
 

Tillögur frá Fagráði um heilaskaða til félagsmálaráðuneytis varðandi 

stefnu í þjónustu og félagsleg úrræði fyrir fólk með heilaskaða 
 

 

Fagráð um heilaskaða er þverfaglegur hópur fagfólks sem lætur sig málefni um 

heilaskaða varða. Fagráðið fagnar þeirri vinnu sem lögð hefur verið í að móta 

framtíðarsýn og stefnu í þjónustu við fatlaða. Greinilega hefur mikil vinna verið lögð í 

verkefnið en erfitt er að fá yfirsýn þar sem niðurstöður birtast í þremur aðskildum 

skjölum á vefsíðu ráðuneytisins. Fagráðið telur málefni fólks með heilaskaða falla undir 

þessa stefnumótun en saknar sérstakrar umfjöllunar um þjónustu við hópinn. Það sem 

fram kemur hér á eftir er byggt á faglegri reynslu okkar, sem mörg hver höfum áralanga 

reynslu af vinnu með fólki með heilaskaða og aðstandendur þess. 

 

Fagráðið tekur heilshugar undir þau atriði sem fram koma í samantekt á bls. 10, 

þar sem rætt er um veikleika í þjónustunni. Þar kemur einmitt fram að of margir aðilar sjá 

um þjónustu við fatlaða og “kerfið” er of flókið og ábyrgðin óljós, þ.e. ekki er gengið 

nógu vel frá því hver það er sem ber ábyrgð á því eða hefur eftirlit með að þjónustan sé 

veitt. Þjónustan er brotakennd, ekki heildstæð og sveigjanleg og miðast oftar við þarfir 

“kerfisins” fremur en þarfir einstaklingsins.  

 

 

Sömu lífskjör og lífsgæði allra 
 

Fagráðið er sammála þeim aðalmarkmiðum fyrir árin 2007-2016, sem kynnt eru. Í fyrsta 

lagi að fatlaðir eigi að búa við sömu lífskjör og lífsgæði og aðrir landsmenn. Í öðru lagi 

að fagleg þekking og færni starfsfólks á Íslandi verði eins og best gerist í Evrópu. Í þriðja 

lagi að gæði þjónustunnar verði eins og best gerist. Í þessu sambandi vill Fagráðið þó 

benda á að ekki nægir að setja háleit markmið ef ekki fylgja þeim aðgerðaráætlanir um 

hvað eigi að gera til þess að markmiðin náist og mælikvarðar til þess að mæla hvenær 

markinu sé náð. Slíkar áætlanir og mælikvarðar koma ekki nægilega skýrt fram að okkar 

mati. Sem dæmi má nefna að tekið er fram í skýrslunum að í boði eigi að vera öflug 

sértæk sálfræðileg ráðgjöf, félagsráðgjöf, þroskaþjálfun og iðjuþjálfun. Fagráðið vill 

benda á að langt er í land að þessi markmið séu uppfyllt og lýsir eftir áætlunum um 

hvernig eigi að uppfylla þau. Eitt viðmið er nefnt, þ.e. að 50% hlutfalli fagmenntaðs fólks 

eigi að ná árið 2012. Að okkar mati er það viðmið of lágt. Einnig er óljóst hvað átt er við 

með „fagmenntun“. 

 

 

Aukin samvinna 

 
Í skýrslunum er gerð grein fyrir því að umfjöllunin nái aðeins til þess hluta þjónustunnar 

sem er á forræði og ábyrgð félagsmálaráðuneytisins og er það miður. Fagráðið vill vekja 

athygli á því hversu alvarlegan vanda það skapar að þjónustukerfi félags-, mennta- og 

heilbrigðismála starfa ekki nægilega vel saman og skorar á hlutaðeigandi að bæta úr því  



sem allra fyrst. Við hefðum fagnað tillögum um hvernig þessi kerfi gætu starfað saman 

bæði hvað varðar frumkvæði og ábyrgð.  

 

 

Vantar umfjöllun um ICF 

 
Fagráðið bendir á að verið er að þýða á íslensku hið viðamikla flokkunarkerfi 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Áætlað er að 

taka það kerfi í notkun hér á landi með fulltingi heilbrigðis-, félags- og 

menntamálaráðuneytis. Í ICF er gengið út frá því að heilsa, færni og fötlun séu 

samverkandi þættir og áhersla lögð á þær aðstæður sem fólk býr við. Norðurlöndin hafa 

öll þýtt og tekið upp ICF og nýta sér það á ýmsum sviðum heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Söknum við umfjöllunar um ICF og þá grundvallarhugmyndafræði sem það byggist á, í 

umræddum skýrslum.   

 

 

Bæta þarf þjónustu 
 

Í framhaldi af þessu vill Fagráðið vekja athygli á því að brýnt er að bæta þjónustu við 

fatlað fólk með heilaskaðaða og laga hana betur að þörfum þess heldur en nú er gert. 

Skorar fagráðið á félagsmálaráðuneytið að beita sér fyrir úrbótum í málefnum fólks með 

heilaskaða. 

 

 

Tillögur fagráðsins: 
 

1. Magntaka þarf vandann, þ.e. hversu margir hljóta heilaskaða á ári hverju á Íslandi. 

Út frá erlendum tölum má ætla að það séu um 300-400 manns á Íslandi sem þurfa 

sérhæfða aðstoð vegna heilaskaða og 60 til 80 nýir bætist við árlega. 

2. Skilgreina þarf vandann. Heilaskaði getur leitt til líkamlegrar, andlegrar og 

vitrænnar fötlunar. Mikilvægt er að greining liggi fyrir. Að félagslega kerfið geri 

þær kröfur á heilbrigðiskerfið að heilaskaðinn sé greindur og að upplýsingum og 

ráðgjöf sé komið áfram til þeirra félagslegu þjónustukerfa sem taka við þessum 

einstaklingum. 

3. Að félagsmálaráðuneytið sjái til þess að viðeigandi stofnanir þess, þ.e. innan 

ríkisins annars vegar (svæðisskrifstofur) og innan sveitarfélaga hins vegar 

(félagsþjónustan og þjónusta við fatlaða þar sem sveitarfélögin hafa tekið þá 

þjónustu yfir), taki ábyrgð á þjónustu við fólk með heilaskaða. Sú ábyrgð felur 

m.a. í sér að starfsfólk þjónustunnar eigi greiðan aðgang að fræðslu og viðeigandi 

þekkingu á heilaskaða. Hér er víða pottur brotinn og margir þessara aðila telja sig 

einfaldlega ekki eiga að sinna heilasköðuðum, heilaskaðaðir einstaklingar heyri 

undir heilbrigðiskerfið. 

4. Efla þarf samvinnu ráðuneyta. Brýnt er að góð samvinna sé á milli 

félagsmálaráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis þegar skipuleggja á þjónustu við 



fólk með heilaskaða og þannig sé tryggður sami skilningur á þörfum fólks með 

heilaskaða í báðum þessum kerfum. 

 

Fagráð um heilaskaða lýsir sig tilbúið til þess að koma að stefnumótun og vinnu í 

samræmi við ofangreindar tillögur. Fagráðið gæti til dæmis komið að fræðslu og 

rannsóknum á umfangi vandans, auk þess að koma að stefnumótun í málaflokknum til 

framtíðar. 

 

Viðbrögð við tillögum óskast send til Ólafar Halldóru Bjarnadóttur formanns fagráðs um 

heilaskaða. 

Reykjalundi endurhæfingu, 270 Mosfellsbæ, netfang: olofb@reykjalundur.is 

 

 

Reykjalundur, 27.3.2008 

Fyrir hönd fagráðs um heilaskaða, 

 

 

 

________________________________            _________________________________ 

Ólöf H. Bjarnadóttir, formaður Klara Bragadóttir, ritari 
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