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TILGANGUR 
BÆKLINGS
Í framhaldi af samþykkt Reykjavíkurborgar um stefnu borgarinnar 
í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum fyrir árin 2013 til 
2024 var á fyrri hluta árs 2016 lögð fram aðgerðaáætlun. Þar er 
fjallað um þær aðgerðir sem fara skal í til þess að uppfylla það 
sem fram kemur í stefnunni. Í áætluninni er m.a. gert ráð fyrir 
því að í öllum sértækum húsnæðisúrræðum fyrir fatlað fólk á 
vegum borgarinnar verði innleidd hugmyndafræðin um sjálfstætt 
líf. Þessi bæklingur er hluti af þeirri innleiðingu. Bæklingurinn 
er skrifaður til þess að efla og auka þekkingu starfsfólks og 
annarra á því hvar hugmyndafræðin um sjálfstætt líf fatlaðs fólks 
á uppruna sinn. Bæklingurinn fjallar einnig um hvað sjálfstætt líf 
fatlaðs fólks felur í sér og hvaða vinnuaðferðir, hugsunarhátt og 
hegðun starfsfólk, stjórnvöld og allur almenningur þarf að tileinka 
sér til þess að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi, hvort sem það 
er búsett í sértæku húsnæðisúrræði eða annars staðar. Hversu 
vel sem fatlað fólk verður meðvitað um rétt sinn til sjálfstæðs 
lífs og hversu mikið sem fatlað fólk berst fyrir réttindum sínum, 
mun það aldrei ná því að lifa sjálfstæðu lífi ef við, sem með þeim 
störfum og lifum, tileinkum okkur ekki þessar vinnuaðferðir, 
hegðun og hugsunarhátt.
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Sagan
Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf rekur upphaf 
sitt til fatlaðra stúdenta við Berkeley-háskólann í 
Kaliforníu á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar og 
réttindabaráttu þeirra fyrir því að stunda háskólanám. 
Ed Roberts, sem á þeim tíma var ungur námsmaður, 
hafði sótt um skólavist við háskólann og fengið 
inngöngu. Þegar skólayfirvöld komust að því að Roberts 
var lamaður og háður því að nota risastórt stállunga, 
hugðist skólaráðið draga til baka loforð sitt um 
skólavist á þeirri forsendu að stállungað kæmist ekki 
fyrir á heimavist skólans. Roberts andmælti ákvörðun 
skólaráðsins og hafði að lokum betur. Meðan á námi 
hans stóð vann hann með skólayfirvöldum að því að 
þróa áætlun um stuðningsþjónustu fyrir líkamlega 
fatlaða nemendur. Stuðningsþjónustan, sem var í 
umsjón fötluðu nemendanna, veitti jafningjaráðgjöf og 
þá þjónustu aðra sem gerði nemendunum kleift að 
búa í háskólasamfélaginu. Roberts útskrifaðist með 
meistaragráðu í stjórnmálafræði árið 1966. Árið 1972 
stofnaði hann ásamt félögum sínum stuðnings- og 

ráðgjafamiðstöðina Center for Independent Living 
sem hafði að markmiði að berjast fyrir breytingum 
sem stuðluðu að aukinni samfélagsþátttöku fatlaðs 
fólks. Eftir að Roberts var skipaður forstjóri California 
Department of Vocational Rehabilitation, beitti hann sér 
fyrir því að stofnaðar væru fleiri samsvarandi stuðnings- 
og ráðgjafamiðstöðvar víðsvegar um Kaliforníu.1

Dr. Adolf Ratzka, sem einnig stundaði nám við 
Berkeley-háskóla, var einn af forvígismönnum þess 
að hugmyndafræðin um sjálfstætt líf barst til Evrópu. 
Að loknu námi, árið 1973, fluttist hann til Svíþjóðar 
og komst að raun um að viðhorf til fatlaðs fólks þar 
í landi var mjög ólíkt því sem hann hafði kynnst í 
Berkeley. Hann stofnaði árið 1984 félagið Stockholm 
Cooperative for Independent Living (STIL). Félaginu 
var ætlað að umbylta ríkjandi viðhorfum og stöðu 
fatlaðs fólks – fatlað fólk væri ekki sjúklingar eða 
viðfang umönnunar heldur skyldi litið til þess sem 
þjónustunotenda. Félagið átti síðar þátt í lagasetningu 
um notendastýrða persónulega aðstoð í Svíþjóð.2

HUGMYNDAFRÆÐIN 
UM SJÁLFSTÆTT LÍF
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Útbreiðsla hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf 
um allan heim í gegnum árin hefur orðið til þess að 
hún aðlagast ólíkri menningu og efnahagslegum 
aðstæðum. Samtök um sjálfstætt líf, SSL, voru stofnuð 
hér á landi 17. júní árið 2009 af hópi fatlaðs fólks. 
Markmið félagsins var að valdefla og styðja fatlaða 
einstaklinga samkvæmt hugmyndafræði um sjálfstætt 
líf. Félagið er hluti af hinni alþjóðlegu Independent 
Living-hreyfingu.3

Hvað er sjálfstætt líf?
Sjálfstætt líf er dagleg birtingarmynd þess að 
mannréttindi fatlaðs fólks eru höfð í heiðri. 
Framkvæmd stefnu, sem byggir á hugmyndafræðinni, 
er möguleg með samþættingu ýmissa umhverfis- 
og einstaklingsbundinna þátta sem gerir fötluðu 
fólki kleift að hafa stjórn á eigin lífi. Þetta felur í sér 
tækifæri fatlaðs fólks til að eiga raunverulega valkosti 
og hafa vald til að taka ákvörðun um búsetu sína, með 
hverjum það kýs að búa og hvernig það vilji haga lífi 
sínu. Þjónusta verður að vera í boði, aðgengileg öllum 
og veitt á jafnréttisgrundvelli. Hún skal veitt að ósk 
og upplýstu samþykki einstaklingsins en ekki gegn 
vilja hans og þannig útfærð að hún mæti þörfum um 
sveigjanleika í daglegu lífi. Sjálfstætt líf gerir kröfur 
um að fatlað fólk geti aflað sér upplýsinga og að 
mannvirki og samgöngutæki séu aðgengileg. Tæknileg 
hjálpartæki verða að vera í boði ásamt persónulegri 
aðstoð og/eða samfélagsbundinni þjónustu. Að gefnu 
tilefni er sérstaklega á það bent að sjálfstætt líf er 
fyrir allt fatlað fólk án tillits til kynferðis, aldurs og 
stuðningsþarfa.4 

Eftirfarandi er skilgreining Dr. Adolfs Ratzka á 
hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf:

„Sjálfstætt líf er heimspeki og hreyfing fatlaðs fólks 
sem berst fyrir sjálfsákvörðunarrétti sínum, jöfnum 
tækifærum og sjálfsvirðingu. Sjálfstætt líf felst ekki í 
því að við viljum gera allt sjálf, að við þörfnumst ekki 
aðstoðar annarra og viljum búa í einangrun. Sjálfstætt líf 
merkir að við krefjumst sama valfrelsis og aðrir, að okkur 
sé kleift að hafa stjórn á okkar daglega lífi sem bræður 
okkar og systur, nágrannar og vinir ganga út frá sem 
vísu. Við viljum alast upp með fjölskyldum okkar, ganga 
í skóla í okkar hverfi, ferðast með sama strætisvagni og 
nágrannar okkar og stunda atvinnu sem hæfir menntun 
okkar og áhuga.

Við erum bestu sérfræðingarnir um þarfir okkar og þar 
með er það okkar hlutverk að leggja til þær lausnir 
sem við viljum. Við verðum að stjórna okkar eigin 
lífi, hugsa og tala fyrir okkur sjálf – rétt eins og hver 
annar. Til að ná þessu markmiði verðum við að styðja 
og læra hvert af öðru, skipuleggja okkur og berjast 
fyrir pólitískum breytingum til að verja lögbundin 
mannréttindi okkar.

Við erum ósköp venjulegt fólk sem deilir sömu þörf og 
aðrir til að tilheyra samfélaginu, vera viðurkennd og 
njóta ástar.

•     Á meðan við lítum á fötlun okkar sem harmleik, 
munum við njóta vorkunnar.

•     Á meðan við skömmumst okkar fyrir það hver við 
erum, verður líf okkar einskis metið.

•     Á meðan við þegjum, verður okkur sagt fyrir 
verkum af öðrum.“

Adolf Ratzka, 20055
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Stefna Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á 
heimilum sínum 2013–2024 byggir á framtíðarsýn 
Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk, sem 
samþykkt var í borgarstjórn 18. janúar 2011.6 Stefnan 
tekur einnig mið af samningi Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks, einkum 19. grein sáttmálans 
og skal stefnunni einnig fylgja aðgerðaáætlun. 
Aðgerðaáætlunin var kynnt í velferðarráði borgarinnar 
9. júní 2016.

Framtíðarsýn borgarinnar í þjónustu við 
fatlað fólk 2011:
•     Margbreytilegum þörfum borgarbúa verði mætt 

með sveigjanlegri og einstaklingsmiðaðri þjónustu 
sem veitt er af ábyrgð, virðingu og fagmennsku.

•     Aðgengi að þjónustu verði tryggt í nærumhverfi 
borgarbúa.

STEFNA 
REYKJAVÍKURBORGAR Í 
ÞJÓNUSTU VIÐ FATLAÐ FÓLK Á 
HEIMILUM SÍNUM 2013-2024
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•     Jafnræði í þjónustu verði tryggt.

•     Víðtækt samráð verði haft við notendur, 
hagsmunasamtök, starfsfólk og háskólasamfélagið 
um þróun þjónustunnar.

•     Borgarbúar sem þurfa aðstoð í daglegu lífi hafi val 
um hvernig aðstoðinni við þá er háttað. Unnið verði 
að þróun notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar.

Leiðarljós stefnu borgarinnar:
•     Viðurkenning á sjálfstæðu lífi á eigin forsendum.

•     Jöfn tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu.

•     Réttur til aðstoðar við að lifa innihaldsríku lífi.

•     Viðurkenning á fjölbreytileika mannlífsins og 
mannréttindum allra.

Markmið stefnu borgarinnar:
Markmið stefnunnar er að fatlað fólk fái þjónustu skv. 
reglugerð nr. 1054/201026 um þjónustu við fatlað fólk á 
heimili sínu í samræmi við þarfir þess og óskir. Þjónustan 
skal vera einstaklingsmiðuð, heildstæð og sveigjanleg. 
Henni er ætlað að styðja við sjálfstætt og innihaldsríkt líf 
fatlaðs fólks á heimilum sínum og í tómstundum.

Annað úr stefnunni:
•     Aðstoð við fatlað fólk skal vera á forsendum 

þess og byggð á óskum þess og ákvörðunum, 
eins og frekast er unnt. Þjónustan skal miða að 
því að einstaklingurinn geti lifað sjálfstæðu og 
innihaldsríku lífi og tekið þátt í samfélaginu.

•     Fatlað fólk skal hafa val um húsnæði til jafns við aðra.

•     Fatlað fólk skal hafa val um það hvernig þjónusta, 
sem það þarfnast, er veitt. Áhersla er lögð á virðingu 
fyrir ólíkum einstaklingum og þörfum, sjálfræði og 
valdeflingu og rétt einstaklinga til frelsis, athafna og 
upplifunar á eigin heimili og í tómstundum.

•     Árlega skulu gæði þjónustunnar metin og teknar 
ákvarðanir um breytingar á þjónustu og stuðningi ef 
þörf krefur.

•     Starfsfólk skal ávallt hafa í huga að það starfar 
inni á heimilum einstaklinga, taka mið af 
hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og veita 
þjónustu í samræmi við þjónustuþarfir fatlaðs fólks 
og óskir þess.

•     Áhersla skal lögð á að þróa þjónustu borgarinnar í 
samráði við notendur og hagsmunasamtök þeirra í 
samræmi við samþykkt borgarinnar um samráð.
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Allt fram á áttunda áratug síðustu aldar var nær 
eingöngu litið á fötlun út frá sjónarhóli læknisfræði 
þar sem skilgreiningin var einskorðuð við þá andlegu 
eða líkamlegu skerðingu sem einstaklingurinn bjó við. 
Samkvæmt læknisfræðilega sjónarhorninu var lögð 
áhersla á að greina skerðinguna og veita ráðgjöf um 
meðhöndlun, endurhæfingu og umönnun. Fötlunin 
var talin fela í sér persónulegan harmleik þar sem við 
engan var að sakast nema kaldhæðni örlaganna.7

Félagsleg sjónarhorn fötlunar má rekja til andófs 
fatlaðs fólk í Bandaríkjunum og Bretlandi í byrjun 
áttunda áratugarins. Ríkjandi viðhorfi samfélagsins 
og illri meðferð á fötluðu fólki var mótmælt og ný 
skilgreining á fötlun lögð fram. Höfð voru endaskipti á 
læknisfræðilega sjónarhorninu og því haldið fram að 
fötlun orsakaðist af félagslegum hindrunum. Samkvæmt 
róttækasta félagslega sjónarhorninu, sem venjulega 
gengur undir nafninu breska félagslega líkanið, var 
því hafnað að fötlunin orsakaðist af skerðingunni 
heldur væri hún afleiðing félagslegs skipulags í 

samfélagi þar sem ekki var gert ráð fyrir fötluðu fólki.7 
Breska félagslega líkanið gerir þannig ráð fyrir að 
fötlun þróist og verði til í samspili einstaklings með 
skerðingu og umhverfisþátta, sem hindra hann í að ná 
fullri og árangursríkri þátttöku í samfélaginu til jafns 
við aðra þjóðfélagsþegna. Ábyrgðin liggi þannig ekki 
hjá einstaklingnum og skerðingu hans heldur sé hún 
samfélagsins og stjórnvalda.

Um breska félagslega líkanið hefur mikið verið 
fjallað og jafnan staðið styr um kosti þess og galla. 
Helsta gagnrýnin er sú að í sinni tærustu mynd horfi 
hugmyndafræðin nánast fram hjá því að skerðingin 
eigi þátt í fötluninni og á það bent að svo einskorðuð 
sýn á félagslegar hindranir muni leiða til þess að 
mikilvægi skerðingarinnar missi vægi sitt í fræðilegri 
umfjöllun. Auk þess telja sumir hópar fatlaðs fólks að 
breska félagslega líkanið falli illa af þeirra fötlun og 
sniðgangi hagsmuni þess. Hér er aðallega um að ræða 
fólk með þroskahömlun og fólk með geðrænan vanda 
auk heyrnarskerts fólks.7

ÓLÍK SJÓNARHORN
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Norræna tengslasjónarhornið á fötlun er 
félagslegt sjónarhorn sem hefur rutt sér til rúms á 
Norðurlöndunum og þar á meðal á Íslandi. Samkvæmt 
því sjónarhorni er fötlun talin verða í samspili skerðingar 
og umhverfis og þess misræmis sem þar er á milli. 
Fötlun getur bæði verið aðstæðubundin og afstæð. Ef 
lamaður maður getur ferðast óhindrað um í hjólastól 
er ekki hægt að tala um fötlun með tilliti til ferðafrelsis. 
Þroskahömlun er til dæmis afstætt hugtak þar sem 
hún er mæld með þar til gerðum prófum; viðmiðunum 
má breyta. Þrátt fyrir mismunandi áherslur félagslegra 

sjónarhorna er sameiginleg þeim öllum gagnrýnin 
afstaða til læknisfræðilegs skilnings á fötlun.7

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 
er eftirfarandi skilgreining á fötlun lögð til grundvallar. 

„Til fatlaðs fólks teljast m.a. þeir sem eru með 
langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega 
skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss 
konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og 
árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra.“ 8
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Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks er alþjóðlegur milliríkjasamningur með það 
markmið að efla, verja og tryggja full og jöfn 
mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk 
til jafns við aðra. Ísland undirritaði samninginn 
30. mars 2007. Á grundvelli framkvæmdaráætlunar 
um málefni fatlaðs fólks, sem Alþingi samþykkti 11. 
júní 2012, var innanríkisráðuneytinu falið að leiða 
vinnu samstarfsnefndar ráðuneyta við að undirbúa 
fullgildingu samningsins.9 Þann 20. september 
2016 samþykkti Alþingi þingsályktun um að heimila 
ríkisstjórninni fyrir Íslands hönd að fullgilda samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.10 Á 
heimasíðu velferðarráðuneytis er eftirfarandi klausa:

„Óumdeilt er að fullgilding samningsins mun marka 
mikilvægan áfanga í réttindabaráttu fatlaðs fólks. 
Þá er stór hluti þeirra skyldna sem lagðar eru á ríki 

samkvæmt samningnum í formi aðgerða sem ekki eru 
háðar lagabreytingum. Má þar nefna vitundarvakningu, 
þjálfun og fræðslu. Við fullgildingu verður hægt að 
hefja fjölda verkefna á þeim sviðum sem annars 
munu bíða. Þá kveður eftirlitskerfi samningsins á um 
starfsemi nefndar á vegum Sameinuðu þjóðanna og 
skýrslugjöf til hennar um framkvæmd samningsins 
sem er mikilvægur spegill á störf stjórnvalda og 
mikilvægur vettvangur fyrir réttindabaráttu fatlaðs 
fólks. Við fullgildingu samningsins virkjast þetta 
eftirlitskerfi. Loks er það viðvarandi verkefni stjórnvalda 
að þróa og útfæra réttindin sem samningurinn kveður 
á um, óháð einstaka lagabreytingum. 11

Sú grein samningsins sem endurspeglar 
hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og rétt fatlaðs 
fólks til fullrar þátttöku í samfélaginu er 19. greinin 
en hún hljóðar svo:

SAMNINGUR SAMEINUÐU 
ÞJÓÐANNA UM RÉTTINDI 
FATLAÐS FÓLKS
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MANNRÉTTINDI

Þegar fjallað er um mannréttindi fatlaðs fólks er 
mikilvægt að átta sig á því hvað felst í hugtakinu. 
Menn hafa lagt þrenns konar skilning í hugtakið. 
Lagalegur skilningur á við um réttindi sem eru 
skilgreind í réttindaskrám og alþjóðasamþykktum, til 
dæmis í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. 
Pólitískur skilningur á hugtakinu á við um réttindi 
sem talið er æskilegt að tryggja fólki hvort sem þau 
eru nefnd í alþjóðasamþykktum eður ei. Siðferðilegur 
skilningur á hugtakinu vísar til réttinda sem allir menn 
eiga óháð staðbundnum kringumstæðum eins og 
samfélagsgerð eða efnahag.12

Í mannréttindakafla stjórnarskrár Íslands segir í 
65. gr. að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 
mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 
skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.13 
„Stjórnarskráin er rétthærri en almenn lög sem 
verða að standast ákvæði hennar. Geri þau það 
ekki geta dómstólar dæmt lögin ómerk. Ísland er 
aðili að fjölda alþjóðasamninga um mannréttindi, 
einkum samninga Sameinuðu þjóðanna og 
Evrópuráðsins. Dómsmálaráðuneytið hefur yfirumsjón 
með lagabreytingum þegar þeirra er þörf vegna 
þjóðréttarlegra skuldbindinga og skýrslugjöf til nefnda 
um framkvæmd þeirra mannréttindasamninga sem 
Ísland er aðili að.” 14

Lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/199215 er ætlað 
að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör 
og öðrum þjóðfélagsþegnum og skapa því skilyrði til 
þess að lifa eðlilegu lífi. Við framkvæmd laganna skal 
tekið mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem

„Aðildarríkin viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks 
til að lifa í samfélaginu og með sömu valkosti og aðrir 
og skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir 
til þess að greiða fyrir þessum rétti fatlaðs fólks og 
til fullrar þátttöku þess í samfélaginu án aðgreiningar, 
meðal annars með því að tryggja: 

•     að fatlað fólk hafi tækifæri til þess að velja sér 
búsetustað og hvar og með hverjum það býr, til 
jafns við aðra, og að því sé ekki gert að eiga heima 
þar sem tiltekið búsetuform ríkir.

•     að fatlað fólk hafi aðgang að margs konar 
félagsþjónustu, s.s. aðstoð inni á heimili og 
í búsetuúrræðum og öðrum stuðningi til 
samfélagsþátttöku, meðal annars persónulegum 
stuðningi sem er nauðsynlegur til að geta lifað í 
samfélaginu án aðgreiningar og til að koma í veg 
fyrir einangrun þess og aðskilnað frá samfélaginu. 

•     að þjónusta á vegum samfélagsins og aðstaða 
fyrir almenning standi fötluðu fólki til boða til jafns 
við aðra og mæti þörfum þeirra.“ 8
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íslensk stjórnvöld hafa gengist undir. Með tilkomu 
hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf og samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, hefur í 
auknum mæli verið lögð áhersla á að fatlað fólk hafi 
sama rétt til þátttöku í samfélaginu og aðrir – að fatlað 
fólk njóti allra þeirra réttinda sem ófatlað fólk nýtur. 
Réttaröryggi er sérstaklega mikilvægt fyrir þennan 
minnihlutahóp sem er að miklu leyti háður opinberri 
þjónustu og réttar- og stjórnsýslureglum innan ríkisins.16

Til að tryggja enn frekar réttindi þessa hóps hafa 
íslensk stjórnvöld sett lög um réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk nr. 88/2011.17 Markmið laganna er að 
tryggja fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæslu 
réttinda sinna og tryggja að sjálfsákvörðunarréttur 
þess sé virtur og fyllsta réttaröryggis gætt þegar brýna 
nauðsyn ber til að grípa inn í líf þess. Í lögunum er 
kveðið á um embætti og hlutverk réttindagæslumanna 
auk réttar fatlaðs einstaklings, sem á erfitt með að 
gæta hagsmuna sinna, til að velja sér persónulegan 
talsmann. Velferðarráðuneytinu er ætlað að hafa 
yfirumsjón með réttindum þessa hóps og skal 
starfrækja sérstaka réttindavakt í því skyni.

Í fimmta kafla laganna eru tilgreindar ráðstafanir 
til að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk. 
Ákvæði þess kafla taka til allra þeirra sem veita 
fötluðu fólki þjónustu á heimilum þess í daglegu 
lífi. Í 10. gr. segir að öll beiting nauðungar í 
samskiptum við fatlað fólk sé bönnuð nema veitt 
hafi verið undanþága samkvæmt reglugerð um 
undanþágunefnd nr. 971/2012 eða um neyðartilvik 
sé að ræða. Einnig sé fjarvöktun á heimilum 
fatlaðs fólks bönnuð nema að veittri undanþágu. 
Þjónustuaðilum er skylt að fræða þá sem vinna 
með fötluðu fólki um hvað nauðung sé og til hvaða 
aðgerða megi grípa til þess að koma í veg fyrir að 
beita þurfi nauðung.17
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Valdefling er leið til að auka getu einstaklinga eða 
hópa til að taka ákvarðanir og til að ákvarðanir þeirra 
leiði til æskilegra aðgerða og niðurstaðna.18 Hugtakið 
er notað í fjölmörgum fræðigreinum en á rætur í 
baráttu minnihlutahópa fyrir auknum mannréttindum á 
sjöunda áratug síðustu aldar. Hvað starfsfólk og íbúa 
í sértækum húsnæðisúrræðum varðar felur valdefling 
í sér að veita íbúa stuðning og aðstoð við að ná betri 
stjórn á eigin lífi, að taka eigin ákvarðanir og hafa áhrif 
á líf sitt og umhverfi.

Eftirfarandi er stutt lýsing á helstu verkfærum sem 
starfsfólk og íbúar geta nýtt sér til að ná markmiðum 
valdeflingar. Verkfærin eru ólík í eðli sínu og henta því 
misvel. Til að mynda er batamiðuð nálgun oft notuð til 
að styðja fólk með geðraskanir en þjónandi leiðsögn 
fyrir fólk með þroskahömlun. Annað þarf þó ekki að 
útiloka hitt.

Batamiðuð nálgun
Batamiðuð nálgun í geðheilbrigðisþjónustu hefur á 
undanförnum árum rutt sér til rúms víða um heim sem 
grundvöllur stefnumótunar í geðheilbrigðismálum. 
Nálgunin er byggð á hugmyndafræði sem kennd er 
við Batalíkanið (e. Recovery model).19 Andstætt því 
sem áður tíðkaðist gerir hugmyndafræðin ráð fyrir að 

skilgreining á bata sé ekki afmörkuð við að draga úr 
sjúkdómseinkennum, heldur sé nauðsynlegt að horfa á 
bata í víðara samhengi. Klínískur bati er læknisfræðilegt 
hugtak sem snýst um að losa sjúklinginn undan 
einkennum sjúkdómsins, endurheimta félagslega 
virkni og komast aftur í „eðlilegt ástand.“ Persónulegur 
bati er hugtak sem kemur frá fólki með reynslu af 
geðsjúkdómum. Eftirfarandi skilgreiningu má finna á 
heimasíðu landspítalans:

„Persónulegur bati er mjög persónulegt og einstakt 
ferli breytinga á viðhorfum, gildum, tilfinningum, 
markmiðum, hæfni og/eða hlutverkum einstaklings. 
Hann er leið til ánægjulegs, vongóðs og gefandi lífs, 
jafnvel innan takmarkana sjúkdómsins. Bati felur í sér 
þróun á nýrri merkingu og tilgangi lífs einstaklings 
eftir því sem hann vex frá þeim hrikalegu áhrifum sem 
geðsjúkdómur hefur í för með sér.” 19

Til að öðlast betri skilning á því sem felst í hugtakinu 
bati er gagnlegt að skoða skilgreiningu þeirra 
Withley og Drake.20 Þeirra hugmynd er að bati sé 
samansettur af fimm þáttum. Eins og áður hefur 
komið fram er klínískur bati þegar tekist hefur að 
minnka sjúkdómseinkenni. Tilvistarbati er þegar 
einstaklingurinn hefur öðlast von, styrk og andlega 

VALDEFLANDI 
STUÐNINGUR OG AÐSTOÐ
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vellíðan. Með starfrænum bata er átt við að viðkomandi 
sé fær um þátttöku í samfélaginu á sömu forsendum 
og aðrir. Líkamlegur bati hefst þegar einstaklingurinn 
fer að huga betur að heilsu sinni almennt og 
heilbrigðari lífsstíl. Með félagslegum bata má gera ráð 
fyrir auknum og bættum samskiptum við fjölskyldu og 
vini og bættum tengslum við samfélagið í heild.21

Ferlið að persónulegum bata einstaklingsins felur 
í sér aukna áherslu á að efla lífshamingju hans í 
stað þess að leggja megináherslu á meðhöndlun 
sjúkdómseinkenna. Grundvöllur bataferlisins er að 
vekja með einstaklingnum von um betra líf; hjálpa 
honum að öðlast sterkari sjálfsmynd og trú á eigin 
getu. Mikilvægt er að líf hans fái tilgang og markmið 
og verði þannig merkingarbært. Að lokum þarf hann að 
öðlast getu til að taka persónulega ábyrgð á eigin lífi.19

Þjónandi leiðsögn
Þjónandi leiðsögn er fræðileg og reynslubundin 
hugmynda- og aðferðafræði í stuðningi sem 
grundvölluð er á sálfræði- og siðfræðikenningum um 
samskipti og tengsl milli einstaklinga. Samkvæmt 
John McGee, upphafsmanni aðferðarinnar, hafa 
allir einstaklingar meðfædda þörf fyrir að vera í 
samskiptum við annað fólk í samfélagi sem einkennist 
af vingjarnleika, umhyggju og jafnræði. Slík samskipti 
eru forsenda þess að einstaklingur geti þroskast og 
dafnað á eðlilegan hátt.22 23

Aðferðin felur í sér að markvisst er unnið að því að 
mynda samband milli einstaklings og stuðningsaðila 

sem byggt er á trausti. Litið er svo á að sambandið, 
sem kallað er samfylgd (e. companionship), sé 
grundvöllur félagslegs þroska. Markmið samfylgdar 
er að einstaklingur upplifi öryggi í samskiptum, 
væntumþykju og umhyggjusemi af hálfu stuðningsaðila 
og upplifi gildi þess að sýna öðrum slíkt hið sama. 
Mikilvægt er að einstaklingurinn finni að hann skipti 
máli og sé virkur þátttakandi í því samfélagi sem hann 
tilheyrir. Eitt af grundvallaratriðum þjónandi leiðsagnar er 
að samfylgd einstaklings og stuðningsaðila sé án skilyrða 
(e. unconditional). Það merkir að viðhorf og framkoma 
stuðningsaðila er óháð framkomu einstaklingsins. Ekki 
er notast við umbun og refsingu til að stuðla að hegðun 
sem stuðningsaðili telur æskilega.22 23

Sá sem beitir aðferðum þjónandi leiðsagnar í stuðningi 
við einstaklinga telst vera stuðningsaðili. Hlutverkið er 
mikilvægt og krefst þess að viðkomandi tileinki sér til 
hlítar gildismat þjónandi leiðsagnar og móti framkomu 
sína og viðhorf samkvæmt því. Stuðningsaðili verður 
að búa yfir sjálfsþekkingu og sjálfstjórn til að hann 
geti tekist á við erfiðar aðstæður þar sem honum er 
hugsanlega sjálfum hætt við að bregðast við með 
skilyrtri framkomu og ráðandi hegðun. Einnig er 
mikilvægt að hann hafi góða innsýn og skilning á 
sálrænu ástandi einstaklingsins og þeim ástæðum 
sem liggja að baki vanlíðunar hans og hegðunar.22 23

Þegar þjónandi leiðsögn kom til sögunnar á níunda 
áratug síðustu aldar var hún nær eingöngu notuð 
til að annast og styðja fólk með þroskahömlun og 
sérstaklega einstaklinga með hegðunarvanda. Smám 
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saman barst aðferðin út til fleiri hópa, s.s. fólks 
með geðrænan vanda og Alzheimer og barna með 
einhverfu og ADHD. Þar sem hugmyndafræði þjónandi 
leiðsagnar byggir á meðfæddri mannlegri þörf fyrir 
innihaldsrík tengsl og samskipti, hentar aðferðin afar 
vel í fjölbreyttum aðstæðum í samfélagi manna.22

Notendasamráð og stuðningur við 
ákvarðanatöku
Notendasamráð er almennt skilgreint sem aðferð 
þar sem notandi þjónustu tekur virkan þátt í að móta 
þjónustuna í samráði við þjónustuveitanda. Í sértækum 
húsnæðisúrræðum má skilgreina notendasamráð sem 
það ferli sem á sér stað þegar íbúi mótar eigin þjónustu 
og stuðning í samráði við forstöðumann og starfsmenn 
á heimili íbúa. Notendasamráð er lykilhugtak í þjónustu 
og er nátengt hugmyndum um lýðræði, mannréttindi, 
þátttöku og valdeflingu. Notendasamráð getur bæði 
verið einstaklings- og/eða hópmiðað. 

Stór hópur fatlaðs fólks þarf stuðning við 
ákvarðanatöku og þá sér í lagi fólk með þroskahömlun 
sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi. Í lögum 
um réttindagæslu nr. 88/201117 er kveðið á um 
að réttindagæslumenn geti skipað persónulega 
talsmenn fyrir þá einstaklinga sem þurfa stuðning 
við ákvarðanatöku. Dr. Guðrún V. Stefánsdóttir24 
hefur rannsakað möguleika mikið fatlaðs fólks til að 
iðka sjálfræði sitt. Hún komst að þeirri niðurstöðu að 
hlutur starfsmanna sé mjög mikilvægur og geti skipt 

sköpum um sjálfræði þessa hóps. Hún nefnir viðhorf 
starfsfólks til sjálfræðis og þekkingu þess og hæfni og 
aðferðir við að veita stuðning. Ef stuðningur er veittur 
út frá þörfum einstaklinga, en ekki hópa, þá eru mun 
meiri líkur á að fatlaðir einstaklingar sem þurfa mikinn 
stuðning hafi tækifæri til að iðka sjálfræði sitt.

Áhugahvetjandi samtal 
Áhugahvetjandi samtal (e. Motivational interviewing) 
felur í sér að ná samvinnu við viðmælandann í stað 
þess að segja honum fyrir verkum. Leitast er við 
að kalla fram og efla innri áhuga einstaklingsins 
fyrir hegðunarbreytingum. Í samtalinu leiðbeinir 
stuðningsaðili viðmælanda við að kanna eigin 
hugmyndir og viðhorf. Einkum er um að ræða 
hugmyndir og viðhorf sem valda viðmælandanum 
óöryggi og/eða kvíða vegna óljóss skilnings hans 
eða rangrar túlkunar. Stuðningsaðili stýrir samtalinu 
meðvitað að þessum þáttum. Mikilvægt er þó að 
stuðningsaðili virði valfrelsi viðmælanda og vinni 
á forsendum þeirrar virðingar í stað þess að veita 
viðnám gegn óheppilegri túlkun eða viðhorfi. Mikilvægt 
er að forðast prédikanir eða innrætingu, sem leiða 
gjarnan til mótþróa og draga úr vilja til breytinga. 
Virða ber sjálfstæði viðmælanda og rétt hans og 
getu til að taka eigin ákvarðanir innan viðeigandi 
marka. Áhugahvetjandi samtal byggir á nándinni 
við viðmælandann — frekar en tækni — skilningi, 
umburðarlyndi og virðingu fyrir því að fólk er eins og 
það er og hvers vegna.25
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Grundvallarþættir áhugahvetjandi samtals eru þrír: 
Samvinna (e. collaboration): Til að skapa skilyrði fyrir 
hegðunarbreytingu. Byggir á trausti og stuðningi í 
stað þvingunar eða fordóma. Að laða fram og virkja 
(e. evocation): Í stað þess að stuðningsaðili innræti 
það sem er „rétt“ eða afhjúpi það sem er „rangt“ 
leitast hann við að kalla fram þær lausnir sem 
viðmælandi býr sjálfur yfir, skýra þær og gera þær 
aðgengilegar til notkunar fyrir viðmælanda. Sjálfstæði 
(e. autonomy): Virðing fyrir sjálfstæði viðmælanda 
birtist í því að stuðningsaðili virðir val hans og frelsi 
til ákvarðanatöku og trú stuðningsaðila á getu 
viðmælanda til breytinga. Ábyrgðin á breytingum liggur 
ávallt hjá viðmælandanum sem hefur frjálst val um að 
nýta sér þau skilyrði sem stuðningsaðilinn ber ábyrgð 
á að kalla fram í samvinnu og laða fram eða virkja innri 
áhugahvöt til hegðunarbreytinga.25 

Þú sem stuðningsaðili
Sem stuðningsaðili eða starfsmaður sem vinnur með 
fólki ertu líka sjálf/ur aðalverkfærið sem þú notar í 
vinnunni. Þú þarft því að leggja þig fram um að þekkja 
sjálfa/n þig, viðhorf þín, löngun, getu og takmörk, styrk 

og veikleika, kvíða og ótta o.s.frv. Jafnframt þarftu að 
þekkja það sem hefur áhrif á þig og gerir þig öflugri og 
eykur vellíðan þína og víðsýni. Einnig þarftu að þekkja 
það sem hefur öfug áhrif á þig, veikir þig, lætur þér líða 
illa og þrengir sýn þína á lífið og tilveruna. 

Fólk er lifandi, sýnir hegðun sem það ýmist stjórnar 
eða hefur ekki stjórn á og bregst við því sem gerist í 
umhverfinu. Það bregst líka við þér og þinni hegðun 
á sama hátt og þú bregst við umhverfinu og hegðun 
annarra. Hvaða hegðun annarra veikir þig eða styrkir? 
Hvernig hefur þú áhrif á viðbrögð þeirra sem þú ert 
í samskiptum við? Hvernig framkallar þú hegðun hjá 
öðrum, sem auðveldar þér vinnu þína, samskipti við 
aðra og eykur vellíðan þína og víðsýni? Hvað í þínu 
fari orsakar viðbrögð hjá öðrum sem síðan kallar fram 
vanlíðan og veikleika hjá þér?

Því betur sem þú þekkir sjálfa/n þig, því betur getur 
þú notað þig sem verkfæri í vinnu þinni á sama hátt og 
iðnaðarmenn og konur nota hamra sína og nálar. Því 
minna sem þú þekkir þig og þá þætti sem hafa áhrif á 
líðan þína, þeim mun meiri hætta er á því að aðalverkfæri 
þitt í vinnunni sé þér ókunnugt og óaðgengilegt.
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Með nærveru þinni hefur þú áhrif á viðmælanda þinn. 
Með þekkingu á sjálfri/um þér veistu hvaða áhrif þú 
hefur og getur valið hvernig þú birtir þig og nærveru 
þína öðru fólki. Með orðum þínum hefur þú áhrif á 
viðmælanda þinn. Með þekkingu á sjálfri/um þér getur 
þú valið orð þín og setningar til þess að laða aðra að 
þér eða ýta þeim frá þér. Með hegðun þinni og atferli 
hefur þú áhrif á viðmælanda þinn. Með þekkingu 
á sjálfri/um þér getur þú valið hegðun og atferli í 
samræmi við markmið þitt í vinnu þinni með fólki.

Allt nám sem miðar að aukinni þekkingu þinni á því 
hvernig þú notar sjálfa/n þig sem verkfæri í vinnunni eykur 
líkurnar á því að þú verðir góð/ur í starfi þínu með fólki, líði 
sjálfri/um vel með starf þitt og að aðrir njóti góðs af því.

Samskiptafærni
Grundvallarþáttur í þeim verkfærum sem hingað til 
hefur verið fjallað um er samskiptafærni. Ef færni 
stuðningsaðila er ábótavant að þessu leyti, er viðbúið 
að áðurtalin verkfæri komi ekki að þeim notum sem 
til er ætlast. Það er ekki að ástæðulausu, þegar 
Reykjavíkurborg auglýsir eftir starfsmönnum, að ávallt er 
óskað eftir að viðkomandi umsækjandi hafi til að bera 
góða samskiptafærni. Að þessu sögðu má líta svo á að 
færni til samskipta sé í raun eitt af þeim verkfærum sem 
stuðningsaðilar hafa til umráða í valdeflandi stuðningi og 
aðstoð við íbúa í sértækum húsnæðisúrræðum.

Stuðningsaðilum ber að temja sér og iðka jákvæð 
samskipti. Jafnframt er mikilvægt að þeir hafi skilning 

á því hvernig neikvæð samskipti geta hindrað þá 
valdeflingu sem stefnt er að með búsetu íbúans 
og þeirri einstaklingsbundnu þjónustuáætlun/
einstaklingsáætlun sem unnið er eftir. Leiðir til að byggja 
upp jákvæð samskipti sýna einnig með andhverfu sinni 
hvernig neikvæð samskipti eru byggð upp:

•     Virðing: Berðu virðingu fyrir sjálfri/um þér, þörfum 
þínum, löngun og getu. Berðu virðingu fyrir 
öðrum, þörfum hans/hennar, löngun og getu. 
Berðu virðingu fyrir því sem gerist á milli ykkar, 
samskiptum ykkar, hvernig þau þróast og hvert 
þau leiða.

•     Virkni: Vertu virk/ur í samskiptum þínum við aðra, 
hafðu skoðun og viðhorf og hlustaðu á skoðun og 
viðhorf annarra. Berðu virðingu fyrir því að ekki eru 
allir eins.

•     Hrós: Hrósaðu öðrum þegar það á við. Notaðu 
hrós sem hvatningu en ekki til að loka á frekari 
þróun hjá viðkomandi. Hrósaðu sjálfri/um þér ef 
þér finnst þú eiga það skilið.

•     Hvatning: Hvettu aðra til góðra verka, til þroska og 
til aukins styrks. Hvettu sjálfa/n þig á sama hátt.

•     Brostu: Glaðlyndi smitar.

Andhverfan er skortur á virðingu fyrir sjálfri/um þér, 
öðrum og samskiptum ykkar, óvirkni í samskiptum við 
aðra, skortur á hrósi og hvatningu og fýlusvipur (sem 
einnig smitar). Jákvæð samskipti auka líkur á valdeflingu 
— neikvæð samskipti minnka líkur á valdeflingu.
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Einstaklingsbundin þjónustuáætlun og 
einstaklingsáætlun 
Í 7. gr. reglugerðar nr. 1054/201026 um þjónustu 
við fatlað fólk á heimili sínu segir að umsækjandi 
og þjónustuaðili skuli í sameiningu gera 
einstaklingsbundna þjónustuáætlun um hvernig 
sérstakur stuðningur verði veittur. Þess skuli gætt að 
sjálfsákvörðunarréttur fólks sé virtur. Geti einstaklingur 
ekki talað fyrir sig sjálfur skuli leita allra leiða til 
að öðlast skilning á því hver vilji hans er. Í því skyni 
skuli leitað til þeirra sem þekkja hann best. Þess sé 
gætt að viðkomandi njóti stuðnings aðstandanda 
eða persónulegs talsmanns við gerð áætlunarinnar. 
Einstaklingsbundna þjónustuáætlunin felur í sér skýr 
markmið sem vinna skuli að með því að veita stuðning 
og samhæfa úrræði mismunandi þjónustuaðila; þar 
með talið félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og annarra 
aðila, svo sem á sviði menntunar, atvinnu og tómstunda. 
Áætlunin lýsir því hver ber ábyrgð á því að tilteknum 
verkþáttum sé framfylgt ásamt upplýsingum um þann 
tíma sem einstökum stuðningsþáttum er ætlaður.

Á grundvelli þjónustuáætlunarinnar er gert ráð fyrir 
að íbúi, í samráði við forstöðumann eða deildarstjóra, 
útfæri áherslur og markmið þjónustuáætlunar með 
einstaklingsáætlun þar sem tilgreint er nánar hvaða 
stuðning hann þurfi til að ná settum markmiðum. 
Einstaklingsáætlanir eru afar öflugt verkfæri sem 
stuðningsaðilar og íbúar hafa til sameiginlegra nota. 

Þekking og fræðsla
Mannauður og góð menntun er gulls ígildi í starfi með 
fötluðu fólki. Mikilvægt er að starfsfólk fái tækifæri 
til að tileinka sér þá sértæku þekkingu sem þörf er 
á til að stuðningur við hvern og einn íbúa verði sem 
bestur. Þarfir íbúa geta verið mjög mismunandi. Til að 
mynda er stuðningur við fólk með geðræna erfiðleika 
annars eðlis en stuðningur við fólk með hreyfihömlun, 
þroskahömlun eða skyldar raskanir. Þessar ólíku 
þarfir kalla á fjölbreytta kunnáttu. Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar heldur á hverju ári fjölda námskeiða 
fyrir starfsfólk sitt. Meðal þess sem boðið er upp á 
eru námskeið um ólíkar birtingarmyndir alvarlegra 
geðsjúkdóma og ýmissa þroskafrávika svo að eitthvað 
sé nefnt. Starfsmönnum er frjálst að sækja námskeiðin 
sem eru þeim að kostnaðarlausu og gert ráð fyrir að 
þau megi sækja í vinnutíma ef svo ber undir.

Með innleiðingu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt 
líf verður lögð enn meiri áhersla á fræðslu starfsfólks 
en hingað til. Sú nýbreytni verður höfð á að starfsfólki 
verður framvegis gert að sækja tiltekin skyldunámskeið 
að loknum reynslutíma og innan ákveðinna tímamarka 
frá upphafi starfs. Á fyrirhuguðum námskeiðum verður 
fjallað um hugmyndafræðina og áðurtalin verkfæri 
sem miða að aukinni valdeflingu íbúa í sértækum 
húsnæðisúrræðum.
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Stærsta áskorunin í innleiðingu hugmyndafræðinnar 
um sjálfstætt líf er að stuðla að viðhorfsbreytingu og 
samhæfa verklag allra þeirra sem koma að þjónustu við 
fatlað fólk í sértækum húsnæðisúrræðum. Á þetta jafnt 
við um alla starfsmenn þjónustumiðstöðva og skrifstofu 
velferðarsviðs sem og alla starfsmenn í sértækum 
húsnæðisúrræðum. Vinnan við sjálfa innleiðinguna mun 
mæða mest á stjórnendum húsnæðisúrræðanna sem 
hafa þríþættu hlutverki að gegna: 

Í fyrsta lagi að greina aðstæður á vinnustað og leggja 
mat á það sem þarf að gera til að ná settu markmiði. 
Aðstæður geta verið mjög breytilegar og hindranir 
margvíslegar. Skortur á þekkingu starfsmanna, fjöldi 
stöðugilda ónógur, vaktafyrirkomulag óheppilegt, 
húsnæði óhentugt eða skortur á fjármagni til 
starfseminnar. Stjórnendur þurfa einnig að setja sig í 
spor íbúa og meta aðstæður út frá þeirra sjónarhóli, 
óskum og vilja. 

Í öðru lagi þurfa stjórnendur að leggja til 
aðgerðaáætlun á grunni áðurnefndrar greiningar og 
skipa innleiðingarteymi sem í eru nokkrir starfsmenn 
og að minnsta kosti einn fulltrúi íbúa. Áætlunin getur 
falið í sér mjög fjölbreyttar aðgerðir og áherslur. 

Í þriðja lagi er það hlutverk stjórnenda að framfylgja 
áætluninni og meta árangurinn og gera grein fyrir honum. 

Innleiðing hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf er 
vandasöm breytingastjórnun. Starfsmönnum getur 
fundist að þeir hafi ætíð unnið í anda sjálfstæðs lífs 
og því óþarft að hefja slíkt breytingaferli. Öðrum getur 
fundist að hugmyndafræðin eigi ekki við um þeirra 
vinnustað þar sem fötlun íbúanna sé svo mikil eða 
þess eðlis að óraunhæft sé að ætla að þeir geti lifað 
sjálfstæðu lífi. Tímavinnufólk og hlutastarfsfólk getur 
talið sig óbundið af stefnunni o.s.frv. Almennt má fullyrða 
að breytingar innan vinnustaða mæti gjarnan einhverri 

INNLEIÐING 
HUGMYNDAFRÆÐINNAR 
UM SJÁLFSTÆTT LÍF



22 Sjálfstætt líf

LOKAORÐ
Viðhorf okkar til samfélagsins endurspeglast í 
hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Hugmyndafræðin 
kveður á um rétt okkar allra til að hafa stjórn á 
lífi okkar, taka eigin ákvarðanir og fullan þátt í 
samfélaginu á okkar forsendum. Í því felst sú vissa að 
allt fatlað fólk, óháð eðli eða alvarleika skerðingarinnar, 
getur tekið eigin ákvarðanir og stýrt lífi sínu með 
viðeigandi aðstoð. Viðhorfið er þannig í fullkominni 
andstöðu við það viðhorf að fatlað fólk sé sjúklingar 
sem þurfi umönnun og hjúkrun.

Í stefnu Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað fólk 
er gert ráð fyrir því að hugmyndafræðin um sjálfstætt 
líf sé ráðandi í allri vinnu með fötluðu fólki. Hér hefur 

verið farið yfir aðdraganda þessarar hugmyndafræði 
og innihald hennar í þeim tilgangi að starfsfólk 
borgarinnar geti tileinkað sér þessa heimspeki og 
hugmyndafræði ásamt þeim vinnuaðferðum, framkomu 
og þeim hugsunarhætti sem nauðsynlegt er til þess 
að vinna þess með fötluðu fólki stuðli að sjálfstæðu 
lífi og verði ávallt í samræmi við samning Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Um leið er bent á nauðsyn þess að starfsfólk 
borgarinnar afli sér stöðugt viðbótarþekkingar 
á viðhorfinu og heimspekinni um sjálfstætt líf 
(indipendent living). 

andstöðu meðal starfsmanna. Hlutverk stjórnandans 
er að eyða andstöðunni og vinna starfsmenn yfir á sitt 
band. Breytingastjórnun snýst um að miðla hugmyndum, 
þróa framtíðarsýn og fá starfsfólk til að stefna 
sameiginlega í sömu átt í sama liði.27

Til að auðvelda stjórnendum vandasamt verkefni er 
gott að leita í smiðju J. P. Kotter28 sem er einn virtasti 
fræðimaðurinn á sviði breytingastjórnunar. Hann skiptir 
breytingaferli í fyrirtækjum í átta þrep, sem hann segir 
að verði skilyrðislaust að fara í gegnum í réttri röð til að 
breytingar heppnist.

Þrepin eru29:

1. Skynja þörf fyrir breytingar.

2. Mynda sterkt bandalag um breytingarnar.

3. Þróa framtíðarsýn og stefnu.

4. Miðla nýrri framtíðarsýn.

5. Virkja sem flesta til aðgerða.

6. Skipuleggja áfanga svo að þeir leiði til smásigra.

7. Styrkja ávinning og ná fram meiri breytingum.

8. Festa breytingar í sessi.
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