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Framtíðardraumur
Að starfsemi Sjónarhóls verði óþörf
Grunnurinn hverfi með óaðfinnanlegri 
þjónustu sem nær markmiðum nýrrar 
sýnar um jafnan rétt fatlaðra og 
ófatlaðra til eðlilegs lífs



Framtíðarsýn
Sama hversu góð nálgun verður á
einstaklingsmiðaðri, heildstæðri 
þjónustu, verður alltaf þörf fyrir 
grasrótarstarf á forsendum 
grasrótarinnar
Þörfin fyrir starfsemi Sjónarhóls er um 
ófyrirséðan tíma



Jarðvegurinn
Kemur frá neitendum þar sem þörfin 
var hrópandi
Þeir sem tóku höndum saman að 
undirbúningnum voru
– Umhyggja
– Landssamtökin Þroskahjálp
– Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
– ADHD samtökin

Flott dæmi um samvinnu grasrótar,
atvinnulífs og ríkisins



Hvaða þörf?
Stuðningsþörfin óskilgreind
Flókið ógegnsætt kerfi með mörgum 
þjónustuaðilium
Vantaði samhæfðan, stóran stað þangað 
sem foreldrar geta leitað á sínum forsendum
Það er alveg nóg að eiga fatlað eða veikt 
barn að maður þurfi ekki að slást fyrir 
sjálfsögðum rétti.



Sjónarhóll og þjóðin
Landssöfnunin “fyrir sérstök börn til 
betra lífs” – nóv 2003
Háaleitisbraut 13
Reksturinn
Samlegðaráhrif hússins





Ramminn á Sjónarhóli
4 starfsmenn í fullu starfi
Önnur sérfræðiaðstoð keypt
1 starfsmaður í pípulögninni
Verið að móta starfið – færa það enn 
nær neitendum um allt land



Hvað er gert
Fyrir allar fjölskyldur barna með 
sérþarfir á Íslandi
Allir geta leitað óháð greiningu
Við erum í þeirra liði...



Ferlið
Símtal (stundum nægir það)
Viðtal
– Fundur með fjölskyldunni
– Samband við stofnanir / sérfræðinga
– Fundir með stofnunum / sérfræðingum
– Mismunandi aðilar kallaðir saman
– Fundir með fjölskyldunni...



Fjöldi
Á tímabilinu frá nóv 2004 til feb 2007
514 mál jafn margra fjölskyldna hafa 
komið
Liðlega 78% eru af SV horni landsins



Yfirlit erinda (514 mál)
Skóli 36%
Atvinna / dagþjónusta 2%
Tryggingastofnun 8%
Stuðningsúrræði 20%
Áhyggjur v þroska, heilsu 11%
Fjölskyldumál 11%
Annað 13%



Fjöldi eftir greiningu 
(514 mál)

ADHD og skyldar raskanir 30%
Enhverfuróf 12%
Þroskahömlun 10%
Langvinnir sjúkdómar 7%
Líkamleg fötlun 6%
Tourette 4%
Þarf endurskoðun greiningar 10%
Annað 21%



Fjöldi
Af 514 málum voru 154 með tvær eða 
fleiri greiningar
Breiður hópur með
Stór hópur ADHD var líklega 
uppsafnaður vandi



Sjónarhóll Þar til:
Heildstæð, einstaklingsmiðuð áætlun
Ábyrgð á þjónustuaðila í heimabyggð
Einfalt, gegnsætt kerfi
Klár ábyrgðaskipting
Og svo miklu lengur...



Framtíðarsýn 
Sjónarhóls

Samræmist að öllu leiti 
framtíðarhugmyndum 
félagsmálaráðuneytisins
Sjónarhóll er utan kerfis
Veitir aðhald og rekur erindi fjölskyldna
Munum reka á eftir að hugmyndir 
ráðuneytisins verði að veruleika



Sjónarhóll
Starfsemin mun þróast í takti við 
breytta samfélagshætti
Öflugt starf foreldra fyrir foreldra 

verður alltaf til
Sjónarhóll á að verða fyrsta nafnið 
sem fjölskyldum dettur í hug þegar 
fötlun eða veikindi barna ber að garði
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