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Þroskaþjálfar 218 sem svöruðu 
Önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Sálfræði, uppeldisfræði, iðjuþjálfun, 
hjúkrunarfræði,  félagsráðgjöf, 
fötlunarfræði, táknmálsfræði, atferlisfræði 
og sérkennsla. 

Háskólamenntaðir sérfræðingar 



22% Í heildina, fagmenntun sem nýtist í starfi 
– 68,3% Af þeim eru þroskaþjálfar 

 
11% Háskólamenntaður sérfræðingur 

– 7,4% Þroskaþjálfar háskólamenntaðir 
sérfræðingar 

16% Stjórnunarstarf 
– 6,7% Þroskaþjálfar í stjórnunarstarfi 

Starfsheiti 



53% Heild 
35% Ófaglærðir stuðningsfulltrúar 
56% Allir stuðningsfulltrúar 
46% Félagsliðar og sjúkraliðar 
84% Háskólamenntaður sérfræðingur 
91,7% Þroskaþjálfar 
41% Stjórnunarstarf 
92,6% Þroskaþjálfar sem stjórnendur 

Starfsaldur 6 ár eða meira 



38% Starfsmanna  eru í fullu starfi í heildina 
62% Starfsmanna eru í hlutastarfi í heildina  
53% Háskólamenntaðra sérfræðinga í fullu starfi 
80% Stjórnenda er í fullu starfi 
47% Háskólamenntaðra sérfræðinga í hlutastarfi 
20% Stjórnenda er í hlutastarfi 
69,5% Þroskaþjálfar í fullu starfi 
21,6% Þroskaþjálfar í hlutastarfi  

 
 
 

Starfshlutfall 



Hversu oft sótt námskeið á seinustu 12 mánuðum 
– 50% aldrei 
– 22% í eitt skipti 

Ég hef tök á að auka færni mína í starfi 
– 64,8% þroskaþjálfar 
– 75,6% þroskaþjálfar sem stjórnendur 

 Aðgengi að sérþekkingu, stuðningi og ráðgjöf 
fullnægjandi 

– 48,1% þroskaþjálfar 
– 60% þroskaþjálfar sem stjórnendur 

 

Fræðsla 



Ósamræmanlegar kröfur tveggja eða fleiri aðila 
–  18,6% Þroskaþjálfar 
–  22,8% Þroskaþjálfar í stjórnendastöðu 

Breyta skipulagi starfs míns til að auka fagmennsku 
– 48,6% Þroskaþjálfar 
– 59,6% Þroskaþjálfar í stjórnendastöðu 

Breyta skipulagi starfs míns til að efla skilvirkni 
– 45,2% Þroskaþjálfar 
– 46,8% Þroskaþjálfar sem stjórnendur 

 
 

 

Mat þroskaþjálfa á starfi 



41,3% Þroskaþjálfar 
69,2 Þroskaþjálfar (stjórnendur) 

 
34% Svæðisskrifstofa 
35% Þjónustusveitarfélögin 
32% Sjálfseignarstofnanir 

 

Ég hef að jafnaði of mikið að gera 



26% Heildin 
17 % Háskólamenntaðir sérfræðingar  
13% Stjórnendur 

 
Þroskaþjálfafélag Íslands fagnar því að í 
dag sé ekki þjónusta og eftirlit með þjónustu 
veitt af sama aðila! 

Aðhald og eftirlit með þjónustu við 
fatlað fólk vera gott 



Starfsmenn innan málaflokksins eru almennt 
hvattir til þátttöku í skipulagningu breytinganna 

– 22,9% Þroskaþjálfar 
– 22,9% Þroskaþjálfar sem stjórnendur 

 
Stjórnendur munu almennt nýta sér hugmyndir 
og uppástungur starfsmanna í innleiðingaferlinu 

– 35,8% Þroskaþjálfar 
– 31% Þroskaþjálfar sem stjórnendur 

 

Hvatning til virkrar þátttöku vegna 
yfirflutningsins 



Auka fagmenntun 
Hærra starfshlutfall 
Auka fræðslu 
Virkara eftirlit 
Hlusta á sérfræðingana 

 
Fjölga úrræðum 
Útrýma biðlistum 
Að fólk hafi raunverulegt val 

 

Samantekt 
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