
Hvar er þjónustan? 

Þegar stórt er spurt þá er fátt um svör.  

Þjónusta við fullorðið fólk á einhverfurófi er mjög brotakennd, þetta  á við um 

bæði kynin. Þekking er af skornum skammti í þjónustukerfinu og happ og glapp 

hvaða þjónustu/úrræði fólk fær. Ég mun tala aðallega út frá 

höfuðborgarsvæðinu og ástandið er svipað á landsbyggðinni. 

Svo ég telji upp það helsta, þá eru starfandi stuðningshópar fyrir fólk á 

einhverfuróf í Reykjavík og á Akureyri, þar af sérstakur hópur fyrir konur hér í 

Reykjavík.  Þessir hópar eru á vegum Einhverfusamtakanna.  

Sjónarhóll ráðgjafarmiðstöð er með mörg mál á sinni könnu því fólk leitar 

þangað vegna þjónustuleysis. Bæði foreldrar fullorðinna einstakling á 

einhverfuróf og einnig einstaklingarnir sjálfir. 

Ingibjörg Elsa Björnsdóttir hefur stofnað stuðningshóp hjá Rauða krossinum á 

Selfossi og er að vinna að stofnun hóps fyrir háskólanema hér í Reykjavík. 

Hitt húsið er með klúbbastarf fyrir fatlað fólk en okkar hópur er ekki mikið að 

nýta sér það starf og tala ungmennin um að þau passi ekki inn í starfið. 

Ef þörf er á sólarhrings þjónustu þá veita sveitarfélögin slíka þjónustu en 

mönnun er það léleg að þjónustan er ekki einstaklingsmiðuð. Dagvist, verndaðir 

vinnustaðir,... 

Varðandi menntamálin þá er misjafnt hve vel er staðið að kennslu einhverfra 

nemenda.  Sumir framhaldsskólar eru að standa sig vel en aðrir ekki. Háskólinn 

er þar engin undantekning og tala nemendur um að þeir eigi erfitt með að rata 

um skólann, hávaði sér of mikill í sumum stofum og í opnum rímum og það 

vanti sveigjanleika og ráðgjöf við hæfi. Of mikið sé um hópverkefni og stundum 

ekki hægt að fá að skila einstaklingsverkefni í staðin. Oft er ekki samræmi í því á 

hvaða formi eða hvert á að skila verkefnum og getur það valdið ruglingi. 

Fjölmennt er símenntunarmiðstöð fyrir fatlað fólk og hafa margir farið á 

námskeið þar en sú starfsemi er í hálfgerðu fjársvelti og ekki næg fjölbreytni í 

náminu. 



Varðandi atvinnu þá er almennt erfitt fyrir fatlað fólk að komast á vinnumarkað. 

Atvinna með stuðningi er eitt úrræðið en þar er skortur á  starfsfólki og erfitt að 

finna störf fyrir þann hóp sem þangað leitar. Einhverfusamtökin og foreldrar 

stofnuðu Specialisterne ses fyrir 7 árum að danskri fyrirmynd. Þar kemur fólk í 

nokkra tíma á dag, í nokkra mánuði til að undirbúa það fyrir almennan 

vinnumarkað. Margir hafa komist í vinnu í gegnum það starf, aðrir hafa farið í 

nám en þetta úrræði hefur ekki nýst öllum eins og gengur og gerist. Sumir hafa 

ílengst þar því ekkert annað er í boði. 

Virk, Hringsjá og Janus endurhæfing hafa einnig tekið við fólki á einhverfurófi. 

Sú þjónusta hefur hentað sumum, öðrum ekki. 

Þá er það heilbrigðisþjónustan. 

Geðlæknar – mikill skortur á þekkingu á einhverfurófi.  

Sálfræðingar – mjög dýr þjónusta.  Nokkrir góðir starfandi en flestir þeirra sinna 

börnum, ekki fullorðnum. 

Greiningar eða skimun fyrir einhverfu hjá fullorðnum fer í flestum tilfellum fram 

á stofum sérfræðinga og er sú þjónusta ekkert niðurgreidd af ríkinu.  Kostar að 

lágmarki 50.000,-. 

Á geðdeild Landspítalans er starfandi teymi sem á að sinna greiningum þeirra 

sem leggjast inn á geðdeild en erfiðlega hefur gengið að manna það teymi og 

afköst því mjög lítil og langur biðlisti. 

Einhvejir hafa notið þjónustu Hvítabandsins og látið vel af starfseminni þar en 

kvartað er undan Geðdeild Landspítalans því erfitt sé að komast þar að. 

Hugarafl og Geðhjálp eru einnig staðir sem fólk hefur leitað eftir aðstoð og 

félagsskap. 

Búsetumál:  Mjög mikill skortur er á félagslegu húsnæði og langir biðlistar, 

sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Dæmi eru um að fatlað fólk hafi verið á 

biðlista í 15 ár. Ungt fólk sem er í öruggu húsaskjóli hjá foreldrum færist stöðugt 

aftar á biðlistum því húsnæðistlaust fólk með börn á sínu framfær er tekið 

framfyrir.  Auðvitað ættu að vera sér listar fyrir fatlað fólk því þeirra þarfir eru 

aðrar og  ekki tímabundnar eins og oft er með almenning. 



Eins og sjá má af þessari upptalningu þá er fólk að leita sér aðstoðar á mörgum 

stöðum og mjög misjafnt hvort fólk finnur eitthvað við sitt hæfi.  Við höfum oft 

bent á að þörf sé á  þekkingarmiðstöð á landsvísu fyrir fólk á einhverfurófi þar 

sem veitt sé þjónusta og ráðgjöf frá  greiningu til grafar. Ef um sjónskerðingu 

eða blindu er að ræða þá getur fólk leitað til Þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, 

sjónskerta og daufblinda, en engin slík þjónusta er fyrir okkar hóp.  Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins sinnir hluta hópsins en aðeins upp að ákveðnum aldri. 

Er mörgum einhverfum börnum vísað frá því þeirra fötlun er ekki nægilega 

alvarleg og ekki til peningar eða mannskapur til að sinna öllum þeim börnum 

sem vísað er í greiningu. 

 

 

 

 


