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Kostir og nýting siðareglna 

• Vekur umhugsun og vitund um skyldur 

• Auðvelda viðbrögð við siðferðilegum 
álitaefnum 

• Bróðurlegar skyldur 

• Skera úr um ágreining og jafna deilur 

• Stéttin metin að verðleikum 

• Auka siðferðisþrek stéttarinnar 

 



Siðareglur ritaðar á blað er ekki nóg 

• Sýnilegar 

• Þekking á þeim 

• Tileinka sér siðareglurnar 

• Okkur ber að ýta við starfssystkinunum 

• Skoðanamyndun 

• Endurskoða atburði og ákvarðanir 

• Aðstoð þegar dagleg þekking brestur 

• Samræmi á milli orða og gerða 

• Ósamkvæmni 
 
 



Togkraftur afla og siðareglurnar 

• Brjóstvit 
 

• Fagvitund 
 

• Siðareglurnar 
 

• Stjórnvöld, fjármagn 
 

• Milli steins og sleggju 
 



Myndun skoðunar 

• Hvernig myndum við okkur skoðun? 

 

• Hvað liggur til grundvallar? 

 

• Hvað felst í því að tileinka sér skoðun, 
hugmynd eða kenningu? 

 

• Samkvæmni 

 



Æfingin skapar meistarann 

• Eigi skynsemi manna og dómgreind að dafna 
þurfa menn að þjálfa þessar sálargáfur 

 

• Æfa sig – ræða hversdagsleg málefni – leiða 
mál til öndvegis – tileinka sér vinnubrögð sem 
upphefja gagnrýna hugsun 

 



Mismunandi hlutverk sem 
þroskaþjálfar – Togstreita? 

 
• Þroskaþjálfi  (1  - 2  - 3) 
• Yfirþroskaþjálfi (1-3) 
• Verkefnastjóri 
• Forstöðuþroskaþjálfi (1-2 - 3) 
• Ráðgjafarþroskaþjálfi 
• Forstöðuþroskaþjálfi 
• Verkefnastjóri m/sértæka 

ábyrgð 
• Umsjónarþroskaþjálfi (1-2) 
• Sviðsstjóri (1-2) 
• Notandi 
• Vinir 
• Félagar 

• Framkvæmdastjóri 
• Félagsmálastjóri 
• Trúnaðarmaður/Réttindagæslumaður 
• Móðir/faðir 
• Systkin 
• Amma/afi 
• Frænka/frændi 
• Aðjúnkt 
• Lektor 
• Doktor 
• Bæjarstjóri 

 
 

 

Starfsöryggi - Framkvæmdavald 



Þarf að breyta siðareglum 
þroskaþjálfa? 

• Þurfa þroskaþjálfar ef til vill meira leiðbeinandi 
ramma en aðrar stéttir þar sem í störfum 
okkar virðist vera auðvelt að „gefa meira af 
sér“ en aðrar stéttir myndu nokkurn tímann 
leyfa sér 

 



Vangaveltur 

• Hvernig gætum við fagmennsku og grípum 
ekki til „faglegrar“ forræðishyggju 

• Getur einstaklingur haldið fagmennsku fari 
nándin yfir „ákveðin“ mörk? 

• Þarf ef til vill að fara yfir „ákveðin“ mörk til að 
fylgja eftir siðareglum eða starfskenningu og 
hreinlega lögum 

• Er hægt að sinna vinnunni af heilindum án 
þess að leggja sig að veði eða á borðið! 



Sálfræðingar 

• II.3.4. Samfelld þjónusta  

• Sálfræðingur ber ábyrgð á samningi við 
skjólstæðinginn um fagleg samskipti, skilyrði 
þeirra, framkvæmd, endalok og eftirfylgd ef 
við á. Sálfræðingur er meðvitaður um þá 
ábyrgð sem hann ber á sambandinu við 
skjólstæðinginn eftir að hinum faglegu 
tengslum er formlega lokið. 



Sálfræðingar 

• II.4.2. Hlutverkatogstreita og misnotkun  
• Sálfræðingur keppir að því að vera meðvitaður um sínar 

eigin þarfir, viðhorf og gildismat og um sitt eigið hlutverk í 
faglegum samskiptum. Hann misnotar því ekki vald sitt og 
stöðu með því að notfæra sér að skjólstæðingur er háður 
honum og treystir. Sálfræðingur forðast tengsl við 
skjólstæðinginn utan hinna faglegu samskipta sem geta 
dregið úr hinni faglegu fjarlægð og leitt til 
hagsmunatogstreitu eða misnotkunar skjólstæðingsins. 
Sálfræðingur tekur tillit til þess að nánd og kynhvöt getur 
beint og óbeint haft áhrif á samband skjólstæðings og 
sálfræðings.Sálfræðingur forðast að samband við 
skjólstæðing verði persónulegt eða kynferðislegt. Kynlíf 
sálfræðings með skjólstæðingi á ekki að eiga sér stað. 



Félagsráðgjafar 

• 7. Félagsráðgjafi notar ekki störf og fagþekkingu 
sína til að skaða, undiroka eða kúga skjólstæðing, 
né á nokkurn hátt notfæra sér að hann á undir 
högg að sækja. Félagsráðgjafi notfærir sér ekki 
tengsl við skjólstæðing sjálfum sér til persónulegs 
eða faglegs framdráttar. 

• 8. Félagsráðgjafi stofnar ekki til eða á í 
kynferðislegu sambandi við skjólstæðing sinn eða 
annan þann sem er honum háður vegna starfs 
hans, t.d. nemanda. 

 



Læknar 

• Læknir skal hafa það hugfast að náin 
persónuleg kynni við sjúkling geta haft áhrif á 
dómgreind hans og faglegt sjálfstæði. Læknir 
ætti því almennt að forðast að bera ábyrgð á 
læknismeðferð náinna vandamanna sinna, 
ekki síst þegar um langvarandi og alvarlega 
sjúkdóma er að ræða. Ótilhlýðilegt er að 
læknir stofni til kynferðislegs sambands við 
sjúkling sem hann hefur til meðferðar.  



• Settu aldrei kommu þar sem samviskan segir 
þér að setja punkt 


