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Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/ 1991 

[50. gr.]1) Félagsmálanefndir skulu hlutast til um að

áfengissjúkir og þeir sem misnota áfengi eða aðra vímugjafa

fái viðeigandi meðferð og aðstoð. Þá skal veita aðstandendum

og fjölskyldum áfengissjúkra ráðgjöf og aðstoð eftir því

sem við á.

[51. gr.]1) Félagsmálanefndir skulu stuðla að því að

áfengissjúkir og misnotendur vímugjafa, sem fengið hafa

meðferð og læknishjálp, fái nauðsynlegan stuðning og aðstoð

til að lifa eðlilegu lífi að meðferð lokinni.

25.03.112



Þjónustumiðstöðvar 

Reykjavíkurborgar

 Árbær og Grafarholt

 Breiðholt

 Grafarvogur og Kjalarnes

 Laugardalur og Háaleiti

Miðborg og Hlíðar

 Vesturbær
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Hlutverk þjónustumiðstöðva

Reykjavíkur

 Hlutverk  þjónustumiðstöðva er að veita þverfaglega og 
samræmda þjónustu til íbúa varðandi velferðar, 
frístundar, skólamál og fleira. 

 Fagfólk þjónustumiðstöðvanna vinnur saman í teymi eftir 
því hvaða þörf er fyrir hendi hjá notendum þjónustunnar.

 Félagsráðgjafar, sálfræðingar, kennsluráðgjafar, 
sérkennsluráðgjafar, matsfulltrúar, daggæslu-

ráðgjafar, þjónustufulltrúar og frístundaráðgjafar.
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Reglur Reykjavíkurborgar um 

fjárhagsaðstoð

 Skylt er að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu 

einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og 

sínum farborða án aðstoðar.

 Heimilt er að veita einstaklingum og fjölskyldum 

aðstoð vegna sérstakra aðstæðna, m.a. vegna 

heimilisaðstæðna, náms eða óvæntra áfalla, sbr. IV. 

kafla reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð.
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Fjárhagsaðstoð 

fjöldi notenda með vímuefnavanda

 Fjárhagsaðstoð alls 2010  = 2.924

 Fjárhagsaðstoð óvinnufærir vegna veikinda 2010  
= 629

Úttekt í einum borgarhluta á fjárhagsaðstoð 
þeirra sem voru óvinnufærir vegna veikinda 
2010 = 72% með vímuefnavanda.
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Grettistak

25.03.117

 Sérhæft úrræði fyrir vímuefnasjúka með fjölþættan 
félagslegan vanda. Samvinnuverkefni  TR og nokkurra 
sveitarfélaga frá 2001 á landsvísu.

 Endurskipulagt Grettistak í Reykjavík 2007.

 Fjöldi þátttakenda í dag, allar þjónustumiðstöðvar  = 53 

 MA-verkefni,  matsrannsókn á Grettistaki:

a) Afdrif 109 þátttakenda í úrræðinu 2001-2005, sem höfðu 
lokið þátttöku frá þrem borgarhlutaskrifstofum.

b) Spurningalistakönnun lögð fyrir 29 virka þátttakendur á 
árinu 2005, frá þrem borgarhlutaskrifstofum.



Grettistak rannsókn 2001-2005 

fjölskyldugerð

Fjöldi                          Hlutfall

Einhleyp(ur)                                            53                                49,0

Einhleyp(ur) með börn                           33                                30,6

Gift/sambúð  án barna                              0                                 0,0

Gift/sambúð  með börn                            3                                 2,8

Ekki vitað                                                20                                17,6

Samtals                                                109                             100,0%
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Grettistak rannsókn 2005 

fjölskyldugerð

Fjöldi                       Hlutfall

Einhleyp(ur)                  22                              75,9

Sambúð                           3                               10,3

Gift(ur)                           1                                 3,4

Fráskilin(n)                     3                                10,3

Samtals                         29 100,0%

Fjöldi átti börn  = 69%
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Grettistak rannsókn 2005 

tíðni samskipta við fjölskyldu

 Símasamband við foreldra vikulega og oftar 85,1%

 Símasamband við systkini vikulega og oftar 51,8%

 Símasamband við afa og ömmu vikulega og oftar 19,2%

 Heimsækja foreldra vikulega og oftar 74%

 Heimsækja systkini vikulega og oftar 22,2%

 Heimsækja afa og ömmu vikulega og oftar 14,8%
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Úrræði fyrir fjölskyldur

25.03.1111

 Félagsleg heimaþjónusta

 Parent Management Training (PMT 

foreldrafærni),einstaklings-meðferð og námskeið

 Uppeldisnámskeið

 Persónuleg ráðgjöf

 Stuðningurinn heim



Úrræði fyrir fjölskyldur

 Unglingasmiðjan x2

 Heimili fyrir unglinga, er faglegt sérúrræði þar sem 
unglingum er veittur stuðningur og aðstoð við að takast á 
við daglegt líf. 

 Fjölskylduheimili, er faglegt sérúrræði í erfiðum 
barnaverndarmálum, þar sem börnum eru búin traust og 
örugg uppeldisskilyrði, tímabundið. 

 Sveitadvöl
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Úrræði í samvinnu við Velferðarsvið 

 SÁÁ

 LSH

 Foreldrahús sem er rekið af foreldrasamtökunum Vímulaus 

æska.

 Fjölskyldumiðstöðin. Að Fjölskyldumiðstöðinni standa 

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands, Þjónustumiðstöðvar í 

Reykjavík og Velferðarráðuneytið. 

25.03.1113



Dæmi um fjölskylduvinnu

 Hjón/sambýlisfólk með þrjú börn.

 Móðir með fíknivanda og hefur farið í meðferð.

 Faðir hefur farið í fjölskyldumeðferð hjá sama aðila og 
móðir fékk sína meðferð.

 Eitt af börnunm hefur átt við kvíða og námsörðugleika 
að stríða.

 Teymi í málinu: félagsráðgjafi á þjm., geðlæknir frá 
BUGL, kennari barnsins, sálfræðingur á þjm. og 
uppeldisfulltrúi frá Stuðningnum heim.
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Hlutverk félagsráðgjafa

 Félagsráðgjafar eru oftast málstjórar þar sem 
margir sérfræðingar koma að málum fjölskyldna.

 Veitir fjölskyldunni félagslega ráðgjöf og stuðning.

 Vísar í margvísleg úrræði.

 Hefur ábyrgð á eftirfylgd mála í margvíslegum 
úrræðum.
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Takk fyrir
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