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Ágrip 

Þetta lokaverkefni er til B.A. gráðu í þroskaþjálfafræði og er í þremur hlutum. Í fyrsta 

lagi  unnum  við  bækling  fyrir  aðstandendur  fólks  með  málstol  og  aðra  sem  hafa 

áhuga á málefninu. Í öðru lagi gerðum við kort fyrir þá sem eru með málstol en á því 

eru einkunnarorðin: Sýnum þolinmæði. Þannig geta þeir sem eru með málstol rétt 

fram  kortið  þegar  þurfa  þykir  til  dæmis  í  verslunum  og  á  öðrum  stöðum  í  þeim 

tilgangi að  fá meiri  skilning og þolinmæði. Kortið er á  íslensku, ensku og pólsku.  Í 

þriðja lagi unnum við fræðilega skýrslu um efnið og ber hún heitið Maður fyrir borð: 

Fræðsluefni  um málstol. Heitið  er  engin  tilviljun  því  okkur  finnst  það  vera  lýsandi 

fyrir þær tilfinningar sem margir  finna fyrir þegar  fólk  lendir  í skyndilegum áföllum 

og missir  fyrri  getu  og  hæfni  sem  það  áður  hafði.  Lífið  tekur  óvænta  stefnu  sem 

enginn veit hvert leiðir. Markmið okkar er að vekja athygli almennings á málstoli og 

minnka þannig hættuna á að þessi þögli hópur einangrist í samfélaginu. Mikil þörf er 

á meiri  skilning og vakningu á málefninu úti  í þjóðfélaginu. Til  að vekja enn  frekar 

athygli  á  málstoli  hönnuðum  við  einnig  og  létum  búa  til  boli  með  eldlilju  og 

kjörorðunum Málstol: Sýnum þolinmæði,. Verkefnið byggir á erlendum rannsóknum 

og viðtölum sem við tókum við fólk með málstol. Helstu niðurstöður okkar voru þær 

að í nútímasamfélagi eru gerðar miklar kröfur til  tjáskipta þar sem hraði og álag er 

mikið  en  það  getur  reynst  þeim  sem  eru  með  málstol  afar  erfitt.  Ef  ekki  ríkir 

skilningur og þolinmæði  í samskiptum er hætta á að þessi hópur einangrist. Einnig 

skiptir félagsnet miklu máli til þess að koma í veg fyrir að einstaklingurinn upplifi sig 

ekki minna virði  í samfélaginu. Ekki eru til aðgengilegar upplýsingar um málefnið á 

íslensku,  eins  og  til  dæmis  bæklingar  eða  fræðsluefni  á  aðgengilegu  máli.  Því 

ákváðum við að auðvelda þeim sem vildu fræðast um málstol að nálgast upplýsingar 

með  því  að  gefa  út  bækling  sem  dreift  er  af  Heilaheill,  samtök  sem  vinna  að 

velferðar‐ og hagsmunamálum þeirra sem fengið hafa slag (heilablóðfall). 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Formáli 

Lokaverkefni okkar, Maður fyrir borð: Fræðsluefni um málstol er 10 eininga verkefni 

til  B.A.  gráðu  í  þroskaþjálfafræðum  við  Menntavísindasvið  Háskóla  Íslands. 

Leiðsögukennarar okkar voru Guðrún V. Stefánsdóttir, dósent við Háskóla Íslands og 

Kristín  Björnsdóttir,  lektor  og  þökkum  við  þeim  ómetanlegan  stuðning  og  góða 

leiðsögn í verkefni þessu. Eins viljum við þakka þeim sem voru okkur innan handar 

við  gerð  bæklingsins  þeim  Ólöfu  Guðrúnu  Jónsdóttur  og  Elísabetu  Arnardóttur, 

talmeinafræðingum  fyrir  góð  ráð  og  yfirlestur,  Rós  Magnúsdóttur  vinkonu  okkar 

sem studdi okkur með ráðum og dáð, en hún sá einnig um yfirlestur allra verkefna 

okkar.  Heilaheill  viljum  við  þakka  fyrir  að  sýna  verkefninu  áhuga  en    þeir  styrktu 

útgáfu bæklingsins í þeim tilgangi að hjálpa aðstandendum og fólki með málstol að 

nálgast upplýsingar. IKEA viljum við þakka fyrir prentun þolinmæðiskortanna okkur 

að  kostnaðarlausu.  Viktori  Aleksander  Bogdanski  og  föður  hans  Witek  Bogdanski 

þökkum við fyrir pólska þýðingu á þolinmæðiskortunum. Einnig þökkum við fólkinu 

sem  deildu  með  okkur  reynslu  sinni  af  málstoli  og  öðrum  þeim  sem  voru  okkur 

innan handar í verkefnavinnunni. Síðast en ekki síst viljum við þakka börnum okkar 

hjónanna  þeim  Önnu  Rún,  Bjarna  og  Mikael  Aroni  fyrir  þolinmæði  og  skilning  í 

gegnum námið okkar og þá  sérstaklega viljum við þakka Önnu Rún  fyrir  teikningu 

myndanna í bæklingnum og á þolinmæðiskortinu. 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Inngangur 

Máltækið ,,enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur“ á vel við í þessu verkefni, 

ekki síst um tjáskiptahæfnina. Að standa allt  í einu uppi án tungumáls eða skertrar 

getu til að tjá sig er þungbært  fyrir hvern sem í því  lendir. Fólk stendur andspænis 

því  að  geta  ekki  nema  að  litlu  leyti  sagt  frá  tilfinningum  sínum,  beðið  um  hjálp 

og/eða haldið uppi samræðum í vinahópi en slíkt getur leitt til mikillar  félagslegrar 

einangrunar.  

Fyrir  þann  sem á  auðvelt með mál  en  hefur  áhuga  á  að  setja  sig  inn  í  hugarheim 

þeirra sem fengið hafa málstol þá getur hann ímyndað sér að hann vakni í framandi 

landi geti ekki sagt stakt orð eða einungis fá orð með mjög svo bjöguðu málfari sem 

fáir skilja. Hann þarf samt sem áður að bjarga sér í daglegu  lífi  , fara til  læknisins,  í 

búðina    og  á  aðra  opinbera  staði  þar  sem  oft  er  mikil  pressa  og  hraði.  Þessi 

einstaklingur  á  það  á  hættu  að  einangrast  því  hann  kynnist  lítið  af  fólki  því  hann 

getur ekki notað málið nema að  litlu  leyti, hann  skilur  jafnvel  tungumálið en orðin 

koma ekki rétt út eða standa á sér. Þannig getur þeim liðið sem fá málstol.  

Ástæðan  fyrir  því  að  þetta málefni  vakti  athygli  okkar  er  sú  að  við  lentum  sjálf  í 

þessari lífsreynslu, annars vegar sem sá aðili að hafa glímt við málstol af eigin raun 

og hins vegar að vera maki þess sem fékk málstol. Við fórum út  í gerð bæklingsins 

vegna þess að um 150 manns fá málstol á ári hverju á Íslandi ef miðað er við tíðni 

málstols í Danmörku en þar fá 2.500 – 3.000 manns málstol á ári. Eins og áður segir 

er  ekki  til  neinn  bæklingur  eða  fræðsluefni  um málefnið  á  íslensku.  Við  teljum  að 

fyrir  hvern  þann  sem  fær málstol  þá  þurfi  að  lágmarki  tvö  eintök  af  bæklingnum, 

sérstaklega  fyrir  fjölskyldumeðlimi.  Tilgangurinn  er    að  fræða  þá  um  málstol  og 

hvernig þeir geti stigið fyrstu skrefin í áttina að samskiptum við einstaklinginn með 

skilningi og virðingu að leiðarljósi. Eins og stendur í bæklingnum: „Að eiga erfitt með 

mál  þýðir  ekki  að  þörfin  fyrir  tjáningu  sé  farin“.  Fólk  sem hefur  fengið málstol  á  í 

verulegri  hættu  að  einangrast  í  samfélaginu  og  lendir  oft  í  skilningsleysi  og 

fordómum af einhverju tagi. Bæklingurinn er gerður í þeim tilgangi að auka skilning 

á  sjúkdómnum  og  vonumst  við  til  að  hann  dragi  úr  þessum  neikvæða  fylgifiski 

málstols. Kortin sem við bjuggum til eru fyrir þá sem hafa fengið málstol og er það 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von okkar að þau auðveldi fólkinu að fá skilning og þolinmæði frá samfélaginu þegar 

þess gerist þörf. Að lokum gerðum við fræðilega skýrslu.  

Bæklingurinn: Málstol, sýnum þolinmæði 

Eins  og  áður  segir  unnum  við  bækling  um málstol með það  að  leiðarljósi  að  hver 

sem  vildi,  gæti  fræðst  um málefnið  og  hefði  aðgengilegar  upplýsingar  á  íslensku. 

Með  vitundavakningu  í  þjóðfélaginu  er  hægt  að  minnka  þá  einangrun  sem  þessi 

hópur upplifir oft,  auka virðingu fyrir fólki með málstol í samfélaginu og að því verði 

sýnd þolinmæði þegar þörf krefur.  Er það von okkar að bæklingurinn geti átt þátt í 

að svo verði. 

Hugmyndin að bæklingnum 

Við heimsóttum marga staði áður en við tókum ákvörðun um að gera bækling um 

málstol  en  við  vorum  þó  alltaf  með  hugann  við  að  skrifa  um  efni  sem  snýr  að 

tjáskiptum  en  við  teljum  þau  grunn  að  öllum  samskiptum  á  milli  fólks.  Við 

heimsóttum hjúkrunarheimilið Sóltún haustið 2010 og ræddum við tvo þroskaþjálfa 

sem vinna þar. Í þessari heimsókn kynntumst við starfsemi Sóltúns og töluðum við 

þær  Finnbjörgu  Skaftadóttur  þroskaþjálfa  og  Þórunni  Játvarðardóttur  þroskaþjálfa 

um hin ýmsu málefni ásamt okkar eigin reynslu um málstol og hugmyndir tengdar 

því. Það má segja að þar hafi boltinn byrjað að rúlla. Þær hvöttu okkur til dáða, ekki 

síst  vegna  þess  að  við  höfum  persónulega  reynslu  af  málefninu  og  benti  Þórunn 

okkur á að við gætum skrifað um málstol af meiri  innlifun, þekkingu og skilningi en 

margur annar.  

Gerð bæklingsins 

Eftir  heimsóknina  í  Sóltún áttum við  fund með Ólöfu Guðrúnu  Jónsdóttur, en  hún 

sérmenntaði  sig  sem  talmeinafræðingur  fullorðinna  í Danmörku og vann við það  í 

nokkur  ár  áður  en  hún  flutti  til  Íslands  aftur. Hún  tók  vel  á móti  okkur  og  fræddi 

okkur  um  það  sem  var  að  gerast  hjá  Dönum.  Eins  benti  hún  okkur  á  að  fara  í 

Heilaheill og ræða við Þóri Steingrímsson en hann er formaður félagsins. Hann bauð 

okkur  á  fundi  hjá  félaginu  en  þar  var  okkur  afskaplega  vel  tekið.  Fundarmenn 

fögnuðu  gerð  bæklingsins  og  fannst  þarft  að  fræða  samfélagið  um  þennan  þögla 

hóp. Við sátum tvo fundi hjá félaginu en á fyrri fundinum sögðu fundarmenn okkur 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sögur  sínar.  Við  fylgdumst  vel með  og  tókum  saman  það  helsta  frá  fundinum  og 

lögðum sérstaklega áherslu á þau atriði sem tengdust fordómum eða þekkingarleysi 

samfélagsins.  

Við tókum einnig viðtöl við fjóra einstaklinga sem höfðu fengið málstol og ræddum 

um þá reynslu sem þeir gengu í gegnum í bataferlinu. Hjá mörgum þeirra kom fram 

að  þeir  höfðu  upplifað  óþolinmæði  og  skilningsleysi  samborgara  okkar,  ásamt 

fordómum  um málstol  í  einhverri mynd.  Þessi  viðtöl  styrktu  okkur  í  þeirri  trú  að 

mikilvægt sé að auka skilning samfélagsins, ekki síst í þeim tilgangi að fólk sem fær 

málstol  dragi  sig  ekki  inn  í  skelina  og  einangrist.  Þegar  einstaklingur  stendur  allt  í 

einu uppi með skerta málfærni er erfitt að gera sig gildandi í þjóðfélaginu því í hröðu 

nútímasamfélagi er þolinmæði samborgara okkar oft ekki á forgangslistanum. En til 

þess  að  allir  geti  komist  á  árangursríkan  hátt  í  gegnum hversdagslífið  þá  þyrfti  að 

minnka hraðann og taka tillit til allra samborgara með því að sína skilning, virðingu 

og þolinmæði. Þetta eru atriði  sem myndu gagnast  flestum þjóðfélagsþegnum því 

mikið er talað um að of mikið álag og stress sé í þjóðfélagi okkar.  

Flestir viðmælendur okkar voru sammála um það að auka þyrfti skilning almennings 

á  því  hvað  það  er  sem  býr  að  baki  þess  að  vera  með  málstol.  Eins  kom  fram  í 

umræðum að jafnvel nánasta skyldfólk eins og uppkomin börn, foreldrar, systkini og 

jafnvel vinir þekktu ekki málefnið nema að mjög takmörkuðu  leyti og skilningurinn 

og þekkingin væri eftir því.  Eins og áður segir sátum við tvo fundi hjá Heilaheill. Á 

fyrri fundinum sögðu félagsmenn okkur sögu sína um áfallið og bataferlið. En þar var 

Þórir  Steingrímsson  formaður  félagsins  sem  kynnti  okkur  fyrir  félagsmönnum.  Á 

fundinum var okkur afskaplega vel tekið og okkur boðið upp á kaffisopa á meðan á 

honum stóð.  Sumir  furðuðu sig á því  að það væru komnir einstaklingar þarna  inn 

sem hefðu  áhuga  á  þessum þögla  hópi  en  voru  jafnframt mjög  ánægðir með það 

enda væri það þarft verk eins og ein komst að orði. Á seinni fundinum fylgdumst við 

með  hvernig  svona  fundur  færi  fram  og  vorum  við  ekki  eins  mikið  með  heldur 

reyndum að vera eins og fluga á vegg og trufla sem minnst. Á báðum fundunum er 

mikið  lagt upp úr því að félagsmenn fái  tækifæri  til að æfa sig  í  tungumálinu enda 

eru fáir hjá talmeinafræðingi nema allra fyrst eftir áfallið. Ástæðan fyrir því er að fáir 

talmeinafræðingar eru með samning við sjúkratryggingar  Íslands. En það gerir það 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að verkum að fáir eiga kost á því að sækja þjálfun hjá talmeinafræðingum enda er 

það mjög kostnaðarsamt fyrir fólk sem jafnvel er einungis á örorkubótum.  

Eftir þessa fundi skráðum við strax niður það sem bar hæst hvað varðar áherslurnar 

sem  einstaklingarnir  töluðu  um  á  fundunum,  þ.e  ef  eitthvað  kom  um  einangrun, 

skilningsleysi  samfélagsins  eða  fordóma.  Við  fengum  svo  fjóra  einstaklinga  með 

málstol  í  einstaklingsviðtal  en mislangt  var  frá  því  að  áfallið  hafði  dunið  yfir.  Eins 

voru  tveir  makar  með  í  viðtölum  til  þess  að  fá  sjónarmið  þeirra  á  áfallinu  og 

umhverfisþáttum því þar kemur inn annað sjónarhorn heldur en hjá þeim sem lenda 

í  því  sjálfir.  Þannig  er  hægt  að  fá  sem  víðasta  sjónarhornið  um  málefnið.  Til  að 

vernda  þátttakendur  viljum  við  ekki  lýsa  þeim nánar  sökum þess  að  þetta  er  lítið 

samfélag  og  hópurinn  frekar  þröngur,  með  því  viljum  við  vernda  trúnaðinn  við 

viðmælendur okkar til hins ýtrasta. Við tókum viðtölin ekki upp á segulband því það 

getur aukið álagið hjá þátttakendum heldur punktuðum við niður mikilvæga þætti 

sem nýttust okkur við gerð bæklingsins. Að lokum þessarar vinnu sýndum við þeim 

sem  tóku  þátt  í  viðtölunum  forvinnu  bæklingsins  og  buðum  þeim  að  breyta  eða 

bæta  inn  í.  Eins  lásu  þær  Ólöf  Guðrún  Jónsdóttir  og  Elísabet  Arnardóttir, 

talmeinafræðingar bæklinginn yfir  og bentu þær okkur á það sem betur mætti fara.  

Tilgangurinn með öflun þessara upplýsinga er sá að bæklingurinn um málstol byggi á 

reynslu  og  sjónarmiði  þeirra  sem hafa  sjálfir  upplifað málstol  og maka  þeirra.  Við 

töldum mikilvægt að fá fram , þá þætti sem þeir telja mikilvægt að fræða samfélagið 

um. Sá sem lendir í slíku  áfalli er mikill sérfræðingur um sín eigin mál og með því að 

fá þeirra sjónarmið og talmeinafræðinganna Ólafar og Elísabetar er hægt að vinna 

þarft verk. Þarna tvinnast  saman reynsla sérfræðinga, þolenda og maka þeirra. Að 

okkar mati gefur slíkt raunsannasta mynd. 

Uppbygging skýrslunnar 

Skýrslan sem hér fer á eftir skiptist í inngang, þrjá hluta, og endar á niðurstöðum og 

lokaorðum.  Fyrsti  hlutinn  beinist  að  þeim  fræðilega  bakgrunni  sem  bæklingurinn 

byggir  á.  Þar  segjum  við m.a.  frá  félagslegum  skilningi  á  fötlun  sem  rekur  orsakir 

fötlunar  að miklu  leyti  til  fordóma  og mismununar.  Annar  hluti  skýrslunnar  fjallar 

um málstol  og  tilgangur  hans  er  að  varpa  ljósi  á  það  hvernig  sjálfsmyndin  getur 



10 

breyst við áfall og hvaða áhrif það getur haft á fólkið og aðstandendur þess. Í þriðja 

hluta gerum við grein fyrir þeim viðtölum sem tekin voru við fjóra einstaklinga með 

málstol. Að lokum drögum við saman helstu lærdóma verkefnisins. 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I. hluti: Fræðilegur bakgrunnur 

Ekki er til einn félagslegur skilningur á fötlun en hér verður gerð grein fyrir tveimur 

sjónarhornum,  breska  félagslega  líkaninu  um  fötlun  og  norræna  tengsla 

skilningnum. Mikil áhersla er  lögð á þessi sjónarhorn  í námi okkar og hefur sú sýn 

haft áhrif á skilning okkar á fötlun og mótar það verkefni sem hér er til umfjöllunar. Í 

þessum  sjónarhornum  er  áhersla  á  þá  umhverfisþætti  sem  skapa  fötlun  og  þær 

hindranir sem fatlað fólk býr við    í daglegu  lífi. Þessar hindranir ná yfir breytt svið, 

allt  frá  aðgengi  og  þjónustu  til  fordóma og  útskúfunar  fatlaðs  fólks  frá  ófötluðum 

meirihluta. Auk umfjöllunar  um  félagslegan  skilning á  fötlun  fjöllum við einnig um 

valdeflingu (e. empowerment) en á síðustu áratugum  hefur verið mikil umræða um 

hugtakið og tengist hún jafnréttisbaráttu fatlaðs fólks.  

Félagslegur skilningur á fötlun 

Á Íslandi hefur hugtakið fötlun náð yfir ýmis konar skerðingar og vísar það til hópa 

fólks sem getur ekki  tekið þátt  í eðlilegum athöfnum daglegs  lífs vegna skerðingar 

sinnar, líkamlegrar eða andlegrar. Bent hefur verið á að læknisfræðilegur skilningur 

á fötlun hafi verið lagður til grundvallar hér á landi sem og í hinum vestræna heimi 

meira  og  minna  alla  20.  öld  og  geri  að  vissu  marki  enn.  Hinn  læknisfræðilegi 

skilningur    endurspeglast  hvað  skýrast  í  hinu  alþjóðlega  flokkunarkerfi  um  fötlun 

sem  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin  (WHO)  sendi  frá  sér  árið  1980.  Hún  þjónar 

meðal  annars  því  hlutverki  að  safna  og  varðveita  ýmsar  upplýsingar  sem  tengjast 

heilsufari  þjóða  (Rannveig  Traustadóttir,  2006).  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

notar  hugtakið handicap  í  ICIDH  flokkunarkerfi  sínu  en  samtök  fatlaðs  fólks  hefur 

gagnrýnt  hugtakið  og  þykir  það  niðurlægjandi  fyrir  fatlað  fólk.  Hugtakið  vísar  til 

enska  hugtaksins  cap‐in‐hand  eða  betlari  en  auk  þess  þykir  það  ekki  vera  í  anda 

félagslegs skilnings á fötlun (Thomas, 2002). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin breytti 

nafninu  á  flokkunarkerfinu  úr  ICIDH  (International  Classification  of  Impairments, 

Disabilities,  and  Handicaps  )  í  ICF  (International  Classification  of  Functioning, 

Disability, and Health ) meðal annars vegna gagnrýninnar sem það hefur fengið frá 

fötluðu  fólki og  samtökum þess. Tilgangur hins nýja kerfis  var meðal annars  sá að 

leitast við að samþætta tvö andstæð sjónarmið, þ.e. sjónarhorn læknisfræðinnar og 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félagsleg sjónarhorn. Þrátt  fyrir að hið nýja  ICF kerfi  taki  tillit  til ýmissa félagslegra 

þátta telur Colin Barnes (2003), sem er breskur fötlunarfræðingur og baráttumaður  

að þetta kerfi viðhaldi ýmsum neikvæðum viðhorfum  eins og það fyrra, svo sem að 

fötlunin sé heilbrigðisvandamál en ekki orsökuð af  félagslegum þáttum (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). 

Öfugt  við  hefðbundinn  læknisfræðilegan  skilning  á  fötlun  leggur  félagslegur 

skilningur  áherslu  á  þá  umhverfisþætti  og  hindranir  sem  skapa  fötlunina  en  ekki 

skerðinguna sjálfa. Þessar hindranir eru af ýmsum toga og má þar nefna fordóma, 

mismunun, einangrun, útskúfun, skort á þjónustu og slæmt aðgengi (Barnes, Oliver 

og Barton, 2002; Thomas, 1999). Á síðari árum hafa komið fram ýmis félagsleg líkan 

um fötlun. Þekktast þeirra er hið róttæka og umdeilda breska félagslega líkan. Auk 

þess hefur á undanförnum árum töluvert verið fjallað um hinn svonefnda norræna 

tengslaskilning á fötlun en hann gengur ekki eins langt og breska félagslega líkanið 

hvað  snertir  áherslu  á  samfélag  og  umhverfi.  Hér  á  eftir  verður  fjallað  nánar  um 

þessi sjónarhorn.  

Breska félagslega líkanið 

Breska  félagslega  líkanið  um  fötlun  má  rekja  til  ársins  1980  og  er  róttækasta  og 

umdeildasta  félagslega  sjónarhornið  sem  hefur  litið  dagsins  ljós  á  síðari  árum 

(Rannveig  Traustadóttir,  2003).  Grundvallar  hugmyndirnar  sem  liggja  að  baki 

líkaninu  koma  frá  samtökum  sem  heita Union  of  the  Physically  Impaired  Against 

Segregation sem eru bresk samtök fatlaðs fólks en þau komu með þá yfirlýsingu árið 

1976 að samfélagslegar hindranir ættu stærstan þátt í fötlun einstaklingsins en ekki 

skerðingin  sjálf.  Þetta  þótti  mjög  róttæk  yfirlýsing  á  sínum  tíma  og  beindi  hún 

sjónum manna að mikilvægi umhverfis og félagslegra þátta. Þetta var upphafið að 

breska félagslega líkaninu (Barnes og Mercer, 2003). Höfundar þess halda því fram 

að það megi  rekja  félagslegar hindranir og  fordóma  í  garð  fatlaðra einstaklinga  til 

viðhorfa hins ófatlaða meirihluta.  Bent var á að neikvæð viðhorf og fordómar í garð 

fatlaðs  fólks  ættu  stóran  þátt  í  að  skapa  félagslega  einangrun  sem  leiddi  svo  til 

undirokunar fatlaðs fólks. Á þann hátt var litið svo á að fötlun sé ákveðin tegund af 

misrétti og félagslegri mismunun (Rannveig Traustadóttir, 2006). 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Breska  félagslega  líkanið  hefur  verið  harðlega  gagnrýnt  fyrir  að  hafa  sniðgengið 

ákveðna hópa sem ekki falla að  líkaninu. Það er að segja hópa á borð við fólk með 

þroskahömlun,  heyrnaskerðingu  eða  einstaklinga  með  geðræna  erfiðleika.  Einnig 

hafa gagnrýnendur bent á að of mikil áhersla sé lögð á félagslegar hindranir ásamt 

umhverfisþáttum og að litið sé fram hjá skerðingunni sjálfri sem þó er oft stór þáttur 

í  lífi  fólks.  Fræðimenn  gagnrýna  þá  tvíhyggju  sem  finna  má  í  breska  félagslega 

líkaninu,  og  benda  á  að  greinileg  skipting  sé  á  milli  líffræðilegs  þáttar,  þ.e. 

skerðingarinnar og félagslegra þátta sem felast í fötluninni (Rannveig Traustadóttir, 

2006).  Breska  fræðikonan  Carol  Thomas  (2002)  telur  að  of  lítið  sé  gert  úr 

persónulegri  reynslu  og  tilfinningum  einstaklinga  með  fötlun  ásamt 

menningarlegum áhrifum.  Breski  fötlunarfræðingurinn  Tom  Shakespeare  leggur  til 

að búið verði til nýtt félagslegt líkan því það breska sé með öllu ónothæft (Guðrún V. 

Stefánsdóttir,  2008).  Aðrir  telja  mikilvægt  að  líkanið  sé  endurskoðað  og  lagað 

(Thomas,  2002). Bent  hefur verið á að helstu kostir  líkansins  felist meðal annars  í 

þeirri frelsun sem fylgir því að færa ábyrgð og erfiðleika frá persónulegum harmleik 

einstaklingsins  yfir  á  samfélagið  og  takmarkanir  þess.  Einnig  fylgir  því  pólitískt 

viðhorf sem hefur ýtt undir jákvæðar viðhorfsbreytingar í garð fatlaðs fólks (Kristín 

Björnsdóttir, 2009). 

Norræni tengslaskilningurinn  

Norðurlöndin hófu að  leggja meiri áherslu á  félagslega þætti sem skapa fötlun allt 

frá  árinu  1970.  Þrátt  fyrir  að  fram  komi  mismunandi  skilgreiningar  á  fötlun  á 

Norðurlöndum  eru    að  mati  norska  fræðimannsins  Jan  Tøssebro  (2004)  ýmsar 

sameiginlegar norrænar hugmyndir varðandi tengsl einstaklingsins við umhverfið og 

telur  hann  í  því  samhengi  að  hægt  sé  að  tala  um Norræna  tengslaskilninginn  um 

fötlun.  Hann  bendir  enn  fremur  á  að  hægt  sé  að  finna  tengslaskilninginn  í 

opinberum gögnum á Norðurlöndunum en   í aðalatriðum sé hann þó af pólitískum 

toga. Aftur á móti má benda á að ef fatlað fólk þarf á lífeyrisgreiðslum eða þjónustu 

að halda þá þarf það á læknisfræðilegri eða sálfræðigreiningu að halda. Það eru þrjú 

atriði  sem Tøssebro  (2004)  telur einkenna  norrænu  tengslanálgunina en þau eru  í 

fyrsta  lagi  misgengi  milli  þeirrar  færni  sem  einstaklingurinn  hefur  og  kröfur 

samfélagsins  til  hans.  Þar  er  átt  við  að  einstaklingurinn  er  skilgreindur  fatlaður  ef 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hann  stendur  frammi  fyrir  hindrunum  í  daglegu  lífi  vegna  takmarkaðrar  færni, 

sjúkdóma eða skerðingar. Í öðru lagi bendir Tøssebro á að fötlun er aðstæðubundin, 

fólk  með  málstol  stendur  ekki  frammi  fyrir  erfiðleikum  eða  hindrunum  í  öllum 

aðstæðum  en  það  getur  átt  í  erfiðleikum  t.d.  í  verslunum  eða  þar  sem  krafist  er 

talaðs máls. Í þriðja lagi bendir hann á að fötlun sé afstæð og byggist það á þeirri sýn 

að líffræðileg og vitsmunaleg einkenni séu breytileg eftir tíð, tíma og löndum. Dæmi 

um það hefur þroskahömlun verið skilgreind út frá greindavísitölunni IQ‐50 til IQ‐ 85 

allt  eftir  því  hvaða  land  um  er  að  ræða  og  á  hvaða  tíma  hún  var  gerð  (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Kristín Björnsdóttir, 2009). Því má varpa fram þeirri spurningu 

hvar mörkin séu og hvað þurfi  til þess að uppfylla skilyrði  fyrir ýmsum greiningum 

eins  og  t.d.  málstoli  og  hvort  það  sé  mismunandi  eftir  því  hvar  og  hvenær  sú 

greining er gerð. 

Valdefling  

Þó  svo  að  hugtakið  valdefling  (e.  empowerment)  flokkist  ekki  sem  félagslegur 

skilningur  á  fötlun  þá  hefur  hún  verið  mikilvæg  í  baráttu  fatlaðs  fólks  og  tengist 

óneitanlega  félagslegum  hugmyndum  um  fatlað  fólk.  Valdefling  kom  fyrst  upp  á 

sjöunda áratug  síðustu aldar hjá ýmsum minnihlutahópum sem notuðu hugtakið  í 

réttindabaráttu sinni. Valdefling sem stundum er þýtt sem sjálfsefling snýst um að 

fólk eigi  rétt á að stjórna sínu eigin  lífi. Þetta er hugtak sem inniheldur  lífsgæði og 

mannréttindi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Valdefling  er  nátengd  sjálfsákvörðunarréttinum  því  bæði  hugtökin  beinast  að 

réttindum manneskjunnar í samfélaginu. Valdefling þýðir að deila valdi og miðar að 

því að hindra að einstaklingurinn verði fyrir kúgun í samfélaginu. Í hugtakinu felst að 

styrkja manneskjuna sjálfa til aukins sjálfstrausts og sjálfstæðis en þannig öðlast hún 

bæði  vald  á  lífi  sínu  og  hún  verður  sterkari  í  félagslegum  samskiptum  (Guðrún V. 

Stefánsdóttir,  2008).  Sjálfræði  er  hugtak  sem  er  nátengt  valdeflingu,  er  eitt  af 

grundvallaratriðum í mannlegri tilveru og gerir einstaklinginn af þeirri persónu sem 

hann  er.  Mikilvægt  er  að  virða  einstaklinginn  svo  hann  sem  persóna  geti  lifað 

innihaldsríku  lífi  á  sínum  forsendum. Öll höfum  við okkar  langanir,  vilja  og  lífsgildi 

sem hver og einn ber að taka tillit til svo framarlega sem það brýtur ekki í bága við 

þjóðaröryggi.  Við  notum  sjálfræði  okkar  þegar  við  metum  aðstæður  okkar  og 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athafnir í daglegu lífi. Einstaklingurinn þarf að bregðast við atburðum og aðstæðum 

og  hafa  áhrif  á  framgang  mála  en  á  aldrei  að  vera  þolandi  þeirra  (Vilhjálmur 

Árnason,  2004).  Valdefling  felur  í  sér  mannréttindi.  Eins  og  kemur  fram  í  bók 

Brynhildar G. Flóvenz Réttarstaða  fatlaðra eru mannréttindi meðal annars réttindi 

sem  gengið  er  út  frá  að  gildi  fyrir  alla  hvort  sem  það  er  út  siðferðilegum, 

stjórnmálalegum eða lögfræðilegum sjónarhornum (Brynhildur Flóvenz, 2004:19). 

Fordómar og mismunun 

Í  breska  félagslega  líkaninu  er  talað  um  að  fordómar  og  mismunun  séu  hluti  af 

hindrunum sem fatlað fólk verður fyrir frá ófötluðum meirihluta en þeir líkja þessum 

hindrunum við kynja‐ og kynþáttafordóma. Í skýrslu Guðrúnar Hannesdóttur (2010) 

um  lífskjör  öryrkja  sem  gefin  var  út  af  Öryrkjabandalagi  Íslands  kemur  fram  að 

margir  öryrkjar  finna  fyrir  miklum  fordómum  frá  samfélaginu  í  sinn  garð.  Fólk  á 

aldrinum 30‐39 ára finnur einna mest fyrir neikvæðum áhrifum frá samfélaginu. Eins 

og fram hefur komið þurfa einstaklingar sem fá málstol að berjast gegn einangrun 

og upplifa þeir oft mikinn skort á skilningi og þekkingu frá samfélaginu. En til þess að 

skilja hvað  felst  í orðunum  fordómar  og mismunun þurfum við að þekkja þýðingu 

þeirra og innihald. 

Skilnings‐ og þekkingarleysi 

Fordómar og mismunun fara oft saman en grunnurinn af hvoru tveggja er skilnings‐ 

og  þekkingarleysi  á  ýmsum  sviðum  svo  sem  aðstæðum,  viðhorfum  og  reynslu 

annarra einstaklinga eða hópa.  Í orðinu mismunun felst að komið sé öðruvísi  fram 

við  ákveðna  einstaklinga  eða  hópa  af  ómálefnalegum  ástæðum 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Staðalmyndir eru einnig uppspretta fordóma 

en orðið merkir að alhæfðar fullyrðingar eru hafðar um ákveðna hópa. Ef fólk dæmir 

manneskju eða ákveðinn hóp án þess að þekkja hann eða hópinn þá er um fordóma 

að ræða, eins og orðið ber með sér, að dæma fyrirfram (Guðrún Pétursdóttir, 1999).  

Eins  og  liggur  í  orðinu  fordómar  er  ekki  endilega  um neikvæða  fordóma  að  ræða 

heldur    felst  í  því  ógrundaður dómur eða  skoðun  (Íslensk orðabók,  2003). Þetta á 

líka við um fatlaða einstaklinga því oft á tíðum finna þeir fyrir viðhorfum frá öðrum, 

til  dæmis  í  formi  vorkunnsemi.  En  í  flestum  tilfellum  vill  fatlað  fólk  fá  að  vera 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almennir borgarar eins og aðrir því þegar uppi er staðið er enginn minni eða meiri 

en náunginn. Það er hægt að flokka fordóma eftir birtingaformi þeirra. Má þar nefna 

sýnilega  og  ofbeldisfulla  fordóma/mismunun  en  það  eru  til  dæmis 

kynþáttafordómar,  hvort  sem  þeir  fela  í  sér  líkamlegt  eða  andlegt  ofbeldi  (Toma, 

2007).  Félagslegur  skilningur  á  fötlun  gengur  út  frá  að  það  sé  þessi  tegund  af 

mismunun  sem  fötluðu  fólki  er  sýnd  af  ófötluðum meirihluta  og  líkja mismunun  í 

þeirra  garð  við  kynþáttamisrétti  (Rannveig  Traustadóttir,  2006).  Sýnilegir  og 

ofbeldislausir  fordómar  eru  hluti  af  kerfisbundnum  fordómum  eins  og  þegar 

fjölmiðlafólk gerir lítið úr lífi og aðstæðum ákveðinna hópa.  

Í skýrslu um fátækt og félagslegar aðstæður öryrkja sem gefin var út árið 2010 kom í 

ljós  að  fjölmiðlar  voru  oft    neikvæðri  í  garð  fatlaðs  fólks.  Skrif  þeirra  voru  jafnvel 

hatursfull og báru með sér reiði og gremju  í garð öryrkja. Sem dæmi  má nefna að 

fjallað  var  um  öryrkja  sem  byrði,  letingja,  svindlara,  lúxusöryrkja  og  þiggjanda 

ölmusu  svo  eitthvað  sé  nefnt.  Þetta  ýtir  undir  fordóma  í  þeirra  garð.  Ósýnilegir 

meðvitaðir  fordómar  eru  þegar  sýnd  er  fyrirlitning  í  garð  náungans með orðalagi, 

hunsun eða gagnvart útlendingum  í  formi pirrings eða  lélegrar þjónustu. Síðast en 

ekki  síst  eru  það  ósýnilegir  ómeðvitaðir  fordómar  en  það  eru  fordómar  sem  sýna 

ómeðvitaða  fyrirlitningu  gagnvart  náunganum  sem dæmi  um það  er  vorkunnsemi 

gagnvart  fötluðum  einstaklingum  (Rannveig  Traustadóttir,  Kristín  Björnsdóttir, 

James  Rice,  Knútur  Birgisson  og  Eiríkur  Karl Ólafsson  Smith,  2010;  Toma,  2007).  Í 

skýrslu  Guðrúnar  Hannesdóttur  (2010)  kemur  fram  að  38%  karlmanna  sem  eru 

öryrkjar finna fyrir fordómum frá samfélaginu í sinn garð og 48% kvenna. Þeir sem 

fengu örorkumat á aldrinum 30 – 39 ára var sá hópur sem fann mest fyrir fordómum 

eða um 61% en aldurinn yfir 60 ára og eldri fann minnst fyrir fordómum eða í 16% 

tilfella.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið benda til að einstaklingar sem hafa lent í áföllum 

á borð við erfiða sjúkdóma eins og hjartasjúkdóma, slag, krabbamein og málstol eiga 

allir  það  sameiginlegt  að  eiga  á  hættu  að  einangrast  félagslega  og  eiga  erfitt 

uppdráttar hvað félagsnet varðar. Þó ber að taka það fram að almenningur veit lítið 

um málstol  í samanburði við aðra sjúkdóma. Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum 

með  tilviljunarkenndu  úrtaki  svöruðu  einungis  1,5%  ‐  7,6%  aðspurðra  því  að  þeir 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vissu hvað málstol væri. Gæði þjónustu og aðstoðar við rannsóknir á málstoli hafa 

áhrif  á  hversu  lítil  almenn þekking  er  á  sjúkdómnum.  Talið  er  að  það  gæti  breytt 

miklu að vekja athygli almennings á málstoli og gæti t.d. komið í veg fyrir einangrun 

fólks  með  málstol  .    því  þarf  meiri  skilning,  þekkingu  og  vakningu  á  málefninu  í 

þjóðfélaginu (Code, 2003). 

Hvernig er hægt að sporna gegn fordómum ? 

Til  að  geta  barist  gegn  fordómum  þurfum  við  að  vita  hvað  fordómar  eru  og 

nauðsynlegt  er  að  fræða  almenning  um hvað  felst  í  þessu  hugtaki  og  vita  upptök 

þess  (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2004). Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks 8 gr. fyrsta lið a og b stendur:  

Aðildarríkin skuldbinda sig til þess að samþykkja tafarlausar, árangursríkar og 

viðeigandi  ráðstafanir:  til  þess  að  vekja  þjóðfélög  til  vitundar,  m.a. 

fjölskylduna, um fatlaða og auka virðingu fyrir réttindum og reisn þeirra og til 

þess að vinna á móti  staðalímyndum,  fordómum og  skaðlegum venjum sem 

tengjast  fötluðum,  m.a.  þeim  sem  heimfæra  má  til  kyns  og  aldurs,  á  öllum 

sviðum mannlífs (Velferðarráðuneytið, 2007).  

Helstu orsakir fordóma eru þekkingarleysi og upplýsingaskortur og því má vera ljóst 

að fræðsla er nauðsynleg til að útrýma fordómum (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2004). 

Nauðsynlegt er að fólk skoði hvert mál í þaula út frá mörgum upplýsingaveitum. Fólk 

þarf líka að vera meðvitað og varast algengar alhæfingar á borð við allir/allar eða öll. 

Það  má  líkja  fordómum  við  tölvuvírusa  því  við  þurfum  alltaf  að  vera  á  varðbergi 

gegn  þeim  og  virkja  okkar  eigið  vírusavarnarkerfi  (Toma,  2007).  Það  þýðir  að  við 

þurfum  að  vera  vakandi  fyrir  því  sem  er  að  gerast  í  kringum  okkur  og  einnig  hjá 

manni sjálfum, hvað maður segir og hvernig maður bregst við ýmsum aðstæðum.  

Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Það  sem  felst  í orðinu mannréttindi er  fyrst og  fremst virðing  fyrir náunganum og 

sjálfum sér ásamt lagalegum, pólitískum og siðferðislegum skilningi. Þar er hugað að 

mannréttindum  allra  óháð  trúarbrögðum,  landamærum  og  hugmyndafræði.  Þeir 

alþjóðarsamningar sem eru samþykktir eiga að tryggja réttindi einstaklingsins til að 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lifa  mannsæmandi  lífi  og  hljóta  virðingu  samfélagsins  og  jafnrétti.  Fyrsta 

mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt í desember árið 1948 og 

var  hún  kölluð  á  ensku  The  Bill  of  Rights.  Þar  á  eftir  var  unnið  að  tveimur 

alþjóðarsamningum  um  stjórnmálaleg  og  borgaraleg  réttindi  þegnanna  ásamt 

menningarlegum, félagslegum og efnahagslegum réttindum. Þessir samningar tóku 

hinsvegar  ekki  gildi  á  alþjóðlegum  vettvangi  fyrr  en  1976  og  1979  á  Íslandi 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Þann  30. mars  2007  var  samningur  Sameinuðu  þjóðanna  um  réttindi  fatlaðs  fólks 

undirritaður  og  sama  dag  undirritaði  Ísland  samninginn.  Félagslegur  skilningur  á 

fötlun endurspeglast í samningnum þar sem lögð er áhersla á samspil umhverfisins 

og einstaklingsins. Í formálsorðum samningsins stendur meðal annars í lið e:  

Hugtakið  fötlun  er  breytingum undirorpið  og  að  rekja má  fötlun  til  samspils 

milli fatlaðra og viðhorfstengdra tálma og umhverfishindrana sem koma í veg 

fyrir  fulla  og  virka  þátttöku  þeirra  í  samfélaginu  á  jafnréttisgrundvelli 

(Velferðarráðuneytið, 2007).  

Fólk með tjáskiptaörðugleika tekst á við ýmis vandamál í daglegu lífi. Það verður oft 

fyrir  neikvæðum  viðhorfum  frá  umhverfinu  því  70%  einstaklinga  sem  hafa  fengið 

málstol  í  kjölfar  slags/heilablóðfalls  verða  fyrir  því  að  fólk  í kringum þá  forðast að 

eiga í samskiptum við þá sökum þess að þeir eiga erfitt með að tjá sig með orðum 

(Van De Sandt‐Koenderman, Wiegers, Wielaert, Duivenvoorden og Ribbers, 2007).  

Eins  hvetur  samningurinn  fólk  til  að  lifa  í  sátt  og  samlyndi  og  sýna  hvert  öðru 

jafnrétti  og  virðingu,  sama  í  hvaða  þjóðfélagsstöðu  einstaklingurinn  er  enda  er 

virðingin grunnur að góðum samskiptum á milli  fólks og friðar  í heiminum. Eins og 

stendur í formálsorðum samningsins lið a:  

Sem  minnast  meginreglna,  sem  kunngerðar  eru  í  sáttmála  Sameinuðu 

þjóðanna,  þar  sem  meðfæddur  göfgi  og  verðleikar  og  jöfn  og  óafsalanleg 

réttindi allra manna eru viðurkennd sem hornsteinn frelsis, réttlætis og friðar í 

heiminum (Velferðarráðuneytið, 2007).  



19 

Ef samfélagið hafnar fólki með tjáskiptaörðugleika þá er ekki verið að sýna jafnrétti 

eða virðingu.  

Samantekt 

Hér  höfum  við  gert  grein  fyrir  breska  félagslega  líkaninu  og  norræna 

tengslaskilningnum.  Við  fjölluðum  um  valdeflingu,  fordóma  og  mismunun  og 

hvernig hægt sé að sporna við þeim. Einnig skrifuðum við um samning Sameinuðu 

þjóðanna  um  réttindi  fatlaðs  fólks.  Í  öðrum hluta  skýrslunnar  förum  við  yfir  hvað 

það er sem leiðir til málstols, hvernig sjálfsmynd fólks með málstol getur breyst og 

hvaða áhrif veikindi geta haft á aðstandendur. 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II. hluti: Málstol 

Eins og fram hefur komið fjallar þetta verkefni um málstol, því teljum við mikilvægt 

að  fjalla  stuttlega  um  hvað  málstol  er,  af  hvaða  völdum  það  er,  tíðni,  hvernig 

sjálfsmyndin  getur  tekið  breytingum  og  hvað  aðstandendur  þurfa  að  hafa  í  huga. 

Þeim mun meira  sem  aðstandendur  og  samfélagið  í  heild  sinni  vita  um málefnið 

minnka líkurnar á því að þessi þögli hópur verði undir í samfélaginu. 

Áfallið 

Ýmsir  atburðir  geta  valdið  áfalli  en  sem  dæmi  um  það  eru:  slys,  ástvinamissir, 

alvarlegir sjúkdómar og missir á  fyrri getu. Þegar að áfall dynur yfir hefur það oft  í 

för  með  sér  að  álagið  verður  það  mikið  að  ekki  tekst  að  vinna  úr  því  einn  og 

óstuddur.  Líkamleg  einkenni  geta  fylgt  í  kjölfarið  svo  og  sálræn  en  einnig  getur 

hegðunin breyst. Áföllin sem vega oft þyngst eru þau sem koma skyndilega (Jóhann 

Thoroddsen, 2008). Málstol er ein tegund af áfalli enda kemur það oft skyndilega  í 

kjölfar áfalls á heila og fyrri geta skerðist. Samkvæmt Íslenskri orðabók þýðir orðið 

málstol:  

Það þegar að maður missir eða skortir hæfileikann til máls eða málsskilnings 

vegna  truflunar  í  heila  af  völdum  sjúkdóms  eða  slyss  (aphasia).  (Íslensk 

orðabók, 2003).  

Eins og stendur  í bæklingnum okkar geta einkennin verið mismunandi en þau geta 

lýst  sér  í  erfiðleikum  með  að  tala,  skilja  talað  mál,  lesa,  skrifa  og  skilja  tölur. 

Einstaklingar á öllum aldri sem fengið hafa heilaáverka hvort sem það er af völdum 

heilablóðfalls,  heilaæxlis  eða  slyss  geta  fengið  talörðugleika  í  formi  málstols.  Í 

Danmörku einni lenda 2.500 ‐ 3.000 manns í því að fá málstol á ári hverju (Karlshøj 

og Bertelsen, 2004). Þegar  litið er á þessar tölur þá má gera  ráð  fyrir því að hér á 

landi séu það allt að 150 manns á ári sem fá málstol. Eins og fram hefur komið geta 

einkennin af völdum þess verið erfiðleikar með að tala, skilja talað mál,  lesa, skrifa 

og skilja tölur en einnig getur hljómblær og hrynjandi raddarinnar breyst. Misjafnt er 

hversu  alvarlegt málstolið  er,  sumir  eiga  erfitt með  að  finna  orð  stöku  sinnum en 

aðrir  missa  nær  alla  málfærni.  Í  tjáskiptum  notum  við  einnig  líkamstjáningu, 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svipbrigði,  tónfall  og  fleiri mikilvæga  þætti  til  að  tjá  og  túlka  gleði,  sorg  eða  aðra 

tilfinningar en hjá þeim sem fá málstol þá getur þetta tjáskiptaform einnig raskast. Í 

nútímasamfélagi eru gerðar miklar kröfur til tjáskipta þar sem hraði og álag er mikið 

en það getur reynst þeim sem eru með málstol erfitt (Karlshøj og Bertelsen, 2004).  

Sjálfskilningur 

Félagsfræðingurinn Erving Goffman (1961) komst að því í rannsókn sinni að þegar að 

fólk  hefur  fengið  ákveðna  sjúkdómsgreiningu  tekur  sjálfsmyndin  breytingum  í 

samræmi  við  greininguna  og  býður  hún  þar  af  leiðandi  hnekki.  Aðrir  í  kringum 

einstaklinginn halda svo þessari greiningu við sem leiðir til þess að einstaklingurinn 

sjálfur  á  erfitt  með  að  rétta  sjálfsmynd  sína  við  vegna  þeirrar  smánar  sem  hann 

finnur fyrir  frá umhverfi sínu. Hann verður brennimerktur af greiningunni og fær á 

sig félagslega stimplun. Þegar staða fatlaðs fólks ásamt öðrum minnihlutahópum er 

rædd þá er hugtakið stimplun sjaldnast langt undan (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 

Marinósson,  2007).  Þetta  á  einnig  við  þá  sem  fá  málstol  því  oft  upplifa  þeir  sig 

minna  virði  í  samfélaginu  og  jafnvel  sem  aðra  manneskju  eftir  áfallið.  Félagslega 

netið  í  kringum  þann  sem  fær  málstol  skiptir  miklu  máli  hvað  varðar  líðan, 

sjálfsmynd og þunglyndi. Þeir sem fá góðan tilfinningarlegan og félagslegan stuðning 

ásamt  skilningi  í  veikindum  líður  betur,  aðlagast  betur,  sjálfstraust  eykst  og  þeir 

finna  fyrir  minni  hræðslu.  Mikilvægasti  stuðningurinn  er  sá  tilfinningalegi  þ.e.  að 

finna fyrir væntumþykju og trausti frá maka, vinum og fjölskyldu (Hillari, Northcott, 

Roy, Marshall, Wiggins, Chataway og Ames, 2010; Karlshøj og Bertelsen, 2004).  

Samkvæmt  niðurstöðum  nýlegrar  rannsóknar  frá  Svíþjóð  þar  sem  gerð  var 

þátttökuathugun  með  tuttugu  manns  sem  fengið  höfðu  málstol  voru  helstu 

niðurstöðurnar þær að lífið breyttist töluvert við áfallið þar sem þeir þurftu að læra 

að  lifa með sinni  takmörkun. Vinir og samstarfsfélagar hættu að hafa samband og 

fundu  flestir  fyrir  einmannaleika.  Yfirleitt  var  mikill  stuðningur  frá  þeirra  nánustu 

eins  og  mökum  og  börnum  en  honum  var  verulega  ábótavant  frá 

heilbrigðisþjónustunni.  Mismunandi  er  hversu  mikinn  stuðning  þarf  til  þess  að 

komast  í gegnum hversdagslífið en hann er nauðsynlegur til þess að þeir sem hafa 

fengið málstol eigi auðveldara með að taka þátt í samfélaginu (Sjoquist, 2010). 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Aðstandendur 

Þegar einstaklingur verður  fyrir málstoli þá hefur það einnig áhrif á aðstandendur, 

en margir þeirra finna fyrir óöryggi í hans garð og vita jafnvel ekki hvernig á að koma 

fram.  Þeir  eru  jafnvel  hræddir  við  að  segja  eða  gera  eitthvað  vitlaust  en  það 

mikilvægasta sem þeir geta gert er að koma í heimsókn og vera til staðar ásamt því 

að  hvetja  og  styðja.  Ekki  fara  auðveldu  leiðina  og  láta  sig  hverfa.  Maki 

einstaklingsins þarf að huga  sérstaklega að sjálfum sér því mikið álag er á honum. 

Gott er að leita sér aðstoðar til sérfræðinga en einnig er gott að geta talað við aðra 

aðstandendur  sem  hafa  lent  í  svipaðri  reynslu  um  vonir,  áhyggjur,  vonbrigði  og 

væntingar  um  framtíðina.  Í  því  felst  oft  mikilvægur  stuðningur  (Karlshøj  og 

Bertelsen, 2004). 

Samantekt 

Í  þessum  hluta  fjölluðum  við  um  hvað  það  þýðir  að  verða  fyrir  áfalli,  af  hvaða 

orsökum fólk fær málstol og hver einkenni þess eru. Auk þess beindum við sjónum 

að því hvernig sjálfsskilningurinn getur breyst  í kjölfar málstols og hvaða áhrif það 

getur haft á aðstandendur. Í næsta hluta fjöllum við um viðtölin sem tekin voru við 

fólk með málstol og maka þeirra. 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III. hluti: Viðtöl við fólk með málstol 

Í  þessum  hluta  byggjum  við  á  útdrætti  úr  viðtölunum  sem  við  tókum  við  þrjá 

karlmenn  og  eina  konu  með  málstol  ásamt  tveimur  mökum.  Við  notuðumst  við 

eigindlegar  aðferðir  því  þær  eiga  vel  við  þegar  verið  er  að  skoða  reynslu  fólks  af 

ákveðnum atburðum. Við báðum viðmælendur að segja okkur frá lífi sínu og reynslu 

af málstoli og afleiðingum þess í opnum einstaklingsviðtölum (McMillan, 2008). Við 

punktuðum  niður  hjá  okkur  hvað  það  var  sem þeim  fannst  bera  hæst  í minningu 

þeirra og hvað  þau töldu að þyrfti að bæta í samskiptum við samfélagið.  Margt af 

því sem fólkið sagði rataði svo í bæklinginn og báðum við fólkið einnig  að fara yfir 

hann  í  lokin  í þeim tilgangi að bæta við eða taka út ef þeim  fannst eitthvað vanta 

eða vera ofaukið.  

Gildi þess að hafa góðan atvinnurekanda 

Karlmaður sem fékk heilablóðfall fyrir mörgum árum og kona sem fékk heilablóðfall 

fyrir ekki svo löngu síðan töluðu um að þau hefðu góðan atvinnurekanda. Hann gaf 

þeim tækifæri til að koma aftur til vinnu án þess að ýta mikið á eftir þeim. Þau bentu 

á að  það hefði gert illt verra því mikið álag getur aukið á einkenni málstols.  

Maðurinn  fann  hins  vegar  fyrir  andúð  sumra  samstarfsfélaga  sinna  sem  gerði 

honum erfiðara fyrir. Þar kom skilningsleysi og fordómar í hans garð berlega í ljós frá 

fyrrum  samstarfsmönnum.  Eins  og  þessi  aðili  kom  að  orði  var  verulega  erfitt  að 

lenda  í þessu áfalli en að þurfa að berjast við  fordóma ofan á það reyndist honum 

meira  áfall  en  það  fyrra.  Hann    fann  fyrir  mikilli  höfnun  og  hefði  hæglega  getað 

einangrast  ef  hann  hefði  ekki  verið  svona  sterkur  persónuleiki.  Það  eru  mörg  ár 

síðan  að  þessi maður  veiktist  en  hann  er  ennþá  að  berjast  gegn  skilningsleysi  og 

fordómum í hans garð frá ættingjum og samfélaginu.  

Konan tjáði okkur að hún þurfi að vera sterk og berja  í borðið af og til en með því 

næði hún að stoppa fólk af sem sýnir henni vanvirðingu en það gerir það að verkum 

að hún fær fólk til þess að hlusta á sig. Hún tjáði okkur einnig að þrátt fyrir að hún 

væri með málstol þá væri hún það sterk að hún ætlaði ekki að láta málstolið stöðva 

sig í starfi. Þessi kona finnur ennþá fyrir því að þol og úthald er ekki eins gott og áður 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og því  finnst henni gott að  taka smá  lúr um miðjan dag  til þess að hlaða batteríin 

eins  og  hún  komst  að  orði.  Eins  talaði  hún  um  það  að  ef  fólk  talaði  hvert  ofan  í 

annað þá væri mjög erfitt að halda einbeitingu.  

Heilaáföll eða slys 

Tveir menn komu inn á í samræðunum að það skipti máli hvernig áfallið hefði verið, 

því það sé mikill munur á því hvort fyrri virkni eða geta hafi tapast af völdum slyss 

eða heilaáfalls. Það er eins og það síðarnefnda sé eitthvað sem fólk hræðist og viti 

ekki hvernig á að bregðast við í samskiptum við þann sem lenti í áfallinu. Því virðast 

margir sem lenda í heilaáfalli reyna af fremsta megni, ef fyrri geta hefur ekki skerst 

þeim mun meira, að leyna því hvað komið hafi fyrir þá.  

Annar  maður  tjáði  okkur  að  eftir  að  hann  náði  góðu  valdi  á  málinu  eftir  málstol 

bregðist hann þannig við ef hann „mismæli sig“ vegna álags eða þreytu (en þá geta 

einkennin  komið  í  ljós)  að  hann  reynir  að  grínast  og  leiðrétta  sig  áður  en 

viðmælandinn  hefur  tök  á  að  gera  athugasemd  en  þannig  getur  hann  falið 

málstolsvandann. Eins tjáði hann okkur að þegar hann sækir um vinnu þá borgi það 

sig að vera hress og fara í kringum ástæðu þess að hann sé lamaður  í hendinni því 

þegar hann nefnir heilaáfall þá sé eins og vinnuveitandinn snúi við blaðinu og stoppi 

samræðurnar eins fljótt og kostur er. Ef  hann aftur á móti gefur upp aðrar ástæður 

svo  sem  slys  þá  er  haldið  áfram  að  spjalla  og  frekar  gefin  tækifæri.  Þetta  finnst 

honum verulega erfitt enda strangheiðarlegur maður, eins og hann komst sjálfur að 

orði. Þeir sögðu báðir að margir hræðast stimplunina sem fólk getur orðið fyrir frá 

samborgurum okkar ef áfallið er á heila.  

Sumir tjáðu okkur að einstaka aðstandendur og vinir nenntu ekki að hafa samband 

lengur  því  þau  væru  ekki  nógu  þolinmóð  til  þess  að  hlusta  á  þau  og  jafnvel 

viðurkenndu það, en það getur verið sárt því öll hafa þau gaman af að spjalla við fólk 

eins og fyrir áfallið. Þetta virðist passa ágætlega við rannsókn Erving Goffman (1961) 

þar  sem  hann  lýsir  félagslegri  stimplun  eftir  sjúkdómsgreiningu.  Afleiðingin  getur 

orðið sú að það viðhaldi lélegri sjálfsmynd þeirra sem lenda í erfiðum veikindum. 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Að versla í samfélaginu okkar 

Hjón  sem  við  tókum  viðtal  við  tjáðu  okkur  hve misjafnt  það  er  eftir  búðum hvort 

þeim  sé  sýnd  virðing  eða  ekki.  Ef  þau  kjósa  virðinguna  þurfa  þau  að  fara  í  dýrari 

búðina því þar er  hlustað á viðskiptavininn og þeirra  takmörkunum sýnd virðing.  Í 

sumum  búðum  á  höfuðborgarsvæðinu  hefur  verið  ýtt  á  eftir  eiginmanninum  en 

hann er með málstol og honum sýndur dónaskapur allt þar til hann gat sýnt fram á 

það að hann væri svona seinn vegna málstols. En það var ekki fyrr en þá sem honum 

var  sýnd  þolinmæði.  Þessi  umræða  kom  einnig  fram  á  öðrum  fundinum  sem  við 

sátum hjá Heilaheill og virtust flestir kannast við þessa tilfinningu að vera ekki sýnd 

þolinmæði  við  búðarkassa  í  verslunum  í  Reykjavík.  Eins  og  kemur  fram  í  breska 

félagslega líkaninu eru það þessi atriði sem skapa fötlunina þ.e. þær hindranir sem 

fólk verður fyrir í daglegu lífi.  

Fyrirtækið Virk  

Einn  viðmælandinn,  sem  var  kona  sagði  okkur  frá  fyrirtækinu  Virk  en  það  skipar 

stóran  sess  í  lífi  hennar  og  finnst  henni  notalegt  að  geta  sótt  sér  uppbyggilegar 

upplýsingar  og  hvatningu  á  einum  stað  þar  sem  ríkir  víðsýni  og  fagmennska. Hún 

tjáði  okkur  að  fyrirtækið  Virk  sé  starfshæfingarsjóður  sem  stuðlar  að  því  að  fólk 

komi  aftur  til  vinnu  eftir  veikindi  eða  örorku  í  samráði  við  sjúkrasjóði  og 

atvinnurekendur. Virk er góð  leið  í  valdeflingu/sjálfseflingu því þeir  sem þar vinna 

sýna einstaklingum virðingu, hvatningu og ráðgjöf ásamt aðstoð við að komast aftur 

út á vinnumarkaðinn. Enn fremur greiða þeir kostnað ýmissa fagaðila ef þess gerist 

þörf. Margir  hafa  lent  í  þessari  lífsreynslu  að  þurfa  að  hverfa  af  vinnumarkaði  til 

lengri eða skemmri tíma og viðmælenda okkar þótti gott að vita af Virk sem getur 

hjálpað fólki til að verða gjaldgengt á atvinnumarkaðnum aftur því fyrstu skrefin í þá 

átt geta verið þung fyrir þann sem stendur einn. Þessi þjónusta er kostnaðarlaus og 

því ættu allir að geta séð sér  fært að  leita sér aðstoðar. Henni  finnst mikilvægt að 

fólk  fái  fræðslu um þessa þjónustu því hún getur hjálpað mörgum sem á þurfa að 

halda. Til frekari glöggvunar bendum við á heimasíðuna Virk.is 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Sýnum þolinmæði 

Eftir  viðtölin  sem  við  tókum  kom  í  ljós  að margir  þeirra  hafa  lent  í  erfiðleikum  á 

opinberum stöðum, þá sérstaklega þar sem fólk er að flýta sér í erli dagsins eins og 

við að fá afgreiðslu í matvörubúðum. Þannig kviknaði hugmynd okkar að kortunum 

„Sýnum þolinmæði“. Við teljum að þau geti auðveldað einstaklingum með málstol 

að  fá  þjónustu,  skilning  og  þolinmæði  frá  samborgurum  okkar  og 

þjónustuveitendum.  Til  þess  að  þeir  sem  eru  með  tjáskiptaörðugleika  geti  tekið 

virkari þátt  í  samfélaginu þá þarf að hægja á og  sýna þolinmæði. Á bæklinginn og 

kortin kusum við að nota eldlilju því það er fallegt blóm sem er harðgert og má líkja 

því við eldhug þeirra sem lenda  í áföllum því ekki mega þeir bregðast sjálfum sér  í 

endurhæfingunni  og  baráttunni  við  að  ná meiri  færni.  Það  lifir  best  í  sólarljósi  en 

hefur þó þann eiginleika að geta stækkað og dafnað á skuggsælum stöðum. Þannig 

þarf fólk sem lendir í áföllum að bregðast við. Einnig teiknaði Anna Rún dóttir okkar 

gufulest  en  það  táknar  að  allir  komast  á  leiðarenda  þótt  ekki  sé  farið  á  hraðlest  í 

gegnum daginn og lífið sjálft, hægt er að njóta betur umhverfisins og því fallega sem 

er  í  kringum  hvern  og  einn  ef  farið  er  aðeins  hægar.  Ef  fólk  sýnir  þolinmæði  og 

dregur úr hraðanum þá geta fleiri tekið þátt í samfélaginu. 

Samantekt 

Í  þessum  hluta  fjölluðum  við  um  viðtölin  sem  við  tókum  við  fólk með málstol  og 

maka  þeirra  en  þar  kemur  meðal  annars  fram  gildi  þess  að  hafa  góðan 

atvinnurekanda,  að  lenda  í  heilaáföllum  eða  slysi,  hvernig  framkoma  getur  verið 

þegar verslað er  í samfélagi okkar, mikilvægi fyrirtækisins Virk og hversu mikilvægt 

það er að fá þolinmæði frá samfélaginu. 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Niðurstöður og lokaorð 

Helstu  lærdómar  okkar  við  vinnslu  þessa  verkefnis  eru  að  þeir  sem  lenda  sjálfir  í 

áfallinu eru sérfræðingarnir í lífi sínu. Enn fremur geta þeir best sagt frá því hvernig 

komið  er  fram  við  þá  út  í  þjóðfélaginu,  innan  fjölskyldu  sinnar  og  vinahópi  en  oft 

lendir  þessi  hópur  í  einangrun  og  fordómum.  Samkvæmt  rannsóknum erlendis  þá 

eru um 70% fólks sem forðast samræður við þá sem hafa fengið málstol. Til þess að 

komast betur yfir áfallið þá þarf félagslegt net að vera gott því það getur dregið úr 

þunglyndi  og hjálpað  til þess að komast betur  í gegnum erfiða  tíma og auka  trú á 

sjálfum sér. Fólk með málstol lendir oft í því að fá ekki þá þjónustu sem það þarf á 

að  halda  úti  í  samfélaginu,  m.a.    vegna  skorts  á  þolinmæði  og  vegna  fordóma. 

Félagslegur skilningur á fötlun leggur áherslu á þá umhverfisþætti og hindranir sem 

skapa fötlunina. Þessar hindranir eru meðal annars fordómar, mismunun, einangrun 

og skortur á þjónustu. Þetta eru allt atriði sem fólk með málstol þekkir allt of vel af 

eigin raun. Því kemur það ekki á óvart hve mikill upplýsingaskortur er á málstoli hér 

á  landi og hve  lítið almenningur veit um þennan sjúkdóm. Afleiðingar þess er hátt 

hlutfall fólks sem forðast að eiga í samræðum við þann sem varð fyrir áfallinu og á 

það því á mikilli hættu á að einangrast. Aðstandendur fólks með málstol finnur oft 

fyrir óöryggi í návist þess því þeir vita jafnvel ekki hvernig koma skal fram við þann 

sem varð  fyrir  áfallinu eða hvernig þeir eigi  að hefja  samskiptin. Ástæðan  fyrir því 

getur verið sambland af fordómum gagnvart fólki með fötlun og hræðsla.  

Eins og einn af viðmælendum okkar kom inn á skiptir það máli hvort hann talar um 

að hafa lent í slysi eða fengið heilaáfall þegar sótt er um atvinnu. Þótt hvoru tveggja 

sé  slæmt  virðist  það  síðarnefnda  gera  það  að  verkum  að  atvinnurekendur  fælast 

enn frekar frá þeim og bindi jafnvel enda á annars ágætar samræður. Einnig skiptir 

það  máli  hvar  fólk  með  málstol  verslar  og  ef  það    kýs  að  njóta  virðingar  og  fá 

þolinmæði þarf að greiða hærra verð. Slíkt er ekki í anda félagslegs skilnings á fötlun 

sem  gerir  ráð  fyrir  að  fólk  njóti  jafnréttis.  Þetta  styður  skýrslu  Guðrúnar 

Hannesdóttur um lífskjör og hagi öryrkja en þar kemur fram að hátt hlutfall öryrkja 

finna  fyrir  miklum  fordómum  frá  samfélaginu  og  virðist  vera  að  fjölmiðlar  kyndi 

undir  neikvæða  staðalmynd  fólks  með  fötlun.  Til  að  sporna  við  þessum 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staðalmyndum og fordómum þá þarf að fræða þjóðfélagið og er þetta lokaverkefni 

okkar framlag til þeirrar vitundavakningar sem samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi  fatlaðs  fólks  skuldbindur  Ísland  til  að  taka  þátt  í.  Um  er  að  ræða 

vitundavakningu til að auka virðingu fyrir fötluðu fólki og réttindum þess.  

Þroskaþjálfar  vinna  oft  með  fólki  sem  er  með  tjáskiptaörðugleika,  þar  á  meðal 

málstol. Þeir  vinna  t.d á hjúkrunarheimilum en þar geta  íbúar verið með málstol  í 

kjölfar  slags  en  einnig  er  það  eitt  af  einkennum  heilabilunarsjúkdóma  eins  og 

Alzheimer  og  framheilabilunar. Með því að gefa  út bækling á  íslensku  um málstol 

vonumst við til að auka samskipti milli almennings, ættingja og fólks með málstol.  

 

Mary Björk Sigurðardóttir 

Þórarinn Bjarnason 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