
SIS - matið sem liður 
í gerð einstaklingsbundinna 

þjónustuáætlana

Námskeið um notagildi SIS – matsins 

Samband íslenskra sveitarfélaga

2. nóvember 2020

Bjargey Una Hinriksdóttir, þroskaþjálfi og M.A. 
í fötlunarfræði



o Af hverju SIS – mat?

o Hvað er SIS-mat? 

o Af hverju einstaklingsbundin þjónustuáætlun?

o Verklag

o Hvað er einstaklingsbundin þjónustuáætlun?

o Hvernig nýtist SIS – mat við gerð einstaklingsbundinnar þjónustuáætlunar?

o Hvað er einstaklingsáætlun?

o Hvernig nýtist SIS – mat við gerð einstaklingsáætlunar?

o Áskoranir

Yfirlit



o Hér á landi hefur verið stuðst við formlegar aðferðir við mat á 
þjónustu við fatlað fólk frá árinu 1993

o Stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 
2017-2021

...fari í mat á stuðningsþörfum sem er hlutlægt og víðtækt 
einstaklingsbundið mat á þjónustuþörf. Félagsþjónustan geri 

einstaklingsbundna þjónustuáætlun í samráði við notanda þar 
sem stuðst verði við niðurstöður mats á stuðningsþörf ef þær 

liggja fyrir.

Af hverju SIS – mat?



o Kostur þess er að það er sérhannað matstæki sem hægt er að nota til að 
leggja mat á stuðningsþörf fullorðins fatlaðs fólks sem er með þroskahömlun 
og skyldar raskanir.

o Því er ætlað að auka lífsgæði fatlaðs fólks og hins vegar að stuðla að auknum 
mannréttindum þeim til handa.

Hvað er SIS – mat ?



o Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010

o Stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin   2017-2021

o Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir        nr. 
38/2018

o Reglugerð um búsetu fyrir börn með miklar þroska- og geðraskanir nr. 
1038/2018

Af hverju einstaklingsbundin 
þjónustuáætlun?



Þjónustuteymi

Verklag um málstjóra

Verklag um 
einstaklingsbundna 

þjónustuáætlun

Málstjórn

Málstjóri er ábyrgðaraðili áætlunar og 
sér um gerð hennar.

Alltaf unnin í samvinnu við notandann, 
talsmann eða foreldra.

Endurskoðuð eigi sjaldnar en á 12 
mánaða fresti.

• Á Þjónustumiðstöð

• Í skóla

• Í heilbrigðiskerfinu

• Í sértækri búsetu

Málstjóri er ábyrgðaraðili máls og 
tryggir skráningu í málaskrá.

Málstjóri er samræmingaraðili 
heildrænnar þjónustu.

Málstjóri hefur 
frumkvæðisskyldu.

Forstöðumaður er málstjóri íbúa í 
búsetu (alla jafna).

traust tegngsl

að þekkja þarfirnar

tímamót

tryggja samfellu og fjölþætta
þjónustu



Einstaklingsbundin þjónustuáætlun

„Áætlun um framkvæmd fjölþættarar 
þjónustu þar sem tiltekin eru markmið 
áætlunarinnar og leiðir, hverjir séu 
samstarfsaðilar og hverjir beri ábyrgð á að 
koma áætluninni í framkvæmd í samræmi við 
markmið laga þessara, reglugerða og reglna 
settra samkvæmt þeim sem og almennra laga 
á sviði félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og 
menntunar.“

Hvað er einstaklingsbundin 
þjónustuáætlun?





Einstaklingsáætlun

o Áætlun þar sem einstaklingur fær aðstoð 
við að setja fram þarfir sínar, óskir um 
stuðning og þjónustu svo  hægt sé að 
mæta þörfum hans á einstaklingsbundinn 
og heildstæðan máta með það að 
markmiði að auka lífsgæði hans. 

Hvað er 
einstaklingsáætlun?





oHverjar eru þær!

Áskoranir 
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