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Útdráttur 

Aldraðir einstaklingar sem þarfnast vistunar á öldrunarstofnun, geta lent í þeim aðstæðum að 

vera á biðlista eftir plássi í óákveðinn tíma. Lítið hefur hingað til verið kannað hvernig 

aldraðir upplifa þann tíma sem líður frá því að viðkomandi hefur verið metinn í þörf fyrir 

stofnanavistun þar til vistun hefur átt sér stað. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna 

upplifun aldraðra af þessum biðtíma. Rannsóknin var gerð á Akureyri og voru þátttakendur 

fjórir eldri einstaklingar sem bjuggu enn í heimahúsi, fengu heimahjúkrun og voru færir um 

að tjá sig í orðum. Þeir voru allir metnir í brýnni eða mjög brýnni þörf fyrir pláss á 

öldrunarstofnun. Aflað var upplýsinga um líðan á biðtímanum, ástæður umsóknar á 

öldrunarstofnun, félagslegan stuðning, viðhorf til stofnanavistunar og viðhorf til þeirrar 

þjónustu sem veitt er í heimahúsi á biðtímanum. Við rannsóknina var notuð eigindleg 

rannsóknaraðferð sem kallast fyrirbærafræði og var rannsóknargagna aflað með opnum 

viðtölum. Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda sem var hljóðritað og síðar vélritað 

orðrétt upp. Unnið var úr rannsóknargögnum samkvæmt aðferð Colaizzi. Yfirskrift 

rannsóknarinnar var valin ,,lifi fyrir líðandi stund“ þar sem það reyndist vera sameiginleg 

upplifun allra þátttakenda. Niðurstöður sýndu að þremur af fjórum þátttakendum leið vel á 

biðtímanum og fundu ekki fyrir því að þeir væru að bíða en einn upplifði þetta sem erfitt 

tímabil. Vilji til að vera heima var sterkur meðal þriggja þátttakenda en einn óskaði vistunar 

sem fyrst. Öryggi var öllum þátttakendum mikils virði, almenn ánægja ríkti með þjónustu í 

heimahúsi og flestir nutu margvíslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar. Fram komu bæði jákvæðar 

og neikvæðar skoðanir á stofnanalífi. Þessar niðurstöður geta aukið þekkingu og dýpkað 

skilning á aðstæðum og þörfum aldraðra á biðlista. 
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Abstract 

The elderly, in need of placement in an aged care facility, can find themselves being wait-

listed for an indeterminate time period. As yet, little research has been done on how the 

elderly experience the waiting time, once it has been determined that they are in need of 

professional care. The purpose of this study was to research the effect that prolonged waiting 

for placement in an aged care facility has on elderly individuals. The research was done in 

Akureyri and the participants were four elderly individuals who were still living at home, 

being home nursed and were capable of verbal communication. They were all evaluated in 

severe or very severe need for placement in an aged care facility. Information was gathered on 

their emotional condition (how the participants felt) during the waiting period, reasons for 

application to an aged care facility, social support, attitude towards placements in such 

facilities and attitude towards the service provided at home during the waiting period. This 

study relied on a qualitative research method called phenomenology and research data was 

gathered in open-ended interviews. Each participant was interviewed once, every interview 

was tape recorded and later accurately transcribed. The research data was analysed according 

to Colaizzi´s method. The title “Live for each passing moment” was chosen for the study, 

where as that proved to be the collective experience of all the participants. The results showed 

that three out of four participants felt fine during the waiting period and did not notice the 

wait but one found this to be a difficult period. The will to stay home was strong with three 

participants but one wished for a placement as early as possible. Safety was important to all 

participants, general satisfaction was expressed with the standard of home nursing that was 

being provided and most enjoyed a multifarious assistance from their families. Both positive 

and negative opinions on living in such a facility were found. The results can increase 

knowledge and deepen understanding on the effects and needs of the elderly on waiting lists. 

Key words: Aging, waiting list, aged care facility, home nursing, home service. 
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