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*Helstu atriði til umfjöllunnar:

* Siðfræði – hvað er það?

*Gagnrýnin hugsun og heimspekileg samræða.

*Mikilvæg grunngildi.

*Einfaldar leiðir til sjálfskoðunar.

*Hvað einkennir fagmennsku?

*Tengsl fagmanns og notanda.

*Feðra- og mæðraveldi í samskiptum. 

*Forsendur fyrir virkni og þátttöku notenda.

*Nokkur dæmi úr hinu raunverulega lífi.

*Hvernig má forðast að stíga á línuna?
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*Siðfræði – hvað er það?

*Siðfræðin fjallar hvað menn eiga gera og hvernig þeim 
ber að breyta.

*Ekki tilraun til að lýsa raunverulegri hegðun eða breytni 
eða siðum né heldur ríkjandi hugmyndum um rétt eða 
rangt.

*Siðfræðin gerir því grein fyrir eðli og undirstöðu 
siðferðisins og þeim lögmálum sem gilda um siðferðilega 
rétta eða góða breytni.
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*Gagnrýnin hugsun og heimspekileg samræða.  

* Getum við lært að bera ábyrgð á eigin hugsunum.

*Hugsa skýrt og skipulega. 

* Gagnrýnin hugsun

*Ekki bara aðferð heldur líka viðhorf. 

*Forsenda góðrar dómgreindar sem:

*Byggir á rökum.

*Tekur tillit til samhengis.

*Leiðréttir sjálfa sig.

*Gagnrýnin hugsun leitar sífellt  að nýjum og betri 
rökum. 

* Forsenda eiginlegrar fræðimennsku. 
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*Gagnrýnin hugsun og heimspekileg umræða

*Hvað stjórnar hugsunum, ákvörðunum og breytni 
okkar?

* Hver heldur þeim fram og hvers vegna?

* Hagsmunir, óskir og hleypidómar.

*Gagnrýnin hugsun er leið fagmannsins en notum oft:

*Þrjóskuleiðina.

*Kennivaldsleiðina.

*Fordómaleiðina.

*Við höfum þó aldrei á hreinu hina einu sönnu skoðun. 

* Það nægir ekki að kenna gagnrýna hugsun heldur  
verður einnig að leggja rækt við tilfinningar sínar og 
vilja að til að hlýða kalli hinnar gagnrýnu hugsunar.5

*Hringrás lífsins – gildin í lífinu

*Mikilvægt að stefna að því að vera betri manneskja.

*Tileinka sér dyggðir:

*Visku, hófstillingu, hugrekki, réttlæti, trú, von og 
kærleika. 

*Lögmálið um að gefa og þiggja.

*Áhrifamestu gjafirnar eru að hlusta á fólk, vinsemd, 
virðing og ást.

*Færni  í mannlegum samskiptum. 

*Forsenda þess að geta orðið góður fagmaður er að búa 
yfir sjálfsþekkingu. 

*Sjálfsþekking styður við skilning á öðru fólk sem gerir 
það mögulegt að geta hjálpað því. 
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*Einfaldar leiðir til sjálfskoðunar 

* JoHari glugginn

Það sem ég veit Það sem ég veit 

ekki

Það sem aðrir vita Opið Blint 

Það sem aðrir vita 
ekki

Falið Óþekkt
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*Einfaldar leiðir til sjálfskoðunar 

* SVÓT greining

STYRKLEIKAR TÆKIFÆRI

VEIKLEIKAR ÓGNANIR
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*Hvað einkennir fagstétt og hvað er fagmennska?

*Hvað einkennir fagstétt?

* Hefur orðið sér út verulega þjálfun á starfssviðinu.

*Yfirgripsmikla þekkingu.

* Hefur veigamikið samfélagslegt hlutverk.

* Hefur sjálfstæði og hefur skilgreint frelsi til athafna 
í starfi. 
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*Fagstéttir og fagmennska

* Fagmaður veitir þjónustu – ráðgjöf og/eða framkvæmir 
ákveðna þjónustu.  Þjónustan er þágu einstaklings, 
stofnunar eða stjórnvalda.

*Fagmaður vinnur jöfnum höndum með þekkingu og 
færni. 

*Fagmaður er talinn vita betur en aðrir um ákveðna hluti 
hvað varðar stöðu þeirra sem þeir eru að veita þjónustu.

*Fagmaður vinnur á hlutlægan og gagnrýnin hátt. 

* Fagmaðurinn miðlar bestu fáanlegri vitneskju.    
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*Tengsl fagmanns og notanda

*Ábyrgð og deila ábyrgð.

* Notandann ber að efla til ábyrgðar. 

*Áhersla á jafnræði. 

* Starfsmaður ber mismikla ábyrgð eftir aðstæðum.

*Hvað ber að hafa í huga?

*Ábyrgð gagnvart þriðja aðila.

*Fagmenn hafa sjálfstæði til að meta aðstæður.

*Fagmaðurinn er siðferðilega frjáls og ábyrgur innan 
skilgreindra marka.
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*Tengsl fagmanna og notanda

*Samningsgerð.

*Ójöfn staða milli samningsaðila. 

*Meiri hagsmunir notandans.

* Notandinn hefur ekki marga valkosti. 

*Geta tengslin verið byggð á vináttu?

* Samstarf fagmanns og notanda er oft á einn veg.

* Eðli sambandsins eru tengsl jafningja.

*Tilfinningasamband þarf að vera til staðar.
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*Föður- og mæðraveldi (forsjárhyggja)

* Rök með:

*Starfsmaðurinn veit betur.

*Notandinn er ekki að fullu fær um að veita samþykki 
sitt.

*Notandinn mun komast að því að ákvörðunin var rétt.

* Rök gegn:

* Þekkir ekki endilega best til gilda og aðstæðna.

*Hlutverk fagmanna að útvega upplýsingar sem skortir.
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*Forsendur virkni og þátttöku  

* Krafa um sjálfstæði og ábyrgð (sjálfsefling).

* Upplýsingar og ráðgjöf.

* Verkefni metin á grundvelli gilda. 

* Sé notandinn ekki virkur og þátttakandi í eigin lífi þá er 
sjálfræði og sjálfstæði fórnað. 
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*Meðvirkni  - einkenni og áhrif 

*Samskipti einstaklinga 

Meðvirkir Ekki meðvirkir 

Varfærin samskipti Taka áhættu

Óbein samskipti Bein samskipti

Óákveðin samskipti Ákveðin samskipti

Bjóða ekki birgin Bjóða birgin

Almenn einkenni sem styðja styðja meðvirka hegðun

Ójöfn samskiptastaða 

Tvíræð samskipti – takmörkuð tjáning

Ósagðar/óraunhæfar væntingar

McMillan og Northern, 1995
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*Meðvirkni  - einkenni og áhrif 

*Samskipti einstaklinga 

Meðvirkir Ekki meðvirkir 

Varfærin samskipti Taka áhættu

Óbein samskipti Bein samskipti

Óákveðin samskipti Ákveðin samskipti

Bjóða ekki birgin Bjóða birgin

Almenn einkenni sem styðja styðja meðvirka hegðun

Ójöfn samskiptastaða 

Tvíræð samskipti – takmörkuð tjáning

Ósagðar/óraunhæfar væntingar

McMillan og Northern, 1995
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*Meðvirkni 

*

Sigríður Aðalsteinsdóttir, 2013.
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*Dæmi úr raunveruleikanum

*„Hefur starfsmaður rétt á því að neita að fara með þjónustuþega í kirkju, ef t.d. 
starfsmaður er ekki trúaður eða í annarri kirkju en þjónustuþegi“

„Hversu langt má ganga í samtali sem snýst um kynlíf, t.d. varðandi sambönd ef 
þau eru talin ógna öryggi þjónustuþegans (hættuleg), og einnig ef aðstandandi 
telur sambandið vera hættuleg.“ 

„Hvar er starfsmaður staddur á siðferðislínunni gagnvart skjólstæðingum sínum 
í daglegum samskiptum ef hann hefur bara sín siðferðisgildi lög og reglur að 
leiðarljósi.“

„Er siðferðisskylda okkar starfsmanna að ná í viðkomandi einstakling í mat ef 
þau eru með gesti inn í íbúðum? ( á kannski við þar sem fleiri en einn búa)“
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*Dæmi úr raunveruleikanum

*„Við lendum í því að stjórna, svo líf þeirra fari ekki alvarlega úr skorðum sökum 
greindarskerðingu, hömluleysis eða annara hvata er skerða lífsgæði þeirra sem 
og annara. Beita þarf ýmsu t.d. samningum, fortölum, úrtölum, boðum og 
bönnum. Jafnvel ganga svo langt að læsa af hluti og einnig, því miður að lenda í 
því að beita líkamlegri nauðung.“ 

„Dæmi um að starfsfólk þurfi að finna leiðir milli vilja og væntinga lögaðila og 
eða aðstandenda og væntingar og vilja þjónustuþegans.“

„Einstaklingur með blandaða fötlun (líkamleg, þroska og geðræna) og þarf 
margvíslega aðstoð við athafnir daglegs lífs, á það oft til að rífa í hárið á 
starfsfólki svo fast að stundum slitnar hárflyksur af höfði fólksins og hafa orðið 
blóðug sár undan því. Stundum þarf jafnvel að leggja einstaklinginn í gólfið og 
beita líkamlegum tökum/þvingunum til að losa starfsmanninn.“
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*Dæmi úr raunveruleikanum

* „Einstaklingur með mjög skerta getu til að sjá um sín fjármál er meinaður frjáls 
aðgangur að fjármagni sínu fyrir utan vasapening sem er skammtaður. Beitt er 
boðum og bönnum, samtölum og samningum í þeim tilgangi einum að 
mánaðartekjur hans endist út mánuðinn því hann mundi annars eyða þeim á 1-3 
dögum. Eftir það mundi hann vera verulega ágengur við aðstandendur“ 

„Á sambýlinu vinnur karlkyns starfsmaður hefur neitað að baða konu 
sem er heimilismaður. Það er 1 konar og restin karlar sem býr á heimilinu og 
starfsmennirnir eru 1 karl og restin konur. Er eitthvað vit í því að karlmaðurinn 
megi neita því að baða og skipta á kvenkyns heimilismanninum.“
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*Hvernig má forðast að stíga á línuna?

*Starfsmaðurinn.

*Ber ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og færni.

*Ástunda sjálfskoðun í tengslum við aðra.

*Vinnustaðurinn.

*Vaka yfir góðum starfsanda. Nota starfsmannafundi.

*Bjóða upp á einstaklingsstuðning og í hóp.

*Styðja við öflun þekkingar.

*Fagfélagið.

*Hafa siðareglur.

*Fagráð sem vakir yfir fagþróun.
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*Hvernig má forðast að stíga á línuna?

*Þjónustukerfin:

*Leita upplýsinga hjá þjónustukerfunum um innihald og 
skipulag þjónustunnar.

*Leita aðstoðar réttindagæslumanna. 

*Grunnreglur:

*Ég fer aldrei lengra en ég hef færni eða þekkingu til -
og jafnvel styttra. 

*Ég leita alltaf samráðs eða leiðbeininga til þeirra sem 
vita betur. 

*Það er styrkur að óska samráðs við aðra  til að vera ….
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