á skjalinu sé bent á hvert 

viðfangsefni rannsóknarinnar sé og hvernig niðurstöður rannsóknarinnar verði 

notaðar. Friðhelgi þátttakenda skal virt að fullu og þátttakendur geta hætt þátttöku 

ef þeir kjósa (Bogdan og Biklen, 1992). Rannsakandi skal umfram allt forðast að 

valda skaða samkvæmt skaðleysisreglu og skal rannsakandi ganga úr skugga um 

að áhættan sé viðunandi og ávinningur nægilegur gagnvart þátttakendum til að 

hægt sé að réttlæta hana (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Við þessa rannsókn höfðu rannsakendur í huga, valdeflingu þátttakenda og 

virðingu fyrir stöðu þeirra og skoðunum. Leitast er við að láta skoðun þátttakenda 

koma fram og þurftu því rannsakendur að gæta sín á að vera ekki leiðandi í 

spurningum og leita skilnings þátttakenda en ekki fylgdarmanna þeirra. Töldu 
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rannsakendur að með þeirri úrvinnslu yrði meiri ávinningur af rannsókninni og að 

aðstandendur þátttakenda höfðu minnst truflandi áhrif.  

Tengsl rannsakanda við viðfangsefni rannsóknarinnar er að þeir starfa við málefni 

fatlaðra í Fjallabyggð og því verða þeir að vera viðbúnir því að svör þátttakenda 

gætu litast af störfum þeirra. Rannsakendur reyna að segja rétt og satt frá í 

niðurstöðum rannsóknarinnar en eru jafnfram meðvitaðir um þá hættu að 

þátttakendur gætu hafa svarað því sem þeir héldu að rannsakendur vildu heyra í 

ljósi tengsla rannsakenda við málefni fatlaðra.  

Rannsakendur vonast til að rannsóknin komi af stað umræðu um búsetumál 

fatlaðra í Fjallabyggð. Velgerðarregla í siðferði rannsókna kveður á um skyldu 

rannsakenda til að velja þær leiðir sem bera minnsta fórnarkostnaðinn til að láta 

sem best að sér leiða og skyldu rannsakenda til að stuðla að því að rannsókn þeirra 

verði til hagsbóta fyrir mannkynið þegar upp er staðið (Sigurður Kristinsson, 

2003). 

 

4.4  Samantekt 

Í þessum kafla höfum við fjallað um markmið rannsóknarinnar sem felur í sér að 

skoða búsetuþarfir fatlaðra einstaklinga á biðlista eftir búsetuúrræðum í 

Fjallabyggð. Út frá markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum 

veltum við fyrir okkur hvernig einstaklingurinn upplifir núverandi búsetu sína, 

hverjar væntingar hans séu og hvaða möguleikar eru á búsetuúrræðum í 

Fjallabyggð. Tilgangurinn er að leita svara og efla vitund um þá þjónustu sem í 

boði er og kalla fram upplýsingar sem nýst geta til úrbóta. Til þess að rannsaka 

þetta var notuð eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative reserch). Sú 

rannsóknaraðferð leitar eftir upplifun þátttakenda, hvernig þeir túlka umhverfi sitt 

og aðstæður.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm talsins, þrjár konur og tveir karlar á 

aldrinum 25-50 ára. Þeir voru valdir af biðlista eftir búsetuþjónustu í Fjallabyggð 

með hentugleikaúrtaki. Tveir þeirra búa sjálfstæðri búsetu með þjónustu og þrír 

búa í foreldrahúsum. Rannsakendur hittu þátttakendurna þar sem þátttakendur 

kusu sjálfir og buðu þeim að hafa með sér stuðningsaðila í viðtölin sér til halds og 
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trausts. Rannsakendur beittu virkri hlustun og viðtölin voru ekki hljóðrituð. Stuðst 

var við óstöðluð viðtöl með ákveðnu umræðuefni og rannsakendur unnu 

vettvangsnótur í viðtölunum. Síðan voru viðtölin kóðuð, þau greind í þemu og sett 

upp í töflur. Rannsakendur settu niðurstöður inn í greiningarlíkan sem þeir 

útbjuggu og notuðu til að meta þarfir þátttakenda.  

Þátttakendur skrifuðu undir samþykki um að taka þátt í rannsókninni og að 

rannsakendur mættu nota svör þeirra. Þar kom einnig fram að trúnaður gagnvart 

þeim yrði virtur. Rannsakendur höfðu í huga valdeflingu og virðingu við 

þátttakendur  meðan á rannsókninni stóð. 

Rannsakendur reyna að segja satt og rétt frá og um leið og þeir gera sér grein fyrir 

að svör þátttakenda gætu hafa litast af því að rannsakendur starfa í málefnum 

fatlaðra í Fjallabyggð og því gætu þátttakendur hafa svarað spurningunum á þann 

hátt sem þeir töldu að rannsakendur vildu heyra. 
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5 Niðurstöður 

Í kaflanum eru niðurstöður kynntar. Niðurstöðurnar voru unnar úr vettvangsnótum 

og eru mat þátttakenda á eigin færni til athafna daglegs lífs og félagslegrar 

þátttöku. Niðurstöður viðtala við þátttakendur voru greindar í tvö meginþemu sem 

skiptast síðan niður í fimm undirþemu. Svör þátttakenda voru sett upp í töflur. Því 

næst eru niðurstöður fyrir hvern þátttakenda fyrir sig skoðaðar og sýn hans á 

upplifun, væntingar og möguleikar á búsetu sett fram.  

 

 5.1  Athafnir daglegs lífs 

Byggt er á svörum þátttakenda í niðurstöðum rannsóknarinnar. Við úrvinnslu 

niðurstaðna höfðu rannsakendur í huga að valda þátttakendum sem minnstum 

skaða með þeim hætti að ekki sé hægt að bera kennsl á þá. 

Meginþemanu „athafnir daglegs lífs“ er skipt niður í fimm undirþemu og verður 

nánar fjallað um hvert þeirra hér á eftir. Rannsakendur sundurliðuðu svör 

þátttakendanna í töflu 1 til að fá betri heildarmynd yfir niðurstöðurnar. 

Í viðtalsramma rannsóknarinnar voru nokkrar spurningar sem ætlað var að greina 

hæfni þátttakenda til athafna daglegs lífs. Svör þátttakenda hjálpuðu 

rannsakendum að meta hvaða búsetuþjónusta er æskileg fyrir hvern og einn. 

Þátttakendur lögðu sjálfir mat á eigin hæfni til athafna daglegs lífs.   

Eftirtalin fimm undirþemu voru greind út frá athöfnum daglegs lífs: Þrif, þvottur, 

matur, innkaup og fjármál. Rannsakendur gáfu þemunum stig eftir svörum 

þátttakenda. Þeir fengu 0 stig fyrir athafnir sem þeir geta sjálfir, 1 stig fyrir 

athafnir sem þeir þurfa hvatningu við og 2 stig fyrir athafnir sem þeir þurfa aðstoð 

við. 

 Þema 1 –þrif: Þurrka af, þrífa húsgögn, moppa gólf, ryksuga, þvo gólf, þrífa 

skápa og þrífa bað og salerni.  

Þema 2- þvottur: Setja í þvottavél, setja í þurrkara, flokka þvott, brjóta saman 

þvott, strauja og ganga frá þvotti. 
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Þema 3- matur: Ákveða hvað skal vera í matinn, undirbúa og elda einfaldar 

máltíðir, leggja á borð, ganga frá, geta séð um uppþvott, geta metið næringu og 

hollustu matar og gera innkaupalista. 

Þema 4- innkaup: Kaupa mat, geta valið hvaða matvörur eru næringarríkar, kaupa 

föt og aðrar nauðsynjar, kaupa húsgögn og raftæki og geta keypt inn á 

hagkvæman hátt. 

Þema 5- fjármál: Sjá um dagleg fjármál, nýta bankaþjónustu, greiða reikninga, 

hafa reiðu á tekjum og útgjöldum, skipuleggja fjármál, geta metið þörfina fyrir 

innkaup á ýmsum varningi og haft stjórn á peningaeyðslu. 

 

Tafla 1. Aðstoð við athafnir daglegs lífs 

Þátttakandi Þrif Þvottur Matur Innkaup Fjármál Samtals 

1 0 1 1 1 1 4 

2  0 1 0 0 0 1 

3 1 1 2 1 1 6 

4 1 1 1 2 2 7 

5 0 0 1 1 1 3 

Samtals 2 4 5 5 5 21 

 

Í töflu 1 er meginþemanu „athafnir daglegs lífs“ skipt niður í fimm undirþemu. 

Taflan sýnir mat þátttakenda á eigin hæfni til athafna daglegs lífs. 0 merkir er 

fullfær um, 1 merkir þarf hvatningu við og 2 merkir þarf aðstoð við.    

 

Tafla 1 sýnir að þátttakendur 1, 2 og 5 meta eigin færni til að sjá um það sem 

viðkemur þrifum góða, en þátttakendur 3 og 4 meta að þeir þurfi hvatningu við 

þau störf. Þátttakendur 1, 2, 3 og 4 meta þörf fyrir hvatningu til að geta séð um 

þvott, en þátttakandi 5 er sá eini sem metur sig færan um það. Hvað viðkemur 

mat, meta þátttakendur 1, 4 og 5 að þeir þurfi hvatningu, þátttakandi 3 metur sig 

þurfa aðstoð og þátttakandi 2 metur sig fullfæran um þau störf. Við innkaup og 

fjármál metur þátttakandi 4 að hann þurfi aðstoð, þátttakendur 1, 3 og 5 hvatningu 

og þátttakandi 2 telur sig fullfæran um að sjá um innkaup og fjármál.   
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5.2 Félagsleg þátttaka 

Annað meginþema í niðurstöðunum snýr að „félagslegri þátttöku“ þátttakenda. 

Rannsakendur greindu færni þátttakenda til félagslegrar þátttöku í fimm 

undirþemu: Samskipti, félagslíf, lestur, hreyfingu og heilsurækt. Út frá mati 

þátttakanda voru þemun sett upp í töflu og þeim gefin stig. Góð færni 

þátttakandans til félagslegrar þátttöku gefur 0 stig, hvatning gefur 1 stig og aðstoð 

við félagslega þátttöku gefur 2 stig. 

Þema 1- samskipti þátttakandans við aðra samfélagsþegna í félagslegri þátttöku. 

Þema 2- félagslíf þátttakandans, til dæmis bíó og samkomur.  

Þema 3- aðstoð við lestur tímarita, bóka eða notkun samskiptavefjar. 

Þema 4- félagsskapur í daglegri hreyfingu.  

Þema 5- heilsurækt þátttakandans með vinum. 

 

  Tafla 2. Færni til félagslegrar þátttöku 

Þátttakandi Samsk. Félagslíf Lestur Hreyfing Heilsurækt Samtals 

1 1 0 0 0 0 1 

2 1 1 0 1 1 4 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

Samtals 2 1 0 1 1 5 

 

Í töflu 2 er meginþemanu „félagsleg þátttaka“ skipt í fimm undirþemu. Taflan 

sýnir mat þátttakenda á eigin hæfni til félagslegrar þátttöku. 0 merkir eru fullfærir 

um, 1 merkir þurfa hvatningu við og 2 merkir þurfa aðstoð við. 

 

Tafla 2 sýnir að þátttakendur 1 og 2 meta að þeir þurfi hvatningu til almennra 

samskipta við aðra samfélagsþegna. Taflan sýnir að þátttakandi 2 er sá eini sem 

metur sig þurfa hvatningu til félagslífs. Enginn af þátttakendum meta sig þurfa 

aðstoð við lestur og þátttakandi 2 er sá eini sem metur þörf fyrir hvatningu til 

hreyfingar og heilsurækt. Taflan sýnir að þátttakendur 1, 3, 4 og 5 meta færni sína 

til félagslegrar þátttöku góða.  
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 5.3 Þátttakendur 

Í þessum kafla verður mat hvers þátttanda á eigin færni, gert skil. Mat 

þátttakandans er greint með hliðsjón af rannsóknarspurningunni og 

undirspurningum sem snúa að viðhorfi þátttakenda til þeirrar búsetu sem hann býr 

við í dag og hverjar væntingar hans eru til framtíðar. 

Hér munu rannsakendur einnig gera grein fyrir niðurstöðum hvers þátttakanda 

fyrir sig út frá vettvangsnótum sem unnar voru í viðtölum og við úrvinnslu gagna.  

5.3.1 Þátttakandi 1  

Samkvæmt töflu 1 metur þátttakandi 1 að hann þurfi hvatningu í þeim þemum 

sem varða athafnir daglegs lífs. Þátttakandi metur að með hvatningu geti hann 

sinnt þrifum sem fela í sér að þurrka af, þrífa húsgögn, ryksuga og þrífa gólf, bað 

og salerni. Þátttakandi metur að hann geti með hvatningu séð um þvott, að hann 

geti ákveðið með aðstoð hvað hann hefur í matinn, undirbúið og eldað einfaldar 

máltíðir, ásamt því að hann metur sig geta sinnt öllum þeim verkum sem fram fara 

í eldhúsi með hvatningu. Varðandi innkaup telur þátttakandi að hann geti með 

hvatningu sinnt innkaupum, valið þær matvörur sem eru næringarríkar, keypt föt 

og aðrar nauðsynjar og keypt inn á hagkvæman hátt. Þátttakandi metur sig geta 

með hvatningu sinnt fjármálum og haft stjórn á innkomu og útgjöldum.  

Mat þátttakanda á félagslegri þátttöku sinni er að hann þarf hvatningu til 

samskipta við aðra í samfélaginu. Samkvæmt eigin mati þarf hann enga aðstoð í 

öðrum þemu sem viðkoma félagslegri þátttöku.  

Samkvæmt vettvangsnótum rannsakenda kemur fram að þátttakandi líður vel í 

þeirri búsetu sem hann býr við í dag, en er hins vegar óöruggur um framtíð sína 

þegar foreldrarnir munu hverfa á braut. Hann bíður eftir að komast í sjálfstæða 

búsetu með þjónustu. Samkvæmt vettvangsnótum vonast þátttakandi til að hann 

geti fengið þá þjónustu sem hann metur sig þurfa sem er að hans sögn stuðningur 

sem hann getur leitað eftir þegar hann þarfnast hans. Við úrvinnslu vettvangsnótna 

kemur fram að upplifun þátttakandans á búsetuþjónustu frá félagsþjónustunni er 

ekki góð, því hann bíður eftir aðgerðum félagsþjónustunnar til að eiga möguleika 

á nýrri búsetu.  
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5.3.2 Þátttakandi 2 

Samkvæmt töflu 1 metur þátttakandi sig ekki þurfa neina aðstoð við athafnir 

daglegs lífs nema við það sem viðkemur þvotti. Hann metur sig þurfa aðstoð við 

að setja í þvottavél og þurrkara, flokka, strauja og ganga frá þvotti. 

Varðandi félagslega þátttöku í töflu 2 metur þátttakandi sig þurfa hvatningu við 

öll þemun nema það sem viðkemur lestri.  

Samkvæmt vettangsnótum telur þátttakandi  sig búa yfir mun meiri getu en hann 

nýtir sér í daglegu lífi og sem snýr að athöfnum daglegs lífs. Hann telur ástæðuna 

vera þá að hann býr í foreldrahúsum og sum heimilisverk þarf hann ekki að gera. Í 

vettvangsnótum kemur fram að honum líður vel í þeirri búsetu sem hann býr við í 

dag, en telur sig ekki vera tilbúinn til að ræða aðra búsetu vegna slakrar 

félagslegrar þátttöku og hefur því ekki skoðun á því hvernig haga ætti 

búsetuþjónustu við sig. 

Upplifun þátttakandans á búsetu fatlaðra er sú að hann segist ekki skilja af hverju 

fatlaðir þurfi alltaf að búa saman, vinna saman og hafa sömu áhugamál. 

Þátttakandinn upplifir sig þurfa að búa í sérmerktum þjónustukjörnum ef hann 

flytur í nýja búsetu. 

5.3.3 Þátttakandi 3 

Samkvæmt töflu 1 metur þátttakandi sig þurfa hvatningu við þrif, þvott, innkaup 

og fjármál. Jafnframt metur hann sig þurfa aðstoð við það sem viðkemur mat, það 

er að ákveða hvað hann hefur í matinn, að undirbúa og elda einfaldar máltíðir, 

leggja á borð, ganga frá, sjá um uppþvott, meta næringu og hollustu matar, ásamt 

því að gera innkaupalista.  

Samkvæmt töflu 2 metur þátttakandi sig ekki þurfa neina hvatningu né aðstoð við 

félagslega þátttöku. Samkvæmt vettvangsnótum lagði þátttakandi áherslu á að 

hann ætti ekki í erfiðleikum við félagsleg tengsl, ætti marga vini og metur sig 

stuðla að góðum lífsvenjum.  

Í vettvangsnótum koma einnig fram skoðanir þátttakandans á nýrri búsetu, en 

hann hefur opnað augun fyrir þeim möguleika að flytja úr foreldrahúsum. 

Þátttakandi hefur ákveðnar skoðanir á þeirri þjónustu sem hann óskar eftir í nýrri 

búsetu. Upplifun þátttakandans varðandi búsetu er að hann er tilbúinn til að hugsa 
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um alla þá möguleika sem koma til greina í nýrri búsetu, þrátt fyrir að hann hefur 

sínar skoðanir á þeim eins og komið hefur fram hér að framan. 

5.3.4 Þátttakandi 4 

Samkvæmt töflu 1 metur þátttakandi sig þurfa hvatningu við þrif, þvott og mat. 

Þátttakandi metur sig þurfa aðstoð við þá þætti sem varða innkaup, við kaup á 

matvörum, fatnaði og öðrum nauðsynjum og jafnframt metur hann sig þurfa 

aðstoð við að greiða reikninga, hafa reiður á tekjum og útgjöldum.  

Samkvæmt töflu 2 metur þátttakandi sig ekki þurfa neina hvatningu né aðstoð við 

félagslega þátttöku. 

Í vettvangsnótum kemur fram að þátttakandi býr í sjálfstæðri búsetu með þjónustu 

í formi frekari liðveislu sem hvetur hann og aðstoðar við athafnir daglegs lífs, svo 

hann geti búið sjálfstætt. Þátttakandinn tekur fram að hann er ánægður í þeirri 

búsetu sem hann býr við í dag og við þá þjónustu sem hann fær.   

5.3.5 Þátttakandi 5 

Þátttakandi metur sig samkæmt töflu 1 færan um að sjá um þrif og þvott, en metur 

sig þurfa hvatningu við undirbúning og eldun einfaldra máltíða, frágang og 

uppvask, ásamt því að gera innkaupalista og meta næringu og hollustu matar. 

Einnig metur hann sig þurfa hvatningu við innkaup á matvörum og öðrum 

nauðsynjun og að gera hagkvæm innkaup. Þátttakandi metur sig einnig þurfa 

aðstoð við dagleg fjármál, til að hafa reiður á tekjum og útgjöldum, skipuleggja 

fjármál og greiða reikninga.  

Varðandi félagslega þátttöku í töflu 2 metur þátttakandi sig ekki þurfa hvatningu 

né aðstoð.  

Samkvæmt vettvangsnótum leggur þátttakandi mikið upp úr góðri heilsu og 

vonast til að hann muni halda henni sem lengst, því með góðri heilsu metur hann 

sig geta búið sjálfstætt með þjónustu og „blómstrað“ eins og hann orðaði það. 

Einnig kemur fram að hann vill engu breyta varðandi búsetu sína.  
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5.4 Niðurstöður undirspurninga 

Hér verður gert grein fyrir niðurstöðum undirspurninga rannsóknarinnar.  

Niðurstöður voru unnar út frá vettvangsnótum.  

5.4.1 Hvernig upplifa þjónustunotendur búsetu sína? 

Í vettvangsnótum kemur fram að allir þátttakendur eru sáttir við núverandi búsetu 

sína. Hjá tveimur þeirra kemur fram vilji til að huga að breytingu á búsetu. Það 

kemur fram í vettvangsnótum að hjá þeim tveimur þátttakendum sem búa í 

sjálfstæðri búsetu í dag, að þeir vilja engu breyta og þeim finnst búsetan með 

þeirri þjónustu sem þeir fá í dag vera góð og örugg.  

5.4.2  Hverjar eru væntingar um ný búsetuúrræði? 

Samkvæmt vettvangsnótum hafa tveir af fimm þátttakendum áhuga á nýjum 

búsetuúrræðum. Þeir tveir búa í foreldrahúsum og eru komnir á fullorðinsárin. 

Fram kemur að annar þeirra vill hafa stuðning og að hann geti leitað eftir honum 

þegar hann þarf. Hinn þátttakandinn hefur skoðun á nýrri búsetu með þjónustu 

sem hann telur henta. Þeir eru sammála um að ekki kemur til greina að fá 

stofnanamiðuð búsetuúrræði. 

Einnig kemur fram í vettvangsnótunum að væntingar þriggja þátttakenda eru að 

búseta þeirra haldist óbreytt og einn af þeim gerir sér vonir um að kaupa sér íbúð. 

Fram koma væntingar hjá tveimur þátttakendum um að félagsþjónustan finni 

lausnir varðandi búsetuúrræði fyrir þá í framtíðinni. 

5.4.3  Hvaða möguleikar eru fyrir þátttakendur í búsetu? 

Fjórir þátttakendur meta sig hafa færni til sjálfstæðrar búsetu samkvæmt 

vettvangsnótum. Það kemur fram að færni til athafna daglegs lífs meta þeir meiri 

en þeir nýta sér í daglegu lífi sínu. Möguleikar þeirra þátttakenda sem búa í 

foreldrahúsum til sjálfstæðrar búsetu eru góðir samkvæmt því sem kemur fram í 

vettvangsnótum.   

5.5 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru birtar undir tveimur meginþemum athafnir 

daglegs lífs og félagsleg þátttaka. Þessi meginþemu skiptast hvort um sig í fimm 

undirþemu. Niðurstöður úr undirþemum eru settar fram í töflur og með því móti 

fæst heildarmynd af niðurstöðunum. Eigin mati þátttakenda er gert skil með 
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hliðsjón af rannsóknarspurningu og undirspurningum. Gerð er grein fyrir 

niðurstöðum hvers þátttakanda fyrir sig út frá vettvangsnótum sem unnar voru í 

viðtölum og við úrvinnslu gagna.  

Tafla 1 sýnir að þegar á heildina er litið meta þátttakendur sig þurfa meiri 

hvatningu til athafna daglegs lífs heldur en aðstoð og einnig sýnir tafla 2 að 

þátttakendur meta sig ekki þurfa hvatningu né aðstoð við félagslega þátttöku.    

Upplifun þátttakenda á búsetu sinni er góð, það er að þeir eru sáttir við hana að 

eigin mati. Tveir þeirra eru þó farnir að huga að breytingum á búsetu og geta 

orðað væntingar sínar og þjónustuþörf. Tveir þátttakendur búa sjálfstætt, finna 

fyrir öryggi og vilja engar breytingar. Mat þátttakenda á möguleikum til 

sjálfstæðrar búsetu með þjónustu eru að þeirra mati góðar. 
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6 Umræða og leiðir til úrbóta 

Með niðurstöður rannsóknarinnar að leiðarljósi telja rannsakendur að það þurfi 

sérstaklega að gæta að hugtökum eins og sjálfsákvörðunarrétti, sjálfstæði, 

valdeflingu og virðingu þegar hugað verður að breyttri búsetuþjónustu fyrir 

þátttakendur rannsóknarinnar. Til að geta greint niðurstöður út frá þátttakendum 

voru svör þeirra mátuð inn í greiningarlíkan, sem gerir rannsakendum kleift að fá 

heildarmynd af þörfum, væntingum, upplifun og möguleikum til búsetu hvers 

þátttakanda fyrir sig.  

Með aukinni áherslu á valdeflingu og sjálfsákvörðun telja rannsakendur að 

mikilvægustu mælitækin séu einstaklingarnir sjálfir, hvernig þeir upplifa sjálfan 

sig og á hvaða hátt þeir meta sína eigin þörf. Sú áhersla endurspeglast í 

rannsóknaraðferðinni. Takmarkaður aðgangur að formlegum mælitækjum til að 

meta þörf fyrir búsetu varð til þess að rannsakendur útbjuggu greiningarlíkan og 

skrifuðu niður vettvangsnótur á meðan á viðtalinu stóð. Rannsakendur mátuðu 

síðan svör hvers þátttakanda inn í líkanið með það fyrir augum til að geta skoðað 

niðurstöðurnar í samhengi og fá mynd af þeim stuðningi sem viðkomandi þarf í 

búsetu. Með hugtök, eins og valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt í huga voru 

upplýsingar frá þátttakendum um væntingar, viðhorf og færni, færðar inn í líkanið. 

Hér verður fjallað um mögulegt búsetuform fyrir hvern einstakling fyrir sig út frá 

greiningarlíkaninu. Lagt er mat á hvaða búsetuform hentar hverjum og einum út 

frá þeim niðurstöðum sem fengust úr rannsókninni, vettvangsnótum, 

hugmyndafræðinni svo og lögum og reglugerðum. 
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Mynd 2. Greiningarlíkan þátttakanda 1 

 

 

Mat rannsakenda á mögulegu búsetuformi fyrir þátttakanda 1, út frá 

greiningarlíkaninu og vettvangsnótum er að hann sé fær um að búa sjálfstætt með 

aðstoð og hvatningu í formi heimilishjálpar eða félagslegrar liðveislu. Hann er fær 

um að taka virkan þátt í samfélaginu og vera nær hinu almenna umhverfi. Það er í 

anda hugmynda Bengt Nirje um að færa þurfi búsetuúrræði fatlaðra inn á meðal 

annarra samfélagsþegna í stað þess að einangra þá (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Það er einnig samkvæmt hugmyndum breska félagslega líkansins (Rannveig 

Traustadóttir, 2003b) og kenninga um eðlilegt líf (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

 

 

 

 

 

 

Þátttakandi  1

býr í 
foreldrahúsum. 

Upplifun:

Líður vel heima hjá foreldrum. 
Þátttakandi gerir sér grein fyrir að 

foreldrarnir hverfa á braut einn 
daginn og er því óöruggur um 

framtíðina. 

Þarfir:

Þarf ekki aðstoð við athafnir 
daglegs lífs en þarf öryggi. 

Er í góðum málum í dag, en 
þarf hvatningu svo hann 

einangrist ekki. 

Væntingar:

Vill búa í sjálfstæðri búsetu 
með stuðningi, sem hann getur 
leitað til þegar hann þarfnast. 

. 

Möguleikar:

Metur sig færan til sjálfstæðrar 
búsetu með þjónustu sem hann getur 

leitað til þegar honum hentar
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Mynd 3. Greiningarlíkan þátttakanda 2 

 

 

Mat rannsakenda á mögulegu búsetuformi fyrir þátttakanda 2, út frá 

greiningarlíkaninu og vettvangsnótum er að hann sé fær um sjálfstæða búsetu með 

þjónustu, sem getur verið í formi félagslegrar eða frekari liðveislu og í formi 

dagþjónustu. Hann þarf hvatningu til að koma sér í dagleg verk, en hefur þá færni 

sem til þarf til athafna daglegs lífs. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að hann er 

áberandi slakur í félagslegri þátttöku. Í breska félagslega líkaninu segir að 

félagslegir þættir skipti mestu máli (Rannveig Traustadóttir, 2003b) og segja má 

að í þessu tilfelli sé það rétt því hann metur sig, vegna slakrar félagslegrar 

þátttöku, ekki tilbúinn í sjálfstæða búsetu. Umhverfið þarf að vinna með 

einstaklingnum svo hann geti nýtt sér önnur búsetuúrræði en þau sem hann býr 

við í dag og rannsakendur telja að með því að búa utan foreldrahúsa muni 

félagslegir þættir, sjálfræði og valdefling styrkjast.  

 

 

 

 

Þátttakandi  2

býr í 
foreldrahúsum. 

Upplifun:

Líður vel heima, upplifir 
öryggi.

Þarfir:

Þarf ekki aðstoð við athafnir 
daglegs lífs, en þarf  hvatningu 

til að koma sér að verkum. 

Er mikið einangraður, 
félagsleg staða er ekki sterk. 

Væntingar:

Engar væntingar eru hjá 
þátttakandanum eins og staðan 

er í dag. 

Möguleikar:

Þátttakandi metur sig 
ekki færan í aðra búsetu.
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Mynd 4. Greiningarlíkan þátttakanda 3 

 

 

Mat rannsakenda á mögulegu búsetuformi fyrir þátttakanda 3, út frá 

greiningarlíkaninu og vettvangsnótum, er sjálfstæð búseta með mikilli þjónustu og 

hvatningu í formi heimilishjálpar, frekari eða félagslegri liðsveislu og 

dagþjónustu. Þátttakandi er farinn að huga að öðrum búsetuúrræðum en hann býr 

við í dag og því er ný hugmyndafræði fötlunar, kenningar um eðilegt líf og 

gæðaþjónusta þau atriði sem líta þarf til þegar hugað verður að nýrri búsetu fyrir 

hann. Þjónustan þarf að vera einstaklingsbundin svo hann geti lifað sambærilegu 

lífi og aðrir í samfélaginu, við öryggi og vellíðan.  

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakandi  3

býr í 
foreldrahúsum. 

Upplifun:

Líður vel heima og finnur til 
öryggis.

Þarfir:

Þarf aðstoð við athafnir 
daglegs lífs.

Er virkur í félagslega.  

Væntingar:

Augu þátttakandans eru að opnast 
fyrir sjálfstæðri búsetu með þeirri 

aðstoð sem til þarf. 

Möguleikar:

Þátttakandi metur sig geta flutt í 
nýja búsetu með aðstoð. 
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Mynd 5. Greiningarlíkan þátttakanda 4 

 

Mat rannsakanda á búsetuformi fyrir þátttakanda 4, út frá greiningarlíkaninu og 

vettvangsnótum, er að hann býr við góð búsetuskilyrði. Hann fær þá aðstoð sem 

hann þarf til sjálfstæðrar búsetu en efla þarf þátttakandann enn frekar til athafna 

daglegs lífs svo hann öðlist meiri færni og valdeflingu. Aðstæður þátttakandans er 

hægt að bera saman við breska félagslega líkanið, þar sem félagsleg þátttaka 

skiptir mestu máli. Hann reynir eftir bestu getu að virkja félagslega þátttöku sína 

út í samfélagið (Rannveig Traustadóttir, 2003b). Þátttakandi hefur gæðaþjónustu 

sem er miðuð við þarfir hans og er ánægður með hana samkvæmt niðurstöðum. 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakandi  4

býr í sjálfstæðri 
búsetu með frekari 

liðveislu.

Upplifun:

Er sáttur með það búsetuúrræði 
sem hann lifir við í dag, vill engu 
breyta. Þátttakandi segist fá alla 

þá aðstoð sem hann þarf svo 
hann geti búið sjálfstætt.

Þarfir:

Þarf töluverða aðstoð við 
athafnir daglegs lífs og fær 
hann þá aðstoð frá frekari 

liðveislu. 

Telur sig vera í góðu 
félagslegu jafnvægi en þarf 

hvatningu, svo hann 
einangrist ekki. 

Væntingar:

Er bjartsýnn á framtíðina og 
vill engu breyta varðandi 

búsetu og þá þjónustu sem 
hann hefur.

Möguleikar:

Býr í sjálfstæðri búsetu með 
þjónustu og vill halda henni 

óbreyttri.



 

47 
 

Mynd 6. Greiningarlíkan þátttakanda 5 

 

 

 

Mat rannsakenda á búsetuformi fyrir þátttakanda 5, út frá greiningarlíkaninu og 

vettvangsnótum, er að honum líður vel í sjálfstæðri búsetu. Hann fær þá aðstoð 

sem hann þarf. Efla þarf þátttakandann enn frekar til athafna daglegs lífs svo hann 

öðlist meiri færni og valdeflingu. Gæðaþjónusta og kenningar um eðlilegt líf er sú 

hugmyndafræði sem tengist þátttakandanum. Hann fær einstaklingsbundna 

þjónustu sem hentar honum til sjálfstæðrar búsetu og getur þar af leiðandi átt 

sambærilegt líf og aðrir í samfélaginu (Vilborg Jóhannsdóttir, 2003). Samkvæmt 

hugmyndum Bengt Nirje eiga einstaklingar með fötlun rétt á að hafa sínar 

persónulegu óskir og drauma, eins og þátttakandinn á um að eignast eigin íbúð.  

 

 

 

 

Þátttakandi  5

býr í sjálfstæðri 
búsetu með frekari 

liðveislu. 

Upplifun:

Líður vel í sinni búsetu og með 
þá þjónustu sem hann fær. 

Þarfir:

Þarf aðstoð með athafnir 
daglegs lífs, fær aðstoðina frá 

frekari liðveislu.

Telur sig hafa góða 
félagsfærni. 

Væntingar:

Vill halda þeirri búsetu sem 
hann er í og þeirri þjónustu sem 

hann hefur. Er jákvæður og 
sáttur og treystir mikið á góða 

heilsu. Vill engar breytingar, en 
á samt sinn draum sem er  að 

eignast sína eigin íbúð. 

Möguleikar:

Býr í sjálfstæðri búsetu með 
þjónustu, vill halda því 

óbreyttu.
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Í breska félagslega líkaninu segir að félagslegir þættir skipti mestu máli ásamt 

mikilvægi umhverfisins og leggur þetta sjónarhorn áherslu á að þær hindranir sem 

er að finna í umhverfinu eigi þátt í að valda fötlun einstaklingsins (Rannveig 

Traustadóttir, 2003b). Skilgreiningin sem hér er sett fram á breska félagslega 

líkaninu kemur heim og saman við niðurstöður rannsóknarinnar um 

búsetuþjónustu sem hentar þátttakendum rannsóknarinnar. Búsetuþjónustan þarf 

að vera einstaklingsmiðuð og taka til félagslegra þátta til að nálgunin við 

samfélagið sé möguleg.  

Kenningin um eðlilegt líf er ofarlega í huga þegar niðurstöður eru skoðaðar og 

hvað það er sem skapar einstaklingnum aðstæður til að lifa eins eðlilegu lífi og 

best verður á kosið. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kveða á um 

að vinna að því að fötluðum sé tryggt jafnrétti og sambærileg lífskjör og aðrir 

samfélagsþegnar. Ef fatlaður einstaklingur þarf sértækari lausnir heldur en hin 

almennu lög félagsþjónustunnar kveða um, gilda lög um málefni fatlaðra nr. 

52/1992 sem tryggja fötluðum rétt til þjónustunnar. Wolfensberger (1980) dregur 

fram mikilvægi þess að fatlaðir njóti almennra þjónustuúrræða í stað sérúrræða og 

að gildi félagslegrar þátttöku og blöndunar verði til þess að einstaklingur fái 

tækifæri til menntunar og félagslegs- og andlegs þroska (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Mannréttindi kveða á um réttindi allra einstaklinga til jafnrar 

samfélagsþátttöku og svæðisráði ber að hafa eftirlit með að fötluðum sé veitt sú 

þjónusta sem samræmist lögum um málefni fatlaðra (Reglur um svæðisráð 

málefna fatlaðra nr. 606/1998).  

Þörf hvers einstaklings fyrir virðingu, sjálfsákvörðunarrétti og frelsi er mikið og 

þarf að vera til staðar alla ævi. Því telja rannsakendur mikilvægt að komið sé til 

móts við einstaklinganna sem fyrst og að þeir eigi kost á búsetuþjónustu sem 

veitir þeim öryggi og ánægju. Eins og sænski félagsfræðingurinn Bengt Nirje setti 

fram verður samfélagið og umhverfið að koma að einstaklingum, í staðinn fyrir að 

einangra þá sem hóp eða jafnvel einn og einn frá samfélaginu (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Að sama skapi er mikilvægt að huga að skilgreiningu 

Wolfensbergers (1980), sem segir að fötlun feli í sér frávik sem verður til þess að 

fatlaðir verði ,,skjólstæðingar“ þar sem að sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust bíði 

hnekki. Að þessu þurfa fagaðilar sem starfa með fötluðum að gæta, fatlaðir eiga 

ekki að þurfa að verða undir hinum almennum samfélagsþegnum komnir og enn 
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síður þannig að sjálfsmynd hins fatlaða brotni (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Í 

vettvangsnótum kom fram að ætla megi að einn einstaklingur hafi orðið fyrir slíku 

broti, því félagslegur þáttur hans var brotinn. Sá einstaklingur vill ekki ræða önnur 

búsetuúrræði fyrr en fyrrnefndur þáttur sé orðinn sterkari. Með þessu má skilja að 

sjálfstraust einstaklingsins er lítið og hann telji sig vera skjólstæðing annarra 

samfélagsþegna.  

Rannsakendur upplifðu meira frelsi hjá þátttakendum sem búa í sjálfstæðri búsetu 

og fannst að þeir væru á heildina litið betur á sig komnir félagslega en þeir sem 

búa í foreldrahúsum. Áhugavert er að velta upp hverjar ástæður gætu verið fyrir 

því? Þó þeir einstaklingar sem búa í foreldrahúsum fái einkarými og aðstæður til 

að mynda tengsl við aðra, þá telja rannsakendur að búsetuform þeirra sem búa í 

sjálfstæðri búsetu verði til þess að þeir samlagist betur og öðlist sambærilegt líf á 

við aðra samfélagsþegna. Samkvæmt vettvangsnótum líta  þeir einstaklingar 

björtum augum á framtíðina.  

Miklu máli skiptir hver færni einstaklingsins er og hann verður að vera með í því 

þegar hún er metin. Rannsakendur gera sér grein fyrir að stuðningur við hvern og 

einn getur verið mismikil og jafnvel þurfa þeir einstaklingar sem búa í 

foreldrahúsum meiri stuðning til að þjálfa upp færni þeirra og efla þá til 

sjálfstæðis. Þjónustan er einstaklingsbundin og þarf að vera það alla ævi 

einstaklingsins og skipulögð út frá þeirri þörf sem einstaklingurinn hefur. Leitast 

er við að efla einstaklinginn þannig að hann geti lifað eins og hann sjálfur kýs. Í 

þessu samhengi er sjálfstæði einstaklingsins grundvallaratriði í mannlegri tilveru 

og stoðþjónustan eflir vald einstaklingsins til aukins sjálfstæðis (Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2003).  

Við vinnu þessa verkefnis kynntust rannsakendur möguleikum í búsetuþjónustu 

sem í boði eru fyrir fatlaða einstaklinga í Skagafirði og eru þeir mun fjölbreyttari 

en í Fjallbyggð. Búsetuúrræði í Skagafirði eru í formi sambýlis, þjónustuíbúða og 

stuðningsþjónustu í eigin húsnæði. Sú þjónusta er í formi heimaþjónustu, 

félagsleglegri liðveislu og frekari liðveislu, heimsendingu matar og dagvistar. Við 

vinnslu verkefnisins höfðum við þessi úrræði í huga og reyndum að meta hvort 

þau gætu hentað fötluðum einstaklingum í Fjallabyggð.   
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Rannsakendur telja með hliðsjón að niðurstöðum, að sambýli sé ekki ákjósanlegur 

kostur fyrir þátttakendur rannsóknarinnar. Búsetuúrræði í formi þjónustuíbúða 

með sólarhringsþjónustu er ekki í boði fyrir fatlaða í Fjallabyggð en vonast er til 

að sá möguleiki verði til í framtíðinni. Ef farið verður út í byggingu slíkra 

þjónustuíbúða skiptir máli að umhverfið sé skapandi og hindranir í umhverfinu 

verði ekki til þess að fötlun einstaklinganna vaxi enn frekar. Kenningin um 

eðlilegt líf segir að stefnt skuli að því að skapa einstaklingum skilyrði til að geta 

lifað lífi sínu sem líkast því sem aðrir í samfélaginu búa við og að þeir séu „virtir 

sem manneskjur og sjálfstæðir einstaklingar með sömu óskir og aðrir um 

innihaldsríkt líf“ (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Þessar hugleiðingar Margrétar 

þarf að hafa í huga ef farið verður í byggingu á slíkum þjónustuíbúðum.  

Það er einkar áhugavert sem kom fram í vettvangsnótum að einum þátttakenda 

finnst ekki rétt að fatlaðir eigi alltaf að vera saman, búa saman, vinna saman og 

hafa sömu áhugamál. Þessi hugleiðing hans vakti rannsakendur til umhugsunar 

um að fatlaðir einstaklingar þurfi að samlagast samfélaginu betur og skiljum við 

það einnig að þessi einstaklingur vilji ekki búa í þjónustuíbúð eða í sambýli með 

öðrum fötluðum einstaklingum, heldur í sinni eigin íbúð út í bæ, mitt í hringiðu 

samfélagsins. 

Sú þjónusta sem í boði er fyrir fatlaða einstaklinga í sjálfstæðri búsetu í 

Fjallabyggð er heimaþjónusta, félagsleg- eða frekari liðveisla, heimsending á mat 

og dagvist. Eitt starfandi sambýli er á Siglufirði og meta rannsakendur það ekki 

sem vænlegan búsetukost fyrir þátttakendurna. Ástæðan fyrir því er að 

þátttakendur meta sig hafa færni til athafna daglegs lífs og til sjálfstæðrar búsetu 

með þjónustu. Samkvæmt þingskjali nr. 362 segir að þeir einstaklingar sem eru í 

1.og 2. þjónustuflokki eigi að njóta réttinda varðandi búsetu hjá sveitarfélaginu 

samkvæmt lögum um félagsþjónustu nr. 40/1991. Þeir sem eru í 3.-7. 

þjónustuflokki eru á forræði félagsmálaráðuneytisins skv. lögum um málefni 

fatlaðra. Með því má segja að sveitarfélagið Fjallabyggð beri meiri ábyrgð á þeim 

einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni en félagsmálaráðuneytið, því þeir eru 

skilgreindir í 1.-3. þjónustuflokk.  

Margar leiðir eru til úrbóta varðandi búsetuúrræði fyrir fatlaða í Fjallabyggð og 

engin ein leið er sú rétta. Hver og einn fatlaður einstaklingur ber sín sérkenni og 
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því þarf hver og ein lausn í búsetu að vera sniðin að einstaklingnum. Því er 

mikilvægt að huga að því hver hagnast á úrbótunum og hvort þær verði framlag til 

að efla umræðu og fá fram fleiri sjónarhorn sem geti breytt 

þjónustuuppbyggingunni (Esterberg K.G, 2002). Þetta á við í Fjallabyggð og um 

leið er æskilegt að búsetuþjónusta sé metin með tilliti til færni, öryggi og vellíðan. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru í megin atriðum þær að þeir einstaklingar sem 

tóku þátt meta færni sína góða. Enginn þeirra metur sig þurfa þjónustu í formi 

sambýlis eða stofnunar. Þeir telja hag sínum betur borgið í sjálfstæðri búsetu með 

einstaklingsmiðaðri þjónustu.  

 

6.1 Hugleiðingar rannsakenda 

Eins og heiti verkefnisins ber með sér eru þátttakendur á biðlista eftir 

búsetuþjónustu í Fjallabyggð. Rannsakendur velta fyrir sér tilurð biðlistans og 

vakna upp ýmsar spurningar um hann. Er hann marktækur? Fengu einstaklingarnir 

sjálfir val um að sækja um búsetuþjónustu og fylgdi umsókninni væntingar þeirra 

og þarfir þegar þeir sóttu um?  

Það vakti einnig athygli að sumir þátttakendurnir höfðu verið á biðlistanum í mörg 

ár og ekki sóst sjálfir eftir úrræðum eins og á leigumarkaðnum en leita síðan eftir 

stuðningi félagsþjónustunnar. Þetta kom á óvart því í dag leggur nýja 

hugmyndafræðin upp með að fatlaðir skuli nýta hinu almennu réttindi eins aðrir 

samfélagsþegnar og því síður skilja rannsakendur af hverju þarf að berjast fyrir 

þátttöku fatlaðra í samfélaginu og viðhorfi hjá fötluðum og aðstandendum um að 

þeir hafi sömu réttindi og aðrir til jafnrar þátttöku. Það vakti athygli rannsakenda 

hverju það sættir að þetta viðhorf breytist ekki, af hverju það sé enn svo ríkjandi 

árið 2010, þrátt fyrir ummæli fræðimanna um jafnrétti og virka samfélagsþátttöku 

fatlaðra. Rannsakendur velta því fyrir sér hvort skilaboð fræðimanna séu að ná 

fram alla leið að umhverfi hins fatlaða, eða hvort vinna þeirra þurfi með 

einhverjum hætti að skila sér betur inn í nærumhverfi hins fatlaða.  
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7 Lokaorð 

Verkefni þetta hefur verið lærdómsríkt og skemmtilegt. Við vinnu þess höfðum 

við í huga nýja hugmyndafræði fötlunar þar sem hugtakið valdefling, með áherslu 

á sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétt er haft í fyrirrúmi. Einnig horfðum við til 

jafnréttis og mannréttinda sem voru höfð til hliðsjónar við úrvinnslu gagna 

rannsóknarinnar og vinnu verkefnisins. Með þetta í huga gerðum við eigindlega 

rannsókn sem fólst í viðtölum með það að markmiði að koma auga á og greina 

þarfir og viðhorf fatlaðra einstaklinga til búsetuþjónustu í Fjallabyggð.  

Markmið rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf einstaklinganna til annarra 

búsetuúrræða en þeir búa við í dag. Einnig að fá sem gleggsta sýn á hvaða 

búsetuþjónusta hentar þeim. Við fengum fram væntingar þátttakendanna og 

hverjir framtíðardraumar þeirra eru um búsetu. Við höfum lengi haft áhyggjur af 

þeim takmörkuðu búsetuúrræðinum sem eru í boði í heimabyggð okkar og varð 

það til þess að við fórum út í þetta verkefni. Í framtíðinni vonumst við til að sem 

flestir fatlaðir einstaklingar í Fjallabyggð öðlist þá búsetu sem þeir óska eftir og 

að hver og einn fái þá þjónustu sem hann þarf og að sú þjónusta verði sniðin að 

þörfum einstaklingsins. Ósk okkar er einnig sú að væntingar og skoðanir hvers og 

eins fái að koma fram og séu virtar. Mikilvægt er að þeir fái notið þeirra réttinda 

sem þeir eiga lögum samkvæmt og þurfi ekki að líta á sig sem „skjólstæðing“ 

annarra þegna samfélagsins.  
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