Iðjuþjálfinn
Fagblað iðjuþjálfa

IÞÍ 1/16 | Borgartúni 6 | Reykjavík | 37. Árgangur

Iðjuþjálfafélag
Íslands

40 ára

ISSN 1670-2981

Kæru lesendur

Framhaldsnám

í heilbrigðisvísindum MS
2 ára meistaranám eða 1 árs diplómanám

EFNISYFIRLIT
Kæru lesendur			3

Í ár eru 40 ár liðin frá stofnun Iðjuþjálfafélags
Íslands (IÞÍ). Iðjuþjálfinn að þessu sinni er
tileinkaður afmælisárinu og er markmið
blaðsins að veita lesendum innsýn í sögu
félagsins, stöðu þess í dag og væntingar
félagsmanna til næstu ára.
Þegar gömlum fréttabréfum, blöðum og úrklippubókum er flett, skín metnaður fyrstu
iðjuþjálfa landsins glögglega í gegn. Þar má
til dæmis finna ýmiss konar kynningarefni
á faginu og greinargerð frá 1979 um iðjuþjálfun sem mikilvægan hluta af betri og
víðtækari heilbrigðisþjónustu. Einnig var
nákvæm skráning haldin yfir félagsmenn
og eru þar upplýsingar um vinnustaði
þeirra, heimilisföng, símanúmer og meira
að segja barneignir. Samheldnin virðist
hafa verið mikil og í eldri blöðum má sjá
myndir af hinum ýmsu viðburðum, svo sem
grillveislum og útilegum. Einnig má lesa
nákvæmar lýsingar á ferðum félagsins eða
allt frá því hvernig félagsmönnum var skipt
niður í bíla áður en ferðalagið hófst! Þrátt
fyrir víðtækt og vandað frumkvöðlastarf
hefur því (sem betur fer) verið pláss fyrir
glens og gaman hjá þessum fyrstu iðjuþjálfum landsins.
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TIL HAMINGJU MEÐ AFMÆLIÐ!
Kæri lesandi, Iðjuþjálfafélag Íslands er 40
ára í dag og á tímamótum sem þessum er við
hæfi að minnast á nokkra framsýna og kraftmikla iðjuþjálfa sem komu saman í febrúar
1975 og stofnuðu fyrsta vísi að f élaginu. Eftir
mikla vinnu hópsins var félagið svo formlega
stofnað þann 4. mars 1976 þegar fyrsti aðal
fundur félagsins var haldinn. Stofnendur
félagsins voru;
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Á þessum tíma fjölgaði hægt en örugglega
í félaginu þar sem að meðaltali komu einn
til tveir iðjuþjálfar heim á ári. Í nær öllum
tilfellum var beðið eftir þeim og þeir komnir
samstundis með vinnu.
Árið 1997 hófst svo kærkomið nám í iðjuþjálfun við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans
á Akureyri og fyrstu iðjuþjálfarnir útskrif-

uðust vorið 2001. Félagið hefur stækkað
ört þessi 15 ár frá fyrstu útskrift iðjuþjálfa
á Íslandi og á síðustu 10 árum hefur félagið
stækkað um þriðjung! Heildarfjöldi félaga
í dag er 280 talsins og ef við höldum sama
vaxtarhraða mun fjöldi félagsmanna vera
orðinn yfir 400 á hálfrar aldar afmælinu
2026.
Iðjuþjálfar eru nú starfandi um allt land og
á fjölbreyttum vettvangi. Iðjuþjálfar eru
sérfræðingar í því að finna hagkvæmar og
góðar lausnir með fólki sem vegna líkamlegra og/eða andlegra veikinda eða fötlunar
getur ekki gert það sem það þarf og vill geta
gert í daglegu lífi. Þessi sérstaða gerir það að
verkum að fagþekking iðjuþjálfa hentar jafnt
á sviði heilbrigðis-, félags- og menntamála,
ýmist innan eða utan stofnana samfélagsins. Iðjuþjálfar starfa meðal annars í dag hjá
hinu opinbera við skipulagningu heilbrigðisog félagsþjónustu og við hönnun umhverfis.
Þeir starfa einnig hjá fyrirtækjum eða sem
sjálfstæðir ráðgjafar við t.d. heilsueflingu og
forvarnir. En betur má ef duga skal og við
viljum sjá enn fleiri starfsmöguleika fyrir
iðjuþjálfa á næstu árum, en það verður einstaklega spennandi að fylgjast með þróun
stéttarinnar og fjölgun frumkvöðla og rannsakenda.
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Litið yfir farinn veg

Síðastliðinn október var haldið framtíðarþing IÞÍ í tilefni afmælisins. Þangað mætti
stór hópur iðjuþjálfa til að hafa áhrif á
stefnumótun félagsins. Margar góðar hugmyndir komu fram og stjórn IÞÍ er þegar
byrjuð að forgangsraða verkefnum og vinna
að framkvæmd þeirra.
Fróðleiksfýsn og metnaður iðjuþjálfa á
sér engin takmörk og á þessu ári munum
við taka þátt í ýmsum viðburðum, halda
námskeið og ráðstefnur meðal annars í
samvinnu við önnur félög og bjóða upp á
fjölbreytta fræðslu. Það er því einstaklega
skemmtilegt ár framundan. Á þessum tímapunkti er þó komið að afmælisráðstefnunni
sem við erum afar stolt af. Njótum þess að
eiga þessa daga saman, lærum hvert af
öðru, styrkjum og styðjum.
Kæru iðjuþjálfar innilega til hamingju með
40 ára afmælið og bestu þakkir fyrir framlag ykkar allra til fagsins og félagsins. Verum
stolt og berum höfuðið hátt.
Ósk Sigurðardóttir,
formaður IÞÍ

Sumarið 1969 fékk ég, ung kona og iðjuþjálfi
frá New York borg, brjálæðislega hugmynd
um að verða brautryðjandi í iðjuþjálfun á
Íslandi. Allir sem þekktu mig héldu náttúrulega að ég væri búin að missa vitið!
Ég var róttækur aðgerðasinni sem var alltaf
að mótmæla ójafnræði í heilbrigðiskerfinu
í BNA, Víetnamstríðinu og byggingu kjarnorkuvera. Ég var búin að fá nóg af bandaríska
kerfinu og fór alein í sex vikna ævintýraferð
til Evrópu. Ég flaug með Loftleiðum sem var
þá fyrsta lágfargjaldaflugfélag í heimi og var
þekkt sem „hippie“ flugfélagið. Ég stoppaði
í sólarhring á Íslandi á mínum fyrsta degi
fyrir utan Ameríku og varð strax ástfangin
af landinu!
Á meðan ég ferðaðist um meginland Evrópu
reikaði hugur minn aftur og aftur til Íslands
og ég velti því fyrir mér hvort það vantaði
iðjuþjálfa þar. Ég skrifaði bréf til heilbrigðismálaráðuneytisins og spurði hvort það
vantaði iðjuþjálfa og fékk til baka boð um
að koma og stofna námsbraut í iðjuþjálfun
og eins og sagt er „The rest is history!“.
Eftir 11 heimsóknir hingað til lands flutti ég
loks til Íslands (1974) og tók, ásamt fáeinum íslenskum iðjuþjálfum og hópi erlendra

iðjuþjálfa starfandi á Íslandi, þátt í að stofna
Iðjuþjálfafélag Íslands. Ég var kosin fyrsti
formaður félagsins við stofnun þess árið
1976. Líf mitt og saga iðjuþjálfunar á Íslandi
voru samtvinnuð næstu 28 árin, þar sem ég
var formaður félagsins í 22 ár og fulltrúi IÞÍ
í Heimssambandi iðjuþjálfa í 28 ár. Þetta
voru spennandi brautryðjendaár, þegar við
hittumst í heimahúsum hjá stjórnarmönnum félagsins (stundum með börn á brjósti),
sömdum kynningarbæklinga og settum upp
nokkrar nefndir sem við vorum allar meira
eða minna þátttakendur í.

var erfitt að ímynda sér fagið með nokkur
hundruð manns, með sterka fagímynd og
fólk starfandi um allt land á eins fjölbreyttum vinnustöðum eins og raun ber vitni! Ég
er mjög stolt af faginu okkar og mjög stolt
af því að hafa tekið þátt í uppbyggingu þess.
Þó ég starfi ekki lengur sem iðjuþjálfi finnst
mér að allt sem ég hef tekið að mér í lífinu,
hafi ég gert miklu betur vegna menntunar
og reynslu minnar sem iðjuþjálfi.
Til hamingju með 40 ára afmælið okkar!
Húrra, húrra, húrra!

Ég reyndi að nýta tengsl mín við iðjuþjálfa
í Bandaríkjunum og víðar, fagfólk sem ég
kynntist þegar ég kenndi við námsbraut í
iðjuþjálfun við Columbia háskólann í New
York borg og meðan ég var fulltrúi í heimssambandinu, til að fá nokkra leiðtoga og
brautryðjendur í faginu til að halda nám
skeið hér á landi áður en skólinn okkar
byrjaði. Það segir mikið til um metnað iðjuþjálfa á Íslandi að um 90% mæting var á
þessi námskeið, þar sem fólk eins og Gary
Kielhofner, Nedra Gillette, Barbara O’Shea o.fl.
komu til að miðla nýjustu þekkingu í faginu.
Okkur dreymdi lengi um námsbraut en
sá draumur virtist oft vera órafjarri. Það
5

Hope Knútsson

Faghópur iðjuþjálfa
sem starfar með börnum
á Norðurlandi
Starf faghópsins hófst árið 2005 og saman
stóð af iðjuþjálfum sem störfuðu með
börnum á hinum ýmsu sviðum; dagvistun,
skólum, leikskólum og innan heilbrigðiskerfisins. Fyrstu árin var aðaláhersla hópsins að
koma saman og fræðast, endurmennta sig
og efla sig sem fagmenn í starfi. Fengin voru
námskeið og fyrirlesarar inn á fundi sem
hópurinn taldi geta nýst sem flestum meðlimum hans. Að auki kom hópurinn meðal
annars að mótun Skólatöskudaga í virku
samstarfi við HA, en Karen Jacobs var þar
í forsvari og kynnti hugmyndina frá BNA. Í
dag eru iðjuþjálfar með Skólatöskudag að
hausti þar sem fræðsla fer fram um notkun
skólatöskunnar og líkamsbeitingu.

Lilja Ingvarsson
formaður 2005 - 2009
Þegar ég hugsa um árin sem formaður Iðjuþjálfafélags Íslands finn ég fyrir þakklæti
fyrir það tækifæri sem ég fékk til að leggja
mitt af mörkum til fagsins og félagsins. Það
er margt sem kemur upp í hugann þegar
þessi ár eru rifjuð upp, skemmtilegar minningar, áhugavert fólk, krefjandi verkefni og
mikil vinna en ávallt skemmtileg. En ég var
ekki ein, ég vann með frábæru fólki í stjórn
og nefndum sem allt lagði sig fram um að
vinna sem best að hag félagsmanna.
Einn eftirminnilegasti einstaklingurinn sem
ég kynntist sem formaður var Karen Jacobs,
prófessor í iðjuþjálfunarfræðum við B
 oston
University, en hún var gestakennari við
Háskólann á Akureyri haustið 2005. Hún
miðlaði til mín reynslu sinni frá því að hún
var formaður bandaríska iðjuþjálfafélagsins
(AOTA), en ekki síður smitaði hún eldmóð
og ástríðu fyrir faginu. Hún kom á Skólatöskudögum með iðjuþjálfanemum við HA
haustið 2005. Iðjuþjálfafélagið hélt þá síðan
á landsvísu í fyrsta sinn árið 2006 og gerir
enn í dag. Þarna var tækifæri til að kynna
fagið í fjölmiðlum, á heimilum og í skólum.
Ég er sannfærð um að þetta átak skilaði sér
í að fleiri þekktu a.m.k. orðið iðjuþjálfun og
einn þátt í starfi iðjuþjálfa, vinnuvistfræði.

Árið 2006 var sérstaklega eftirminnilegt,
en félagið varð 30 ára. Því var fagnað með
ýmsum viðburðum, stuttum málþingum,
skólatöskudögum og frábærri ráðstefnu í
september. Á aðalfundi félagsins 2006 var
slagorð um iðjuþjálfun kynnt: Iðjuþjálfun –
bjargráð í brennidepli.
Félagið stækkaði ört á þessum árum, iðjuþjálfar fóru til starfa víða um landið og höfðu
áhuga á að taka þátt í starfi félagsins, s.s. í
stjórn og nefndum. Því var fjarfundabúnaður óspart notaður á stjórnarfundum. Einnig
var nauðsynlegt að koma ýmsum þáttum í
rekstri félagsins í fastari skorður, s.s. greiðslum fyrir nefndar- og stjórnarstörf, greiðslum
fyrir ferðir á fundi, þátttöku í alþjóðlegu
samstarfi o.fl. Þetta var fylgifiskur stækkandi
félags. Einnig gerðist það að kjósa þurfti á
milli frambjóðenda í stjórn og nefndir. Því
þurfti að efla kynningu á þeim sem buðu sig
fram, það var ekki lengur þannig að „allir
þekktu alla.“
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi er eftirminnileg. Norrænir formannafundir voru
mjög upplýsandi um hvernig málum væri
háttað á Norðurlöndum, kynningarmál,
skólamál, kjaramál, alltaf kom maður heim
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Hópurinn hefur verið misvirkur í gegnum
árin en árið 2012 varð mikil endurnýjun og í
dag starfa flestir meðlimir hópsins í grunnmeð eitthvað gagnlegt í farteskinu. Ferð á
fulltrúafund Heimssambands iðjuþjálfa og
heimsþing í Ástralíu var afar áhugaverð, sérstaklega að kynnast starfi heimssambandsins WFOT og þeim málefnum sem voru á
dagskrá, s.s. Declaration of Human rights,
sem var í mótun á þessu þingi. Þátttaka í
COTEC fundum var einnig gagnleg, þar var
m.a. fjallað um menntunarmál, gæðakröfur
og var áhugavert að heyra hvernig iðjuþjálfar unnu í öðrum Evrópulöndum.
Það er gleðilegt að félagið heldur áfram að
vaxa, nýir iðjuþjálfar útskrifast á hverju ári
og vona ég að svo verði um ókomna tíð. Það
hefur verið ánægjulegt að fylgjast með því
hversu margir gefa kost á sér í ábyrgðarstörf
í stjórn og nefndum félagsins.
Lilja Ingvarsson

eða leikskólum. Áherslur hafa breyst en
markmið hópsins er að iðjuþjálfar geti deilt
reynslu sinni og fengið styrk hver frá öðrum. Flestir starfandi iðjuþjálfar með börnum á Norðurlandi eru einyrkjar og því mjög
mikilvægt að geta hitt aðra sem tala sama
tungumál.
Á haustin höfum við sett niður dagskrá fyrir
veturinn og reynt að fylgja henni samviskusamlega. Hópurinn í heild er ekki stór, telur
u.þ.b. 10-12 iðjuþjálfa. Starfssvæðið er mjög
dreift, allt frá Húsavík að Fjallabyggð og því
er mæting á fundi stundum stopul og háð
veðri. Við látum það ekki á okkur fá þó það
mæti bara tveir því það kemur alltaf eitthvað
gott út úr hverjum fundi.
Að vori er svo skipulagður einn vinnudagur
þar sem við höfum t.d. farið yfir ákveðin

Fréttatilkynning
Önnur útgáfa af ritinu A-ONE: Fræðilegur bakgrunnur og iðjumiðað námsefni er komin
út. Höfundur er Guðrún Árnadóttir umsjónarmaður þróunar- og rannsóknarverkefna
iðjuþjálfa Landspítala. Sextán ár eru frá fyrri útgáfu ritsins og því er um ítarlega endurskoðun og uppfærslu að ræða. Fagfólk úr ýmsum stéttum sóttist eftir fyrri útgáfunni, auk
iðjuþjálfa og iðjuþjálfanema sem sumir hverjir lásu ritið upp til agna svo þeir þurftu að
endurnýja. Uppfærslan tekur á þáttum sem hafa þróast frá fyrri útgáfu. Þar má nefna:
1. Tengsl við Líkanið um samspil fagþekkingar.
2. Tekið er mið af nýjustu útgáfu flokkunarkerfis bandaríska iðjuþjálfafélagsins á 		
íðorðum og flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálstofnunarinnar.
3. Þróun iðjuþjálfunar erlendis og tengsl hennar við A-ONE.
4. Taugaatferli og A-ONE.
5. Notkun klínískrar rökleiðslu og rökleiðsludæmi.
6. Tengsl við þjónustuferli iðjuþjálfunar.
7. Fjórar leiðir notkunarmöguleika.
8. Fjölda nýrra litmynda til viðbótar við eldri myndir tengdar uppbyggingu 		
og starfsemi miðtaugakerfisins.
9. Uppfærslu á hugtakalistum.
Hægt er að panta ritið hjá Valerie Harris iðjuþjálfa í Sjálfsbjörgu
á netfanginu valerie.harris@a-one.is
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matstæki, skýrslugerð, kynnt smáforrit,
spjaldtölvunotkun og þýtt efni sem okkur
finnst að muni nýtast okkur í starfi. Eins höfum við reynt að vera duglegar að deila efni,
bókum og hugmyndum sem nýtast í skólastarfinu. Einnig erum við að reyna að tileinka
okkur samskiptaform eins og google drive til
að geta unnið saman þrátt fyrir miklar vega
lengdir á milli okkar.
Þó að við gefum okkur ekki alltaf tíma til að
mæta á fundi finnum við fyrir því hve mikilvægt þetta er fyrir okkur sem fagmenn. Það
er gott að vita hver af annarri, hittast og
hlæja saman öðru hvoru, á milli þess sem
við kryfjum starfið og berum saman bækur
okkar.

einu sinni var...
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og um geðlækningar. Það var mikið lagt upp
úr handavinnu; alls konar saumur, prjón,
hekl, smíði af ýmsu tagi og ýmis efni notuð
t.d. bein og timbur. Við þurftum að útbúa
prufur af öllu sem við gerðum og leggja fram
til prófs. Eitt af verkefnum okkar var að taka
fyrir hvern vöðva líkamans og skoða hvað
hægt væri að láta skjólstæðing gera í vinnu
til að þjálfa viðkomandi vöðva. Síðan gerðum við vinnubækur um niðurstöður okkar.
Á skólatímabilinu þurftum við að vinna í
fjóra mánuði á geðdeild og fjóra mánuði
á endurhæfingarstöð. Ég tók mitt tímabil
á geðdeild á Kleppsspítala. Þar vann Jóna
Kristófersdóttir, sem var fyrsti iðjuþjálfinn
á Íslandi og var hún minn leiðbeinandi.
Ég man að Helgi Tómasson yfirlæknir þar
kallaði þetta þá vinnulækningar en þegar
ég kom heim og fór að vinna var starfsheitið
sjúkrakennari notað.

Viðtal við

Kristínu Tómasdóttur, Iðjuþjálfa
Fimmtudaginn 3. desember 2015 fór Erna
Kristín Sigmundsdóttir, iðjuþjálfi hjá Akureyrarbæ, í heimsókn til Kristínar Tómasdóttur. Kristín var önnur íslenskra kvenna, á eftir
Jónu Kristófersdóttur, til að læra iðjuþjálfun
og starfa sem slíkur hér á landi. Kristín tók
hlýlega á móti Ernu á heimili sínu og bauð
til stofu í spjall yfir kaffibolla.
Segðu okkur aðeins frá sjálfri þér
Ég er fædd og alin upp í Reykjavík og allt
mitt fólk er þar. Ég lærði iðjuþjálfun í Kaupmannahöfn og kláraði námið árið 1963. Í
Danmörku kynntist ég manninum mínum,
sem er Íslendingur og var einnig við nám í
Kaupmannahöfn. Að námi loknu fékk maðurinn minn vinnu hér á Akureyri og ég sættist á að fara hingað í tvö ár, en þau eru víst
orðin 50! Þessi tvö eru ekki liðin ennþá!! Við
eigum þrjú börn og við erum svo heppin að
þau búa öll hér. Svo eigum við níu barnabörn og eitt langömmu/afa barn.
Hver eru áhugamálin þín?
Félagsmál hafa verið stór partur af lífi mínu.
Ég var skáti þegar ég var unglingur og eftir
að ég kom hingað norður tók ég svolítinn
þátt í því starfi. Seinna fór ég í Zontaklúbb
Akureyrar, og starfaði þar í nokkur ár. Ég
ákvað einnig að ganga í Oddfellowregluna

og hef eytt mörgum stundum í vinnu í þeim
félagsskap. Þá höfum við hjónin ferðast
mikið bæði innanlands og erlendis og ég
bý alltaf til ferðabók um hverja meiri háttar
ferð þannig að ég get seinna upplifað ferðina
á ný. Jú svo safna ég fílum, skráset hvaðan
þeir koma, hver gefur og hvenær. Ég var fyrir
skemmstu að setja númer 250 inn í skrána.
Ekki má svo gleyma því að ég fer daglega í
sund.
Af hverju valdir þú að læra iðjuþjálfun?
Eftir barna- og gagnfræðaskóla fór ég í
Menntaskólann í Reykjavík en var þá orðin
mjög slæm í baki og þurfti að fara í stóra
bakaðgerð. Ég varð því að hætta í skólanum en alls ekki sátt við að hafa ekkert lært.
Móðir mín, sem vildi gera allt sem hún gæti
fyrir mig, sá í tímaritinu Tidens Kvinder
frásögn um „beskæftigelsesterapi“ námið
og hvað það fag biði upp á. Hún sagði þá
við mig „vilt þú ekki prófa þetta?“ Eftir að
hafa skoðað þessa grein var ég alveg tilbúin
að athuga þetta betur og við fórum báðar
að undirbúa að sækja um skólavist í Danmörku. Það þótti æskilegt að fá meðmæli
frá hinum ýmsu aðilum, eins og barna- og
bæklunarlæknum sem sögðu það mikilvægt
að fá slíka þekkingu hingað til landsins. Ég
þurfti einnig að kunna á ritvél og hafa lok10

ið námskeiði í skyndihjálp, en það hafði ég
gert í skátunum. Sem skáti hafði ég ásamt
öðrum skáta stofnað skátasveit fyrir fatlað
fólk og í samvinnu við Styrktarfélag lamaðra
og fatlaðra, og það átti líka sinn þátt í því að
mig langaði til að vinna með fötluðu fólki.
Það varð því alvara úr að ég sótti um skólann
og fékk inni.
Ég sigldi með Gullfossi til Kaupmannahafnar
18. júní árið 1960, daginn eftir að vinir m
 ínir
hér heima urðu stúdentar. Dvölin í Höfn
byrjaði á skátamóti fyrir fatlað fólk og síðan
fór ég að vinna í sumarskóla fyrir fötluð
börn. Með þessu móti fékk ég að æfa mig
vel í dönskunni áður en skólinn hófst um
haustið. Skólinn hét Skolen for beskæftigelsesterapeuter og var þá eini slíki skólinn
í Danmörku. Á meðan ég var úti var stofnaður annar eins skóli á Jótlandi. Við vorum
aðeins 18 sem fengum inngöngu í n
 ámið
í einu og vorum saman í öllum fögum,
nokkurs konar bekkjakerfi. Þremur árum
síðar útskrifaðist ég svo sem iðjuþjálfi eða
beskæftigelsesterapeut eins og það var
kallað þá.

Hvað tók svo við þegar þú komst heim?
Þegar ég kom heim vann ég í tvo mánuði
á Kleppsspítalanum, en eftir að ég flutti
norður fór ég að vinna á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (það heitir nú Sjúkrahúsið
á Akureyri SAk). Þar var ég með föndur og
jafnframt kenndi ég réttar vinnustellingar
og vinnubrögð. Einnig sá ég um sjúklingabókasafnið. Þá voru sjúklingarnir lengri
tíma á spítalanum en nú. Seinna fór ég að
vinna á Kristnesi, sem þá var elliheimili og
svo vann ég á geðdeild spítalans. Starf mitt
fólst meðal annars í því að gera fólki kleift
að hafa eitthvað við að vera og hafa gaman
af því að vinna. Ég vann einnig um það bil
þrjú ár í Iðjulundi, vernduðum vinnustað, og
á Sólborg sem þá var heimili fyrir fólk með
þroskaskerðingu.

Loks fór ég að vinna með öldruðum. Það
var árið 1989. Þar sá ég um vistunarmat, að
meta þá sem vildu eða þurftu að komast inn
á elli- eða hjúkrunarheimili. Þá var starfandi
hér á Akureyri þjónustuhópur aldraðra
og var honum falið að annast þetta mat.
Hópurinn auglýsti eftir starfsmanni og var
æskilegt að hann væri annaðhvort iðjuþjálfi
eða hjúkrunarfræðingur. Við vorum tvær
ráðnar í þetta starf og vorum við einnig í því
að meta þörf fólks fyrir aðra þjónustu eins
og dagvist eða skammtímavist.

keyra hann heim og hann þáði það. Ég fór
þá strax að hugsa að nú þurfi ég að hringja
í þær hjá Heilsueflandi heimsóknum og vita
hvort hann sé á lista hjá þeim og fá þær til að
líta til hans. Ætli ég hætti nokkurn tímann að
hugsa svona! Heilsueflandi heimsóknir voru
í upphafi fyrir 75 ára og eldri en nú miðast
þær við 80 ára. Ég sagði þegar þessi breyting
var gerð: „Þessi breyting er nú bara til komin
vegna þess að ég varð 75 ára á árinu (2015)
og þau vissu að ég þyrfti ekki á heimsókn að
halda“ [segir Kristín og hlær].

Árið 2000 var komið á fót því sem nefnt hefur
verið Heilsueflandi heimsóknir á Akureyri og
nágrenni og var ég ásamt hjúkrunarfræðingi
ráðin til að byrja á því verkefni og leiða það.
Ég fékk leyfi frá starfi mínu hjá þjónustuhópnum í eitt og hálft ár á meðan við vorum
að setja það verkefni á laggirnar. Ég upplifði
mig ekki sem iðjuþjálfa í starfinu, frekar sem
ráðgjafa, en eins og yfirmaður minn sagði
við mig, allt nám kemur að gagni. Ég fór
aftur að vinna sem starfsmaður þjónustuhópsins en að hluta til líka áfram við Heilsueflandi heimsóknir.

Finnst þér breytingar hafa orðið á faginu
í gegnum árin?
Fagið hefur breyst töluvert í gegnum árin.
Þegar ég var að læra þá var minna fjallað
um kenningar og öll þessi matstæki, það
var lítið um þau. Í dag er líka lögð áhersla
á öðruvísi iðju en áður. Við lærðum dálítið í
því að þjálfa fólk við matargerð og athafnir
daglegs lífs og svolítið að útbúa spelkur og
hjálpartæki, en það hefur aukist og breyst til
batnaðar. Fólk er meira þjálfað í athöfnum
sem skipta máli fyrir daglegt líf.

Mér hefur þótt gaman að vinna með öldruðu fólki. Það hefur gefið mér mikið, að geta
hjálpað fólki og fengið það til að hjálpa sér
sjálft og fá tækifæri til að tala við það og
kynnast því. Ég sakna þess stundum að vera
ekki að vinna, eins og t.d. einn dag þegar ég
var í búðinni að versla. Við kassann hleypti
ég gömlum manni á undan mér í röðinni
því hann var með svo lítið, síðan klára ég
að versla en á leiðinni heim sé ég að hann
hefur dottið. Ég sný við og keyri til hans en
þá er ung stúlka búin að stoppa og hjálpa
honum að standa á fætur. Ég býð honum að

Hvernig var námið þitt?
Í náminu lærðum við meðal annars líffærafræði, lífeðlisfræði, sjúkdómafræði, sálfræði
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Við látum staðar numið hér og þökkum
Kristínu fyrir að leyfa okkur að skyggnast
inn í líf sitt og umhverfi. Að viðtali loknu
sýndi Kristín spyrjanda bækurnar sem hún
gerði við námið í Danmörku. Þessar bækur
eru frábær uppspretta hugmynda og handverks sem hafa fullt gildi í dag. Hún sýndi
einnig ferðabækurnar sínar sem sýna mikla
hugmyndaauðgi og vandvirkni heilsteyptrar
konu sem var frumkvöðull á sínu sviði og við
getum lært mikið af.

Faghópur iðjuþjálfa er
starfar á öldrunarheimilum

Með bros á vör héldum við vinkonurnar
á vit ævintýranna í sitt hvorum Yarisnum
með alla búslóðina okkar, fyrir utan sitt
hvort rúmið og lítinn sófa sem fylgdi á eftir
í kerru. Ég hugsa enn til þess í dag hvernig í
ósköpunum við komum öllu fyrir í bílunum,
kannski var það þrjóska, því norður ætluðum við!

Leiðin að markmiðinu var löng og ströng,
stútfull af gleði, erfiðleikum, ferðalögum
og andvökunóttum. Fimm sumrum síðar
stóðum við vinkonurnar, þrátt fyrir allt, aftur
saman á bílastæði. Í þetta skiptið vorum
við staddar á Akureyri ásamt fjölskyldu og
vinum og markmiðinu var náð! Við vorum
að útskrifast sem iðjuþjálfar. Tilfinningarnar
sem bærðust um í brjósti voru ólýsanlegar
og ég var full af eldmóði og eftirvæntingu
fyrir því að deila nýfenginni vitneskju með
samfélaginu.
Þessi fimm ár voru þvílíkt puð og ef ég hefði
skrifað niður hvert einasta skipti sem „GÆS“
(get, ætla, skal) kom upp í huga mér hefði
ég fyllt heila bók. En hver sekúnda var þess
virði og er ég óendanlega stolt af því að geta
sagt öðrum frá hversu frábærum hópi ég tilheyri.

þjálfi starfandi á hverju heimili. Þetta var
því oft mikil einyrkjavinna þótt það eigi
ekki alltaf við í dag. Fundirnir eru nýttir til
að hitta nýliða innan hópsins, skiptast á
hugmyndum, ræða skipulagsatriði, kynna
nýjar nálganir í starfi eða þjónustu, ræða
komandi námskeið eða ráðstefnur sem gæti
verið áhugavert að sækja og ýmislegt fleira
gagnlegt.

Faghópurinn er búinn að starfa í um það bil
15 ár og lengi vel voru aðeins 4-5 iðjuþjálfar
í hópnum. Mikil fjölgun hefur átt sér stað síðustu ár í hópnum og fleiri iðjuþjálfar starfa
nú á öldrunarheimilum um allt land, allt frá
einum og upp í fjóra á hverju heimili.

Iðjuþjálfar á öldrunarheimilum nýta sér ýmis
matstæki í daglegri þjónustu s.s.
• MOHOST,
• Mat á eigin færni,
• Mini mental state examination (MMSE),
• Tómstundaiðjuskrá aldraðra,
• Mat á ánægju með tómstundaiðju,
• Hlutverkalistinn,
• Iðja og ánægja aldraðra,
• OSA,

Markmið hópsins frá byrjun hefur verið að
veita hvort öðru stuðning í faginu þar sem
í upphafi var yfirleitt einungis einn iðju-

Leiðin að markinu
Einn sumardag árið 2007 stóð ég, ásamt
vinkonu minni, úti á bílastæði hjá sameiginlegri vinkonu okkar að ræða um framtíðina. Áður en ég vissi af vorum við komnar
heim til hennar og búnar að sækja um nám
við Háskólann á Akureyri. Með trega en
full eftirvæntingar fór ég heim til foreldra
minna og tilkynnti þeim að ég væri að fara
að flytja til Akureyrar til þess að hefja nám
við háskólann þar, því ég ætlaði að verða
iðjuþjálfi! Foreldrar mínir horfðu á mig pínu
skelkaðir yfir því að elsta barnið ætlaði að
fljúga úr hreiðrinu og það alla leið til Akureyrar en jafnframt voru þau glöð fyrir mína
hönd. Ég held samt að pabbi hafi ekki meðtekið neitt af því sem sagt var því að í fjögur
ár hélt hann því fram að ég væri „að læra að
verða þroskaþjálfi eða eitthvað svoleiðis“,
eins og hann sagði öllum sem spurðu.

Alls eru um 25 iðjuþjálfar í faghópnum, flestir frá höfuðborgarsvæðinu, Suður- og Vesturlandi. Fundir eru að meðaltali einu sinni í
mánuði yfir veturinn en frí yfir sumarið. Við
skiptumst á að halda fundina og fer röðunin
á fundarhaldi eftir stafrófsröð heimilanna. Á
facebook er lokuð síða fyrir hópinn þar sem
geymdar eru fundargerðir, hugmyndum
miðlað og ýmsar upplýsingar er að finna.

•
•
•

Framkvæmdagreining,
Mælikvarði Becks á geðlægð
og mörg önnur.

Við sjáum fyrir okkur að faghópurinn haldi
áfram að stækka og fleiri iðjuþjálfar bætist
í hópinn þar sem það er enn mikil vöntun
á iðjuþjálfum á öldrunarheimilum landsins.
Hópurinn er að vinna í því að mynda stjórn
faghópsins og er stefnt að því að það muni
þrír iðjuþjálfar sitja í stjórn hverju sinni.
Stjórnin mun meðal annars halda utan um
fundarhöld, vera tengiliður við Iðjuþjálfafélagið og halda utan um netfangaskrá félaga
hópsins.
Faghópurinn stefnir að því að skrifa lengri
grein um það starf og þá þjónustu sem
iðjuþjálfar eru að vinna á hinum fjölmörgu
öldrunarheimilum síðar á árinu.

degi að hafa tekið þessa ákvörðun og drifið
mig af stað því ég efast um að hægt sé að
finna fjölbreyttara og skemmtilegra starf en
að vera iðjuþjálfi.
Kæru iðjuþjálfar, ég vona að þið séuð öll jafn
stolt og ég því við megum svo sannarlega
vera það. Í lokin vil ég svo óska okkur öllum
innilega til hamingju með 40 ára afmæli IÞÍ.
Ferfalt húrra fyrir okkur: Húrra, húrra, húrra,
húrra!
Erna Sveinbjörnsdóttir,
Iðjuþjálfi, LSH, Kleppur.

Síðasti fundur fór fram á Ísafold í Garðabæ núna í lok janúar og þá var þessi mynd tekin af þeim sem mættu. Iðjuþjálfarnir starfa um
allt land og á þessum tiltekna fundi tóku iðjuþjálfar frá Akureyri þátt í gegnum skype.

Mynd tekin á Hrafnistu í Reykjavík í október 2013

Þegar ég hugsa til þess hvað það var sem
dreif mig áfram, held ég að það hafi ekki
bara verið þrjóskan í sjálfri mér eða stuðningur frá fjölskyldu, heldur einnig allur
þessi ómetanlegi stuðningur sem ég upplifði í náminu frá samnemendum mínum
og kennurum. Ég þakka fyrir það á hverjum
Mynd tekin á Hrafnistu í Reykjavík í október 2013
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Mynd tekin við Silfurtún í september 2012
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Sagan
Fyrsti ıślenski iðjuþjá l inn
var Jóna Kristófersdóttir
(f. 1918, d. 2003). Hú n
lauk ná mi frá Danmö rku
1944. Jó na var gerð að
heiðursfé laga Iðjuþjá lfafé lags
I�slands á rið 1986.

4. mars: Iðjuþjálfafélag Íslands formlega stofnað.
Stofnendur voru 10: Anne Grethe Hansen,
Emelita O. Nocon, Guðrú n Pá lmadó ttir,
Hildegard Demleitner, Hope Knú tsson,
Ingibjö rg A� sgeirsdó ttir, Jó na Kristó fersdó ttir, Kristın
́
Tó masdó ttir, Margret Demleitner & Sigrıð
́ ur Loftsdó ttir.

1976

1975

1945

www.ii.is

Undirbú ningur að stofnun
Iðjuþjá lfafé lags I�slands hefst.
En hvað á tti sté ttin svo að heita?
Voru þetta vinnulækningar,
iðjuþjá lfar, sjú kraiðjuþjá lfar,
athafnaiðjuþjá lfar eða orkuþjá lfar?
Hvað með erlenda heitið ergoterapeut?

1999

2003
Um haustið hó f 51 iðjuþjá l i með dipló maná m
að baki sé rskipulagt B.Sc. ná m við HA.

Fé lagið verður fullgildur meðlimur ı́
Heimssambandi iðjuþjá lfa (WFOT) en
á ður hafði fé lagið verið há lfgildur aðili ı́ 10 á r.

1984

1985

1986

34 iðjuþjá lfar starfandi á I�slandi.

1998

Fyrsti iðjuþjá l inn með pró fskıŕteini frá I�slandi
ú tskrifaðist. Það var Aðalheiður Reynisdó ttir og fylgdu
14 aðrir svo strax ı́ kjö lfarið. Siðareglur
Iðjuþjá lfafé lags I�slands samþykktar á aðalfundi
10. mars og fyrsta alþjó ðlega iðjuþjá lfará ðstefnan var haldin á I�slandi ı́ jú nı́ á 25 á ra
afmæli fé lagsins. Hope Knútsson, fyrsti
formaður fé lagsins, var gerð að heiðursfé laga 2001.

header_logo.png

Iðjuþjá lfafé lagið gekk ı́ BHM.

1979

Sjö ıślenskir iðjuþjá lfar ú tskrifuðust með
meistaragrá ðu ı́ iðjuþjá lfun frá Florida
International University.

Heimasıð
́ a Iðjuþjá lfafé lagsins opnuð
á aðalfundi.

2001

1977

U� tgá fa á blaði iðjuþjá lfa hó fst. I� fyrstu hé t það
Fréttablað Iðjuþjálfafélags Íslands, sıð
́ ar
Blað-ið (1980) og varð um leið fagblað. A� rið 1993
varð Iðjuþjál inn til.

Íðorð ı́ iðjuþjá lfun ge in ú t.

1997

1996

Námsbraut í iðjuþjálfun við
Há skó lann á Akureyri (HA)
stofnuð. Ná mið tekur jö gur á r
og lý kur með B.Sc. grá ðu.

2004

Fyrsta ritrý nda greinin
birtist ı́ Iðjuþjá lfanum.

Nefnd skipuð til að kanna mö guleikana
á að koma upp B.Sc. ná mi ı́ iðjuþjá lfun
hé r á landi.

1993

1995

63 iðjuþjá lfar starfandi á I�slandi.

Snæfríður Þóra Egilson
varð fyrst ıślenskra
iðjuþjá lfa til að ljú ka
doktorspró i.

Dr. Gary Kielhofner kom til I�slands og hé lt
ná mskeið um Lık
́ anið um iðju mannsins
(MOHO). 50 iðjuþjá lfar tó ku þá tt.

Bó kin Iðja, heilsa, velferð - Iðjuþjálfun í íslensku
samfélagi kemur ú t, ú tgefandi Há skó linn á Akureyri.
Ritstjó rar: Guðrú n Pá lmadó ttir og Snæfrıð
́ ur Þó ra Egilson.

2005

2011

2016

Um 280 iðjuþjá lfar starfandi á I�slandi.
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Til framtíðar

Gefandi starf
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Að hafa áhrif á líf fólks (skjólstæðing,
fjölskyldu og vinir þeirra) á 		
jákvæðan hátt.
• Að ég geti látið gott af mér leiða fyrir
einstaklinga og fjölskyldur þeirra.
• Þakklæti í starfi, allskonar.
• Að geta bætt lífsgæði fólks.
• Að geta aðstoðað fólk í að vinna að
bata og auka lífsgæði sín.
• Að geta létt fólki lífið og gert því kleift
að njóta betur.
• Vinna við að efla það sem hefur 		
þýðingu fyrir fólk.
• Áherslan á iðju og hversu mikilvæg hún
er heilsu okkar og lífsgæðum – það er
ekkert líf án iðju.
• Að sjá aðstandendum létt.
• Uppskera virðingu.
• Að geta gefið af mér.
• Lífsfylling.
• Iðja er auðnumóðir 			
– móðir hamingjunnar.

Framtíðarþingið
Inngangur
Iðjuþjálfafélag Íslands (IÞÍ) hélt Framtíðarþing þann 23. október 2015. Markmið þingsins var að ræða m.a. væntingar félagsmanna
til félagsins, framtíðarsýn, hlutverk, ímynd
og sýnileika þess. Þetta var því frábært tækifæri fyrir félagsmenn til að hafa áhrif á starf
félagsins og koma hugmyndum á framfæri.
Fundarfyrirkomulag þingsins byggði á sömu
hugmyndafræði og notuð var á Þjóðfundunum 2009 og 2010. Til þátttöku skráðu sig 57
iðjuþjálfar og iðjuþjálfanemar sem unnu á
sjö borðum. Á hverju borði var sérþjálfaður
borðstjóri með það hlutverk að sjá til þess
að allir við borðið fengju jöfn tækifæri til
að tjá sig og tryggja virka hlustun, þannig
að öll sjónarmið kæmust að. Hóparnir við
borðin voru blandaðir þannig að á hverju
borði voru þátttakendur í mismunandi aldurshópum, af mismunandi vinnustöðum og
með mismikla reynslu.
Spurningarnar sem fundarmenn glímdu við
voru eftirfarandi:
1. Hvað finnst mér skemmtilegast við að
vera iðjuþjálfi? (upphitunarspurning)
2. Hver er þín framtíðarsýn fyrir 		
Iðjuþjálfafélag Íslands?
3. Hvaða gildi eða hugsjónir viltu að starf
félagsins byggi á?

4. Hvernig birtast þessi gildi í starfi		
félagsins?
5. Hvert á hlutverk félagsins að vera?
6. Hvernig bætum við ímynd og sýnileika
félagsins?
7. Hvernig getur félagið stutt við faglega
þróun og símenntun?
Eftir fyrstu þrjár spurningarnar skiptu þátttakendur um borð og svo aftur eftir spurningu fimm. Mikilvægt er að hafa í huga að
ekki er hægt að alhæfa um svörin út frá
þessum niðurstöðum þar sem um afmarkaðan hóp þátttakenda er að ræða. Niðurstöðurnar gefa fyrst og fremst vísbendingar um
það sem brennur á þeim sem tóku þátt.
Ingrid Kuhlman hjá Þekkingarmiðlun ehf sá
um þingstjórn, þjálfun borðstjóra, undirbúning og eftirfylgni þingsins og kann stjórn IÞÍ
henni bestu þakkir fyrir. Ingrid gerði einnig
samantektarskýrslu frá þinginu sem finna
má í heild sinni, ásamt viðaukum, á innri vef
heimasíðu félagsins. Þessi grein er að mestu
byggð á skýrslu hennar. Stjórn IÞÍ gerði þó
breytingar á texta er varða gildi félagsins
fyrir birtingu í Iðjuþjálfanum en unnið hefur
verið með gildin eftir þingið og verður gerð
frekari grein fyrir niðurstöðu þeirrar vinnu
hér.
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Hvað finnst mér skemmtilegast við
að vera iðjuþjálfi?
„ Að geta unnið með fólki af öllum sortum og
gerðum, á öllum æviskeiðum, og gengið með
þeim smá spöl í gegnum lífið í áttina til þess
lífs sem það óskar“
Upphitunarspurning Framtíðarþingsins var
hvað sé skemmtilegast við að vera iðjuþjálfi.
Skipta má svörum þátttakenda í eftirfarandi
flokka:
Lausnamiðuð nálgun og skapandi hugsun
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Að finna lausnir og leysa vanda.
• Hugsa og vinna heildrænt: rýna í
flókið samspil einstaklings, umhverfis
og iðju hverju sinni.
• Hvatningin að vera skapandi og hugsa
út fyrir kassann.
• Það að vinna ekki eftir uppskrift.
• Það að sköpun sé mikilvægur hluti
í meðferð.
• Krefjandi verkefni sem hugsuð eru
í lausnum og tengjast iðju hvers og eins.
• Að vera með fullan poka af bjargráðum
og lausnum.

Upplifa árangur af starfinu
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Skjólstæðingar vaxa fyrir tilstilli 		
íhlutunar.
• Að sjá fólk bjarga sér sjálft.
• Að sjá skjólstæðinga vaxa og eflast og
læra aðferðir til að takast á við 		
áskoranir í lífinu.
• Að starfa með ungu og fullorðnu fólki
sem er galopið og ómótað og sjá það
þroskast og eflast.
Jákvæð nálgun
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Þessi hugmyndafræðilega nálgun –
leitin að styrkleikum fremur en veikleikum.
• Að veita fólki tækifæri til að finna og
nýta hæfileika sína.
• Að heyra barn lýsa áhugamálum sínum
og segja frá styrkleikum sínum, 		
og vinna með þær upplýsingar.
• Að aðstoða fólk við að hugsa í lausnum
og tækifærum.
Fjölbreytileiki
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd í þessu
samhengi:
• Fjölbreytilegt starf og margir 		
starfsvettvangar.
• Fjölbreytt verkfæri.

•
•
•

Fjölmargir endurmenntunarmöguleikar
og framhaldsnám.
Fjölbreytileiki starfsins og 		
fjölbreytileikinn í skjólstæðingum.
Að geta unnið með fólki af öllum 		
sortum og gerðum, á öllum æviskeiðum,
og gengið með þeim smá spöl í gegnum
lífið í áttina til þess lífs sem það óskar.

Samskipti
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Samskipti við fólk í ljósi mannlegs
fjölbreytileika.
• Maður er manns gaman.
• Samstarfið við notendur og fagfólk.
• Að fá að kynnast lífshlaupi alla vega
fólks, sem gefur manni svo mikla
reynslu og þroska.
• Samskipti við fólk úr ólíkum áttum og á
mismunandi stöðum í lífinu.
• Að vinna í teymisvinnu – virða og skilja
ólík sjónarhorn.
• Ég elska að vinna með fólki, aðstoða
það, leiða það á rétta braut í lífinu og
hjálpa því að aðlagast umhverfinu.
• Vinna á heimili – í nærumhverfi fólksins.
Tækifæri til þróunar
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Frelsi til að þróa starfið áfram á mínum
vinnustað.
• Kenna, bæði skjólstæðingum en líka
ungum iðjuþjálfum/nemendum.
• Tækifæri til að þróa mig áfram sem fag
mann og manneskju – ögra sér.
• Að læra af skjólstæðingum og 		
samstarfsfólki.
• Fæ tækifæri til að hafa áhrif á iðjuþjálfa
framtíðarinnar.
• Vinna að rannsóknum tengdum 		
iðjuþjálfun.
Hver er þín framtíðarsýn fyrir Iðjuþjálfafélag Íslands?
„ 2025 verði búið að útrýma spurningunni: „...
og hvað gera iðjuþjálfar?“ og „...vinna nýjar
lendur“
Stuðst var við eftirfarandi undirspurningar:
• Hvar sérðu félagið 2025?
• Að hverju ætti að stefna?
• Hvað er mikilvægast fyrir okkur 		
í framtíðinni?
• Hver verða helstu baráttumál iðjuþjálfa
næstu 10 árin?
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Svörum þátttakenda má skipta í eftirfarandi
flokka:
Þátttaka í samfélagsumræðunni og sýnileiki
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Að félagið verði leiðandi afl í 		
þjóðfélagsumræðu um málefni sem
varða notendur, fag og þjónustu.
• Félag sem leitað er til um álit á 		
fjölbreyttum málefnum er varða 		
heilbrigðis-, félags- og menntamál,
byggingamál.
• Að félagið sé sýnilegt í samfélaginu
og taki þátt í umræðum með 		
hugmyndafræði iðjuþjálfunar.
• Mikilvægt er fyrir IÞÍ að rödd þess
heyrist skýrt í samfélaginu.
• Að félagið sé sýnilegt og virkt í eflingu
lýðheilsu, forvarnarstarfi og 		
samfélagslegri umræðu.
• Að félagið sé virkt í alls konar 		
stefnumótun.
• Að við leggjum okkur fram um að hafa
jákvæð áhrif í samfélaginu. Ekki dragast
inn í neikvæða umræðu í samfélaginu.
Standa vörð um fagið
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Innan IÞÍ séu öflugir hópar, sem eru
vettvangur fyrir félagsmenn til að auka
fagmennsku en líka til að taka þátt í að
breyta og bæta samfélagið.
• Að ýmiss konar hópar séu starfandi á
landsvísu, t.d. faghópar tengdir sviðum,
gagnreynt starf, matstæki, túlkun,
úrvinnsla.
• Félagið standi vörð um fagið og sé í
fararbroddi í kynningu og eflingu á
faginu með fræðslu og námskeiðum.
• Félagið haldi í sína hugmyndafræði.
• Félagið stuðli að sterkari fagímynd
félagsmanna, t.d. með stuttum 		
lýsingum á fagvinnu iðjuþjálfa á ákveðnu

•
•

•
•

sviði á heimasíðunni.
Þróa og staðfæra fleiri matstæki.
Að IÞÍ verði sterkt félag og vinni vel að
uppbyggingu og þróun fagsins á öllum
vígstöðvum.
Að iðjuþjálfar verði sterkari fagstétt og
hafi sérstöðu út á við.
Hampa því að þátttaka í iðju er mannréttindi en ekki munaður. Allir eiga rétt
á að skína, ekki bara ná að gera eitthvað.

Kynningarstarf
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• 2025 verði búið að útrýma spurningunni:
„...og hvað gera iðjuþjálfar?“
• Aukin fræðsla í samfélaginu og til
almennings um nauðsyn iðjuþjálfa.
• IÞÍ kynni betur störf iðjuþjálfa á 		
breiðum grundvelli þannig að það höfði
líka til karla.
• Við eigum að stefna að því að fleiri viti
hvað við gerum með greinarskrifum,
auglýsingum, markaðssetningu o.fl.
• Mikilvægt er að koma iðjuþjálfum á
kortið sem ómissandi starfsstétt.
• IÞÍ verði með til að kynna góðar 		
fyrirmyndir á öllum aldri sem geta verið
öðrum hvatning.
Að fjölga störfum og víkka starfsvettvang
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Markaðssetning og fjölgun starfa
iðjuþjálfa úti í samfélaginu (mikilvægi,
eftirspurn og þekking á faginu aukist).
• Við ættum að stefna á að iðjuþjálfar
verði sjálfsagðir alls staðar: í fangelsum,
leikskólum, fyrirtækjum, heimilum, öll
um stofnunum, í einkageira, pólitík o.fl.
• Árið 2025 séu starfandi iðjuþjálfar í öllum
sveitarfélögum landsins 		
(markaðssetning – útbreiðsla).
• Að forðast að vinna að mestu leyti í
endurhæfingu – líka í heilsueflingu og
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•

•

enn meira í forvörnum.
Styðja við nýjar iðjutengdar þjónustu
lausnir fyrir stóran og vakandi hóp
aldraðra og fatlaðra.
Skapa orðræðu IÐJU sem fylgir þróun
samfélagsins, t.d. nýrri þjónustuþörf.

Kjaramál
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Að launakjör iðjuþjálfa séu a.m.k. í
samræmi við meðallaun innan BHM.
• Að iðjuþjálfar fái viðurkenningu fyrir
sérhæfingu.
• Að félagið berjist fyrir hærri launum
(samkeppnishæf laun við almennan
vinnumarkað).
• Barátta fyrir viðurkenningu fagsins til
jafns við sambærilegar stéttir í velferðar
þjónustu (kjarabarátta/launabarátta).
• Að félagið verji peningum í að ráða
starfsmann í hærra starfshlutfalli til að
sinna kjaramálum.
• Efla kjaranefnd og stöðu formanns með
meira samstarfi við BHM.
• Að allir iðjuþjálfar séu ráðnir sem
iðjuþjálfar og fái greitt samkvæmt því.
Menntun, rannsóknir og nýsköpun
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Að félagið beiti sér í menntamálum,
varðandi sérfræðiviðurkenningu og gild
starfsleyfi (accreditation).
• Að menntun iðjuþjálfa sé alltaf sú besta
sem völ er á.
• Stöðug fagleg þróun í formi 		
fjölbreytilegra möguleika á menntun.
• Félagið standi fyrir virkri 		
sí-/endurmenntun fyrir starfandi
iðjuþjálfa á viðráðanlegu verði!
• Að tekin verði ákvörðun um lengd
iðjuþjálfanámsins.
• Aukið samstarf við HA varðandi 		
stefnu námsins.

•

•
•

Að IÞÍ leggi áherslu á að gera námið enn
eftirsóknarverðara. Auka eftirspurn eftir
náminu.
Styðja við rannsóknir og nýsköpun.
Að félagið stuðli að lifandi umræðuvettvangi um væntanlegar ráðstefnu
ferðir/rannsóknir o.fl.

Viðurkenning
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Helstu baráttumálin verða að iðjuþjálfar
geti starfað sjálfstætt og fái samning
við Sjúkratryggingar Íslands.
• Að sérþekking iðjuþjálfa verði sýnileg
og viðurkennd (iðja, virkni, umhverfið,
hugmyndafræði).
• Að iðjuþjálfar fái betri viðurkenningu á
menntun sinni og sérstöðu.
• Helstu baráttumál verða að öðlast
viðurkenningu annarra starfsstétta.
Samstaða félagsmanna og sjálfsmynd
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd í þessu
samhengi:
• Mikilvægt er að standa saman sem félag
í að efla og styrkja okkar félagsmenn.
• Það mikilvægasta er samvinna meðal
félagsmanna. Að maður þurfi ekki alltaf
að finna upp hjólið heldur geti leitað til
félagsins til að fá ýmsar upplýsingar.
• Mikilvægt að halda áfram í nándina milli
félagsmanna þrátt fyrir stækkandi hóp.
• Eldri iðjuþjálfar verði „mentorar“ fyrir
yngri kollega.
• Áframhaldandi tækifæri fyrir iðjuþjálfa
til að hittast og hrista sig saman.
• Mikilvægt er í framtíðinni að iðjuþjálfar
trúi sjálfir á sinn eigin áhrifamátt!
• IÞÍ sé félag sem vinni að eflingu og
styrkingu félagsmanna sem hafa öfluga
fagpólitíska vitund. Geri óhrætt kröfur
fyrir eigin hönd.
• Efla sjálfsmynd iðjuþjálfa – „peppa upp“
þessa stétt.

Starfsemi félagsins
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Að skýrt sé hvað félagið gerir, hvaða hlut
verk það hefur og af hverju ætti að
ganga í það.
• Að það verði eftirsóknarvert að starfa
fyrir félagið.
• Að greitt verði fyrir félagsstarf.
• Endurgera heimasíðuna frá grunni og
bæta við verkefnastjórnunarkerfi.
• Að heimasíðan verði uppfærð reglulega.
• Aukin tengsl félagsmanna og félagsins
– auka upplýsingagjöf til félagsmanna.
• Félagið sem vettvangur sem allir geta
leitað til varðandi þjónustu og fræðslu
(einstaklingar, fyrirtæki, hópar).
• Gott samstarf við aðrar þjóðir.
• Að IÞÍ standi við bakið á félagsmönnum
og sé hvetjandi.
• Mikilvægt fyrir félagið að halda áfram
að hvetja félagsmenn til nýbreytni og
tækifæra; skrifa greinar, sækja um
störf, aðild í teymi o.fl.
Hvaða gildi eða hugsjónir viltu að
starf félagsins byggi á?
„ Fagmennska, virðing, framsækni, þátttaka,
framþróun, áhrifamáttur og þekking“
Á þinginu unnu fundarmenn með gildi í
tveimur umferðum og er ítarleg lýsing á
vinnuferlinu í heildarskýrslu þingsins. Í
vinnunni með gildin var leitað svara við
þeirri spurningu fyrir hvað félagið ætti að
standa og gildunum raðað annars vegar
eftir tíðni þeirra, þ.e. hversu oft hvert og eitt
var skrifað á miða og hins vegar eftir vægi,
þ.e. þeirri röð sem gildunum var raðað. Því
næst var öllum þeim gildum sem fengu
mest vægi (19 gildi) varpað upp á vegg og
allir þátttakendur og borðstjórar fengu það
verkefni að velja þrjú gildi og raða þeim í
forgangsröð.
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Vægi gilda eftir kosninguna
Þegar vægi gilda í efstu þremur sætum var
skoðað birtist eftirfarandi forgangsröðun:
1. Fagmennska.
2. Framsækni.
3. Áhrifamáttur
4. Framþróun.
Þau gildi sem birtust skýrt hvort sem er
farið eftir tíðni eða vægi eru fagmennska
og framsækni. Gildin sem koma þar á eftir
eru áhrifamáttur, framþróun, þátttaka og
virðing. Þekking kom aðeins fyrir einu sinni.
Þau þrjú gildi sem þátttakendur forgangsröðuðu efst – Fagmennska – Framsækni
– Áhrifamáttur – urðu fyrir valinu sem gildi
félagsins í vinnu stjórnar með niðurstöður
Framtíðarþingsins, eftir að niðurstöðurnar
höfðu verið kynntar. Á dagskrá er að boða
félagsmenn til frekari vinnu við að útfæra
hvernig gildin ættu að birtast í starfi félagsins en á þinginu komu fram margar hugmyndir sem gáfu til kynna hvaða áherslur
þátttakendur vildu sjá í starfi félagsins. Þær
eru að finna í heildarskýrslunni á innri vef
heimasíðu félagsins.
Hvert á hlutverk félagsins að vera?
„ Hvað get ég gert fyrir félagið?“ og „taka afstöðu með mannréttindum og mannvirðingu“
Stuðst var við eftirfarandi undirspurningar:
• Hverju eigum við að einbeita okkur að?
• Hvernig eigum við að verja tíma og
peningum félagsins?
• Hverjar eru væntingar félagsmanna til
félagsins?
• Eru einhverjar væntingar sem við erum
ekki að uppfylla?
• Hvaða væntingar má stjórn gera til
þátttöku félagsmanna?
Svörum þátttakenda má skipta í
eftirfarandi flokka:

Öflugur málsvari og rödd félagsmanna
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Félagið á að vera rödd félagsmanna/
fagsins í samfélaginu og láta til sín taka
á opinberum vettvangi.
• Félagið á að standa vörð um iðjuréttlæti
og berjast fyrir réttindum allra 		
samfélagshópa til þátttöku í iðju.
• Félagið á að vera öflugur málsvari
mannréttinda og manngilda.
Standa vörð um fagmennsku og sérstöðu
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Styðja við nýsköpun og þróun í 		
faginu með styrkveitingum, námskeiðum
og fræðslu, ráðstefnum og þingum.
• Fylgjast með nýjustu straumum og
stefnum og upplýsa um breytingar og
nýjungar, t.d. ný matstæki.
• Styðja við fagmennsku félaga með
faghópum, efla tengsl við iðjuþjálfa úti
á landi og efla tengsl við nema.
• Gefa út öflugra fagtímarit.
• Standa vörð um sérþekkingu iðjuþjálfa
og halda henni á lofti.
• Vinna með háskólasamfélaginu að
mótun iðjuþjálfanámsins. Einblína á
gæði námsins (kennslu, inntökupróf o.fl.).
• Hvetja félagsmenn til að beita 		
gagnreyndum aðferðum og stuðla að
rannsóknum (mæla árangur).
• Standa vörð um að gildi fags og félags
séu í brennidepli í öllu starfi.
• Skapa orðræðu IÐJU í mótun þjónustu
til velferðar og bættrar heilsu.
• Þýða og staðfæra matstæki.
• Siðanefndin sé virk.
Bakhjarl og hagsmunagæsla
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Félagsmenn geti leitað til félagsins
varðandi, réttindi, skyldur, kaup og kjör.

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Félagið á að stuðla að bættum kjörum
félagsmanna.
Að iðjuþjálfar fái viðurkennda 		
sérfræðiþekkingu.
Félagsmenn eiga að geta leitað til
félagsins ef upp koma vandamál sem
erfitt er að leysa á vinnustað/í námi.
Að styðja við að iðjuþjálfar geti unnið
sjálfstætt.
Búa til fastar launaðar stöður er snúa
að mikilvægum þáttum félagsins s.s.
kjaranefnd, fræðslunefnd, o.s.frv. og/eða
stækka hlutverk þeirra.
Berjast fyrir fjölgun stöðugilda iðjuþjálfa
í samfélaginu.
Stuðla að því að iðjuþjálfun verði
sjálfsögð/viðurkennd þjónusta í öllum
bæjarfélögum og heilsugæslum.
Að félagsmenn eigi rétt á handleiðslu.
Að vinna að því að fá fleiri karlmenn
í fagið.

Sameiningartákn
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Félagið á að efla samheldni og vera
sameiningartákn iðjuþjálfastéttarinnar.
• Stuðla að samstöðu og samvinnu
félagsmanna í víðu samhengi.
• Hvetja félagsmenn til virkrar þátttöku
í félagsstarfi.
• Skapa aukin tengsl á milli félagsmanna
og starfa stjórnar.
Upplýsingaflæði og yfirsýn
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Endurbæta og uppfæra heimasíðu
félagsins.
• Auka upplýsingaflæði um hvað er á
döfinni innan iðjuþjálfunar hér heima
sem og erlendis – hafa upplýsingafulltrúa.
• Vera upplýsingaveita/upplýsingagrunnur um t.d. sögu félagsins, 		
faghópa, félagatalið, iðjuþjálfafagið,
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•

•

hvað félagsgjöldin fara í og hvert er
hlutverk félagsins.
Félagið þarf að hafa góða yfirsýn yfir
starfsvettvanga iðjuþjálfa svo það séu
ekki allir að finna upp hjólið hver
í sínu horni.
IÞÍ gæti haft yfirsýn yfir þekkingu/
reynslu/getu meðlima sinna og miðlað
henni (hægt væri að leita til stjórnar eftir
t.d. fyrirlesurum).

Samstarf
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Þátttaka iðjuþjálfa í alþjóðlegu starfi,
t.d. „Job Shadowing“ - vinnuskipti við
erlendar stofnanir.
• Efla samstarf milli iðjuþjálfa og annarra
starfsstétta.
• Að koma á öflugu samstarfi við 		
iðjuþjálfafélög erlendis – hafa tengla á
heimasíðu félagsins og efla tengslanetið.
Sýnileiki
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Verja meiri tíma og fjármagni í útbreiðslu
og kynningu á félaginu.
• Kynna fagið og starfið í fjölmiðlum með
greinaskrifum og viðtölum.
• Efla þekkingu almennings á faginu og
markaðssetning s.s. skólatöskudagar,
e.t.v. geðheilbrigði, eldast með reisn o.s.frv.
• Gera gott starf félagsmanna sýnilegt.
• Halda ráðstefnur/málþing um málefni
tengd heilsu/heilbrigði/iðju og bjóða öll
um stéttum (standa að fleiri viðburðum).
Hvernig bætum við ímynd og
sýnileika félagsins?
„ Iðja er auðnumóðir“ og „félagið og félagsmenn nýti öll tækifæri til að kynna félagið“
Stuðst var við eftirfarandi undirspurningar:
• Hver er ímynd félagsins?

•
•

Hvernig viljum við sjá ímyndina?
Hver er sýnileiki félagsins?

•
•

Svörum þátttakenda má skipta í
eftirfarandi flokka:
Upplýsingamiðlun
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Segja frá störfum, rannsóknum, góðri
reynslu, útkomu á starfsvettvangi,
nýsköpun og öðru sem félagsmenn taka
þátt í með áherslu á hugtakinu IÐJA.
• Nýta samfélagsmiðla til að auglýsa iðju
þjálfun og félagið (Facebook).
• Nýta tölvupóst og heimasíðu enn betur
– senda pósta frá félaginu (ekki í 		
gegnum SIGL þjónustuskrifstofu).
• Efla fagblaðið (Iðjuþjálfann) og vera virk
í skrifum um ýmis málefni þar.
• Að félagið auglýsi hvernig hægt sé að
nálgast þjónustu iðjuþjálfa.
• Að félagið haldi reglulega fundi fyrir
félagsmenn, námskeið og fræðslu.
• Kynna iðjuþjálfun útfrá reynslu 		
skjólstæðinga.
• Velja iðjuþjálfa mánaðarins.
Kynningarstarf
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Félagið setji sér skýr markmið 		
um sýnileika og ímynd og geri 		
aðgerðaráætlun.
• Stuttar auglýsingar/myndir um 		
afmarkaða þætti fagsins í sjónvarp,
útvarp og blöð.
• Útbúa myndrænt efni til að kynna
starfsemi félagsins, t.d. myndbönd um
ýmis störf iðjuþjálfa.
• Nýtt slagorð félagsins: 			
Iðja er auðnumóðir.
• Með því að veita fræðslu um nám og
starfshlutverk iðjuþjálfunar í skólum,
stofnunum og fyrirtækjum.

•
•
•

Fáum boli merkta félaginu, límmiða í
bílinn og segul.
Fá í vinnu sömu PR menn og sáu um
„læknana“ í verkfalli þeirra til að kynna
iðjuþjálfun.
Hafa talsmann / upplýsingafulltrúa.
Gera lógóið sýnilegra – nælur, töskur,
bækur.
Gera bækling um fagið og jafnvel
hugmyndafræði.

Þátttaka í samfélagsumræðu
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Láta sig samfélagið varða og taka
afstöðu opinberlega, t.d. varðandi
velferðar- og mannréttindamál, flóttafólk, atvinnuleysi, fangelsismál o.fl.
• Efla jákvæða umræðu um mikilvægi
iðju í lífi hverrar manneskju.
• Nota iðjuhugtakið í daglegri orðræðu/
samtölum.
• Félagsmenn, formaður/stjórn taki
virkan þátt í viðburðum s.s. opinberum
viðræðum á vegum stjórnvalda 		
og kynni sig.
Viðburðir
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Hafa frumkvæði að skemmtilegum
viðburðum í samfélaginu sbr. Skólatöskudagar, Blátt áfram, Bláum apríl
(eineltisátaki) o.fl.
• Færa Skólatöskudaga upp á öll skólastig
með viðeigandi fræðslu (og grafa
þennan álf). Virkja t.d. nema til að halda
utan um þá.
• Leggja meira upp úr Degi iðjuþjálfunar
– kynna hann út á við og vera með
uppákomur á fjölmennum stöðum.
• Með því að taka fyrir eitt málefni á ári,
t.d. iðjuréttlæti, iðjuvandi.
• Tökum þátt í fleiri viðburðum s.s.
alþjóðlega geðheilbrigðisdeginum og
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•

með meira áberandi hætti.
Að iðjuþjálfafélagið og félagsmenn taki
þátt í góðgerðarmálefnum, t.d. einu
sinni á ári gerum við eitthvað samfélagssinnað og auglýsum okkur um leið.

Samstarf
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Vera virk og sýnileg í þverfaglegri vinnu
og umræðu.
• Samvinna við aðrar stéttir og muna eftir
sérstöðu iðjuþjálfunar.
• Með því að auka samstarf við 		
iðjuþjálfunarfræðideild HA.
• Með því að taka þátt í alþjóðlegu
samstarfi við önnur iðjuþjálfafélög.
Fagleg vinnubrögð
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Með því að vinna faglegt og árangursríkt
starf og veita góða þjónustu byggist upp
orðspor fagsins.
• Sýna fagleg vinnubrögð ávallt, t.d. með
faglegri og iðjumiðaðri orðræðu.
• Allir félagsmenn tali jákvætt og af
þekkingu um iðjuþjálfun, starfið 		
og félagið.
• Iðjuþjálfi fylgi gildum fags og félags.
• Að iðjuþjálfar noti fagtitil sinn þrátt fyrir
aðra titla.
• Efla faghópa innan félagsins.
• Hlúa að nýliðum sem eru að fóta sig
áfram í starfi.
• Koma á öflugu gæðaeftirliti s.s. með
endurnýjun starfsréttinda.
Frumkvæði félagsmanna
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Iðjuþjálfar geri átak á sínum vinnustað
varðandi þátttöku í ráðstefnum og
öðrum opinberum vettvangi og kynni
þar með fagið og félagið.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Vera óhrædd að benda á þjónustu
iðjuþjálfa í samfélaginu.
Vera öflugri í að vera með erindi/námskeið t.d. á málþingum og ráðstefnum.
Fræða samstarfsfólk enn betur um
matstæki, vinnubrögð og hugmyndafræði.
Hafa upplýsingar um störf iðjuþjálfa á
mínum vinnustað sýnilegar á heimasíðu
vinnustaðarins, t.d. niðurstöður 		
Framtíðarþings.
Að við séum virk að benda á kollega til
að vera með fræðslu/erindi.
Bendum unga fólkinu í kringum okkur
á iðjuþjálfunarfræði.
Að iðjuþjálfar skrifi reglulega (ritrýndar)
greinar og birti rannsóknir í fagtímaritum
og blöðum.
Að félagsmenn ýti á aðra félagsmenn að
feta nýjar slóðir og/eða geri sig sýnilega.
Félagið og félagsmenn nýti öll tækifæri
til að kynna félagið og störf iðjuþjálfa,
noti iðjumiðuð orðfæri og séu stoltir
félagsmenn.
Taka virkan þátt í starfi félagsins.

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Hvernig getur félagið stutt við faglega þróun og símenntun?
„ Ég las bók/grein“ og „nota innanhússþekkingu og umbuna fyrir“
Stuðst var við eftirfarandi undirspurningu:
• Hvernig viðhalda félagsmenn þekkingu?
Svörum þátttakenda má skipta í
eftirfarandi flokka:
Framboð og miðlun
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Að heimasíða félagsins innihaldi
margskonar fræðsluefni sem vel flokkað
og aðgengilegt t.d. upprifjun á notkun
hjálpartækja, námsefni HA, hugmyndafræði, hvað er að gerast í náminu, upplýsingar um starfsvettvang, framhaldsnám, iðjuþjálfastörf á erlendri grundu og
viðfangsefni þeirra, kynning á nýsköpun
og rannsóknum o.fl. o.fl.
• Vera með vikupistla frá félagsmönnum
á heimasíðu.
• Félagið standi fyrir námskeiðum,
málþingum og ráðstefnum.
• Að hafa virka fræðslunefnd sem gerir
reglulega skoðanakannanir á þörfum/
óskum félagsmanna.
• Hafa „rúllandi“ endurmenntunardagskrá þar sem iðjuþjálfar geta sótt námskeið hjá öðrum iðjuþjálfum eða öðrum
fagstéttum.

•

Setja það sem skilyrði að sækja námskeið
eða ráðstefnu á ákveðnum árafjölda.
Hafa námskeið árlega – vettvang þar
sem iðjuþjálfar hittast, halda námskeið,
sitja námskeið, hafa kvöldvökur og
spjalla í 3-4 daga (á launum).
Vera með „iðjukvöld“ þar sem iðjuþjálfar
segja frá áhugaverðu efni.
Vera með gagnvirk námskeið þar sem
skipst er á að rýna efni og kynna, t.d.
fyrirlestra og fræðslumyndbönd.
Nota innanhússþekkingu og umbuna
fyrir. Það er fullt af flottum iðjuþjálfum
sem geta miðlað til hinna.
Gefa út öflugt fagtímarit og gera það
aðgengilegra.
Morgunverðarfundir og fræðsla. Opnir
umræðufundir þar sem rýnt er í fagið.
Gera störf faghópa sýnileg öllum
félagsmönnum.
Auðvelda félagsmönnum aðgengi að
fagtímaritum.
Gera kröfu um að félagsmenn símennti
sig og viðhaldi iðjuþjálfaréttindum.
Fá tilboð í námskeið á vegum menntastofnana (sbr. Hópkaups-módel).
Styðja faghópa innan félagsins og vera
með sérnámskeið fyrir hvern faghóp.

Stuðningur og styrkir
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Aðstoða félagsmenn við styrkumsóknir
í ýmsa sjóði fyrir utan félagið og 		
BHM, t.d. Evrópusamband, Nýsköpunar
sjóð, Frumkvöðlasjóð.
• Ráða sérfræðing í styrkjamálum til að
aðstoða félagsmenn við umsóknir
styrkja til rannsókna og nýsköpunar.
• Styðja félagsmenn sem þýða matstæki
við kynningu og útbreiðslu þeirra.
• Félagið hvetji til endurmenntunar og
veiti styrki við aðsókn námskeiðs, t.d.
námsbúðir.
• Fjárhagslegur stuðningur við rannsóknir,
nýsköpun og símenntun (auglýsa).
• Að kostnaður námskeiða sé í samræmi
við laun.
Frumkvæði félagsmanna
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Félagsmenn miðli, t.d. á Facebook síðu
félagsins, áhugaverðum greinum og
öðru sem skiptir máli.
• „Ég las bók/grein.“
• Vera með til að efla samskipti kynslóða.
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Samstarf og tengslamyndun
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Félagið sé í nánu og öflugu samstarfi
við Endurmenntun HÍ og við HA 		
varðandi sérskipulagða kúrsa.
• Samstarf við félög frá öðrum löndum.
• Koma á samstarfsverkefnum iðjuþjálfa
og annarra fagstétta – vera tengiliður.
Þverfagleg nýting á reynslu, t.d. hvað er
hægt að nota bæði í iðju- og sjúkraþjálfun.
• Skiptivinna á milli landa – efla tengingu
á milli félaga úti í löndum. Stuðla að og
styðja við tengslamyndun.
Hagsmunagæsla
Eftirfarandi atriði voru m.a. nefnd
í þessu samhengi:
• Í stofnanasamningum sem félagið
kemur að sé símenntun/viðbótarmenntun metin til launahækkunar.
• Félagið stuðli að auknum rétti 		
félagsmanna til námsleyfa.
• Starfsréttindi séu tengd fagþróun/
símenntun.
• Fá viðurkennda sérfræðiþekkingu.
• Vera faglegur vörður með eftirliti og
mati á fagþróun félagsmanna. Hafa
punktakerfi og umbun sem nýtist.
• Félagið stuðli að gæðaeftirliti svo sem
með endurnýjun starfsleyfis.
Eins og vel má sjá á þessum niðurstöðum
höfðu þátttakendur margar hugmyndir
fram að færa og vill stjórnin þakka öllum
þeim sem tóku þátt í undirbúningi og framkvæmd Framtíðarþingsins fyrir þátttökuna
og þeirra framlag. Það er spennandi verkefni
framundan að vinna með og nýta niðurstöðurnar í áframhaldandi starfi félagsins, um er
að ræða afar gagnlegan leiðarvísi inn í framtíðina. Við vonumst til þess að félagsmenn
muni áfram taka virkan þátt í mótun og þróun á starfinu og séu tilbúnir til að leggja sitt
af mörkum til þess að vegur iðjuþjálfunar og
félagsins verði sem mestur í framtíðinni. Allt
er fertugum fært!
Stjórn IÞÍ
starfsárið 2015-2016

afmælisráðstefna IÞÍ
á Hótel Örk í Hveragerði 4. og 5. mars 2016

„ Allt er fertugum fært “
Dagskrá föstudagsins 4. mars:
8:30 – 9:15

Skráning

9:15 – 9:30

Setning – Ósk Sigurðardóttir formaður IÞÍ.

Erindi um þverfaglega samvinnu:
9:30 – 9:50
			

Þverfagleg samvinna í starfsendurhæfingu. Sveindís Jóhannsdóttir, MA í félagsráðgjöf. 		
Starfar sem fjölskylduráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Hafnafjarðar.

9:50 – 10:10	Að vinna í teymi. Halldóra Sif Gylfadóttir, sérfræðingur í taugasjúkraþjálfun hjá Reykjalundi.
10:10 – 10:40

Hlé – veggspjöld og kynningarbásar.

10:40 – 11:00	Teymisvinna – áskoranir og ávinningur. Efla Björt Hreinsdóttir, sálfræðingur hjá Björt ráðgjöf.
11:00 – 11:20
			

Snemmtæk íhlutun og teymisvinna. Guðný Stefánsdóttir, þroskaþjálfi og MA í menntunarfræði.
Starfar sem sviðsstjóri fræðslu- og kynningarsviðs á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.

11:20 – 11:40	Vinnuvistfræði alls staðar. Oddrún Lilja Birgisdóttir, iðjuþjálfi og formaður 			
			Vinnuvistfræðifélagsins (Vinnís).
11:40 – 12:50
			

Hádegisverður – veggspjöld og kynningarbásar. 						
Skráning.

Erindi um velferðartækni og „hverdagsrehabilitering.“ Haldin í samvinnu við Velferðarráðuneytið.
12:50 – 13:00	Eygló Harðardóttir velferðarráðherra opnar dagskránna.
13:00 – 14:00	Reablement – the Norwegian way. Hanne Tuntland.
14:00 – 15:00
			

Implementing occupation-focused health promotion in a municipality context 			
– a strategy to promote healthy ageing. Magnus Zingmark.

15:00 – 15:30

Hlé – veggspjöld og kynningarbásar.

15:30 – 16:30	Velfærdsteknologi in Denmark – experiences and strategies. Åse Brandt.
16:30 – 17:30

Móttaka í tilefni af 40 ára afmæli IÞÍ.

19:30 – 		

Hátíðarkvöldverður í veislusalnum á Hótel Örk. Veislustjóri er Ólafía Hrönn Jónsdóttir.

Um erlendu fyrirlesarana:
Hanne Tuntland
Hanne Tuntland is a Norwegian occupational therapist with specialization in gerontology/geriatrics. She works
as an Associate Professor at Bergen University College. Reablement has for several years been her main academic
interest and research topic. She has been a coeditor/coauthor of a textbook in reablement. She is also involved in
two research projects on reablement in Norway. Based on studies from the two research projects she intends to
submit a doctoral thesis.
Magnus Zingmark
Magnus Zingmark is head of research and development focusing on active and healthy ageing in the municipality
of Östersund, Sweden. He has extensive experience from working with reablement as an occupational therapist.
In 2015 he published his thesis “Occupation-focused and occupation-based interventions for community-dwelling
older people – Intervention effects in relation to facets of occupational engagement and cost-effectiveness.”
Åse Brandt
Åse Brandt’s research contributes to the evidence base of assistive technology interventions. It mainly consists
of outcomes research within the field of assistive technology focusing on everyday activities and participation in
society for people with disabilities and their satisfaction with their devices and the intervention process.

Dagskrá laugardagsins 5. mars:

14:00 – 14:30

Hlé – veggspjöld og kynningarbásar.

Seinni dagurinn er helgaður iðjuþjálfafaginu eingöngu. 							
Áhersla er lögð á nýsköpun, rannsóknir og þróunarverkefni innan fagsins.

14:30 – 15:30

Málstofur og vinnusmiðjur – Lota III.

9:00 – 10:40

Aðalfundur IÞÍ og morgunverður.

III - A1		

10:40 – 11:00

Hlé - skráning - veggspjöld og kynningarbásar

III - A2		Er þetta svengd? Petrea Guðný Sigurðardóttir

11:00 – 12:00

Málstofur og vinnusmiðjur – Lota I.

III - A3		Endurhæfing við athafnir daglegs lífs. Ásbjörg Magnúsdóttir

Salur A:

Valdeflandi þjónusta I

I - A1		
			

„Þau taka alltaf á móti mér, já eins og manneskju, ekki eins og geðsjúklingi“. Reynsla fólks af
þjónustu geðdeildar. Sólrún Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir

I - A2		

Batamiðuð þjónusta á geðsviði LSH. Aníta Stefánsdóttir og Erna Sveinbjörnsdóttir

I - A3		

Batasetur Suðurlands - Virknimiðstöð fyrir fólk með geðraskanir. Jóna Heiðdís Guðmundsdóttir

Salur B:

Börn og fjölskyldur

I - B1		
			

Samvinna fjölskyldu og fagaðila í endurhæfingu barna. Hólmdís Freyja Methúsalemsdóttir 		
og Gerður Gústavsdóttir

I - B2		
			
I - B3		
			
Salur C:

Salur B:

Ný sjónarhorn í iðjuþjálfun
Iðjuþjálfun og jákvæð sálfræði. Gunnhildur Gísladóttir

Hlutverkin og lífshlaupið

III - B1		

Hlutverkalistinn 2 – Rannsókn á verklagsreglum. Kristjana Fenger og Margrét Sigurðardóttir

III - B2		

Farsæld og frelsi – reynsla hjóna af starfslokum. Olga Ásrún Stefánsdóttir

III - B3		

Mat á þjónustuþörf aldraðra. Eygló Daníelsdóttir

Salur C:

Nám í iðjuþjálfunarfræði

III - C1		Endurskoðun námsskrár í iðjuþjálfunarfræði. Bergljót Borg og Guðrún Pálmadóttir
III - C2		

Árangursrík leiðsögn í vettvangsnámi. Hólmdís Freyja Methúsalemsdóttir

Fjölskyldur og velferðarþjónusta. Viðhorf foreldra fatlaðra barna á Akureyri. 			
Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson

III - C3		
			

Mat á eigin iðju (OSA) - Ný framsetning á niðurstöðum. 					
Stefán E. Hafsteinsson og Margrét Sigurðardóttir

„Það var litið á mig sem manneskju en ekki vonlaust tilfelli“. Reynsla ungs fólks 			
af því að vera í sérskóla. Deborah Robinson, Guðrún Pálmadóttir og Hermína Gunnþórsdóttir

Veggspjöld:

Vinnusmiðja 1

V1			

Ljósið - Lítill sproti sem vex og dafnar

			
			

Erna Magnúsdóttir, Anna Sigríður Jónsdóttir, Guðbjörg Dóra Tryggvadóttir, 			
Guðný Katrín Einarsdóttir og Unnur María Þorvarðardóttir

V2			

Náms- og kynnisferð til Boston

			

Bára Sigurðardóttir, Steinunn B. Bjarnarson og Brynhildur Guðmundsdóttir

I – C		Upplifun og handleiðsla. Elín Ebba Ásmundsdóttir og Sylviane Lecoultre
Salur D:

Salur A:

Félagslegt réttlæti

I - D1 		Að hugsa um eigin heilsu. Sonja Stelly Gústafsdóttir, Kristjana Fenger, 				
			
Sigríður Halldórsdóttir og Þóroddur Bjarnason
I - D2		

Þetta er ekkert líf – Daglegt líf hælisleitenda. Lilja Ingvarsson

V3			

Styrktaræfingar vegna slitgigtar í höndum

I - D3		

Samstarfs flóttafólks og iðjuþjálfa . Kristín Sóley Sigursveinsdóttir

			

Herdís Halldórsdóttir og Sigríður Bjarnadóttir

12:00 – 13:00

Hádegisverður – veggspjöld og kynningarbásar.

13:00 – 14:00

Málstofur og vinnusmiðjur – Lota II.

V4 			
			

„Ef þú hefur ekkert verður lítið að miklu” - Framfarir í athöfnum daglegs lífs eftir 		
færnibætandi handarskurðaðgerðir á mænusköðuðum einstaklingum

			

Sigrún Garðarsdóttir, Sigþrúður Loftsdóttir og Páll E. Ingvarsson

V5			

Að róa með eða móti straumnum - Starfslok sjómanna og breytingar á þátttöku í kjölfarið

			

Kristjana Fenger

Salur A:

Valdeflandi þjónusta II

II - A1		Valdefling og notendasamráð. Dagný Þóra Baldursdóttir, Ólafur Örn Torfason 			
			
og Pálína Sigrún Halldórsdóttir
II - A2		

Hlutverkasetur – Þar sem iðjuhjartað slær. Elín Ebba Ásmundsdóttir

II - A3		Útrás - Atvinnuþátttaka. Elín Ebba Ásmundsdóttir og Sylviane Lecoultre
Salur B:

Iðjuþjálfun og endurhæfing

II - B1		
			

Þróun Mats á eigin iðju (OSA) á Íslandi. Margrét Sigurðardóttir, Sigríður Jónsdóttir 			
og Guðrún Pálmadóttir

II - B2		
			

Mat á færni og fötlun – Þróun íslenskrar útgáfu af WHODAS 2.0 matstækinu. 			
Hafdís Hrönn Pétursdóttir, Guðrún Pálmadóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir

II - B3		

Skjólstæðingsmiðuð endurhæfing. Guðrún Pálmadóttir og Sólrún Óladóttir

Salur C:
II – C		
			

Vinnusmiðja 2
Lífsgæði, þátttaka og umhverfi getumikilla barna með einhverfu. Snæfríður Þóra Egilson, 		
Linda Björk Ólafsdóttir og Gunnhildur Jakobsdóttir

Héðan og þaðan...
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