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Útdráttur 

Aldraðir einstaklingar sem búa sjálfstætt í heimahúsum, eru oft á tíðum ekki í sterkri 

stöðu til að kalla eftir þjónustu sem þörf er á. Því hlýtur sú ábyrgð að hvíla á herðum 

heilbrigðisstarfsmanna að finna þá eldri borgara sem búa út í þjóðfélaginu við skert heilsufar 

og getu og þurfa þ.a.l. aukna þjónustu  Til þess að auðvelda fagfólki að finna þessa borgara er 

mikilvægt að það hafi greiningartæki sem er auðvelt og fljótlegt í notkun en einnig áreiðanlegt 

og réttmætt.  

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að kanna hverjir eru í áhættuhópi varðandi 

þverrandi heilsu, færni og lífslíkur útfrá spurningarlistanum VES-13 (Vulnerable Elderly 

Survey). Þessi spurningarlisti var hannaður með það fyrir augum að auðvelda fagfólki að 

finna þá eldri borgara sem búa úti í þjóðfélaginu og eru í áhættu hvað varðar heilsuskerðingu, 

færni og lífslíkur. Einnig var það tilgangurinn með þessari rannsókn að kanna þá þjónustu sem 

einstaklingarnir eru að fá og þá í hve miklum mæli.  

Í þessari rannsókn eru þátttakendur 65 ára og eldri sem búa í íbúðum ætluðum 

öldruðum á Akureyri.  Rannsóknin var megindleg og var úrtakið sextíu manns. VES-13 

spurningarlistinn var lagður fyrir þátttakendur í gegnum síma. Notast var við hugbúnaðinn 

SPSS við tölfræðilega úrvinnslu ásamt töflureikninum Excel. Svörunin var 73% og voru 

þátttakendurnir flestir á aldrinum 75-84 ára.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 59,1 % þátttakenda fengu 3 stig 

eða meira á VES-13 og voru þ.a.l. í 4,2 sinnum meiri áhættu að verða fyrir  heilsu- og 

færniskerðingu eða að látast innan tveggja ára miðað við þá sem fengu færri en 3 stig á VES-

13 en það var 40,9% þátttakenda .  Alls voru 4 þátttakendur sem voru með fullt hús stiga eða 

10 stig á VES-13 en það þýðir að þeir eru í 60% áhættu á að verða fyrir skerðingu á heilsu og 
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færni eða látast innan 8-14 mánaða.   Einnig kom í ljós að 41% eru að nýta sér formlega 

þjónustu en 29,5 % eru að nýta sér óformlega þjónustu. 

Þess vegna er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um þá staðreynd hvernig 

ástandið er hjá þessum eldri borgurum, þannig að hægt sé að grípa inní með viðeigandi hætti 

og veita þá þjónustu sem stendur þeim til boða og eiga lögum samkvæmt rétt á.  
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ABSRACT 

Elderly individuals who live independtly at home are often reluctant or unable to call 

for a service that they need. Therefore it must be the responsorability of healthcare 

professionals to find the elderly citizen who is at risk of death within 2 years. 

To make it easier for health care professional to identify those  at risk, it is important 

that they have a tool which is quick and easy to use and also reliable and valid. 

The goal of the study was to research those who might be at risk concerning health, 

funtional ability and of death. The tool we used in our research was the questionnaire VES-13 

(vulnerable elderly survey). VES-13 was created to make it easier for health care professional 

concerning to identify elderly people living independently in the community who are at risk 

health, functional ability and of death. An additional aim was to review the service from the 

public, family and friends and what service was available.  

In this study the elderly are 65 years or older who live in apartments intented for older 

people in Akyreyri. 

The questionnaire was distributed to 60 individuals. Data was analysed using SPSS 

and Exel software. The responserate was 73% and most of the participants were 75-84 years 

old. 

The previous research has shown that participants who score 3-6 points according to 

VES-13 are at 27.3% more at risk of health, functional disability or death within 2 years. They 

who scored 7-10 points whore 31,8% and the prpability have rised up to 60%. They who were 

not in risk according to VES-13 are 40,9%. With this conclusion it is now clear that more than 

half of the participant have scored 3 or more points according to VES-13 and are therefor at 

risk. This research also showed that 41% of the elderly received public community and health 

care service and 29,5% received support from family and friends. We conclude it is extremely 
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important for health care professionals to be aware of the health needs of elderly people who 

trying to live independently in the community. 
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1.Kafli 

Inngangur  

Rannsókn þessi er unnin af þremur fjórða árs hjúkrunarfræðinemum við Háskólann á 

Akureyri (HA). Spurningarlistinn, VES-13, (The Vulnerable Elders Survey), sem notaður er, 

var þýddur, staðfærður og notagildi hans kannað árið 2007. Þá var hann einnig lagður fyrir í 

sambærilegri rannsókn til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði við HA. VES-13 spurningarlistinn er 

hannaður með það í huga að auðvelda fagfólki í öldrunarþjónusta að finna þá eldri borgara 

sem búa á eigin vegum út í samfélaginu og eru í áhættu varðandi þverrandi heilsu, færni og 

lífslíkur. Meðal þeirra eru þeir eldri borgarar sem þyrftu nauðsynlega á frekari aðstoð að halda 

til að viðhalda færni sinni og heilsu (Saliba o.fl., 2001). 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna heilsu og færni aldraðra er 

búa í íbúðum fyrir aldraða í Víðilundi og Lindarsíðu á Akureyri og greina úr þessum hópi þá 

einstaklinga sem eru í áhættuhópi varðandi þverrandi heilsu, færni og lífslíkur samkvæmt 

VES-13 spurningalistanum. 

Í öðru lagi er markmið rannsóknarinnar að kanna þann stuðning sem þessir öldruðu 

einstaklingar fá frá aðstandendum og hinu opinbera. 

 Bakgrunnur rannsóknar  

 Samkvæmt Hagstofu Íslands, 1. janúar 2008, voru 36.407 manns eldri en 65 ára á lífi á 

Íslandi (Hagstofa Íslands, 2008). 

 Af þeim eru 2.120 búsettir á Akureyri eða um 5.8% af heildarfjöldanum. Á Akureyri 

eru 204 einstaklingar búsettir á dvalar- og hjúkrunarheimilum og 1.916 einstaklingar sem búa  

á eigin vegum (Akureyrarbær, 2008). 

Í lögum um málefni aldraðra nr.125/1999, er eftirfarandi tekið fram: 

Markmið þessara laga er að aldraðir eigi völ á þeirri  

heilbrigðis og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að 
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halda og að hún sé veitt á því þjónustustigi sem er 

eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða. Að 

aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið við eðlilegt 

heimilislíf en að jafnframt sé tryggð nauðsynleg 

stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. Við framkvæmd 

laganna skal þess gætt að aldraðir njóti jafnréttis á við aðra 

þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé 

virtur (Lög um málefni aldraðra, 1999). 

Með þessari stefnu stjórnvalda er líklegt að öldruðum með skerta sjálfsbjargargetu, 

sem búa á eigin heimilum, muni fjölga. Mannfjöldaspár á Íslandi gera ráð fyrir að á næstu 

áratugum muni aldraðir verða hlutfallslega fleiri. Með fjölgun aldraðra sem búa einir, er því 

einnig spáð, að þeir njóti minni stuðnings frá aðstandendum. Með þetta að leiðarljósi er 

mikilvægt að veita öldruðum þann stuðning sem þeir þarfnast til að þeir geti búið áfram á 

eigin heimilum. Með aukinni og öflugri heimaþjónustu er hægt að minnka álag á 

aðstandendur aldraðra en til að það sé gerlegt verður hið opinbera að koma til móts við 

aðstandendur og hinn aldraða með fjölbreyttari úrræðum. Til að hægt sé að fylgja þessari 

stefnu þarf að kanna aðstæður eldri borgara sem búa í heimahúsum og þann stuðning sem 

þeir fá. Jafnframt er mikilvægt að skýra hvaða þættir leiða til þess að einstaklingur getur 

ekki lengur dvalið á eigin heimili og þarf að flytja á öldrunarstofnun (Hlíf Guðmundsdóttir, 

Kristín Björnsdóttir og Ragnar Friðrik Ólafsson, 2004). 

 Í rannsókn sem var gerð árið 1997 var heilsufar, hjúkrunarþarfir og lífsgæði aldraðra 

sem nutu heimaþjónustu heilsugæslunnar í Reykjavík könnuð. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að nær allir voru sjálfbjarga við athafnir daglegs lífs (ADL) en 53% þurftu samt sem 

áður aðstoð við böðun. Skert minni greindist  hjá 40% hópsins, 47% töldu heilsufar sitt lélegt 

og sama hlutfall af hópnum var með verki daglega. Um helmingur þátttakenda þurftu mikla 
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aðstoð við almennar athafnir daglegs lífs (IADL). Meðalfjöldi klukkustunda á skjólstæðing 

yfir tveggja vikna tímabil voru 3,5 klukkustundir (1,75 klukkustundir/viku) í heimahjúkrun og 

9,5 klukkustundir (4,75 klukkustundir/viku) í heimilishjálp (Pálmi V. Jónsson o.fl., 2003).  

 Í rannsókn sem unnin var 2000-2004 var sjálfbjargargeta langlífra Íslendinga sem búa 

á eigin heimilum skoðuð ásamt þeim stuðningi sem  þeir fá frá aðstandendum og hinu 

opinbera. Þá var kannað hvaða  þættir hafa áhrif á þann stuðning sem veittur er. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar leiddu í ljós að 50% háaldraðra Íslendinga búa á eigin heimili og eru 

líkamleg, andleg og félagsleg færni þeirra almennt góð. Tekið er fram í rannsókninni að 

hugsanleg ástæða þess að aldraðir geti búið heima þrátt fyrir mikla skerðingu sé vegna þess að 

þeir fá góðan stuðning frá aðstandendum eða í 73,8% tilvika. Fram kom að aðstandendur 

veittu þessum háöldruðu einstaklingum stuðning að meðaltali 15,2 klukkustundir á viku. Hins 

vegar fengu  48% fengu stuðning frá heimahjúkrun og var sá stuðningur veittur að meðaltali 

eingöngu 0,5 klukkustundir á viku.  Stuðning frá heimaþjónustunni fengu 64,9% og var sá 

stuðningur veittur að meðaltali 1,9 klukkustundir á viku (Hlíf Guðmundsdóttir o.fl., 2004)  

 Tómas Helgason hóf rannsóknir á heilsutengdum lífsgæðum landsmanna árið 1993. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að hanna matstæki sem hentar íslenskum aðstæðum, úr varð 

HL prófið sem reynst hefur verið áreiðanlegt og réttmætt. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

að heilsutengd lífsgæði eru breytileg eftir aldri og kyni. Með hækkandi aldri minnkar kvíði en 

svefn versnar. Lífsgæði kvenna eru lakari en karla á flestum sviðum nema samskiptum, 

fjárhag og einbeitingu. Heilsutengd lífsgæði minnka með hækkandi aldri nema hvað varðar 

fjárhag og kvíða (Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Erla 

Grétarsdóttir, 2000) 

Í rannsókn Saliba og félaga (2001) sem unnin var út frá gögnum frá 6205 

einstaklingum 65 ára og eldri og bjuggu út í samfélaginu í Bandaríkjunum, kom í ljós að 32% 

fengu 3 stig eða fleiri  á VES-13 og féllu því í áhættuhóp varðandi þverrandi  heilsufari, færni 
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og lífslíkur innan tveggja ára miðað við þá sem fengu færri en 3 stig á VES-13. Þetta stigamat 

var unnið eftir nákvæmri tölfræðilegri greiningu. Þá kom í ljós að 23,1 % hópsins skoraði  4 

eða fleiri stig á VES-13.  VES-13 listinn var lagður fyrir sambærilegan 2000 manna hóp á 

Írlandi og bandaríski hópurinn sem Saliba og félagar (2001) rannsökuðu. Athyglisvert er að 

niðurstöður ofangreindra rannsóknar voru nær þær sömu (McGee o.fl., 2008)   

Árið 2007 gerðu hjúkrunarfræðinemar við Háskólann á Akureyri rannsókn um 

heilsufar og færni aldraðra einstaklinga sem bjuggu í þjónustuíbúðum fyrir aldraða í 

Kópavogi og Akranesbæ. Úrtakið var 50 manns og svörun var 74%.  Í ljós kom að 65% fengu 

3 eða fleiri stig á VES-13 og lentu því á áhættuhóp samanber ofangreindar rannsóknir 

(Bryndís Fjóla Jóhannsdóttir, Guðlaug Ingunn Einarsdóttir og Ragnheiður Helgadóttir, 2007).    

Tilgangur rannsóknar  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar munu sýna fram á hlutfall þeirra eldri borgara sem 

búa í íbúðum fyrir aldraða við Lindarsíðu og Víðilund sem eru í áhættuhóp varðandi 

þverrandi lífslíkur og færni samkvæmt VES-13. Þá mun rannsóknin einnig leiða í ljós þá 

aðstoð sem þátttakendur eru að fá frá aðstandendum og hinu opinbera. Vonast er til að aðilar í 

öldrunarþjónustu á Akureyri geti nýtt sér niðurstöðurnar til frekari skipulagningar á þjónustu 

við þennan hóp. 

 Samkvæmt Mohile o.fl., (2006) gerðu bandarísku krabbameinssamtökin (ASCO) 

forrannsókn á notagildi spurningalistanna VES-13 og CGA (Comprehensive Geriatric 

Assessment). Mæld var lífsgæðahnignun aldraðra karlmanna með blöðruhálskrabbamein. Í 

upphafi var báðum spurningalistunum svarað en VES-13 listinn var endurtekinn mánuði síðar. 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að VES-13 spurningalistinn er árangursríkara greiningatæki 

á þverrandi heilsu þrátt fyrir að CGA væri ítarlegri. 

 Rannsakendur gera sér einnig vonir um að starfsfólk í heilbrigðiskerfinu muni í 

framtíðinni nýta sér VES-13 spurningalistann sem staðlað skimunartæki fyrir þá einstaklinga 
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sem eru í áhættu. Þannig er auðveldara að finna þá einstaklinga sem búa við þverrandi heilsu 

og færni og þá sem þurfa aðstoð sem þörf er á. 

 Auk þess að leggja VES-13 spurningalistann fyrir lögðu rannsakendur fyrir 

þátttakendur spurningar varðandi formlegan og óformlegan stuðning við aldraða. Hluti af 

þeim spurningum voru unnar upp úr RAI mælitækinu með leyfi hlutaðeigandi aðila. Þá var 

tekið mið af könnunum sem lagðar hafa verið fyrir aldraða á Íslandi við gerð annarra 

spurninga.  

 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

1.  Hver er heilsa og færni aldraðra sem búa í íbúðum fyrir aldraða á Akureyri?  

2.  Hvernig meta íbúar sem búa í íbúðum fyrir aldraða á Akureyri, heilsu sína? 

3.  Hvernig meta aldraðir á Akureyri hreyfifærni sína, styrk og úthald? 

4.  Hvernig meta aldraðir sem búa í íbúðum fyrir aldraða á Akureyri getu sína til athafna 

daglegs lífs? 

5.  Hvaða formlega stuðning og þjónustu fá aldraðir sem búa í íbúðum fyrir aldraða, á 

Akureyri. 

6.  Hvaða óformlegan stuðning fá aldraðir á Akureyri frá fjölskyldu og vinum? 
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Rannsóknaraðferðir  

Við gerð rannsóknarinnar var notast við megindlega (quantative) rannsóknaraðferð. 

Megindleg rannsóknaraðferð er hlutlæg og kerfisbundið ferli, sem byggist á 

þekkingarfræðilegri forsendu og sýnir vel fram á orsakir og afleiðingar milli margra breyta 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 

 Spurningalistinn sem notast var við, er erlendur staðlaður spurningalisti, VES-13 sem 

þýddur var yfir á íslensku og forprófaður árið 2007.  Valdir voru af handahófi 60 einstaklingar 

sem bjuggu í íbúðum fyrir aldraða við Víðilund og Lindarsíðu og voru símaviðtöl notuð til að 

leggja spurningalistann fyrir. 

 Skilgreining meginhugtaka  

Spurningalisti: Almennt eða sértækt mælitæki með fjölvalsspurningum sem getur bæði verið 

staðlað og óstaðlað, er auðvelt í notkun og tilvalið að nýta til gagnasöfnunar þar sem fjöldi 

þátttakenda er mikill (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Heilsa: Líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan (skilgreining skv. WHO, 2007) 

Formleg þjónusta: Heilbrigðis- eða félagsleg þjónusta sem þegin er frá opinberum aðilum s.s. 

heimahjúkrun, heimilisaðstoð, matarsendingar og þess háttar (Hlíf Guðmundsdóttir o.fl., 

2004). 

Mælitæki: Tæki til að meta mælanlega hluti á kerfisbundinn hátt (Guðrún Pálmadóttir, 2003). 

Óformleg þjónusta: Öll sú aðstoð sem viðkomandi fær frá fjölskyldu og vinum ( Hlíf 

Guðmundsdóttir o.fl., 2004). 

Færni: Geta til að framkvæma grunnþarfir og almennar athafnir daglegs lífs til að viðhalda 

sjálfstæði (Ebersole, Hess, Touchy, og Jett, 2005). 
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Grunnathafnir daglegs lífs (ADL): Daglegar athafnir sem eru öllum einstaklingum 

nauðsynlegar, s.s. geta til að borða, klæðast, snyrta sig, ganga, athafna sig innanhúss og 

komast á salerni (Ebersole o.fl., 2005). 

Almennar athafnir daglegs lífs (IADL): Daglegar athafnir sem eru taldar vera mikilvægar til 

að einstaklingur geti búið sjálfstætt á eigin heimili s.s. notkun síma, almenn heimilisstörf, sjá 

um fjármál, innkaup, aðdrætti og skipulagningu máltíða (Ebersole o.fl., 2005). 

Aldraðir: Sá einstaklingur sem er orðinn 67 ára (Lög um málefni aldraðra, 1999). 

 Gildismat rannsakenda 

Rannsakendur hafa allar unnið við öldrunarþjónustu í nokkur ár og hafa séð það í 

gegnum tíðina að þó svo margt sé gott má alltaf gera betur. 

 Rannsakendur telja að hægt sé að veita eldri borgurum skilvirkari og betri þjónustu og 

jafnvel sé hægt að grípa fyrr inn í. Til að það sé gerlegt þarf að skima fyrir þeim 

einstaklingum sem eru í hættu á heilsu-, færniskerðingu og dauða. Til eru margs konar 

mælitæki en flest þeirra eru ekki eins fljótleg og auðveld í notkun og VES-13.  Með tilkomu 

og notkun VES-13 mælitækisins telja rannsakendur að það verði mun auðveldara en nú er 

fyrir hjúkrunarfræðinga og annað fagfólk innan heilbrigðisgeirans að finna þá eldri borgara 

sem eru í áhættuhóp varðandi heilsu- og færniskerðingu. Rannsakendur telja nauðsynlegt og 

mikilvægt að kanna notkun á skimunartæki þessu þar sem hagnýting þess eykur að öllum 

líkindum lífsgæði aldraðra.  

 Forsendur rannsóknarinnar 

Forsenda þessarar rannsóknar er að gerð var sambærileg rannsókn árið 2007, í 

bæjarfélögunum Akranesi og Kópavogi. Fyrir þá rannsókn fór fram þýðing, bakþýðing og 

forprófun á VES-13 spurningarlistanum. 
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Samþykki vísindasiðanefndar, persónunefndar og úrtakshópsins er ein af 

aðalforsendum rannsóknar sem þessarar. Grunnþekking í aðferðafræði, góður samstarfsandi 

rannsakanda og góð tengsl við leiðbeinanda eru einnig nauðsynleg.  

 Uppbygging lokaverkefnis 

 Lokaritgerðin samanstendur af sex köflum. Fyrsti kafli er inngangur, annar kafli fjallar 

um fræðilega samantekt á  mælitækjum og rannsóknum í öldrunarþjónustu og þjónustu við 

aldraða á Akureyri.  Í þriðja kafla er ítarlega rætt um aðferðafræðina. Greint verður frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar í fjórða kafla og umfjöllun um niðurstöðurnar eru í fimmta 

kafla. Í sjötta og síðasta kaflanum verður farið yfir rannsóknarniðurstöður og greint frá 

notagildi þeirra. Rannsakendur munu einnig koma fram með sínar hugmyndir. 

 Samantekt    

 Flestir eldri borgarar búa í eigin húsnæði á Íslandi. Með skilvirkri notkun á  

spurningarlista eins og VES-13 er hægt að meta betur heilsu og færni aldraðra. Notast var við 

megindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn og 60 aldraðir sem búa í íbúðum fyrir 

aldraða á Akureyri valdir af handahófi.  

 Til að hægt sé að framkvæma rannsókn sem þessa þarf samþykki vísindasiðanefndar 

og persónuverndar. Einnig þarf úrtakshópurinn að samþykkja þátttöku. Grunnþekking á 

aðferðafræði, góð samvinna, skipulag og góð tengsl milli rannsakenda og leiðbeinanda eru 

mikilvægir þættir. 

.
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2. Kafli 

Fræðileg samantekt 

 Úrvinnsla heimildaleitar verður kynnt í þessum kafla. Heimildaleit fór fram með þeim 

hætti að farið var í gegnum rafræn gagnasöfn CINAHL, MEDLINE, ProQuest5000 og Gegni. 

Einnig voru upplýsingar fengnar frá vefsíðum Landlæknisembættisins og 

heilbrigðisráðuneytisins. Við heimildaleitina var tekið mið af rannsóknarspurningum. 

Fjallað verður aðallega um hin ýmsu mæli og skimunartæki sem mæla og/eða skima heilsu og 

færni aldraðra sem búa á eigin vegum út í þjóðfélaginu og niðurstöður rannsókna þar sem 

þessi mælitæki hafa verið nýtt. Auk þess verður fjallað um formlega þjónustu við aldraða á 

Akureyri, s.s. heimahjúkrun heimaþjónustu og heilsueflandi heimsóknir. 

 Mat á heilsutengdum þáttum og færni hjá öldruðum einstaklingum í þjóðfélaginu 

 Landslög um málefni aldraðra kveða á um að hinn aldraði geti búið heima sem lengst 

og við eins góðar aðstæður eins og mögulegt er og notið þess stuðnings sem þarf (Lög um 

málefni aldraðra, 1999).   

 Öldruðum fjölgar stöðugt og um leið aukast kröfurnar til heilbrigðis- og 

félagsþjónustunnar um að koma til móts við þá sem sjúkir eru og lasburða. Aldraðir 

einstaklingar sem búa á eigin vegum í heimahúsum eru oft á tíðum ekki í sterkri stöðu til að 

kalla eftir þjónustu sem þeir þurfa. Því hlýtur sú ábyrgð að hvíla á starfsmönnum heilbrigðis- 

og félagsþjónustunnar að finna leiðir til að  mæta þörfum þessara einstaklinga þannig að 

lífsgæði þeirra verði sem best tryggð. Fyrsta skrefið í þá átt er að greina vandann. Með því er 

mikilvægt að nota mælitæki sem lýsa líkamlegu og andlegu heilsufari, færni og félagslegu  

umhverfi. Niðurstöðurnar er hægt að nota til að skipuleggja þjónustuna sem í boði er (Pálmi 

V. Jónsson o.fl., 2003). 
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Ýmis mælitæki hafa verið þróuð til að meta heilsutengda þætti hjá öldruðum. Hér á 

eftir verður fjallað um nokkur mælitæki sem þróuð hafa verið til að meta heilsufar aldraðra út 

í þjóðfélaginu. 

Mat á heilsutengdum þáttum samkvæmt RAI mælitæki 

 RAI er skammstöfun á ensku sem stendur fyrir „Resident Assessment Instrument“  

sem hefur verið þýtt á íslensku sem raunverulegur aðbúnaður íbúa. Annað heiti er MDS sem 

stendur fyrir „Minimum Data Set“ en þá er átt við að þær lágmarksupplýsingar sem þarf til að 

ná þeim markmiðum sem sett hafa verið mælitækjunum (Pálmi V. Jónsson, 2003). 

 Til að hægt væri að bæta gæði á hjúkrunarheimilisþjónustu var kallað eftir víðtæku 

skilgreindu matstæki og því hófst þróun á RAI í Bandaríkjunum árið 1986. Mælitækið er 

byggt þannig upp að það hefur þrjá aðalþætti, fyrst er umtalsverður fjöldi af stöðluðum 

breytum (MDS), til þess að meta styrkleika og veikleika vistmanna og umönnunarálag á 

dvalar- og hjúkrunarheimilum. Annar þáttur tækisins eru matsferlar sem leiðbeina um hvernig 

best sé  að setja upp hjúkrunarferli til að mæta vandamálum, áhættu og greina leiðir til 

umbóta. Matsferlarnir byggjast upp á 18 sérstökum þáttum sem greindir eru með matinu. 

Hvert matsferli fyrir sig hefur flagg, þannig að sé merkt við flaggið, þá er matsaðilanum bent 

á að einstaklinginn þarf að meta nánar með hliðsjón af viðkomandi vandamáli, áhættu eða 

möguleika á umbótum. Til dæmis ef sé merkt við svima á matinu, þá bendir flaggið á 

leiðbeiningar fyrir byltuvarnir. Með þessu er umönnunaraðilanum gert kleift að greina og 

áætla á kerfisbundinn hátt, ýmis flókin vandamál sem aldraðir einstaklingar á 

hjúkrunarheimilum standa frammi fyrir (Pálmi V. Jónsson, 2003). 

 Þriðji og síðasti þátturinn og einn sá mikilvægasti er að RAI mælitækið hefur ýmis 

mikilvæg notagildi. Að grunnmati loknu eru komnar forsendur fyrir fjármögnun, gæðavísum, 

hjúkrunarferlum og fleiru (Pálmi V. Jónsson, 2003). 
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Árið 1996 var mælitæki fyrir RAI heimaþjónustu þróað af alþjóðlegum hópi fag- og 

vísindamanna, Inter- RAI. Þetta mælitæki var prófað í mörgum löndum áður en lokaútgáfan 

var gefin út. Til að ná utan um þá þætti sem eru sérstakir fyrir heimaþjónustu, eins og mat á 

óformlegri þjónustu, almennum athöfnum daglegs lífs (IADL) svo sem  matargerð, 

meðferðarheldni, forvarnir og margt fleira, er heimaþjónustu mælitækið miklu víðtækara en 

hjúkrunarheimilis mælitækið. Það er engu að síður styttra heldur en hjúkrunarheimilis 

matstækið og byggist upp á 30 matsferlum. Í RAI mælitækinu eru notuð sömu atriði í heima- 

og hjúkrunarheimilis tækinu þar sem það á við  og eru þetta um 200 atriði. Þessi atriði eiga 

sérstaklega við ADL færni, andlega líðan, vitræna getu, sjón, hegðun og þvagheldni. Með 

þessu er gefin möguleiki á að fylgjast með þessum þáttum þrátt fyrir að einstaklingurinn 

flytjist á milli þjónustustiga, eins og frá heimaþjónustu og yfir í stofnanaþjónustu. 

Hugmyndafræðin að baki RAI mælitækinu er að mynda eina heild, óháð þjónustustað. Rökin 

fyrir því að líta á mælitækin sem eina heild eru: að notað er sameiginlegt tungumál, hugtökin 

eru þau sömu í öllum mælitækjunum, fræðilegi grunnurinn er sá sami, klínískar áherslur eru 

þær sömu, lögð er áhersla á styrkleika fremur en veikleika, aðferðir við upplýsingasöfnun eru 

þær sömu, matshæfni heilbrigðisstarfsmanna er nýtt og upplýsingar um klínískt mat séu sem 

bestar (Pálmi V. Jónsson, 2003). 

 Aðal ábyrgð á skráningu RAI mats er í höndum hjúkrunarfræðinga en þó taka aðrar 

fagstéttir þátt í matinu eins og t.d. sjúkraliðar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfarar og læknar. 

Skráning RAI mælitækisins er rafræn og nettengd. Metið er þrisvar á ári og hægt er að sjá 

niðurstöður úr matinu um leið og búið er að staðfesta það. Með því aukast möguleikar á að 

nýta niðurstöðurnar og nýta þær í daglegu starfi. Þar sem RAI mælitækið er notað víðsvegar 

um heiminn er hægt að gera samanburðarrannsóknir á milli landa. Með þessu er bæði 

starfsfólki á stofnunum svo og heilbrigðisyfirvöldum gefið tækifæri til að fylgjast með 
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hvernig gæðum þjónustunnar er háttað, hverjar hjúkrunarþarfirnar eru og hvernig fjármagni er 

útdeilt (Sigríður Egilsdóttir, 2006).  

Unnin var rannsókn með RAI mælitækinu fyrir heimaþjónustu árið 1997 með því 

markmiði að skrá heilsufar og meta hjúkrunarþörf einstaklinga 65 ára og eldri er nutu 

heimaþjónustu heilsugæslustöðvanna í Fossvogi, í Hlíðunum, í miðbænum og á 

Seltjarnarnesi. Með heimaþjónustu heilsugæslunnar er átt við þjónustu heilsugæslunnar í 

heimahúsum. Úrtakið voru allir sem skráðir voru í heimaþjónustu á heilsugæslustöðvunum 

þegar rannsóknin hófst, alls 257 einstaklingar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að 

meiri hlutinn eða 66% þurfti aðstoð í almennum athöfnum daglegs lífs (IADL), en það eru 

þættir eins og að undirbúa máltíðir, umsýslu fjármála, heimilisstörf, lyfjainntaka, innkaup og 

ferðir. Flestir eða 85-95% voru hinsvegar sjálfbjarga við flestar grunnathafnir daglegs lífs 

(ADL) en hins vegar var sjálfsbjargargetan við böðun verulega skert en aðeins 29,6% voru 

sjálfbjarga við þá athöfn.  Flestir, eða 53,7%, þurftu aðstoð við hluta af böðun, en 4,3% voru 

alveg ósjálfbjarga. Einn af hverjum tíu taldi sig geta bætt sjálfsbjörg sína við ADL og IADL. 

Um 20% einstaklinganna hafði farið daglega út úr húsi síðastliðna 30 daga en sami fjöldi fór 

aldrei út. Daglega voru um 50% einstaklinganna með verki. Þeir einstaklingar sem nutu  

heimaþjónustu heilsugæslunnar fengu tæpar sjö klukkustundir á viku frá aðstandendum við 

ADL og IADL. Til viðbótar fengu þeir sambærilegan tímafjölda frá formlegum 

stuðningsaðilum en meðalfjöldi klukkustunda á skjólstæðing yfir tveggja vikna tímabil voru 

3,5 klukkustundir (1,75 klukkustundir á viku) í heimahjúkrun og 9,5 klukkustundir (4,75 

klukkustundir á viku) í heimilishjálp. Tæplega helmingur allra í heimahjúkrun telja heilsufar 

sitt lélegt eða 47,1% (Pálmi V Jónsson o.fl., 2003).    

Tilgangurinn með rannsókn sem Hlíf Guðmundsdóttir vann 2002-2004 var að kanna 

sjálfsbjargargetu langlífra Íslendinga sem búa á eigin heimilum, hvaða stuðning þeir fá frá 

aðstandendum og hinu opinbera og hvaða þættir hafa áhrif á þann stuðning sem veittur er. 
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Gögnin í þeirri rannsókn voru unnar upp úr gagnasafni um heilsufar og hjúkrunarþarfir 90 ára 

og eldri á Íslandi. Gögnum var safnað annars vegar með RAI mælitækinu fyrir 

hjúkrunarheimili og hins vegar RAI mælitækinu fyrir heimaþjónustu. Einungis var unnið með  

gögn frá þátttakendum sem bjuggu á eigin heimilum og þeim safnað yfir þriggja ára tímabil. 

Upplýsingum var safnað með viðtölum við þátttakendur og aðstandendum þeirra, en einnig 

byggðist matið á faglegu mati hjúkrunarfræðings sem tók viðtölin. Heildarþýði þátttakenda 

var 1633 einstaklingar og úrtakið úr þeim hóp var 774 sem bjuggu sjálfstætt í eigin húsnæði. 

Af þeim voru 539 sem svöruðu. Nokkrir þættir voru skoðaðir sem eru taldir skipta máli fyrir 

getu í daglegu lífi en þeir voru skilgreindir sem færni til að matast, klæða sig, snyrta sig, 

komast ferða sinna innanhúss og nota salerni. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

50% háaldraðra Íslendinga búa á eigin heimili og er líkamleg, andleg og félagsleg færni þeirra 

almennt góð. Yfir 90% þátttakendanna voru alveg sjálfbjarga við flestar grunnathafnir daglegs 

lífs. Sú skerðing sem hefur hvað mest áhrif á sjálfsbjargagetu þessara einstaklinga er aðallega 

minnkuð geta til að fara ferða sinna utan heimilis og getan til að baða sig. Með þessa 

vitneskju má gera ráð fyrir að þeir aðilar sem búa við flóknari skerðingu á grunnathöfnum 

daglegs lífs dvelji flestir á öldrunarstofnunum. Þessar niðurstöður samræmast erlendum 

rannsóknum sem hafa leitt í ljós að skert geta við grunnathafnir og almennar athafnir daglegs 

lífs gefi mestar vísbendingar um stofnanavistun. Athyglisvert var að fleiri einstaklingar voru  

sjálfbjarga við að hreyfa sig utanhúss (77,7%), en við böðun (58,6%), sú staðreynd bendir til 

að slysahætta við böðun skiptir miklu máli þegar kemur að því að meta eigi aðstoð við þessa 

athöfn. Mjög fáir einstaklingar sýndu einkenni um vitræna (6%) og félagslega færniskerðingu 

og gæti það bent til að færni á þeim sviðum sé ein af grunnforsendum þess að geta búið 

sjálfstætt á eigin heimilum. Hugsanlegt er að aðalforsenda þess að háaldraðir geti búið heima 

með mikla skerðingu sé vegna þess að þeir fá góðan stuðning frá aðstandendum. Þátttakendur 

fengu aðstoð frá aðstandendum í 73,8% tilvika. Fleiri fengu aðstoð frá félagslegri 
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heimilishjálp eða 64,9% heldur en frá heimahjúkrun, 40,8%. Heildarstuðningur frá 

óformlegum eða formlegum aðilum fengu einungis 19,1%, flestir fengu blandaða þjónustu. 

Einungis 16% þátttakenda höfðu skerðingu á skammtímaminni en það er miklu lægri tala 

heldur en gengur og gerist hjá þeim sem eru á hjúkrunarheimilum og í þjónusturýmum, þ.a.l. 

virðist vitræn skerðing vega þungt þegar ákvörðun um innlögn á stofnun er tekin. 

Aðstandendur veittu að meðaltali 15,2 klukkustundum á viku sem stuðningsaðilar. Hins vegar 

veitti félagsþjónustan stuðning að meðaltali í 1,9 klukkustundir á viku en stuðningur frá  

heimahjúkrun var einungis 0,5 klukkustundir á viku (Hlíf Guðmundsdóttir o.fl., 2004).  

Mat á heilsutengdum lífsgæðum aldraðra 

 Lífsgæði eru bæði persónubundin og efnisleg. Ef bera á saman hópa fólks eða 

mismunandi meðferðarform er ekki nóg að svara spurningum eins og: „hvernig líður þér?“ og 

„hvernig er heilsan?“. Til að getað gert þetta er nauðsynlegt að búa til mælitæki sem byggist 

upp á stöðluðum spurningum um persónubundna þætti er varða lífsgæði og heilsu. Þessir 

þættir eru almennt heilsufar, sjálfsbjargargeta, lífsfylling og líðan. Prófið sem mælir 

heilsutengd lífsgæði samanstendur af 12 þáttum er varða heilsutengd lífsgæði og lífsgæði í 

heild.  Prófið er samsett úr 32 spurningum, 22 eru með þremur til sex gefnum 

svarmöguleikum en sjónskalar fylgja 10 spurningum. Eftir því sem viðkomandi skorar fleiri 

stig því betri eru lífsgæðin. Með mælitækinu er hægt að greina heilbrigða frá veikum, veika 

frá minna veikum og frá fötluðum. Heilsufarsþættir prófsins eru: heilsufar, þrek, kvíði, 

depurð, líkamleg heilsa, verkir, einbeiting og svefn. Félagslegu þættirnir eru: fjárhagur, 

samskipti, sjálfsstjórn og líðan. Niðurstöður rannsóknarinnar á heilsutengdum lífsgæðum 

aldraðra eru sem hér segir. Konur meta heilsutengd lífsgæði lakari en karlar á flestum þáttum 

nema einbeitingu, samskiptum og fjárhag. Konur eldri en 70 ára finnst þær hafa betri stjórn á 

eigin lífi en þær sem yngri eru. Einstaklingar 70 ára og eldri meta heilsutengd lífsgæði sín verr 

sérstaklega atriði eins og almennt heilsufar, þrek, líkamsheilsu, líðan og svefn heldur en 
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einstaklingar sem eru á milli 50 og 70 ára.  Með hækkandi aldri versnar svefninn og er það 

ástæðan fyrir því að þeir sem eldri eru nota meira af svefnlyfjum, heldur en þeir sem yngri 

eru. Á hinn bóginn þá nota færri einstaklingar verkjalyf. Niðurstaðan er því þessi, að heilsan 

skiptir öllu máli fyrir lífsgæðin. Einnig kom í ljós að náin tengsl eru á milli fjárhagstöðu og 

heilsu. Sé fjárhagurinn bágborinn, er heilsan verri (Tómas Helgason, 2005). 

 VES- 13 mælitækið 

Ítarleg grein er gerð fyrir þróun, uppbyggingu, kostum, notkun, réttmæti og 

áreiðanleika VES-13 mælitækisins í aðferðarfræðikaflanum. Því verður einungis fjallað um 

frekari niðurstöður úr rannsóknum sem byggjast á VES-13 spurningalistanum og þróun hans í 

þessum kafla.  

Við þróun spurningalistans VES-13 var lögð áhersla á þætti í lífi einstaklinga sem 

gerir þeim kleift að lifa svo til sjálfstæðu lífi innan samfélagsins. Þessir þættir eru hreyfigeta, 

færni til að framkvæma athafnir daglegs lífs og almennt heilsufar. Spurningalistinn spáir 

einnig fyrir því hvort einstaklingur sé í áhættu fyrir að látast innan tveggja ára. 

Rannsóknarniðurstöður sýndu að skori einstaklingur þrjú stig eða fleiri á listanum er 

einstaklingurinn í 4,2 sinnum  meiri áhættu á að verða fyrir færniskeðingu eða dauða innan 

tveggja ára miðað við einstaklinga sem fá færri en 3 stig VES-13 (Saliba o.fl., 2001). 

 Í langtíma rannsókn sem  Min, Elliot, Wegner og Saliba (2006) gerðu, kemur fram að 

flestir sem skora lágt á VES-13, eða þrjú til fimm stig, eru sjálfbjarga með flesta þætti athafna 

daglegs lífs. Einstaklingar sem skora sex eða fleiri stig, eru  í 50 % tilvika ósjálfbjarga með 

athafnir daglegs lífs og einungis 11% eru sjálfbjarga með grunnathafnir daglegs lífs. Þessar 

niðurstöður styrktu útkomu úr rannsókn sem Saliba o.fl. (2001) gerðu en þar var sýnt fram á 

að sterk tengsl eru á milli hreyfigetu og færni til athafna daglegs lífs og stigafjölda á VES-13. 
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Tölfræðileg greining gagnanna í rannsókn Min og félaga (2006) leiddi ennfremur í ljós að 

samanlögð hætta á dauða og heilsu- og færniskerðingu innan 11 mánaða jókst um 23% hjá 

þeim sem fengu 3 stig á VES-13 en um 60% hjá þeim sem fengu 10 stig. 

 Í rannsókn sem Sternberg gerði árið 2003 var leitast við að finna aldraða einstaklinga 

sem voru í áhættu fyrir færnisskerðingu. Markmiðið með rannsókninni var að finna þá sem 

voru í áhættu þannig að hægt væri að grípa inn í með heildrænni öldrunarþjónustu. 

Spurningarlistinn VES-13 var notað sem skimunartæki. Þátttakendur voru allir sem notuðu í 

fyrsta skipti öldrunarþjónustuna við Háskólann í Chicago. Ófaglært starfsfólk var fengið til að 

hringja í þátttakendur eftir að þeir höfðu fengið þjálfun. Starfsfólkið átti auðvelt með að læra á 

spurningarlistann og að leggja hann fyrir. Rannsakaðir voru 412 einstaklingar á 10 mánaða 

tímabili. Niðurstöðurnar voru síðan bornar saman við rannsókn sem Saliba gerði árið 2001. 

Niðurstöðurnar voru að einstaklingarnir voru eldri, konur voru í meirihluta og fleiri 

einstaklingar skoruðu hærra á VES-13, heldur en kom fram í rannsókn Saliba. Þessar 

niðurstöður styðja að gagnlegt er að nota skimunartæki eins og VES-13 á heilsugæslustöðvum 

(Sternberg, 2003).   

Í rannsókn Saliba og félaga (2001) var unnið út frá gögnum frá 6205 einstaklingum sem 

voru 65 ára og eldri og bjuggu út í samfélaginu í Bandaríkjunum. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar voru að 32% fékk 3 stig eða fleiri  á VES-13 og féllu því í áhættuhóp varðandi 

þverrandi  heilsufari, færni og lífslíkur innan tveggja ára miðað við þá sem fá færri en 3 stig á 

VES-13. Þetta stigamat var unnið eftir nákvæmri tölfræðilegri greiningu. Þá kom í ljós að 

23,1 % hópsins skoraði  4 eða fleiri stig á VES-13.  VES-13 listinn var lagður fyrir 

sambærilegan 2000 manna hóp á Írlandi og bandaríski hópurinn sem Saliba og félagar (2001) 

rannsökuðu. Athyglisvert er að niðurstöður ofangreindra rannsóknar voru nær þær sömu, en í 

írsku rannsókninni kom einnig fram að 22,5% þátttakenda skoruðu 6-10 stig á VES-13 og 
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voru því komnir í umtalsverða áhættu á heilsu- og færniskerðingu og dauða (McGee o.fl., 

2008) 

Í írsku rannsókninni var auk þess könnuð heilsa og færni með VES-13 til að kanna hvort 

þeir sem skoruðu hátt á VES-13 væru að nota heilbrigðisþjónustuna í meira mæli en aðrir. 

Niðurstöður sýndu að svo væri. Þeir sem skoruðu hátt leituðu oftar til heimilislæknis, þeir 

höfðu notið heimahjúkrunar í auknu mæli eða í 29 % tilvika á móti þeim sem skoruðu lágt 

voru að fá heimahjúkrun í 5 % tilvika. Þeir sem skoruðu hátt voru  líklegri til að láta bólusetja 

sig. Einnig kom fram að þeir voru líklegri til að leita til bráðamóttöku sjúkrahúsanna (McGee, 

o.fl., 2008).  

Árið 2007 gerðu hjúkrunarfræðinemar við Háskólann á Akureyri rannsókn um 

heilsufar og færni aldraðra einstaklinga sem bjuggu í þjónustuíbúðum fyrir aldraða í 

Kópavogi og Akranesbæ. Úrtakið var 50 manns og svörun var 74%.  Í ljós kom að 65% fengu 

3 eða fleiri stig á VES-13 og lentu því í áhættuhóp samanber ofangreindar rannsóknir. Flestir 

voru á aldursbilinu 75-84 ára. Tæpur helmingu (48%) þátttakenda töldu heilsu sína þokkalega 

og 14% töldu hana slaka og 38% töldu heilsu sína vera góða, mjög góða eða frábæra. Þar sem 

mælt var úthald, hreyfigeta og líkamlegur styrkur kom í ljós að 46% voru að fá tvö stig, 22% 

fékk eitt stig og 32% fengu ekkert stig. Þar sem spurt var út í getu til athafna daglegs lífs þá 

voru 38% sem fengu fjögur stig fyrir þann lið og 62% sem fengu ekkert stig (Bryndís Fjóla 

Jóhannsdóttir o.fl., 2007).   

Vistunarmat 

 „Vistunarmat aldraðra: Faglegt, einstaklingsbundið mat á þörf fyrir vistun á stofnun“ 

(Lög um málefni aldraðra, 1999). 

 Í hverju heilsugæsluumdæmi skal starfa þjónustuhópur aldraðra og geta sveitarfélög 

sameinast um slíkan hóp sé það talið hagkvæmt. Þjónustuhópurinn skal hafa eftirtalin 

verkefni: að fylgjast með heilsufari og félagslegri velferð aldraðra og samhæfa þjónustu, gera 
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tillögur til sveitastjórna um öldrunarþjónustu, leitast við að tryggja að aldraðir fái þá þjónustu 

sem þörf er á og kynningu á þeim kostum sem í boði eru (Lög um málefni aldraðra, 1999). 

 Varanleg vistun aldraðra er stórmál hvernig sem á það er litið. Að þurfa að yfirgefa 

heimili sitt og vistast á stofnun þarf einstaklingur að sætta sig við að þurfa að þiggja hjálp 

annarra í vaxandi mæli. Andi vistunarmatsins er að enginn vistist fyrr en allar leiðir til 

stuðningsbúsetu heima séu fullreyndar (Pálmi V. Jónsson, 2005). 

 Allir þeir sem skora 75 heildarstig eða meira, af 120 mögulegum, í vistunarmati eru 

einstaklingar sem ættu að njóta forgangs vegna þess í hversu brýnni þörf þeir eru (Pálmi V. 

Jónsson, 2005). 

 Skimun fyrir ofbeldi gegn öldruðum 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að 3-10% aldraðra einstaklinga verði fyrir 

ofbeldi af einhverju tagi. Þegar talað er um ofbeldi er átt við líkamlegt, andlegt eða 

fjárhagslegt ofbeldi eða fjárhagslega misnotkun. Heimili aldraðra eða stofnanir er sá 

vettvangur þar sem ofbeldi á sér helst stað. Umönnunaraðilar úr fjölskyldu hins aldraða og 

starfsfólk stofnana eru þeir sem eru oftast gerendur. Þolendur láta sjaldan vita af ofbeldinu þar 

sem þeir eru oft háðir gerandanum (Kristjana Sigmundsdóttir, 2003) 

Bandarísku forvarnarsamtökin U.S.Preventive Services TaskForce (USPSTF) gerðu 

rannsókn þar sem mældur var áreiðanleiki algengustu staðlaðra mælitækja sem notuð eru 

þegar skima á fyrir ofbeldi á börnum, konum og öldruðum. Mælitækin voru lögð fyrir 

einstaklinga, undir ólíkum kringumstæðum eins og heima hjá viðkomandi, á legudeildum 

sjúkrahúsa eða á bráðamóttökum. Niðurstöður sýndu að sé spurningalisti notaður skili hann 

töluvert hærri áreiðanleika í svörum heldur en viðtöl þegar um viðtöl er að ræða. 

Rannsakendur töldu að ástæða þess sé að þegar spurningalistar eru lagðir fyrir þá er nafnleynd 

sú breyta sem mestu máli skiptir (Nelson, Nygren, McInerney, og Kline, 2004). 



19 
 

Sjálfsmat á verkjum 

Verkir er algengt vandamál meðal aldraðra og vitað er að þeir hafi helmingi meiri verki 

en þeir sem yngri eru. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 25-50% aldraðra einstaklinga sem búa í 

þjónustuíbúðum eru með verki. Inn á hjúkrunarheimilum er talan enn hærri en þar eru  45% - 

80% af íbúunum með ómeðhöndlaða verki. Ýmsir þættir gera það að verkum að aldraðir hafa 

meiri verki heldur en þeir sem yngri eru. Þættir sem hafa áhrif eru langur lífaldur og 

margslungnar breytingar sem líkaminn fer í gegnum á langri ævi. Atriði sem leiða til þess að 

erfiðara verður að takast á við líkamlega verki eru t.d. sorg, einmanaleiki, þunglyndi og 

atvinnumissir ásamt fleiri þáttum (Ebersole o.fl., 2005 ).   

Í grein Tómasar Helgasonar (2005) er talað um að hlutfallslega noti aldraðir 

einstaklingar lítið af verkjalyfjum. Ástæðan er að öllum líkindum sú að aldraðir búast við 

verkjum og telja verki vera hluta af því að eldast og sætta sig því frekar við þá.  

Sjálfsmat á verkjum hefur hins vegar ekki verið mikið rannsakað á meðal aldraðra á 

Íslandi og er vöntun á frekari rannsóknum hvað verki varðar (Gyða Baldursdóttir, 2003). 

 Á sjöunda áratugnum gerði sálfræðideild McGill háskólans í Kanada verkjamælitæki 

sem síðan var endurhannað og stytt í þeim tilgangi að mælitækið væri notendavænna. 

Útkoman var SF-MPQ sem er sjálfsmatsspurningarlisti sem samanstendur af 15 liðum og er 

spurt ítarlega um verki einstaklingsins. Spurningunum er skipt niður í skynjun og upplifun 

verkjanna og flokkast stigagjöfin á mælikvarðanum 0=engin verkur, 1= vægur verkur, 2= 

miðlungsverkur og 3= slæmur verkur. Sýnt hefur verið fram á gott notagildi mælitækisins í 

aðstæðum þar sem tími og áreiðanleiki skiptir sköpum og þar sem ekki er æskilegt að leggja 

fyrir langan spurningarlista til að meta verki einstaklingsins (Melzack, 1997). 
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Mat á þunglyndi aldraðra 

 Þunglyndi er algengt vandamál og eru aldraðir þar engin undantekning. Talið er að um 

33% kvenna og 18% karla verði þunglynd einhvern tímann á lífsleiðinni. Að meðaltali eru um 

8% aldraðra þunglyndir á hverjum tíma. Sennilega er tíðnin hærri og hafa tölur allt að 15% 

verið nefndar. Rannsóknir hafa sýnt að algengi þunglyndis sé svipað í öllum þjóðfélögum og 

hjá öllum kynþáttum. Af öldruðum einstaklingum sem leita til heimilislæknis þá eru á milli 

17-30% sem sýna veruleg þunglyndiseinkenni. Á sjúkrahúsum er þunglyndi meðal aldraðra 

hærra en gengur og gerist almennt í þjóðfélaginu. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

sýna að 10-45% aldraðra sem leggjast inn á sjúkrahús eru með þunglyndi. Inn á 

hjúkrunarheimilum er talan enn hærri eða um 30-45% vistmanna eru með sjúkdóminn. 

Það getur verið erfitt að greina þunglyndi, ekki síst meðal aldraðra. Ástæðan getur verið 

vegna þekkingarleysis aldraðra og aðstandanda þeirra sem telja vonleysi einstaklingsins 

eðlilegan hlut ellinnar og leita því ekki hjálpar og þar af leiðandi einangrast hinn aldraði 

(Margrét Valdimarsdóttir, Jón Eyjólfur Jónsson, Sif Einarsdóttir og Kristinn Tómasson, 

2000). 

 GDS (Geriatric Depression Scale) er spurningarlisti sem er mest notaður þegar skima  

á fyrir þunglyndi hjá öldruðum. Spurningalistinn var sérstaklega hannaður með aldraða 

einstaklinga í huga, á árunum 1982-1983. Listinn hefur náð mikilli útbreiðslu og hefur verið 

þýddur yfir á fjölmörg tungumál, þar á meðal íslensku. Listinn er þægilegur í notkun og 

hentar vel til skimunar þegar meta á þunglyndi, einnig tekur stutta stund að leggja hann fyrir. 

Spurningalistinn samanstendur af 30 krossaspurningum sem fjalla ekki um líkamleg einkenni 

þunglyndis s.s. verki, svefntruflanir, minni matarlyst o.fl. Ástæðan fyrir því er að oft hafa 

aldraðir sjúkdóma sem valda þessum líkamlegu einkennum og eiga því ekkert skylt við 

þunglyndi. Listinn er takmarkaður að því leyti að hann er ekki ætlaður öldruðum með elliglöp 
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þar sem rannsóknir hafa bent til að sé það gert er hann ekki eins áreiðanlegur. Með tilkomu 

GDS í íslenskri þýðingu er nú hægt að skima betur en áður fyrir þunglyndiseinkennum hjá 

öldruðum. Listann má einnig nota til að meta árangur þunglyndismeðferðar hjá öldruðum, 

þannig að hægt er að svara spurningum eins og hvort þunglyndið standi í stað, hvort það hafi 

versnað eða hvort það sé batnandi (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2000). 

 Mat á föllum og byltum meðal aldraðra 

 Algengasta orsök fyrir heilsu og færniskerðingu meðal aldraðra eru föll eða byltur og 

geta þær jafnvel leitt til dauða (Morse, 1997). 

 Tölur frá Hagstofu Íslands sýna að á árunum 2000-2005 þá létust 71 eldri borgari eftir 

fall eða byltu (Hagstofan, 2008). 

 Árið 2003 var gerð samanburðarrannsókn á föllum og byltum. Rannsóknin stóð yfir í 

eitt ár og tóku 1135 eldri borgarar þátt í rannsókninni. Tilgangur þessarar rannsóknar var að 

finna út hvaða þættir það eru sem valda föllum og byltum og hanna mælitæki sem bæði er 

áreiðanlegt og staðlað. Einnig var lögð áhersla á að mælitækið yrði auðvelt í notkun fyrir 

hjúkrunarfræðinga. Niðurstaða rannsóknarinnar var stuttur og hnitmiðaður spurningarlisti, 

The Hendrich II model. Spurningarlistinn samanstendur af 11 spurningum og gefur hver 

spurning ákveðin stigafjölda. Hæsti mögulegi stigafjöldi er 20 stig. Stigafjöldinn gefur til 

kynna hvort einstaklingur sé í fall- eða byltuhættu. Þeir einstaklingar sem skora fimm stig eða 

fleiri eru taldir í mikilli fall- eða byltuhættu. Teljist einstaklingur í mikilli hættu er hægt í 

framhaldinu að gera viðeigandi ráðstafanir til að sporna við og um leið minnka hættuna á falli 

eða byltu (Hendrich, Bender, og Nyhnis, 2003). 

 The Hendrich II model spurningarlistinn hefur fengið lof fyrir áreiðanleika, 

forspárgildi og fyrir það hversu stuttur hann er, hnitmiðaður og auðveldur (Gray-Miceli, 

2007). 
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Matstæki til skimunar á vannæringu aldraðra 

 Vannæring meðal aldraðra er algengt vandamál og eru um 30-50% aldraðra sem 

leggjast inn á sjúkrahús vannærðir og er vandamálið ekki alltaf greint. Svipaðar tölur eru fyrir 

þá einstaklinga sem dvelja á hjúkrunarheimilum. Ástæðuna má rekja til ýmissa sjúkdóma, 

öldrunarbreytinga í meltingarvegi, lyfja, hægari efnaskipta og þá minnkaðri orkuþörf og lélegt 

ástand munns og tanna. Utanaðkomandi aðstæður geta einnig legið að baki svo sem 

félagslegir þættir, tekjur, fæðuvenjur og minnkuð matarlyst. Árið 2003 var gerð rannsókn á 

Íslandi í þeim tilgangi að hanna hentugt matstæki til að greina vannæringu meðal aldraðra. 

Úrtakið var 60 einstaklingar, 65 ára og eldri, sem lögðust inn á öldrunarsvið Landspítala á sex 

mánaða tímabili. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að til varð nýtt íslenskt greiningatæki sem 

ber nafnið Kembileit á vannæringu aldraðra. Matstækið byggist upp á þremur atriðum, er taka 

til líkamlegs ástands aldraðs einstaklings. Þessi atriði eru líkamsþyngdarstuðull (upplýsingar 

um hæð og þyngd), upplýsingar um ósjálfrátt þyngdartap og hvort einstaklingurinn hafi 

nýlega gengist undir skurðaðgerð. Matstækið er einfalt, fljótlegt, auðvelt í notkun, er næmt og 

sértækt. Að viðhalda góðu næringarástandi er einn af mörgum þáttum í að viðhalda líkamlegu 

og andlegu heilbrigði aldraðra og getur haft áhrif á lífsgæði, hamingju og sjálfstæði 

einstaklinganna (Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2007). 

 Formleg þjónusta við aldraða á vegum Akureyrarbæjar 

 Á tíu ára tímabili hefur Akureyri unnið að samþættingu í félagsþjónustu sveitarfélaga, 

heilsugæslu og málefnum fatlaðra. Reynslan af þessari samvinnu og samþættingu í 

velferðarþjónustu er orðið þekkt á landsvísu sem “Akureyrarmódelið”. Ávinningurinn er 

mikill þegar samvinna ólíkra kerfa og stofnana er árángursrík. Með þessu fyrirkomulagi er öll 

þjónusta sem í boði er undir sama hatti og minnka þá líkur á hagsmunaárekstrum milli 

þjónustuaðila. Með þessu fyrirkomulagi er einnig auðveldara fyrir notendum þjónustunnar að 
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sækja sér þá þjónustu sem þörf er á þegar hægt er að sækja alla þjónustuna til sama aðila sem 

er Akureyrarbær (Akureyrarbær, 2008). 

 Heimahjúkrun 

 Heimahjúkrun hófst á Akureyri árið 1974. Þeir sem eiga rétt á heimahjúkrun eru allir 

þeir sem eru metnir í þörf fyrir þjónustuna, óháð aldri, sjúkdómsgreiningu og búsetu. Flestir 

notendur þjónustunnar eru þó aldraðir ( Akureyrarbær, 2008). 

 Markmið heimahjúkrunar er að gera fólki kleift að geta dvalið á eigin heimili við eins 

eðlilegar aðstæður og hægt er þrátt fyrir heilsubrest. Þjónustan er veitt allan sólarhringinn og 

helstu verkefnin eru almenn aðhlynning, aðstoð við bað, umsjón lyfja,  eftirlit með 

blóðþrýstingi og blóðsykri, andleg aðhlynning, pöntun á hjálpartækjum, sárameðferð, fræðsla, 

ráðgjöf, stuðningur o.fl. Þjónustan er tímabundin og er veitt á meðan þörf er á faglegri 

hjúkrunarþjónustu. Til að sækja um heimahjúkrun verður að berast skrifleg umsókn frá 

læknum, hjúkrunarfræðingum, þjónustuhópi aldraðra, heimaþjónustu Akureyrarbæjar, fólkinu 

sjálfu/ættingjum eða heilsueflandi heimsóknum og þar þurfa að koma fram 

sjúkdómsgreiningar og hjúkrunarvandamál (Akureyrarbær, 2008). 

 Heimaþjónusta Akureyrarbæjar 

 Heimaþjónusta Akureyrarbæjar er starfrækt innan Búsetudeildar í umboði 

Félagsmálaráðs Akureyrar. Heimaþjónustan sinnir félagslegri heimaþjónustu og liðveislu. 

Þeir sem búa í heimahúsum og geta ekki hjálparlaust séð um heimilishald, persónulega 

umhirðu og nauðsynlegar athafnir daglegs lífs vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, 

veikinda, barnsburðar, fötlunar eða af öðrum ástæðum sem Félagsmálaráð metur gildar, geta  

fengið heimaþjónustu.Heimaþjónusta er margþátta aðstoð við heimili, fjölskyldur og 

einstaklinga og tekur til eftirfarandi þátta: þrifa og almennra heimilisstarfa, fylgdar og 

aðstoðar við erindrekstur, heimsókna og samveru, persónulegs stuðnings og aðstoðar í því 

skyni að rjúfa félagslega einangrun, aðstoðar við umsjá fatlaðra eða veikra barna, 
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heimsendingar matar, aðstoðar við snjómokstur o.fl. Umsóknum skal beina til Búsetudeildar 

og þar metur matshópur, skipaður af deildarstjóra Búsetudeildar, þjónustuþörf og aðstæður 

hverju sinni. Greitt er fyrir þjónustuna samkvæmt gjaldskrá nema fyrir þá sem eru 

undanþegnir gjaldi samkvæmt lögum, það eru þeir sem ekki hafa aðrar tekjur en lífeyri og 

tekjutryggingu frá Tryggingastofnun Ríkisins. Eftir að þjónustusamningur hefur verið 

samþykktur hefst þjónustan tímabundið, að hámarki til tveggja ára. Sé þörf á lengri þjónustu 

er hægt að endurnýja umsóknina (Akureyrarbær, 2008). 

 Félagsstarf aldraðra 

 Á Akureyri er starfrækt öflug félagsmiðstöð, fyrir aldraða, í Víðilundi og Bugðusíðu 

og sjá notendur félagsstarfsins að mestu leyti um það en fá aðstoð frá starfsfólki eftir þörfum. 

Ýmiss námskeið eru í boði í tengslum við hugmyndir og eftirspurn notenda (Akureyrarbær, 

2008). 

 Ferilþjónusta 

 Á Akureyri er boðið upp á ferilþjónustu sem hugsuð er fyrir þá aðila sem ekki geta 

nýtt sér almenningsfarartæki. Bílarnir er sérútbúnir til að taka hjólastóla en jafnframt eru sæti í 

bílunum. Megintilgangurinn með ferliþjónustunni er að notendur geti nýtt sér þjónustuna 

þannig að þeir geti stundað vinnu, nám, notið heilbrigðisþjónustu og tómstunda. Sækja þarf 

um þjónustuna til Búsetudeildar Akureyrarbæja á sérstökum eyðublöðum sem þar fást. Eftir 

að umsókn hefur verið samþykkt geta notendur pantað bílinn með dags fyrirvara og einnig er 

hægt að panta fastar ferðir til lengri tíma (Akureyrarbær, 2008). 

 Dagþjónusta 

 Í þjónustumiðstöðinni í Víðilundi er rekin dagsþjónusta fyrir eldri borgara. Þjónustan 

er í boði alla virka daga og tekur á móti 16 dagþjónustugestum. Dagþjónustan er ætluð fólki 

sem býr í heimahúsum en þarf á stuðningi að halda sem stuðlar að færni til að geta búið sem 

lengst heima. Markmið þjónustunnar er að geta boðið gestum upp á persónulega þjónustu í 
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notalegu umhverfi þar sem bæði líkamlegum og félagslegum þörfum þeirra er mætt. Boðið er 

upp á fjölbreytta starfsemi s.s. spjall um lífið og tilveruna, söng, dans, leiki, upplestur, 

kveðskap, leikfimi, gönguferðir o.fl. Hvíldaraðstaða er til staðar fyrir þá sem vilja þannig að 

þeir geta lagt sig yfir daginn. Einnig stendur gestum til boða að fara í bað einu sinni í viku. 

Fótaaðgerðastofa og hársnyrtistofa er staðsett í húsinu. Gestir eru sóttir heim að morgni og 

ekið heim seinnipartinn af leigubílum frá Bifreiðastöð Akureyrar (BSO). Kostnaður við 

dagþjónustuna er 725 krónur fyrir hverja komu. Innifalið í verði er öll þjónusta s.s. akstur og 

fæði. Sótt er um dagsþjónustu til Búsetudeildar Akureyrarbæjar (Akureyrarbær, 2008).  

 Heimsending á mat 

 Öldruðum á Akureyri stendur til boða að fá heimsendan mat, en þjónustan er í boði 

fyrir þá sem geta ekki annast matseld sjálfir af heilsufarsástæðum. Maturinn sem í boði er, er 

frá eldhúsi Öldrunarheimilisins Hlíðar og sjá leigubílar um heimsendinguna. Boðið er upp á 

þessa þjónustu í hádeginu alla virka daga (Akureyrarbær, 2008).  

 Ráðgjöf iðjuþjálfa 

 Ráðgjöf iðjuþjálfa er í boði fyrir aldraða og felur hún meðal annars í sér 

heimilisathugun, ráðgjöf, mat á þörf fyrir hjálpartæki og önnur úrræði. Sé þörf á hjálpartæki 

stendur hinum aldraða til boða að ráðfæra sig við iðjuþjálfa sem sækir um til 

Tryggingarstofnunar Ríkissins ásamt því að þjálfa og leiðbeina í notkun tækisins. Umsóknir 

berast til Búsetudeildar Akureyrar (Akureyrarbær, 2008). 

Skammtímadvöl  

Nokkur skammtímadvalarrými standa öldruðum til boða á Akureyri. Þessi rými eru 

ýmist á ein- eða tvíbýlum og eru veitt í 3-4 vikur í senn eða eftir samkomulagi. 

Skammtímadvöl er hugsuð sem eitt af úrræðum til að fólk geti dvalist sem lengst heima, en á 

meðan á dvölinni stendur getur fólk byggt sig upp og ættingjar hvílst á meðan (Akureyrarbær, 

2008). 
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Heilsueflandi heimsóknir 

Akureyri er eina bæjarfélagið á landinu sem viðhefur heilsueflandi heimsóknir. Þeim 

einstaklingum sem náð hafa 75 ára aldri er boðið upp á slíkar heimsóknir. Tilgangur 

heilsueflandi heimsókna er að viðhalda heilbrigði og sjálfstæði sem lengst, að stuðla að 

sjálfstrausti og auka öryggiskennd, að veita ráðgjöf og þá kynna þjónustu sem er í boði. 

Einnig er veitt ráðgjöf og eftirfylgni í samráði við íbúa hvernig honum gengur að takast á við 

daglegt líf miðað við aðstæður. Markmið heimsóknarinnar er einnig að bjóða fram aukna 

þjónustu svo sem þrif, matarsendingar, félagsskap og margt fleira. Frá árinu 2000 hefur 

Heilsugæslustöðin á Akureyri boðið upp á heilsueflandi heimsóknir til aldraðra. 

Aðdragandinn af því var þegar öldrunarþjónustan á Akureyri tók þátt í samnorrænu verkefni 

(NOVA). Verkefnið fór fram í fimm norrænum sveitarfélögum, einu í hverju landi og var 

mjög gagnlegt fyrir öldrunarþjónustu á Akureyri. Margt bendir til að heimsóknirnar skili 

aukinni öryggistilfinningu og betri tilfinningu fyrir að hafa stjórn á aðstæðum. Heimsóknirnar 

gefa hinum aldraða kost á tengingu við kerfið í gegnum heilbrigðisstarfsmann. Í framhaldinu 

þótti gagnsemi þessara heimsókna svo góð að þær voru festar í lög í Danmörku. Ákveðið 

frelsi er veitt við framkvæmd heimsóknanna en aðalatriðið er að allir 75 ára og eldri sé boðið 

upp á slíka heimsókn. Markhópur heilsueflandi heimsókna eru aldraðir, 75 ára og eldri, 

búsettir á svæði Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri, búa sjálfstætt í eigin húsnæði og njóta 

ekki heimahjúkrunar. Á 75. aldursári fær hinn aldraði sendan bækling  um heilsueflandi 

heimsóknir, þ.e.a.s. uppfylli hann skilyrðin fyrir slíkum heimsóknum. Boð um fyrstu 

heimsókn er sent með viku til tveggja vikna fyrirvara, með ákveðinni dag- og tímasetningu. 

Kjósi íbúi að þiggja ekki heimsókn eða ef tími er ekki hentugur er íbúinn beðinn um að 

hringja til að afþakka eða breyta. Afþakki íbúinn heimsókn er honum sent bréf að hálfu ári 

liðnu með boð um nýja heimsókn. Þetta fyrirkomulag er gert með það í huga að aðstæður geti 

breyst mikið á stuttum tíma á þessum aldri. Í upphafi fær íbúinn tvær heimsóknir með hálfsárs 
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millibili og eftir það er gert ráð fyrir einni heimsókn á ári. Heimsóknaraðilinn þarf að vera 

hvetjandi og eflandi. Eftir að góðu sambandi hefur verið náð eru auknar líkur á að innihald 

samtalsins sé uppbyggjandi. Það er mikilvægt að leita eftir því jákvæða í lífi einstaklingsins 

en ekki bara að leita uppi vandamál. Tilgangurinn er frekar að leitast við að hvetja og styðja. 

Náist ekki að mynda góð tengsl í upphafi gæti annar starfsmaður þurft að endurtaka 

heimsóknina, með það fyrir augum að hugsanlega gangi honum betur að mynda tengsl. 

Í heimsóknunum koma fram ýmsar upplýsingar er varða heilbrigðis-, félagsleg- og andleg 

vandamál og þá er nauðsynlegt að koma með tillögur um hjálp eða breytingar á lífsstíl. 

Tillögur að breytingum eru þó ekki alltaf nauðsynlegar. Áður en heimsóknaraðilinn kemur 

með tillögur að breytingum er nauðsynlegt að hann þekki vel til þeirra úrræða sem eru fyrir 

hendi í samfélaginu. Þjónustuúrræði fyrir eldri íbúa á Akureyri eru í höndum Búsetudeildar, 

Öldrunarheimila Akureyrar og Heilsugæslustöðvarinnar. Sé þörf á úrræði þarf að sækja 

formlega um það til þessara stofnana og eru heimahjúkrun, dagþjónusta, skammtímadvöl, 

félagsstarf, iðjuþjálfun, heimilisaðstoð, ferliþjónusta og langtímavistun innan þessara 

stofnana. Ýmis félagasamtök bjóða upp á stuðning og félagsstarf, s.s. Félag eldri borgara, 

Rauði krossinn, Akureyrarkirkja og fleiri trúfélög. Starfsmaður heilsueflandi heimsókna hefur 

að leiðarljósi að halda trúnaði við íbúa og vinna út frá hans hagsmunum (Handbók 

starfsmanna í heilsueflandi heimsóknum, e.d). 

Samantekt 

 Aldraðir einstaklingar sem búa sjálfstætt út í þjóðfélaginu eru oft ekki í sterkri stöðu til 

að meta heilsu sína og færni, né að sækja um þá aðstoð sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum 

um málefni aldraðra.  

Til eru ýmis konar skimunar- og greiningartæki sem hægt er að nota til að finna og 

greina þá aldraða sem eru í áhættu á einhvers konar heilsu og færniskerðingu. Ábyrgðin hvílir 

að stórum hluta á herðum heilbrigðisstarfsfólks að nota og kynna sér slík mælitæki. 
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Í rannsókn sem Pálmi V. Jónsson o.fl. gerðu árið 2003 kom í ljós að 66% aldraðra 

einstaklinga þurfti aðstoð í almennum athöfnum daglegs lífs (IADL). Flestir eða 85-95% voru 

hinsvegar sjálfbjarga við flestar grunnathafnir daglegs lífs (ADL) en sjálfsbjargargetan við 

böðun var verulega skert, aðeins 29,6% voru sjálfbjarga við þá athöfn.  Flestir, eða 53,7%, 

þurftu aðstoð við hluta af böðun, en 4,3% voru alveg ósjálfbjarga. Þeir einstaklingar sem nutu  

heimaþjónustu heilsugæslunnar fengu tæpar sjö klukkustundir á viku frá aðstandendum við 

ADL og IADL. Til viðbótar fengu þeir sambærilegan tímafjölda frá formlegum 

stuðningsaðilum en meðalfjöldi klukkustunda á skjólstæðing yfir tveggja vikna tímabil voru 

3,5 klukkustundir (1,75 klukkustundir á viku) í heimahjúkrun og 9,5 klukkustundir (4,75 

klukkustundir á viku) í heimilishjálp. Tæplega helmingur allra í heimahjúkrun telja heilsufar 

sitt lélegt eða 47,1%.   

Í rannsókn Hlífar Guðmundsdóttur o.fl., (2004) kom fram að 50% háaldraðra Íslendinga 

búa á eigin heimili og er líkamleg, andleg og félagsleg færni þeirra almennt góð. Yfir 90% 

þátttakendanna voru alveg sjálfbjarga við flestar grunnathafnir daglegs lífs. Sú skerðing sem 

hefur hvað mest áhrif á sjálfsbjargagetu þessara einstaklinga er aðallega minnkuð geta til að 

fara ferða sinna utan heimilis og getan til að baða sig. 

Í langtíma rannsókn sem  Min o.fl. (2006) gerðu, kemur fram að flestir sem skora lágt á 

VES-13, eða þrjú til fimm stig, eru sjálfbjarga með flesta þætti athafna daglegs lífs. 

Einstaklingar sem skora sex eða fleiri stig, eru  í 50 % tilvika ósjálfbjarga með athafnir 

daglegs lífs og einungis 11% eru sjálfbjarga með grunnathafnir daglegs lífs. Þessar 

niðurstöður styrktu útkomu úr rannsókn sem Saliba o.fl. (2001) gerðu en þar var sýnt fram á 

að sterk tengsl eru á milli hreyfigetu og færni til athafna daglegs lífs og stigafjölda á VES-13. 

Búi aldraður einstaklingur við skerðingu hvað varðar heilsu og færni, er hægt að sækja 

um íhlutun bæði hjá heimahjúkrun og heimaþjónustunni, auk annarra þjónustu í því 

bæjarfélagi sem viðkomandi einstaklingur býr í.  
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3. kafli  

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar. Farið verður yfir kosti 

og galla rannsóknarinnar og val á þátttakendum útskýrt. Einnig verður fjallað um þróun 

spurningarlistans VES-13. Í lok kaflans verður fjallað um gagnagreiningu og siðferðilegar 

vangaveltur ígrundaðar. 

 Rannsóknaraðferð  

Þegar gera á rannsókn þarf að byrja á að ákveða með hvaða hætti hún á að fara fram. 

Tvennskonar rannsóknaraðferðir standa til boða, eigindlegar (qualitative) og megindlegar 

(quantitative) aðferðir. 

 Eigindleg aðferðafræði byggist á huglægri upplifun einstklinganna sem verið er að 

skoða s.s. með viðtölum. Viðtölin eru tekin upp á segulband, skráð niður frá orði til orðs og að 

lokum eru þau greind eftir þemum og innihaldi, áður en hægt er að skrifa skýrslu um 

niðurstöðuna. Eigindleg aðferð byggist upp á mjúkum gögnum, innra sjónarhorni þátttakenda 

og eðlilegu umhverfi. Aðferðin er lýsandi, upplýsingar þróast smá saman og eru 

sveigjanlegar. Áhersla er á traust og náin tengsl á milli rannsakenda og þátttakenda. Úrtak 

þátttakenda er lítið. Kenningar eru búnar til út frá gögnunum sem safnað er saman, búin eru til 

hugtök sem eiga að lýsa flóknum veruleika. Helstu gallar þessarar aðferðar er að þetta er 

tímafrekt, erfitt að draga saman gögn og erfitt er að skoða stór þýði (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

 Megindleg aðferðarfræði byggist hins vegar á tölum og því sem hægt er mæla og telja. 

Dæmi um hvernig megindleg rannsókn fer fram er með mælitækjum s.s. spurningalistum. 

Úrtakið í megindlegri aðferðafræði þarf að vera trúverðugt og nægilega stórt þannig að hægt 

sé að bera saman hópa sem verið er að skoða. Notast er við hörð gögn þar sem ytra sjónarhorn 

er skoðað. Gerðar eru mælingar, skoðaðar félagslegar staðreyndir og nauðsynlegt að 
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áreiðanleiki og réttmæti sé til staðar. Notast er við stórt úrtak sem valið er af handahófi og 

samanburðarhópa. Notast er við lokuð viðtöl, kannanir og spurningalista. Tengsl við 

þátttkendur er takmörkuð og til skamms tíma. Fjarlægð ríkir á milli rannsakenda og 

þátttkennda þannig að ekki myndist nánd (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 Helsti gallinn við megindlega aðferð er að auðvelt er að missa af ýmsum 

minnihlutahópum. Einnig er hægt að hafa stjórn á ýmsum breytum s.s. að setja fólk í 

óvenjulegar aðstæður og þannig haft áhrif á raunverulegar niðurstöður (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

 Sú aðferð sem rannsakendur völdu að nota í þessari rannsókn er megindleg og lýsandi. 

Vegna eðlis rannsóknarinnar hentaði einkar vel að hafa stórt úrtak og að notast við 

spurningarlista.   

Þátttakendur 

 Þýði (population) kallast sá hópur sem uppfyllir fyrirfram ákveðin skilyrði með tilliti 

til rannsóknarefnisins (Þórólfur Þórlindasson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessari rannsókn 

var þýðið allir aldraðir sem búa í eigin íbúðum við við Lindarsíðu og Víðilund á Akureyri. 

Upplýsingar um þýðið fengust hjá Hagstofu Íslands. Um er að ræða tvö fjölbýlishús við hvora 

götu. Alls samanstóð þýðið af öllum þeim er búsettir voru í þessum tveimur fjölbýlishúsum 

þegar gagnasöfnun átti sér stað.  

 Úrtak er hópur einstaklinga eða hluta sem valið er úr skilgreindu þýði ( Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2003).  

Úrtakið var 30 manns úr Lindarsíðu og 30 manns úr Víðilundi, 15 manns úr hverju 

fjölbýlishúsi.  Notast var við handahófskennt úrtak til að hópurinn endurspegli þýðið sem best 

og var úrtakið valið með því að kasta tening, þeir sem fengu fjóra, fimm eða sex á teningnum 

komust í úrtakshóp. Hinir sem fengu þrjá eða minna voru ekki valdir. Teningnum var kastað 

þangað til tilskildum fjölda var náð.  Ef um hjón var að ræða var það tilviljunin ein sem réði 
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því hvort þeirra, bæði eða hvorugt, lenti í úrtakinu. Ákveðið var að velja einstaklinga í 

rannsóknina frekar  en að velja íbúðanúmer til að koma í veg fyrir að hressari aðilinn á 

heimilinu svaraði í símann þegar hringt var. Upplýsingar um símanúmer voru fengnar af 

vefsíðunni, Já.is.  

Þróun VES-13 spurningarlistans 

 Með auknum aldri eykst áhættan á þverrandi heilsu og færni. Því er mikilvægt að geta 

greint í tæka tíð heilsufarsvandamál, þannig að hægt sé að grípa inn í með viðeigandi hætti, 

meta þá heilbrigðisþjónustu sem þörf er á, til að aldraðir einstaklingar geti búið sem lengst á 

eigin heimilum.  

 Stofnuð var nefnd á vegum RAND stofnunarinnar í Bandaríkjunum til að þróa slíkt 

mælitæki. Lögð var áhersla á að spurningarlistinn væri auðveldur í notkun, bæði fyrir hinn 

aldraða að svara sem og fyrir fagfólk að lesa úr niðurstöðum. Niðurstaðan varð 

spurningarlistinn VES-13 (Vulnerable Elders Survey) (Saliba, o.fl., 2001). 

 Við þróun spurningalistans var byggt á tölfræðilegum greiningum úr stórum 

gagnabanka frá tryggingafyrirtæki í Bandaríkjunum. Greiningin fór fram á 6200 

einstaklingum sem höfðu svarað nokkrum könnunum þar sem aðallega var spurt um 

sjálfsbjargargetu, færni, almennt heilsufar og sjúkdómsgreiningar. Eftir tölfræðilega greiningu 

á þessu úrtaki komu nokkur mikilvæg atriði fram sem skipta meginmáli þegar greina á 

þverrandi lífslíkur, heilsufar og færni. Út frá þessari greiningu varð spurningalistinn VES-13 

til. Við tölfræðilega greiningu frá ofangreindum gagnabanka kom í ljós að 32% úrtaksins sem 

fengu þrjú stig eða fleiri á VES-13 voru flokkuð í áhættuhóp hvað varðar heilsu, 

færniskerðingu og þverrandi lífslíkur (Saliba o.fl., 2001). 

 VES-13 spurningalistinn hefur reynst vel við að meta þörf sjálfstætt búandi aldraðra 

fyrir aukinni heilbrigðisþjónustu (Min o.fl., 2006), einnig hefur hann reynst vel við 

forrannsóknir til að greina varnarlausa aldraða (Higashi, Shekelle, Adams, og Kamberg, 2005) 
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en Saliba og félagar (2001) skilgreina þá sem einstaklinga eldri en 65 ára sem fá 3 stig eða 

fleiri á VES-13 spurningarlistanum. 

Uppbygging VES-13 mælitækisins 

Spurningarlistinn VES-13 er auðvelt skimunartæki sem samanstendur af 13 

spurningum er varða aldur, eigið mat á heilsu, líkamlega hreyfigetu og færnisskerðingu. 

Spurningalistinn er bæði á nafnkvarða og raðkvarða. Nafnkvarði mælir ekki heldur flokkar og 

aðgreinir hvort um er að ræða já eða nei, karl eða kona o.s.frv. Raðkvarði flokkar og raðar 

upplýsingum eftir röð. Bil á milli gilda eru ekki jöfn þannig að ekki er leyfilegt að leggja 

saman stig.  Markmiðið með spurningarlistanum er einnig að greina aldraða einstaklinga sem 

eru í áhættu að látast innan tveggja ára. Hægt er að fá stig á bilinu 0-10. Þeir sem fá þrjú eða 

fleiri stig eru í 23% meiri áhættu á að látast innan tveggja ára en skori einstaklingur 10 stig er 

áhættan komin upp í 60%. Ákveðin stig fást við ákveðna svarmöguleika (Min o.fl., 2006). 

 Kostir VES-13 mælitækisins 

 VES-13 spurningalistann er bæði hægt að leggja fyrir í beinu viðtali og í gegnum síma 

og einungis fimm mínútur tekur að svara listanum. Þess vegna er spurningarlistinn auðveldur 

og þægilegur í notkun. Lögð er áhersla á virkni einstaklingsins í eigin umhverfi, þannig 

gagnast hann til að greina aldraða sem eru í áhættuhóp varðandi heilsu-, færniskerðingu eða 

dauða. (Saliba o.fl., 2001). 

 Bandarísku krabbameinssamtökin (ASCO) gerðu forrannsókn árið 2006 á notagildi 

spurningalistana VES-13 og CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) við mælingar á 

lífsgæðahnignun aldraðra manna með blöðruhálskrabbamein. Í upphafi könnunnarinnar 

svöruðu þátttakendur báðum spurningalistunum og endurtóku VES-13 spurningalistann 

mánuði síðar. Úrtakið var 50 manns, af þeim fengu helmingur þátttakenda þrjú stig eða fleiri 

samkvæmt VES-13 spurningalistanum og voru þar af leiðandi í aukinni áhættu varðandi 

þverrandi heilsu og lífsgæði. 60% þeirra voru að skora aðeins tvö stig eða fleiri samkvæmt 
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CGA. Þrátt fyrir að CGA spurningalistinn sé ítarlegra og lengra mælitæki, sýndu niðurstöður 

könnunnarinnar að VES-13 spurningalistinn væri árangursríkara greiningartæki þegar greina á 

þverrandi heilsu og lífsgæði þessara einstaklinga, þrátt fyrir að hann væri styttri (Mohile o.fl., 

2007). 

 Þessar niðurstöður voru kynntar á ársfundi bandarísku krabbameinssamtakana (ASCO) 

og í framhaldi voru settar fram tillögur þess eðlis að framvegis yrði VES-13 spurningalistinn 

notaður sem staðlað mælitæki þegar kanna á þverrandi heilsu og lífsgæði sjúklinga með 

blöðruhálskrabbamein (American Society of Clinical Oncology, 2006). 

 Á krabbameinsdeild ríkisspítala í Massachusettes í Bandaríkjunum eru læknar að 

kanna notagildi VES-13 spurningalistans sem skimunartól á krabbameinsveikum 

einstaklingum. Spurningalistinn er notaður í forprófun hjá öldruðum einstaklingum með 

lungnakrabbamein til að meta hversu vel eða illa þeir þola erfiðar krabbameinslyfjagjafir. Þeir 

einstaklingar sem fá mörg stig eru í töluvert meiri hættu á að þola illa krabbameinsmeðferðina 

að mati lækna (New approaches to lung cancer, e.d.). 

Þýðing og forprófun VES  mælitækisins á Íslandi 

Árið 2007 var VES-13 spurningalistinn þýddur, forprófaður og lagður fyrir aldraða 

einstaklinga í þjónustuíbúðum á Akranesi og í Kópavogi (sjá fylgiskjal I). Einstaklingur með 

BA próf í ensku var fenginn til að þýða VES-13 spurningalistann yfir á íslensku. Eftir að búið 

var að þýða hann yfir á íslensku var hann bakþýddur af einstaklingi sem er með réttindi sem 

löggiltur skjalaþýðandi í ensku. Báðar þýðingar voru síðan bornar saman af einstaklingi með 

doktorspróf og hefur reynslu í þýðingu mælitækja. Báðir einstaklingarnir mátu að merking 

orða og innihald væri það sama í upprunalega listanum og bakþýdda listanum. Bakþýðing er 

mikið notuð aðferð í dag og er talin hluti af hefðbundnu ferli við gerð rannsóknartækja en hins 

vegar ekki talin fullkomna aðferðafræði við þýðingar (Bryndís Fjóla Jóhannsdóttir o.fl., 

2007). 
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Spurningalistinn var forprófaður með þeim hætti að fengnir voru níu einstaklingar til 

að svara og meta hvort þeir skildu spurningarnar fullkomlega eða hvort þeir hefðu einhverjar 

athugasemdir við þær. Listinn kom út úr þessari forprófun án athugasemda (Bryndís Fjóla 

Jóhannsdóttir o.fl., 2007). 

Könnun á stuðning og þjónustu. 

Auk VES-13 spurningalistans voru níu spurningar lagðar fyrir þátttakendur varðandi 

formlegan og óformlegan stuðning og þjónustu sem þeir fengu (sjá fylgiskjal II). Allar þessar 

spurningar voru á nafnkvarða.  Þrjár þessar spurninga (spurningar númer 1, 2 og 6)  koma 

fyrir í  RAI gagnasafni fyrir  heimaþjónustu. Fengið var leyfi til að nota þessar spurningar hjá 

Sigríði Egilsdóttur, verkefnastjóra RAI mælitækisins hjá Landlæknisembættinu. Við 

framsetningu hinna sex spurninganna var tekið mið af RAI mælitækinu og könnun sem unnin 

var í Hafnarfirði 2006 (Heilbrigðis –og tryggingamálaráðuneytið, 2006).  

 Var þetta gert til að auðvelda samanburð milli þessarar rannsóknar og sambærilegra 

rannsókna sem unnar hafa verið á Íslandi. 

 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

 Þegar gera á rannsókn er mikilvægt að niðurstöður séu réttmætar og áreiðanlegar, því 

séu þær það ekki eru þær engum til gangs og eru ónothæfar. Réttmæti er hugtak sem gefur til 

kynna hvað og hversu vel mælikvarði, í þessu tilfelli VES-13, mælir það sem honum er ætlað 

að mæla (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Þegar talað er um innra réttmæti er átt við hvort svörin 

sem fengust með spurningalistanum mæli það sem rannsakandinn ætlar að mæla. (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Ytra réttmæti er þegar hægt er að yfirfæra niðurstöður rannsóknar yfir á 

allt þýðið. Þegar gera á rannsókn þurfa mælitæki að vera áreiðanleg. Með áreiðanleika er átt 

við að svipuð niðurstaða komi fram sé rannsóknin endurtekin á sama hlutnum (Guðrún 

Pálmadóttir, 2003).  
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Áreiðanleiki og réttmæti VES-13 mælitækisins hefur verið prófað tölfræðilega í 

mörgum rannsóknum og reynist mælitækið bæði mæla það sem það á að mæla (Min o.fl, 

2006; Mohile o.fl., 2007) og einnig koma út mjög líkar niðurstöður þegar mælitækið er lagt 

fyrir sambærilega hópa (McGee o.fl., 2008; Saliba o.fl., 2001).  

Hins vegar er þetta einungis í annað skipti sem hann er reyndur í íslenskri þýðingu og 

því ekki hægt að álykta um réttmæti og áreiðanleika hans hér á landi. 

 Gagnasöfnun og greining gagna 

 Rannsakendur fengu samþykki vísindasiðanefndar og sendu í framhaldi af því 

kynningarbréf (sjá fylgiskjal III) til þeirra einstaklinga sem lentu í úrtakinu. Að viku liðinni 

var hringt í þátttakendur. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 11. – 14 mars, 2008. 

Þátttakendum var gefinn kostur á að hringja í ábyrgðarmann rannsóknarinnar og afþakka 

þátttöku. 

 Notasta var við Microsoft Excel og hugbúnaðinn Statistical package for social 

sciencess (SPSS) við tölfræðilega úrvinnslu rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru kynntar nánar í fjórða kafla. 

 Siðferðilegar vangaveltur 

 Til að rannsókn standi undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðalegar kröfur ekki síður 

en aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 2003). Leyfi fyrir rannsókninni fékkst frá 

vísindasiðanefnd og einnig hafði hún verið tilkynnt til persónuverndar. Eftir að leyfið lá fyrir 

var öllum í úrtakshópnum sent kynningarbréf þar sem þeim var tilkynntur tilgangur 

rannsóknarinnar, hvernig framkvæmd hennar færi fram, að þátttakendur tækju þátt af fúsum 

og frjálsum vilja og gætu sagt sig úr rannsókninni hvenær sem er. Þeim var tjáð að engar 

persónuupplýsingar kæmu fram, algerri nafnleynd var lofað og að lokum að öllum gögnum 

yrði eytt strax að lokinni gagnasöfnun. Rannsakendur telja að þessi rannsókn sé skaðlaus 

þátttakendum þar sem engin áhætta er fyrir hendi. Í þessari rannsókn verður ekki gerður 
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samanburður á milli kynja þrátt fyrir að það hefði það verið áhugavert, þar sem ekki var beðið 

um leyfi fyrir því hjá persónunefnd. 

 Samantekt 

 Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Þýði rannsóknarinnar 

eru allir þeir eldri borgarar sem búa í Lindarsíðu og Víðilundi, íbúðir sem ætlaðar eru 

öldruðum. Í úrtakinu eru 60 eldri borgarar sem valdir voru með handahófskenndu úrtaki. 

VES-13 er spurningalisti sem notast var við en hann var þýddur og bakþýddur, ásamt 

því að vera forprófaður árið 2007, til þess að stuðla að áreiðanleika og réttmæti. Gagnasöfnun 

fór fram á tímabilinu 11. -14 mars. Notast var við töflureikninginn Microsoft Excel og 

hugbúnaðurinn SPSS við tölfræðilega úrvinnslu gagna. Þátttakendur fengu kynningabréf áður 

en gagnasöfnun hófst og tóku þátt í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja. Engar 

persónuupplýsingar koma fram og ekki er hægt að tengja einstaklingana við spurningalistana. 
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4. kafli 

Niðurstöður 

 Í þessum kafla munu rannsakendur kynna niðurstöður rannsóknarinnar í rituðu máli og 

á myndrænu formi. Reynt verður að svara sem best rannsóknarspurningunum sem fram koma 

í innganginum. Ítarlega verður farið yfir svörun á VES-13 spurningarlistanum og verða svörin 

skoðuð með tilliti til aldurs. Niðurstöður rannsóknarinnar verða bornar saman við niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var árið 2007. Frekari umfjöllun um þessar niðurstöður verður í 

umræðukafla. 

Svörun 

Mynd 1: Svörun spurningalistans 

 Alls lentu 60 eldri borgarar sem búa sjálfstætt í eigin húsnæði á Akureyri, í úrtaki 

rannsóknarinnar, N=60. Eins og sést á mynd 1 var heildarsvörun þátttakenda 73% (N=44), en 

27% (N=16) svöruðu ekki símanum eða neituðu þátttöku. Af þeim 27%  (N=16) sem svöruðu 

ekki spurningarlistanum voru tíu (N=10) sem svöruðu ekki símanum, sex (N=6) neituðu 

þátttöku, einn sökum heyrnaskerðingar. 
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Lýðfræðilegar breytur 

Mynd 2: Aldursdreifing 

 Í rannsókninni voru ein lýðfræðileg breyta skoðuð sem var aldur. Þátttakendur voru 

beðnir að gefa upp aldur á eftirfarandi aldursbilum: 65-74 ára, 75-84 ára og eldri en 85 ára. 

Aldursdreifingin sést á mynd 2. Átta manns eða 18% voru á aldrinum 65-74 ára,  24 eða 55% 

á aldrinum 75-84 ára og 12 eða 27% 85 ára eða eldri. 

 Mat á heilsufari 

Mynd 3: Telur þú að heilsa þín sé almennt.... 

 Í spurningu tvö er spurt hvernig viðkomandi eldri borgari telji heilsu sína almennt vera 

samanborið við jafnaldra sína. Gefnir eru fimm fyrirfram afmarkaðir svarmöguleikar: slök, 
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þokkaleg, góð, mjög góð og frábær. Ef viðkomandi velur svarmöguleikana, slök eða þokkaleg 

fær hann eitt stig samkvæmt VES-13. Eins og sést á súluritinu á mynd 3 þá taldi helmingur 

þátttakenda heilsu sína góða. Fjórðungur taldi hana þokkalega en einungis tveir töldu hana 

slaka. Átta töldu heilsu sína mjög góða en einungis einn sagði hana frábæra. 

Mat á heilsufari eftir aldri 

Mynd 4: Mat á heilsufari eftir aldri 

 Mynd 4 sýnir aldursdreifingu á svörum við spurningu tvö þar sem spurt er hvernig 

þátttakendur meta heilsu sína samanborið við jafnaldra sína. Svörin hjá yngsta aldurshópnum, 

65-74 ára, sýnir nokkuð jafna dreifingu en þó var engin sem taldi heilsu sína slaka. Í 

aldurshópnum 75-84 ára er áberandi flestir sem telja heilsu sína góða. Engin taldi hana slaka 

né frábæra en sama hlutfall taldi hana þokkalega eða mjög góða. Í elsta aldurshópnum, 85 ára 

eða eldri, er eini aldurshópurinn þar sem finna mátti einhvern sem taldi heilsu sína slaka en 

engin taldi heilsu sína frábæra.  

 Líkamlegur styrkur, úthald og hreyfigeta 

 Spurning þrjú er flokkuð í fimm atriði þar sem í hverju atriði er spurt um hve erfið 

þátttakendum finnist, almennt séð, líkamleg áreynsla sem tengist ýmsum hreyfingum sem 

krefjast góðrar hreyfigetu, nákvæmni, styrks og úthalds. Það eru fimm svarmöguleikar við 

hvert atriði: a=ekki erfið, b=dálítið erfið, c=allnokkuð erfið, d=mjög erfið og e=ræð ekki við. 
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Engin stig fást fyrir svör a-c en eitt stig fæst fyrir svar e-d. Þrátt fyrir að spurningin sé í fimm 

liðum getur viðkomandi fengið hámark tvö stig fyrir spurninguna í heild. 

 

Mynd 5: Líkamleg áreynsla við að bogra, hnipra eða krjúpa 

 Í spurningu 3a er spurt hve erfitt viðkomandi finnist líkamleg áreynsla sem tengist því 

að bogra, hnipra sig saman eða krjúpa. Eins og sést á mynd 5 telur 29,5% aðspurðra, eða 13 

manns, sig ekki í erfiðleikum með það. Dálítið erfitt svöruðu 25% eða 11 manns en 13,6% eða 

sex manns það allnokkuð erfitt. Mjög erfitt og réðu ekki við það voru sjö manns eða 15,9% í 

hvorum flokki. 

 

Mynd 6: Áreynsla við að halda á eða lyfta þungum hlutum 
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Í spurningu 3b er spurt um hversu erfið viðkomanda finnist sú líkamlega áreynsla sem 

tengist því að halda á eða lyfta hlutum sem eru allt að fimm kílóum að þyngd. Alls 47,7% 

svarenda, eða 21, fannst áreynslan ekki erfið en 10 manns fannst það dálítið erfitt eða 22.7%. 

Allnokkuð erfitt svöruðu 18.2% eða átta manns, þrír eða 6.8% fannst það mjög erfitt en 

einungis tveimur, eða 4,5% sögðust alls ekki ráða við það. 

 

Mynd 7: Áreynsla við að teygja sig eða lyfta handleggjum í meira en axlarhæð 
 

Í spurningu 3c eru þátttakendur spurðir að því hversu erfið þeim finnst líkamleg 

áreynsla sem tengist því að lyfta handleggjum í meira en axlarhæð. Eins og sést á mynd 7 þá 

fannst miklum meirihluta það ekki erfitt, 30 manns eða 68,2%. Dálítið erfitt fannst 12 manns  

eða 27,3%. Einungis 2,3% eða einum þátttakenda fannst það allnokkuð erfitt og eins var með 

þá sem þótti það mjög erfitt. Enginn svaraði því til að hann réði ekki við það. 
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Mynd 8: Áreynsla við að skrifa eða fara höndum um litla hluti 

 Í spurningu 3d er spurt um fínhreyfingar þátttakenda og hversu erfitt þeir eiga með að 

skrifa eða fara höndum um eða halda á litlum hlutum. Eins og mynd 8 sýnir var enginn 

þátttakandi sem fannst það mjög erfitt eða réði ekki við það. Mikill meirihluti eða 30 manns 

fannst það ekkert erfitt eða 68,2% svarenda. Dálítið erfitt svöruðu 8 manns eða 18,2%  og 6 

manns eða 13,6% fannst það allnokkuð erfitt. 

 

Mynd 9: Áreynsla við að ganga um hálfan kílómetra. 

 Í spurningu 3e er könnuð göngugeta þátttakenda. Voru þeir spurðir hversu erfið sú 

líkamlega áreynsla væri að ganga um hálfan kílómetra. Alls þótti 23 þessi áreynsla ekki erfið 

eða 52,3%, fjórum fannst hún dálitið erfið eða 9,1%. Sex fannst hún allnokkuð erfið eða 
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13,6%, en 11,4% fannst það mjög erfitt eða fimm manns og 13,6% eða sex manns réðu ekki 

við að ganga hálfan kílómetra. Dreifing svara sést á mynd 9. 

Mynd 10: áreynsla við að sinna erfiðum heimilisstörfum s.s. skúra gólf eða þvo glugga? 

 Spurning 3f er síðasti liðurinn. Þar eru þátttakendur spurðir um getu sína til að 

framkvæma erfið heimilistörf eins og að skúra gólf og þvo glugga. Eins og mynd 10 sýnir, 

voru það 19 manns sem fannst það ekki erfitt eða 43,1%, átta manns eða 18,2% fannst það 

dálítið erfitt. Þremur eða 6,8% fanns það allnokkuð erfitt en einungis einn eða 2,3% sagði það 

mjög erfitt. Að ráða ekki við heimilisstörf sögðu 13 manns eða 29,6%. 

 Geta til athafna daglegs lífs 

 Í fjórðu spurningunni á VES-13 spurningalistanum sem er í fimm liðum eru 

þátttakendur spurðir í fyrstu fjórum liðunum hvort þeir eigi í erfiðleikum vegna heilsu sinnar 

eða líkamlegs ástands að framkvæma almennar athafnir daglegs lífs (IADL). Þessir liðir eru 

að sjá um eigin fjármál, versla til heimilisins, athafna sig innan veggja heimilisins og vinna 

létt heimilisstörf. Í fimmta liðnum er síðan spurt um erfiðleika við þá grunnathöfn daglegs lífs 

(ADL) að fara í sturtu eða baðkar. 

4. Áttu í einhverjum erfiðleikum með eftirfarandi vegna heilsu þinnar eða líkamlegs 
ástands? 

a. ... Að kaupa inn til heimilisins (til dæmis snyrtivörur eð lyf)? 

 Já              → Er einhver sem hjálpar þér við innkaup?  já*    Nei 
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 Nei 

  ÉG GERI SLÍKT EKKI → Er það vegna heilsu þinnar?      já*     Nei 

 Eingöngu er hægt að fá fjögur stig eða ekkert stig fyrir hverja undirspurningu og 

heildarspurningin gefur eingöngu fjögur stig eða ekkert stig. Fyrir * merkt svör, fær 

þátttakandi fjögur stig. Þrátt fyrir að spurningin sé í nokkrum liðum er hámarks stigagjöf 

fjögur stig. 

Mynd 11: Áttu í erfiðleikum með að versla inn? 

 Í spurningu 4a eru þátttakendur spurðir að því hvort þeim þyki erfitt að versla inn til 

heimilisins. Eins og mynd 11 sýnir þá áttu 15 þátttakenda í erfiðleikum með það eða 34,1%, 

þar af tveir vegna heilsu sinnar. Langstærsti hluti svarenda 65,9% eða 29 manns sögðust ekki 

eiga í erfiðleikum með að versla inn til heimilisins. 
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mynd 12: Áttu í erfiðleikum með að sjá um fjármál þín? 

 Í spurningu 4b er spurt um getu einstaklingsins til að sjá um eigin fjármál, eins og að 

fylgjast með útgjöldum og borga reikninga. Meirihluti þátttakenda eða 34, eða 77,3% hvorki 

þurfa né fá aðstoð við fjármálin. Einungis 10 manns, 22,7%, þurfa aðstoð og fá hana. Tveir 

þátttakendur, 4,5%,  sögðust ekki vera færir um að sjá um fjármálin vegna heilsu sinnar. 

Mynd 13: Áttu í erfiðleikum með að ganga um herbergið þitt? 

 Í spurningu 4c er spurt um getu þátttakenda til að athafna sig heima við þ.e.a.s. getu 

hans til að ganga um herbergið sitt eða íbúð, hvort sem viðkomandi notar hjálpartæki eður ei. 

Eins og mynd 13 sýnir, þá áttu einungis tveir þátttakendur eða 4,5%, í erfiðleikum með að 

ganga um íbúðina sína en fengu þó enga utanaðkomandi aðstoð. 
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Mynd 14: Áttu í erfiðleikum  með að vinna létt heimilisstörf? 

 Í spurningu 4d er könnuð geta þátttakanda til léttra  heimilisstarfa s.s. þvo upp og taka 

til. Einungis einn, 2,3%, sagði það erfitt og annar sagðist ekki gera slíka hluti en báðir fengu 

aðstoð. Það var þó einungis hjá öðrum sem það var vegna heilsunnar. Aðrir sáu sjálfir um létt 

heimilisstörf. 

Mynd 15: Áttu í erfiðleikum með að fara í baðkar eða sturtu? 

 Í spurningu 4e, sem er síðasta spurningin á VES-13 listanum, er spurt um hvort 

viðkomandi eigi í erfiðleikum með að fara í baðkar eða sturtu. Sjö þátttakendur, 15,9%, 

sögðust eiga í erfiðleikum með persónulegt hreinlæti en einungis sex, 13,6%,  fengu þó 

aðstoð. Aðrir sögðust ekki eiga í neinum erfiðleikum með böðun eða að fara í sturtu. 
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Þjónusta við aldraða 

 Í fylgiskjali II er gerð könnun á þjónustu sem aldraðir nýta sér. Í fyrstu spurningu er 

spurt um hvort þátttakendur hafi fengið heimahjúkrun síðastliðna 14 daga. 

 Það voru 34 eða 77,3% sem ekki fengu heimahjúkrun en 10 manns eða 22,7% sem 

fengu heimahjúkrun. Enginn þessara 34 þátttakenda sem ekki fengu heimahjúkrun töldu sig 

þurfa hanav. Sjá töflu 1. 

 Tveir fengu heimahjúkrun hálfsmánaðarlega, en þrír vikulega. Einnig voru tveir, sem 

fengu heimahjúkrun tvo daga í viku og eins fjóra daga í viku. Einungis einn fékk 

heimahjúkrun alla daga vikunnar. Að meðaltali voru þátttakendur að fá 0,125 klukkustundir á 

viku í heimahjúkrun. 

 Spurning tvö spyr um hvort þátttakendur fái heimilishjálp. Alls voru það 20 manns 

sem ekki fengu heimilishjálp og engin af þeim taldi sig þurfa hana. Tuttugu og fjórir 

þátttakendur fengu heimilishjálp. Meirihlutinn eða 20 manns fengu hana hálfsmánaðarlega en 

fjórir vikulega. Að meðaltali voru þátttakendur að fá 1,1 klukkustund í heimilishjálp, sjá töflu 

1, bls 47. 

 Spurning þrjú spyr hvort þátttakendur fái heimsendan mat. Einungis tveir fengu 

heimsendan mat, annar fimm daga vikunnar en hinn þrjá daga. 

 Í spurningu fjögur var spurt um hvort þátttakendur nýttu sér mötuneyti fyrir aldraða en 

einungis þrír nýttu sér þá þjónustu. 

 Spurning fimm spyr um hvort þátttakendur nýti sér félags- og tómstundastarf fyrir 

aldraða.  

Alls voru 30 eða 68% sem nýttu sér félags-  og/eða tómstundastarf fyrir aldraða en 

32% eða 14 sem ekki nýttu sér slíka þjónustu. 
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Einnig var spurt um hversu marga daga vikunnar þátttakendur nýttu sér félags- og 

tómstundastarf. Niðurstöður eru sýndar í mynd 16. 

Mynd 16 

 Alls voru níu manns eða 30% sem nýttu sér tómstundastarf einn dag í viku en sex 

manns eða 20% tvo daga í viku. Það voru svo fimm manns sem nýttu sér félags- og 

tómstundastarf þrjá daga í viku, eins var  með þátttakendur sem notuðu það fjóra og fimm 

daga í viku eða 16,3% 

 Í spurningu sex, í fylgiskjali II, er spurt um hvort þátttakendur hafi fengið einhverja 

umönnun eða aðstoð frá fjölskyldu, vinum eða ættingjum síðastliðna sjö daga.  

 Alls voru það 13 þátttakendur, eða 30%, sem fengu einhverja aðstoð eða umönnun frá 

ættingjum eða vinum en 31 sem enga aðstoð fékk eða 70%. Fimm fengu aðstoð frá ættingjum 

einn dag í viku en þrír sögðust fá aðstoð tvo daga í viku. Tveir sögðust fá aðstoð þrjá daga í 

viku en einn fékk aðstoð sex daga vikunnar og einnig líka einn sem fékk aðstoð sjö daga 

vikunnar. Sjö fá aðstoð í eina klukkustund í senn en sex fá aðstoð í tvær klukkustundir. 
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Stuðningur N=já % N=nei % Klst að 
meðaltali 
fyrir þá 
sem 
fengu 
þjónustu 

Klst að 
meðalt  
fyrir allt 
úrtakið 

Heimahjúkrun 10 22,7 34 77,3 0,55 0,125 
Heimilishjálp 24 55 20 45 2 1,1 
Heimsendur 
matur 

2 4,8 42 95,2

Óformlegur 
stuðningur 

13 30 31 70 1,5 0,43 

Dagvistun 3 6,8 41 93,2   
Öryggishnappur 28 63,6 16 36,4   
Félags- og 
tómstundastarf 

30 68 14 32   

Tafla 1 

 Í spurningu sjö er spurt um hvort þátttakendur séu með öryggishnapp og séu þeir ekki 

með hann, hvort þeir telji að slíkur hnappur myndi auka öryggi þeirra. Niðurstaða er sýnd á 

mynd 17. 

Mynd 17 

 Alls voru 28 þátttakendur með öryggishnapp eða 63.6% en 16 ekki með öryggishnapp 

eða 36,4%. Af þeim sem ekki eru með öryggishnapp töldu sjö, eða 43,8% að hann myndi 

auka öryggi sitt en níu, eða 56,2%, að hann myndi ekki auka öryggi þeirra. 

 Í spurningu átta er spurt hvort þátttakendur nýti sér dagvistun fyrir aldraða og þá 

hversu marga daga vikunnar. 



50 
 

Það var mikill meirihluti sem nýtti sér ekki dagvistun fyrir aldraða eða 41, 93,2%. Þeir 

þrír sem nýttu sér dagvistun fóru allir í hana fimm daga vikunnar. 

 Í spurningu níu var spurt um hvort þátttakendur fengju aðra þjónustu eða aðstoð. 

Einungis tveir sögðust nýta sér aðra þjónustu, annar sagðist fá frían leigubíl í kjörbúð einu 

sinni í viku en einn þátttakandi sagðist nýta sér strætisvagna samgöngur á hverjum degi. 

Stigagjöf 

Samkvæmt VES-13 spurningalistanum eru gefin mismörg stig eftir svörum. Spurning 

eitt spyr um aldur og eru aldursbilin í þremur valmöguleikum, ekkert stig er gefið fyrir fyrsta 

aldursbilið 65-74 ára, eitt stig er gefið fyrir aldursbilið 75-84 ára og þrjú stig fyrir 85 ára og 

eldri. Stigagjöf fyrir aldur sést á mynd 18. 

Mynd 18 
Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 75-84 ára og fengu því flestir eitt stig, eða 55%. 

Ekkert stig fengu 18% og þrjú stig fengu 27%. 

 Spurning tvö kannar hvernig þátttakendur meta almennt heilsu sína samanborið við 

fólk á sama aldri. Svarmöguleikarnir eru slök, þokkaleg, góð, mjög góð og frábær. Fyrstu tvö 

svörin gefa eitt stig en næstu þrjú svör gefa ekkert stig. Mynd 19 sýnir að flestir eða 50% 

töldu heilsu sína góða samanborið við aðra en 25% þokkalega. Mjög góða taldi 18%, 2% 

frábæra og 5% töldu heilsu sína slaka. Samanlagt voru það 30% sem fengu eitt stig fyrir þessa 

spurningu. 
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Mynd 19 

 Þriðja spurningin á listanum skoðar líkamlega færni einstaklingsins. Spurningin er í 

sex hlutum og fyrir hvern hlut eru fimm svarmöguleikar. Svarmöguleikarnir eru ekki erfitt, 

dálítið erfitt, allnokkuð erfitt, mjög erfitt og ræð ekki við þetta. Stig er gefið fyrir tvo síðustu 

valmöguleikana. Mest er þó hægt að fá tvö stig. 

Mynd 20 

 Eins og sést á mynd 20 þá var meirihlutinn með ekkert stig eða 52%. Eitt stig fengu 

18% og tvö stig fengu 30%. 

 Síðasta spurningin á VES-13 listanum er spurning fjögur. Spurningin kannar getu 

einstaklingsins til ADL. Spurningin er í fimm liðum. Fyrstu fjórir liðirnir kanna getu 

einstaklings til að framkvæma almennar athafnir daglegs lífs (IADL) eins og að sjá um 

fjármál, versla inn til heimilisins, athafna sig innan veggja heimilisins og vinna létt 
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heimilisstörf. Fimmti liðurinn kannar getu einstaklingsins til grunnathafna daglegs lífs (ADL), 

að fara í sturtu eða bað. Mynd 21 sýnir niðurstöðurnar. 

 

Mynd 21 

 Alls voru 43% eða 19 manns fengu fjögur stig fyrir þessa spurningu en 57% eða 25 

manns fengu ekkert stig. 

mynd 22 

 Mynd 22 sýnir niðurstöður á heildarstigafjölda þátttakenda. Færri en þrjú stig fengu 

45% eða 20 manns og eru því ekki í hættu á færniskerðingu og dauða innan tveggja ára en 24 

eða 55% þátttakenda eru hins vegar í slíkri hættu. 
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Mynd 23 

Aldur 
0

stig 
1

stig 
2

stig 
3

stig 
4

stig 
5

stig 
6

stig 
7

stig 
8

stig 
9

stig 
10 

stig 

 

65-74 ára 4 2 1 1 1

75-84 ára  10 1  1 1 4 5 1   

>85 ára 2 1 2 1 1 1 4

Tafla 2 

 Tafla 2 sýnir skiptingu á milli stiga og aldurs. Mynd 23 sýnir heildarskiptingu eftir 

stigafjölda. Alls 18 manns eða 40,9% fengu 0-2 stig, en 59,1% voru með fleiri en 3 stig og 

greindust því í áhættuhóp samkvæmt VES-13.  Þá fengu að 27,3% 3-6 stig og nokkuð stórt 

hlutfall eða 31,8% skoraði 7-10 stig. Fjórir einstaklingar voru með fullt hús stig eða 10 stig. 
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5. Kafli 

Niðurstöður og umræður 

 Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við 

niðurstöður íslenskra og erlendra rannsókna. Kaflanum verður skipt niður eftir innihaldi 

spurningalistans. 

Svörun  

 Úrtak rannsóknarinnar voru 60 einstaklingar, 73% svöruðu listanum eða 44 manns. 

Þeir sem svöruðu ekki spurningarlistanum voru 16 manns, 10 af þeim svöruðu ekki símanum 

og sex neituðu þátttöku, þar af einn vegna heyrnaskerðingar. 

 Þetta er svipuð svörun og var í sambærilegri rannsókn sem gerð var árið 2007 á 

Akranesi og í Kópavogi þar sem heildarsvörun var 74% (Bryndís Fjóla Jóhannsdóttir o.fl., 

2007). 

 Min o.fl. (2006) gerðu rannsókn á  þar sem VES-13 spurningalistinn var notaður, var 

heildarsvörunin hjá þeim 79% en hjá McGee o.fl., (2008) var svörunin 68%.  

Einkenni þáttakenda  

 Úrtakið í rannsókn okkar var tekið úr bæjarfélaginu á Akureyri. Sambærileg rannsókn 

var gerð árið 2007 í bæjarfélögunum Akranesi og Kópavogi og þótti rannsakendum áhugavert 

að vita hvort væri marktækur munur á milli þessara rannsókna.  

 Í rannsókninni okkar voru í flestir í aldurshópnum 75-84 ára, 24 manns eða 55%. Í 

yngsta aldurshópnum 65-74 ára, voru 8 manns eða 18% en í þeim elsta, 85 ára og eldri voru 

12 manns eða 27%. Í rannsókninni síðan 2007 var aldursdreifingin sambærileg og í okkar 

rannsókn. Í yngsta aldursflokknum voru 13,5%, í aldursflokknum 75-84 ára voru 59% en 

27,5% í elsta aldursflokknum (Bryndís Fjóla Jóhannsdóttir o.fl., 2007). 
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Mat á heilsufari 

 Í okkar rannsókn kom í ljós að flestir töldu heilsu sína góða eða 50% þátttakenda,  um 

18% mjög góða og 2,3% frábæra. Flestir komu úr aldurshópnum 75-84 ára eða 36,4% 

þátttakenda sem töldu heilsu sína góða. Alls fengu 13 manns eða 29,6% stig á VES-13  í mati 

á heilsufari með því að svara að heilsa sín væri slök eða þokkaleg. Flestir komu úr elsta 

aldurshópnum eða 15,9% þátttakenda.  

Rannsókn Bryndísar Fjólu Jóhannsdóttur o.fl. (2007), sýndi hinsvegar að yngsti 

aldurshópurinn, 65-74 ára var að koma best út, flestir úr þeim aldurshópi töldu heilsu sína 

góða eða mjög góða. Yfir heildina fékk meirihluti fólksins á Akranesi og Kópavogi stig 

samkvæmt VES-13 spurningalistanum, 14% töldu heilsu sína slaka og 48% töldu heilsu sína 

þokkalega.  

 Rannsakendum fannst áhugaverður hinn mikli munur á heilsufarsskoðunum 

þátttakenda á Akureyri, Akranesi og í Kópavogi. 29,6% þátttakenda á Akureyri töldu heilsu 

sína slaka eða þokkalega, á Akranesi 57% en í Kópavogi voru það 69% þátttakenda sem mátu 

heilsu sína þokkalega eða slaka. 

 Saliba o.fl. (2001) telja að mat á eigin heilsufari sé afar mikilvægur þáttur í áhættumati 

á heilsuskerðingu. Þau framkvæmdu langtímarannsókn sem sýndi fram á fylgni milli 

hnignunar á heilsufari, jafnvel dauða, og slöku áliti á eigin heilsu í fyrsta skipti þegar VES-13 

var lagður fyrir. 

 Þegar búseta og heilsufar er borið saman kemur í ljós að 25% þátttakenda í Kópavogi 

töldu heilsu sína slaka en 5% á Akranesi (Bryndís Fjólu Jóhannsdóttir o.fl. (2007), á Akureyri 

eru það 4,6% sem telja heilsu sína slaka sem er svipað og á Akranesi. Áhugavert er að sjá að 

eldri borgarar á Akranesi og Akureyri telja heilsu sína betri heldur en þátttakendur á stór 

höfuðborgarsvæðinu. 
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Líkamlegur styrkur og hreyfigeta 

 Einn aðalþátturinn sem hefur forspárgildi á lifun aldraðra einstaklinga er hreyfigeta og 

líkamleg færni. Ein algengasta ástæðan fyrir því lífsgæðatapi sem leiðir aldraða til dauða eru 

föll í heimahúsum vegna slakrar hreyfigetu eða máttminnkunar (Pálmi V. Jónsson, 2005).

 Spurning þrjú á VES-13 spurningalistanum, er í sex undirliðum og kannar líkamlegan 

styrk og hreyfigetu þátttakenda. Í ljós kom að fæstum fannst erfitt að halda á eða lyfta 

þungum hlutum og einungis 4,5% réðu ekki við það. Að teygja sig eða lyfta handleggjum í 

meira en í axlarhæð fannst 2,3% mjög erfitt en enginn tjáði sig um að ráða ekki við það. 

Mikill meirihluti eða 68,2% töldu það alls ekkert erfitt. Það sem flestir áttu í erfiðleikum með 

var að sinna erfiðum heimilisstörfum s.s. að skúra gólf eða þvo glugga en 29,6% sögðust ekki 

ráða við það en 43,1% sögðust ekki  eiga í neinum erfiðleikum með það.   

 Flestar þessar niðurstöður eru sambærilegar rannsókn Bryndísar Fjólu Jóhannsdóttur 

o.fl. (2007) þar sem 70% töldu sig ekki eiga í neinum erfiðleikum með að teygja handleggi í 

axlarhæð en 43% sögðust ekki ráða við heimilisstörf eins og að skúra gólf og þvo glugga, sem 

er þó heldur meira heldur en á Akureyri. 

 Min o.fl (2006) segja að heildarsvörun og stigagjöf skipti meira máli heldur en 

einstakir undirþættir. Við eftirfylgni á rannsókn þeirra 18 mánuðum eftir að hún fór fram kom 

í ljós að 26% þátttakenda hafði hnignað talsvert varðandi líkamlega færni og hreyfigetu. 

Geta til ADL 

 Í fjórðu spurningu VES-13 er könnuð geta þátttakenda til athafna daglegs lífs.  Í 

spurningunni eru fimm undirþættir (a-e)sem tengjast ákveðnum athöfnum og þegar stig hafa 

verið lögð saman bendir útkoman á heildargetu einstaklingsins til að annast þessa hluti 

sjálfstætt. Fyrstu fjórir þættirnir (a-d) mæla getu til almennra athafna daglegs lífs en liður e 

mælir getu til böðunar sem er grunnathöfn daglegs lífs. 
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Hlíf Guðmundsdóttir o.fl. (2004) segja að skert geta við athafnir daglegs lífs, t.d. að 

sjá um innkaup, sinna léttum heimilisstörfum og að sjá um persónulegt hreinlæti gefi hvað 

mest forspárgildi fyrir þá hnignun er leiðir til stofnanavistunar. 

 Meirihluti þátttakenda í okkar voru alveg sjálfbjarga við þær athafnir daglegs lífs sem 

spurt var um í rannsókn okkar. Einungis 15,9% áttu í erfiðleikum með að fara í sturtu eða bað 

en 13,6% fengu aðstoð við það. Það sýnir okkur að ekki voru allir að fá heimahjúkrun sem 

þurftu á henni að halda. Aftur á móti var einungis 2,3% sem ekki réðu við létt heimilisstörf en 

fengu jafnframt aðstoð við það.  

 Niðurstöður rannsóknar Pálma V. Jónssonar o.fl., (2003) sýndu að 53% þátttakenda 

áttu í erfiðleikum með böðun á meðan að 41,4% þátttakenda í rannsókn Hlífar 

Guðmundsdóttur o.fl. (2004) voru ósjálfbjarga með þennan hluta ADL. Þetta er heldur hærra 

hlutfall heldur en bæði í okkar rannsókn (15,9%) og sambærilegri rannsókn frá  2007 en þær 

niðurstöður sýndu að 11% áttu í erfiðleikum með böðun (Bryndís Fjóla o.fl., 2007). Úrtakið  í  

rannsókn Pálma V. Jónssonar o.fl., (2003) einskorðaðist við aldraða sem fengu heimahjúkrun  

og þátttakendur í rannsókn Hlífar Guðmundsdóttur o.fl., (2004) voru allir 90 ára og eldri. Því 

er eðlileg skýring á því að þátttakendur í þessum tveim rannsóknum væru með skertari getu til 

böðunar en þátttakendur í okkar rannsókn sem voru bæði yngri, bjuggu sjálfstætt og ekki var 

ákveðið hvort þeir þáðu heimahjúkrun fyrirfram. 

Þjónusta við aldraða 

 Spurt var um hvaða formlegu og óformlegu þjónustu þátttakendur fengu. Niðurstöður 

okkar sýna að meira en helmingur eða 55% fengu heimilishjálp en að meðaltali fengu 

þátttakendur rúmlega eina klukkustund á viku.  Mun minni hluti eða 22,7% fengu 

heimahjúkrun en að einungis 0,1 klukkustund meðaltali á viku var veitt á einstakling. Þetta er 

minna heldur en í rannsókn Hlífar Guðmundsdóttur o.fl. (2004) en samkvæmt henni fengu 

40,8% þátttakenda heimahjúkrun í hálfa klukkustund að meðaltali á viku . Í rannsókn Pálma 
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V. Jónssonar o.fl., (2003) kom hins vegar í ljós að á vikutímabili var 1,75 klukkustund á viku 

veitt í heimahjúkrun. Rannsókn Bryndísar Fjólu Jóhannsdóttur o.fl., (2007) kannaði ekki 

þjónustu við þátttakendur og getum við því ekki  borið okkur saman við önnur bæjarfélög.  

 Þegar spurt var um óformlegan stuðning í formi aðstoðar eða umönnunar frá ættingjum 

eða vinum kom í ljós að 13 manns eða 30% fengu óformlegan stuðning að einhverju tagi en 

þátttakendur fengu að meðaltali tæpa hálfa klukkustund á viku. Það er mun minna heldur en 

niðurstöður Hlífar Guðmundsdóttur o.fl., (2004) sýna, en samkvæmt þeim fengu 73,8%  

óformlegan stuðning eða 15,2 klukkustundir á viku en þessi stuðningur frá aðstandendum var 

talin forsenda þess að hinir háöldruðu einstaklingar sem rannsóknin tók til gátu búið heima.  

 Þegar spurt var um heimilishjálp fengu þátttakendur í okkar rannsókn 1.1 klukkustund 

að meðaltali á viku  Þetta er nokkuð sambærilegt við rannsókn Hlífar Guðmundsdóttur o.fl., 

(2004) en þar fengu þátttakendur 1,9 klukkustund á viku en í rannsókn Pálma V. Jónssonar 

o.fl., (2003) kom hins vegar í ljós að á vikutímabili var  4,75 klukkustund veitt í heimilishjálp. 

Stigagjöf og hætta á skerðingu 

 Skori einstaklingur þrjú eða fleiri stig á VES-13 spurningalistanum, telst hann í 4,2 

sinnum meiri hættu á heilsu- og færniskerðingu eða dauða innan tveggja ára miðað við 

einstaklinga sem fá færri en þrjú stig (Saliba o.fl., 2001). 

 Niðurstöður okkar sýna að 59,1% þátttakanda eru með þrjú stig eða fleiri af tíu 

mögulegum og eru því í 4,2 sinnum aukinni hættu á heilsu-, og færniskerðingu eða dauða 

innan tveggja ára samkvæmt VES-13. Rannsakendum þótti þetta háa hlutfall athyglivert því 

bæði virtist okkur viðmælendur okkar bera sig vel  á meðan á símtalinu stóð og einnig er þetta 

þó nokkuð hærra hlutfall heldur en kom fram í rannsóknum Saliba o.fl. (2001) og McGee o.fl. 

(2008) en þar var hlutfall þeirra sem fengu 3 stig eða fleiri einungis 32 %. Hins vegar voru 

þátttakendur í báðum þessum rannsóknum yngri og bjuggu sjálfstætt út í þjóðfélaginu og 

skýrir það þennan mun að einhverju leiti.  
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Í rannsókn Bryndísar Fjólu Jóhannsdóttur  o.fl. (2007) voru 65% þátttakenda í áhættu, 

en munur var talsverður á milli bæjarfélaga eða 57% á Akranesi en 75% í Kópavogi og eru 

það sambærilegar niðurstöður við okkar hóp en aldur þátttakenda í þessari rannsókn og okkar 

var sambærilegur þá voru báðar rannsóknirnar íslenskar.  Sá munur að þátttakendur í okkar 

rannsókn bjuggu í íbúðum fyrir aldraða miðað við að í ofangreindri rannsókn bjuggu 

einstaklingarnir í þjónustu íbúðum fyrir aldraða virtist ekki skipta máli   

 Alls voru fjórir einstaklingar sem fengu tíu stig á VES-13 listanum. Þetta finnst 

rannsakendum erfið vitneskja þar sem ekki er hægt að grípa inn í, þar sem ekki er hægt að 

rekja niðurstöður til einstaklinganna. Þetta setur þessa einstaklinga í 60% meiri hættu á heilsu- 

og færniskerðingu og dauða innan 8-14 mánuða samkvæmt  Min o.fl., (2006). 

Samantekt  

 Niðurstöðum ber saman við niðurstöður erlendra rannsókna á VES-13 

spurningalistanum. Hreyfigeta og líkamleg færni er meginþátturinn þegar meta á forspárgildi 

á lifun aldraðra einstaklinga. Meira en helmingur þátttakenda eru í hættu á færniskerðingu og 

dauða innan tveggja ára þrátt fyrir að meirihlutinn væri sjálfbjarga með flesta hluta daglegs 

lífs. Meirihluti þátttakenda mátu heilsu sína góða og er það hærra hlutfall heldur en var í 

sambærilegri rannsókn sem gerð var 2007.  

 Niðurstöður í þjónustu voru nokkuð sambærilegar við aðra rannsókn nema þegar kom 

að óformlegum stuðningi við eldri borgara. 
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6. kafli 

Notagildi og framtíðarrannsóknir 

 Í þessum kafla verður fjallað um notagildi rannsóknarinnar og framtíðarrannsóknir 

fyrir hjúkrun, hjúkrunarstjórnun og hjúkrunarmenntun. Einnig verður fjallað um þá þætti sem 

rannsakendur telja að takmarki rannsóknina og í lokin verða tillögur settar fram um 

framtíðarrannsóknir. 

 Notagildi rannsóknarinnar 

 Rannsakendur telja að VES-13 spurningarlistinn hafi mikið notagildi á Íslandi. 

Ástæðan er að mati rannsakenda hversu auðvelt er að nota spurningalistann, hversu stuttan 

tíma það tekur að leggja hann fyrir, eða að meðaltali fimm mínútur í gegnum símann. Fljótlegt 

er að reikna út stigafjölda eftir að hann hefur verið lagður fyrir einstaklinginn og þar af 

leiðandi er strax hægt að bregðast við með viðeigandi íhlutun eftir því sem við á. 

 Notagildi fyrir hjúkrun 

 Rannsakendur telja að til að auka lífsgæði aldraðra sem búa út í þjóðfélaginu sé 

mikilvægt að greina fyrr en nú er gert skerðingu á heilsufari og færni en VES-13 auðveldar 

verulega slíka greiningu. Rannsakendur telja einnig að spurningarlistinn hafi mikið notagildi 

fyrir hjúkrunarfræðinga og annað fagfólk sem annast aldraða en með því að nýta listann getur 

fagfólk betri fengið yfirsýn yfir heilsu og getu skjólstæðinga sinna á auðveldan hátt.  

Rannsakendur sjá til dæmis fyrir sér að  hjúkrunarfræðingar sem fara í heilsueflandi 

heimsóknir eða starfa í heimahjúkrun á Akureyri nýti spurningalistann sem staðlað mælitæki 

og leggi hann fyrir í  fyrstu heimsókn og fái þannig strax góða mynd af heilsu og færni 

skjólstæðingsins. Skori einstaklingurinn þrjú stig eða meira gæti hjúkrunarfræðingurinn 

brugðist við með ítarlegra mati eins og RAI eða öðrum matstækjum s.s. verkjamati og 

byltumati eða eftir því hvað við á. Í framhaldinu væri síðan hægt að sækja um þá þjónustu 

sem þörf er á. Með þessum hætti sjá rannsakendur fyrir sér að þjónusta við aldraða verði 
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skilvirkari. Einnig telja rannsakendur að hinir öldruðu upplifi aukna öryggistilfinningu og 

velvilja fyrir sér sem öldruðum einstaklingi. þegar þeim er boðið upp á fljótlegt heilsufarsmat 

sem getur orðið til að auka lífsgæði þeirra. Samkvæmt lögum á að gera allt sem hægt er til að 

stuðla að því að hinn aldraði geti búið sem lengst á eigin heimili. Því er það á okkar ábyrgð 

sem menntað heilbrigðisstarfsfólk að auðvelda aðgengi að þjónustunni sem hinn aldraði á rétt 

á. Einnig sjá rannsakendur fyrir sér að hægt sé að leggja spurningalistann fyrir aldraða 

einstaklinga sem liggja á legudeildum sjúkrahúsa áður en að útskrift kemur. Þannig er hægt að 

bregðast við í tima með því að sækja um þá þjónustu sem þörf er á fyrir hinn aldraða. Þeir 

einstaklingar sem fá heimahjúkrun, fá ekki heilsueflandi heimsóknir og þá er mikilvægt að 

þær sem starfa í heimahjúkrun geti lagt VES- spurningalistann fyrir hinn aldraða sem gefur þá 

hjúkrunarfræðingnum aukna yfirsýn yfir heilsufarsástand hans.  

 Notagildi fyrir hjúkrunarstjórnun 

 Þegar á heildina er litið er ódýrara fyrir þjóðfélagið að fólk búi heima heldur en á 

stofununum þrátt fyrir  að þeir njóti heimahjúkrunar og heimaþjónustu. Því hlýtur það að vera 

hagsmunamál bæði fyrir þjóðfélagið í heild og fyrir hinn aldraða að geta búið sem lengst á 

eigin heimili við sem best lífsgæði. Þess vegna er mikilvægt að hjúkrunarstjórnendur séu vel 

að sér í málefnum aldraðra og kynni sér vel hagkvæm matstæki sem sannað hafa gildi sitt eins 

og til dæmis VES-13.  

 Notagildi fyrir hjúkrunarmenntun 

 Að mati rannsakenda telja þeir að það sé mikilvægt í hjúkrunarnáminu að 

hjúkrunarfræðinemum séu kynnt hin ýmsu mats og skimunartæki sem í boði eru og sem hafa 

sýnt fram á réttmæti og áreiðanleika. Með því aukast líkurnar á að slík tæki séu notuð eftir að 

námi líkur. Eins og í þessari rannsóknarvinnu geta þau nýst til þess að bera saman hópa og 

kanna hvernig heilsufarsástandið er í raun, í okkar tilfelli heilsa og færni aldraðra einstaklinga 

sem búa á eigin vegum í eigin húsnæði. Með rannsóknarvinnu er auðveldara að kortleggja 
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ástandið eins og í framhaldi af því að bregðast við með viðeigandi hætti. Með því að kynna 

skimunartæki fyrir hjúkrunarfræðinemum verður hjúkrunin skilvirkari, betri heildaryfirsýn 

næst og öryggi sjúklinga eykst þar sem betur er fylgst með þeim og minni líkur eru  á að 

mikilvæg atriði gleymist. Það sem ungur nemur, gamall temur. 

 Takmarkanir rannsóknarinnar 

 Það er skoðun rannsakenda að rannsóknin hafi nokkrar takmarkanir. VES-13 listinn er 

þannig uppbyggður að upptalning á svarmöguleikum sbr. spurningu 3 í fylgiskjali I er 

eftirfarandi: Hversu erfið finnst þér- svona almennt- eftirfarandi líkamlega áreynsla sem 

tengist því að bogra, að hnipra sig saman eða að krjúpa? Svarmöguleikarnir eru: ekki erfið, 

dálítið erfið, allnokkuð erfið, mjög erfið og ræð ekki við þetta. Ítrekað kom það fyrir þegar 

spurningin var lögð fyrir, þá voru þátttakendur farnir að svara áður en rannsakendur náðu að 

ljúka við spurninguna. Með þessu er mögulegt að einhver svör hafi ekki verið eins áreiðanleg 

sem skyldi  þar sem síðustu svarmöguleikarnir gefa stigin. Rannsakandur telja að koma hefði 

mátt í veg fyrir þetta, ef spurningalistinn hefði verið sendur fyrirfram og þátttakendur hefðu 

getað skoðað hann í ró og næði áður en hringt var. Einnig má líta á það sem takmörkun 

rannsóknarinnar að þetta er í fyrsta sinn sem rannsakendur hringja út símakönnun og hafa því 

ekki þjálfun við símakannanir. Rannsakendur líta svo á að það sé takmörkun rannsóknarinnar 

að listinn hafi einungis verið notaður einu sinni áður á Íslandi og því hefur ekki verið hægt að 

gera greiningu á  réttmæti né áreiðanleika hans í íslenskri  þýðingu.  

Framtíðarrannsóknir 

 Í þessari rannsókn er spurningalistinn VES-13 notaður á Íslandi í annað sinn. Hann var 

notaður fyrst árið 2007 þar sem verið var að rannsaka heilsu og færni aldraðra einstaklinga 

sem búa sjálfstætt í þjónustuíbúðum, í Kópavogi og á Akranesi. Spurningalistinn er 

margprófaður erlendis frá þar sem búið er að sanna áreiðanleika og réttmæti hans. Þar sem 

listinn er þýddur, þá er nauðsynlegt að gera fleiri rannsóknir til að auka réttmæti og 
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áreiðanleika hans hér á Íslandi. Einnig telja rannsakendur að það sé áhugavert í framtíðinni að 

gera fleiri rannsóknir í fleiri bæjarfélögum svo hægt sé að bera saman niðurstöður á milli 

landshluta, í þeim tilgangi að kanna hvort einhver munur sé þar á, hver munurinn sé og í 

framhaldi hægt að velta fyrir sér afhverju munurinn stafi. Á Akureyri, þar sem þessi rannsókn 

fer fram, eru í boði heilsueflandi heimsóknir og því áhugavert að vita hvort slíkar heimsóknir 

skili betri niðurstöðu heldur en í öðrum bæjarfélögum þar sem ekki er boðið upp á slíkar 

heimsóknir. 

 Lokaorð 

 Eftir að hafa unnið með spurningalistann VES-13  og upplifað hversu auðveldur, 

fljótlegur og áreiðanlegur hann er, sjá rannsakendur fyrir sér að hægt sé að nota hann sem 

grófskimunartæki, þegar greina á aldraða einstaklinga sem eru í áhættu fyrir heilsu- 

færniskerðingu eða dauða innan tveggja ára. Fái einstaklingur þrjú stig eða fleiri samkvæmt 

VES-13 væri hægt að greina þá einstaklinga enn frekar með nánari matstækjum eins og RAI 

mælitæki fyrir heimahjúkrun, þunglyndismatstæki, verkjamælitæki o.s. frv. eftir því sem við 

á. Rannsakendur telja að með þessu sé hægt að spara bæði tíma og fjármuni  þar sem RAI 

matstæki fyrir heimahjúkrun er bæði ítarlegt og langt og tekur þar af leiðandi langan tíma til 

að leggja fyrir einstaklingana sem flokkast ekki endilega í neina áhættu. Hugmyndir 

rannsakenda eru að þeir aðilar sem fara í heilsueflandi heimsóknir eða þeir sem sinna 

heimahjúkrun leggi hann markvisst fyrir þá einstaklinga sem eru 67 ára og eldri. Með þessu 

fyrirkomulagi væri stigið stórt skref í forvörnum þegar tryggja á aukin lífsgæði meðal 

aldraðra.  
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Fylgiskjal I 
VES-13 

1. Aldur     65-74 ára  75-84 ára* 85 ára og eldri*
Skor: 
1 stig fyrir 75 – 84 ára                                                        
3 stig fyrir 85 ára og eldri 

2. Samanborið við fólk á þínum aldri, telurðu að heilsa þín sé almennt..... 
 slök*              (1 stig) 
 Þokkaleg*  (1 stig) 
 Góð  

Mjög góð 
Frábær             

Skor: 1 stig fyrir “slök” eða “þokkaleg”. 

3. Hve erfið finnst þér – svona almennt – eftirfarandi líkamlega áreynsla sem tengist því? 
 

Ekki 
erfið     

Dálítið 
erfið     

Allnokkuð 
erfið      

Mjög 
erfið*   

Ræð ekki 
við þetta* 

a. að bogra, að hnipra 
sig saman eða að 
krjúpa?
b. að lyfta eða að 
halda á hlutum sem 
eru allt að 5 kílóum 
að þyngd?
c. að teygja sig eða að 
lyfta handleggjum í 
meira en axlarhæð?
d. að skrifa, eða fara 
höndum um eða 
halda á litlum 
hlutum?
e.  að ganga um 
hálfan kílómetra? 

f.  að sinna erfiðum 
heimilisstörfum eins 
og því að skúra gólf 
eða þvo glugga?
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Skor: 1 stig fyrir hvert * svar í spurningum 3a til og með f. – Mest er hægt að fá 2 stig. 

4. Áttu í einhverjum erfiðleikum með eftirfarandi vegna heilsu þinnar eða líkamlegs 
ástands? 
 
a. ... Að kaupa inn til heimilisins (til dæmis snyrtivörur eð lyf)? 
 Já              → Er einhver sem hjálpar þér við innkaup?  já*    Nei 
 Nei 
  ÉG GERI SLÍKT EKKI → Er það vegna heilsu þinnar?      já*     Nei 

b. ... Að sjá um fjármál þín? (Til dæmis að fylgjast með útgjöldum eða greiða reikninga?) 
 Já              Er einhver sem hjálpar þér að sjá um fjármálin?  já*    Nei 
  Nei 
  ÉG GERI SLÍKT EKKI -> Er það svo vegna heilsu þinnar?  já*    Nei 

c. ... Að ganga um herbergið þitt? ÞAÐ ER Í LAGI AÐ NOTA STAF EÐA GÖNGUGRIND. 
 
 Já             Færðu aðstoð við að ganga?                                      já*    Nei 
  Nei 
  ÉG GERI SLÍKT EKKI -> Er það svo vegna heilsu þinnar?  já*    Nei 

d. ... Að vinna létt heimilisstörf? (Til dæmis að þvo upp, taka til eða við létt þrif?) 
 
 Já          Er einhver sem hjálpar þér við létt heimilisstörf?  já*    Nei 
  Nei 
  ÉG GERI SLÍKT EKKI -> Er það svo vegna heilsu þinnar?  já*    Nei 

e. ... Að fara í baðkar eða sturtu? 
 Já -> Er einhver sem hjálpar þér við að fara í baðkar eða sturtu? já*  Nei 
  Nei 
  ÉG GERI SLÍKT EKKI -> Er það svo vegna heilsu þinnar?  já*    Nei 
 

Skor: 4 stig fyrir eitt eða fleiri  * svar/svör í spurningum 4a til og með 4e. 
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Fylgiskjal II 

Könnun á þjónustu við aldraða   
 
1. Hefur þú fengið heimahjúkrun síðastliðna 14 daga? 
  Já → Hve marga daga? _____ →Hve margar klst í senn?____ 
 Nei  →Telur þú þig þurfa heimahjúkrun?_____ 

2. Hefur þú fengið heimilishjálp síðastliðna 14 daga? 
 
 Já → Hve marga daga _____ →Hve margar klst í senn____ 
 Nei  → Telur þú þig þurfa heimilishjálp?_____ 

3. Færð þú heimsendan mat ? 
 Já → Hve marga daga vikunnar ?______       
 Nei   
 
4. Nýtir þú þér mötuneyti fyrir aldraða ? 
 Já → Hve marga daga vikunnar ?______       
 Nei   
 
5. Tekur þú þátt í félagsstarfi – og tómstundastarfi fyrir aldraðra? 
 Já → Hve oft í mánuði ______ Ef við á → Hve marga daga vikunnar ?______       
 Nei   
 
6. Hefur þú umönnun eða aðstoð fá fjölskyldu, vinum eða ættingjum síðastliðna 7 daga?  
 Já → Hve marga daga _____  →Hve margar klst í senn____ 
 Nei   
 
7. Ert þú með öryggishnapp? 
 Já     
 Nei  →Telur þú að slíkur hnappur myndi auka öryggi þitt?  Já   Nei     
 
8. Nýtur þú þér dagvistun fyrir aldraða ? 
 Já  → Hve marga daga vikunnar ?______       
 Nei  →Telur þú að slíkur hnappur myndi auka öryggi þitt  
 
9. Færð þú aðra þjónustu eða aðstoð? 
  Já → Hvaða þjónustu  ________________ Ef við á → Hve oft í mánuði ?_______     
 Nei 
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Fylgiskjal III  

 

Könnun á heilsu og færni aldraða sem búa í íbúðum fyrir aldraða  á  
 Akureyri og þeirri þjónustu sem þeir njóta. 

Kæri viðtakandi! 
 

Ég, undirrituð, Kristín Þórarinsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri fer þess á leit 

við þig að þú takir þátt í  rannsókn sem ég er ábyrgðarmaður fyrir. Rannsakendur eru 

nemendur mínir en rannsóknin er hluti af lokaverkefni þeirra til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði 

við Háskólann á Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um heilsu, færni 

aldraðra sem búa í íbúðum fyrir aldraða á Akureyri og  þeirri þjónustu sem þeir njóta.  

Kynningarbréf þessa verður sent  til 60 einstaklinga sem búa í íbúðum fyrir aldraða við 

Víðilund og Lindarsíðu. Verða þessir einstaklingar valdir af handahófi.  

Þátttaka þín í þessari rannsókn er mér og rannsakendum mikils virði og yrðum við mjög 

þakklátar ef þú gæfir þér um það bil 10 mínútur að svara stuttum spurningalista um í gegn um 

síma. Við munum hringja í þig  (vikudagur, dagsetning og tímasetning gefin upp ). Ef engin er 

við þegar rannsakendur hringja munum við prófa að hringja aftur á sama tíma dagana (gefa 

upp dagsetningar). Þér er að sjálfsögðu ekki skylt að taka þátt og getur þú neitað þátttöku 

þegar við hringt er í þig, einnig getur þú neitað að svara einstökum spurningum kjósir þú það. 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og það verður á engan hátt hægt að rekja svörin til 

þín persónulega. Því teljum við það enga áhætta fyrir þig að taka þátt í þessari rannsókn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í málstofu sem haldin verður við Háskólann á 

Akureyri í maí 2008.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða athugasemdir varðandi könnunina skalt þú hafa 

samband við rannsakendur eða ábyrgðarmann en símanúmer okkar eru skráð hér fyrir neðan. 

Ef þú hefur spurnigar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn, eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugarvegi 103, 105 Reykjavík. Sími: 

551-7100, fax: 551-1444. 

 
Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

.
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Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími: 

551-7100, fax: 551-1444.  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna  

Rannsakendur:                                                                           Ábyrgðarmaður:

Lena Margrét Kristjánsdóttir                                                        Kristín Þórarinsdóttir 

Kolbrún Sverrisdóttir                                                                   Sími: 8635757 

Sigfríður Ragna Bragadóttir                                                         Netfang: kristin@unak.is
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Umsókn til Vísindasiðanefndar 
 

1. HEITI RANNSÓKNAR.  Beðið er um fullt heiti rannsóknar, íslenskt eða erlent eftir atvikum. 

Könnun á heilsu og færni aldraða sem búa í íbúðum fyrir aldraða  á Akureyri og þeirri þjónustu sem þeir njóta.    

2. TILGANGUR RANNSÓKNAR OG LÝSING Í HNOTSKURN Á ÍSLENSKU. Útdráttur  úr rannsókninni,  þar 
sem fram koma m.a. upplýsingar um markmið, þátttakendur, framkvæmd, vísindalegt gildi og vísindalegan 
ávinning.  Útdrátturinn skal vera 300 orð hið mesta, á íslensku og er m.a. ætlaður til birtingar á vefsíðu VSN  eftir 
að umsóknin hefur hlotið endanlegt samþykki.

Markmið með þessari rannsókn er  að kanna færni og heilsu aldraða einstaklinga sem búa sjálfstætt í íbúðum fyrir aldraða 
á Akureyri við Víðilund og Lindarsíðu á Akureyri og þeirri þjónustu sem þeir njóta.  Í því felst að greina þá einstaklinga 
sem eru í áhættuhóp varðandi þverrandi færni og lífslíkur með VES-13 (The Vulnerable elders survey) 
spurningalistanum/skimunartækinu.   

Þátttakendur eða úrtakið í rannsókninni verða 60 einstaklingar sem búa í fjölbýlishúsum fyrir aldraða í Víðilundi 
og Lindarsíðu á Akureyri.  Rannsóknin verður framkvæmd með þeim hætti að hringt verður til þeirra einstaklinga sem 
lenda í úrtakinu  og þeir beðnir að svara spurningum samkvæmt VES-13 (The Vulnerable elders survey) ( sjá fylgiskjal 1) 
spurningalistanum og einnig könnun um þá þjónustu sem þeir njóta (sjá fylgiskjal II). 

Kynningarbréfi verður sent til 60 einstaklinga sem búa í fjölbýlishúsum fyrir  aldraða við Víðilund og 
Lindarsíðu.  Þessir einstaklingar verða valdir með tilviljanakenndum hætti. Í bréfinu kemur fram tilgangur 
rannsóknarinnar og að fullum trúnaði og nafnleynd sé heitið taki viðkomandi þátt í könnuninni. Viðkomandi verður tjáð 
að hann/hún hafi lent í úrtaki og megi búast við símtali frá athugendum. Tímarammi verður gefinn fyrir símtalið (hvenær 
verður hringt og hversu lengi má búast við að símtalið verði). 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu varpa ljósi á heilsu og færni einstaklinga sem búa í íbúðum fyrir aldraða við 
Víðilund og Lindarsíðu á Akureyri og jafnframt leiða í ljós hlutfall þeirra einstakinga sem eru áhættuhóp varðandi 
þverrandi lífslíkur og færni. Einnig mun hún sýna fram á þá þjónustu sem þessir einstaklingar fá.  Vonast er til að 
rannsóknin auðveldi fagfólki í öldrunarþjónustu á Akureyri  til að gera viðeigandi ráðstafanir til að viðhalda færni og 
heilsu þeirra sem eru í áhættuhóp varðandi þverrandi lífslíkur og færni. 

3. ÁBYRGÐARMAÐUR RANNSÓKNAR. Rannsakendur skulu tilnefna einn ábyrgðarmann úr sínum hópi sem 
annast samskipti við Vísindasiðanefnd og sem ber jafnframt faglega ábyrgð á framkvæmd rannsóknarinnar. 

Nafn: Kristín Þórarinsdóttir Kennitala:280960-3229 Staða: Lektor HA 

Vinnustaður:Háskólinn á Akureyri   V-Sími:460-8457 Fax: 

Deild: Heilbrigðisdeild   H-Sími: 461-5057 

Nr. umsóknar: Móttekin: Afgreidd: 
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Heimilisfang vinnustaðar:   GSM:863-5757 
Sólborg við Norðurslóð,  
600 Akureyri     
Netfang:kristin@unak.is 

4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en 
ábyrgðarmanns. 

Nafn: Lena Margrét Kristjánsdóttir Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri 
Staða: 4.árs nemi 

GSM: 469-4752, 869-5554 

Nafn: Kolbrún Sverrisdóttir Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri Staða: 4.árs 
nemi 

GSM:848-4879 

Nafn: Sigfríður Ragna Bragadóttir Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri Staða: 
4.árs nemi 

GSM:461-4260, 849-5170 

5. AÐRIR SAMSTARFSAÐILAR (þ.m.t. fjármögnunar- og styrktaraðilar). Hér skal t.d. greina frá þeim 
stofnunum og fyrirtækjum, innlendum eða erlendum, sem að rannsókninni koma hafi slíkar upplýsingar ekki 
þegar komið fram í liðum 2 og 3.  

Stofnun/fyrirtæki: Heimilisfang: 

Á ekki við. 

6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. Hér skal greina frá því hvaða aðilar hafa umsjón með 
einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar 
vegna rannsóknarinnar þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við 
rannsakendur.  

 

Lena Margrét Kristjánsdóttir, Kolbrún Sverrisdóttir og Sigfríður Ragna Bragadóttir, munu í samstarfi og undir leiðsögn 
Kristínar Þórarinsdóttur, skipuleggja, framkvæma og túlka niðurstöður þessarar rannsóknar. 

7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið. 

Úrtakið eru 60 manns sem búa í íbúðum fyrir aldraða við Víðilund og Lindarsíðu á Akureyri og verður hringt til þeirra og 
spurningalistinn VES-13 lagður fyrir ásamt stuttri könnun um þjónustu til aldraðra.  

Um tilviljunarúrtak úr þýði er að  að ræða, þar sem 60 íbúar munu lenda í úrtaki af alls þeim 148 íbúum sem búa í 
íbúðunum við Víðilund (62 íbúar búa þar) og Lindarsíðu (86 íbúar búa þar). Kynningarbréf verður sent til þeirra íbúa sem 
lenda í úrtakinu og verður hringt í þá eftir um það bil 5 daga eftir að þeir fá kynningarbréfið.  Úrtakið verður valið 
tilviljunarkennt úr þjóðskrá og verða símanúmer fengin úr símaskrá. 
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8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgreinið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni verður 
helst fólgin. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst fagfólki er starfar í öldrunarþjónustu á Akureyri til að sjá hve stórt hlutfall íbúanna 
er í áhættuhóp varðandi þverrandi færni og lífslíkur og þurfa á frekari aðstoð að halda, en hafa ekki sjálfir borið sig eftir 
því. 

Fagfólk í öldrunarþjónustunni á Akureyri gæti í framhaldi af rannsókninni lagt VES-13 spurningarlistann fyrir aldraða á 
svæðinu ásamt þjónustukönnunnini, til að meta heilsu þeirra og færni og greint þá sem þurfa á aukinni þjónustu að halda 
til að viðhalda heilsu sinni og færni.  

Áhættan við rannsóknina er engin eða hverfandi fyrir þáttakendur þar sem um fulla nafnleynd íbúa er að ræða. 

9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts samþykkis þátttakenda verður aflað, þ.m.t. 
hvaða aðili muni leita til þeirra eftir slíku samþykki. Athugið að ef afla á upplýsinga eða sýna frá börnum þarf 
samþykki frá foreldri eða forráðamanni. Afrit af upplýsingum og samþykkisblöðum skulu fylgja umsókninni. 

Kynningarbréf verður sent til 60 þáttakenda þar sem meðal annars koma fram upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og 
hvernig henni verður háttað (sjá fylgiskjal III- Kynningarbréf). Þar kemur fram að hringt verði í þátttakendur innan við 5 
daga frá móttöku bréfsins og þeir geti neitað þátttöku.  Vilji einstaklingarnir ekki taka þátt eru þeir beðnir að hringja í 
ábyrgðarmann rannsóknarinnar, Kristínu Þórarinsdóttur, og afþakka þátttöku. Þegar rannsakendur hringja í þátttakendur 
eru þeir  spurðir hvort hann hafi áhuga á að taka þátt og svari þeir játandi er svo litið á að þeir hafi gefið samþykki fyrir 
þátttöku, neiti þeir hinsvegar að svara spurningunum nær símtalið ekki lengra.   

10. RANNSÓKNARGÖGN. Hvers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er fyrirhugað að safna 
vegna rannsóknarinnar? Hvaða aðilar  munu hafa aðgang að þeim gögnum? Hvaða öryggisráðstafanir verða 
gerðar? Hver hefur umráðarétt yfir gögnunum að rannsókn lokinni? Hvernig verður trúnaður við þátttakendur 
varðveittur? 

Upplýsingum verður safnað frá þátttakendum með VES-13 spurningalistanum í íslenskri þýðingu (sjá fylgiskjal I) en 
spurningarnar  í honum miðast við sjálfsmat  á heilsu og færni við ýmsar athafnir daglegs lífs. Þá verður stutt könnun (sjá 
fylgiskjal II) lögð einnig fyrir þátttakendur varðandi þjónustu og aðstoð sem þeir fá, en spurningar á honum byggjast á 
spurningum í RAI mælitækinu en mikil reynsla er af þeim spurningum. Fengið var leyfi fyrir að nota þessar spurningar 
hjá Sigríði Egilsdóttur, sem er verkefnisstjóri hjá Landlæknisembættinu og sér um RAI mælitækið.  Rannsakendur og 
leiðbeinandi, Kristín Þórarinsdóttir lektor við HA, munu hafa aðgang að upplýsingum og niðurstöðum. Allir rannsakendur 
og leiðbeinandi hafa jafnan aðgang og umráðarétt yfir niðurstöðum að rannsókn lokinni.  Engin nöfn eða annarskonar 
persónuupplýsingar munu tengja símanúmerin við einstaklinga í úrtakinu. Svarlistarnir sem rannsakendur fylla út á 
meðan á símaviðtali stendur verða geymdir í læstum skjalaskáp á meðan úrvinnsla fer fram og eytt í blaðatætara þegar 
búið verður að safna saman niðurstöðum. Tölvuvinnsla mun fara fram í tölvu sem hefur SPSS forrit. Eingöngu 
rannsakendur og leiðbeinandi munu hafa aðgengi að gögnunum á tölvutæku formi. 

Þar sem eingöngu verður spurt um aldur þátttakanda á svarblaðinu skapast ekki hætta á að hægt verði að rekja 
niðurstöðurnar til einstakra þátttakenda. 
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11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. Hér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina 
varða. 

Í kynningarbréfi (sjá fylgiskjal I) er þátttakendum gert grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, að þeim sé ekki skylt að taka 
þátt í rannsókninni, nafnleyndar ásamt fyllsta trúnaði sé gætt og að ekki verði hægt að rekja nein gögn aftur til 
viðkomandi aðila. Einnig verður þátttakendum bent á að þeir geti leitað til Vísindasiðanefndar ef þeir hafi einhverjar 
spurningar um rétt sinn sem þátttakanda. 

Rannsakendur líta svo á að ef þátttakandi sé tilbúinn að svara spurningum þegar hringt er í hann hafi hann gefið samþykki 
sitt fyrir þátttöku. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og spurningalistunum og persónugreinanleg gögnum eytt 
að lokinni úrvinnslu. Svörin við spurningalistunum verða hins vegar geymd á tölvutæku formi ef til frekari rannsókna 
kemur.  

Rannsakendur eru meðvitaðir um að alltaf verður að hafa aðgát til að tryggja og vernda rétt þeirra sem taka þátt í 
rannsóknum og koma í veg fyrir hvers kyns skaða. Talið er að rannsókn þessi sé siðferðileg og beri enga eða hverfandi 
áhættu fyrir þátttakendur. 

12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi talið er að verði af 
rannsókninni. 

 

Þetta er í annað sinn sem VES-13 spurningalistinn er lagður fyrir á Íslandi en hann var forprófaður og lagður fyrir í fyrsta 
sinn síðasta ár. Vísindalegt gildi rannsóknarinnar felst í því að kanna heilsu og færni aldraðra og sem sjálfstætt íbúðum 
fyrir aldraða á Akureyri ásamt þeirri þjónustu sem þeir fá. Jafnframt verður greint hlutfall þeirra sem eru í áhættu 
varðandi þverrandi færni og heilsu.  
Vonast er til niðurstöður rannsóknarinnar nýtist fagfólki í öldrunarþjónustu á Akureyri við að skipuleggja þjónustu fyrir 
aldraða á svæðinu. Einnig er vonast til fagfólk í öldrunarþjónustu á Íslandi geti nýtt sér  VES-13 spurningalistann  til að 
greina aldraða sem sem búa sjálfstætt eða í þjónustuíbúðum og eru í áhættuhóp er varðar heilsutap og skerðingu á færni.  Í 
kjölfarið væri hægt  finna úrræði fyrir þennan áhættuhóp og koma þannig í veg fyrir heilsutap og færniskerðingu.   

Annar væntanlegur ávinningur væri lækkun á kostnaði innan heilbrigðiskerfisins með því  að aðstoða tímanlega 
einstaklinga í ofangreindum áhættuhóp og  minnka þannig líkur á  innlögnum  á sjúkrastofnanir og hjúkrunarheimili. 

13.  FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu og öðrum 
bakgrunni rannsóknarinnar, þ.m.t.  helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Taka skal sérstaklega fram hvaða 
reynsla er af viðkomandi aðferðum og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í 
ýtarlegri rannsóknaráætlun sem þá skal fylgja umsókn. 

Erfitt getur verið að ná til sjálfstætt búandi eldri borgara í samfélaginu, sem eru í áhættuhóp varðandi þverrandi heilsu og 
fá ekki heilbrigðisþjónustu við hæfi. hannaður var 13 atriða spurningalisti, VES-13, sem leggur áherslu á þætti í lífi 
einstaklingsins sem gera honum kleyft á að lifa svo til sjálfstæðu lífi innan samfélagsins. Þessi atriði eru hreyfigeta, færni 
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til að framkvæma athafnir daglegs líf og svo almennt heilsufar. Þróun spurningalistans byggði á tölfræðilegri greiningu  
úr stórum gagnabanka frá ákveðnu tryggingafyrirtæki í Bandaríkjunum. Greind voru gögn frá um 6200 einstaklingum 
sem svarað höfðu nokkrum könnunum en í þeim var aðallega spurt um sjálfsbjargargetu, færni, heilsufar almennt og 
sjúkdómsgreiningar.  Við tölfræðilegar greiningar á þessu úrtaki kom fram að mikilvæg atriði í spurningalistununum 
skiptu meginmáli við greiningu á þverrandi lífslíkum, heilsufari og færni. Út frá þessum mikilvægu atriðum var, 
spurningalistinn VES-13 (The Vulnurable Elders Survey) hannaður en greining á fólki í áhættuhóp varðandi þverrandi 
heilsufar og færni grundvallast á stigagjöf sem innifalin er í listanum. Tölfræðileg greining á gögnunum frá ofangreindum 
gagnabanka með tilliti til spurninganna í VES-13 leiddi í ljós að 32% úrtaksins sem fengu einkunnina 3 eða hærri úr VES-
13 flokkuðust sem áhættuhópur varðandi þverrandi lífslíkur og færni. Niðurstaða nefndarinnar sem þróaði VES-13, var 
því að þessi færnimiðaði spurningalisti sem auðveldur var í notkun skimaði á skilvirkan og árangursríkan hátt aldraða sem 
búa sjálfstætt en eru í áhættuhóp varðandi þverrandi heilsu, lífslíkur og færni. 

Spurningalistinn, VES-13 hefur einnig reynst vel við að meta þörf sjálfstætt búandi aldraðra fyrir þjónustu (Min of.fl., 
2005) og þá hefur hann nýst vel sem forrannsókn  til að greina varnarlausa aldraða (Higashi o.fl.,) en þeir eru skilgreindir 
af Saliba og félögum (2001) sem einstaklingar eldri en 65 ára sem skora 3 stig eða fleiri á VES-13.  

Á síðasta ári var VES-13 listinn þýddur á íslensku, forprófaður og lagður fyrir alls 37 aldraða er bjuggu í þjónustuíbúðum 
fyrir aldraða á Akranesi og í Kópavogi. Listinn í íslenskri þýðingu, var skýr og auðvelt reyndist að leggja hann fyrir í 
gegn um síma. Eingöngu tók 5 mínútur að leggja hann fyrir sem er sambærilegt við tímalengd sem tekur að leggja hinn 
upprunalega bandaríska lista fyrir. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 65% þátttakenda reyndist í áhættuhópi 
varðandi heilsu og færniskerðingu samkvæmt VES -13 listanum (Bryndís Fjóla Jóhannsdóttir, Guðlaug Ingunn 
Einarsdóttir og Ragnheiður Helgadóttir, 2006)    

14. RANNSÓKNARAÐFERÐIR. Gera skal grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Taka skal fram hvort 
ætlunin sé að afla upplýsinga annarsstaðar frá en frá þátttakendum sjálfum. Ef ætlunin er að notast við 
upplýsingar úr sjúkraskrám, gagnabönkum (s.s. Krabbameinsskrá)  eða sýnum úr lífsýnabanka þurfa afrit af 
tilskildum leyfum að fylgja umsókninni (sbr. lið 23 hér á eftir). Koma þarf fram til hvers er ætlast af 
þátttakendum, s.s. hvers konar rannsóknir verði gerðar á þeim,  hversu oft þeir munu koma í eftirlit eða mat og 
hvers konar sýna og/eða upplýsinga verður aflað. Þessum lið má skila á sérblaði ef þörf krefur. 

 

Tilkynni þátttakendur ekki að þeir afþakki þátttöku í rannsókninni innan tilskilins tíma (sjá fylgiskjal III, til 
ábyrgðarmanns rannsóknar), þá verður hringt í þátttakendur og þeir spurðir spurninga út frá VES-13 spurningalistanum 
og þjónustukönnuninni. 

Notuð verður megindleg aðferðarfræði við rannsóknina. Einungis er hringt einu sinni í þátttakendur og ekki krafist frekari 
þátttöku eftir það. Miðað er við að innan við 10 taki að svara  bæði VES spurningalistanum og spurningunum um 
þjónustu og aðstoð. Hvergi verður notast við upplýsingar úr sjúkraskrám, gagnabönkum eða engin lífsýni tekin. 

15. ÚRVINNSLA GAGNA. Tilgreinið hvers konar  úrvinnsla (t.d. tölfræðileg) verður gerð og hvort stuðst hefur 
verið við “power analysis” eða aðrar  hliðstæðar aðferðir við undirbúning rannsóknar. 

SPSS er tölfræðiforrit sem verður notað. Gögn verða sett fram í texta og töflum. Fylgni verður skoðuð milli ýmissa breyta 
ss. aldur, kyn og á milli einstakra spurninga. Unnið verður með kí-kvaðrat Spearman´s fylgisstuðull. 

16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og muni ljúka. 
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Undirbúningur rannsóknar hófst 1. september 2007 og er áætlað að henni ljúki 30. apríl 2008 

17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu / kynningu  á 
niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Rannsóknin verður kynnt í málstofu HA í maí 2008. Við hyggjumst skrifa blaðagrein ásamt leiðbeinanda okkar um 
niðurstöðurnar. Einnig vonumst við til að niðurstöðurnar eigi eftir að nýtast fagaðilum í öldrunarþjónustu. Það er einnig 
von okkar að þessir aðilar eigi eftir að nýta sér VES-13 spurningalistann í íslenskri þýðingu í náinni framtíð. 

18. FLUTNINGUR GAGNA. Ef fyrirhugað er að flytja gögn rannsóknarinnar (t.d. lífsýni  eða 
persónuupplýsingar) úr landi verður að tilgreina í hvaða tilgangi og formi það verði gert, svo og til hvaða 
stofnunar og lands gögnin verði flutt. Jafnframt ber að tilgreina hver á viðkomandi stofnun fái umráðarétt yfir 
gögnunum og/eða beri ábyrgð á þeim. 

 

Á ekki við  X

19. VARÐVEISLA OG EYÐING GAGNA. Hvar verða rannsóknargögnin varðveitt? Hvenær og hvernig verður 
þeim eytt? 

Svarlistarnir verða geymdir í læstum skjalaskáp á meðan úrvinnslan fer fram og eytt í pappírstætara þegar úrvinnsla gagna 
hefur farið fram.  Persónugreinanlegum gögn verða geymd á sama hátt en þeim verður eytt strax eftir að spurningalistarnir 
hafa verið lagðir fyrir. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál,  Tölvuvinnsla mun fara fram í tölvu með SPSS forriti 
en svörin verða geymd á tölvutæku formi  5 árum eftir lok rannsóknar eða þar til í  mai 2013 þegar þeim verður eytt. 
Tilgangurinn með því að geyma gögnin er að nýta þau mögulega til frekari rannsókna.   

20. SAMNÝTING GAGNA. Tilgreinið hvort fyrirhugað sé að samkeyra upplýsingar rannsóknarinnar við aðrar 
skrár eða samnýta upplýsingar og/eða sýni við aðrar rannsóknir. Ef svo er, greinið þá frá heiti viðkomandi 
rannsóknar og ábyrgðarmanni. 

 

Fyrirhugað að ábyrgðarmaður samkeyri niðurstöður þessarar rannsóknar við niðurstöður fyrri rannsókn á VES 
spurningalistanum, en gögn úr þeirri rannsókn eru í vörslu hennar.  

21. EFTIRLIT OG TRYGGINGAR. Hver  mun annast  eftirlit með heilsu og líðan þátttakenda og hvernig verður 
eftirliti háttað? Með hvaða hætti og hjá hvaða aðila eru þátttakendur tryggðir gagnvart hugsanlegum skaða? 

Vakni spurningar hjá þátttakendum eða þeir vilja hætta við er þeim bent á að hafa samband við ábyrgðarmann. 
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22. GREIÐSLUR VEGNA ÞÁTTTÖKU. Tilgreinið hvort greitt verði fyrir þátttöku í rannsókninni og þá 
jafnframt hvers eðlis og  hversu háar þær greiðslur verða. 

Á ekki við  X
23. AÐRAR UMSÓKNIR EÐA LEYFI. Afrit af  leyfi  stjórnar lífsýnasafns vegna notkunar lífsýna, leyfi 
yfirlæknis/-lækna vegna aðgangs að sjúkraskrám, leyfi annarra skráarhaldara (s.s. Krabbameinsskrár) og leyfi 
stofnunar fyrir framkvæmd rannsóknar skulu fylgja með umsókn, eftir því sem við á. Hafi umsóknin áður hlotið 
samþykki Siðaráðs Landlæknisembættisins eða annarrar siðanefndar skal afrit þess leyfis einnig fylgja. Hafi 
heimild leyfisveitenda ekki enn fengist, skal skrá dagsetningu umsóknar til viðkomandi aðila. 

 

JÁ X Persónuvernd, dags.  15/11 2007           JÁ  Önnur siðanefnd, hver:             

JÁ  Lyfjastofnun, dags.             JÁ  Lífsýnasafn, hvaða:           

JÁ  Geislavarnir ríkisins, dags.            JÁ  Skráarhaldari, hvaða:           

JÁ  Stofnun, hvaða:     JÁ  Yfirlæknir/-nar, hver(jir):           

24. FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN. Starfságrip/ritaskrá ábyrgðarmanns (þar sem birtingar í ritrýndum 
tímaritum eru sérstaklega tilgreindar), svo og upplýsinga- og samþykkisblöð vegna þátttöku í rannsókninni skulu 
ávallt fylgja umsókn til Vísindasiðanefndar.  ÖLL FYLGISKJÖL SKULU SEND Í ÞRÍRITI. 

 

X Starfsferilsskrá ábyrgðarmanns          Nákvæmari rannsóknarlýsing(ar) 

X Kynningarblað/-blöð         X  Spurningalistar, fjöldi __2__ 

Upplýsingablað/-blöð           “Case Report Form” 

Samþykkisblað/-blöð           Afrit af leyfum 

Önnur fylgiskjöl (hver?)         
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25. ATHUGASEMDIR UMSÆKJENDA. Hér er hægt að koma á framfæri athugasemdum eða skýringum sem 
ekki komust fyrir annarsstaðar  í umsókninni. 

 

VERÐI  EINHVERJAR BREYTINGAR Á RANNSÓKNARÁÆTLUNINNI BER ÁBYRGÐARMANNI AÐ 
TILKYNNA ÞÆR ÁN TAFAR TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR. 

 

Staður:    Dagsetning:  Undirskrift ábyrgðarmanns: 

 

_________________________      __________________ _____________________________________ 

 

Vinsamlegast sendið umsókn í fimm eintökum en fylgiskjöl í þríriti. 

Grunnupplýsingar um rannsókn (eitt eintak) fylgi frumriti umsóknar. Rannsakendur eru vinsamlegast beðnir um 
að kynna sér efnisatriði gátlista hér að neðan, en þar koma fram ýmis grunnskilyrði sem umsóknir þurfa að 

uppfylla. 

Utanáskrift Vísindasiðanefndar:  
Vísindasiðanefnd,Vegmúla 3, 108 Reykjavík.Farið er fram á að umsóknin berist einnig, ásamt eins mörgum 

viðbótargögnum og mögulegt er, með tölvupósti á netfangið: 
visindasidanefnd@vsn.stjr.is.

Uppfært: 28.09.2005 
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26. GRUNNUPPLÝSINGAR UM RANNSÓKN 

Vinsamlegast fyllið út vegna skráningar á umsóknum til Vísindasiðanefndar 
 

1. HEITI RANNSÓKNAR 

Könnun á heilsu og færni aldraða sem búa í íbúðum fyrir aldraða  á Akureyri og þeirri þjónustu sem þeir njóta. 

2. KOSTUNARAÐILI RANNSÓKNAR  

Á ekki við _X__ 

Heiti:     Heimilisfang:      

3. TRYGGINGARAÐILI RANNSÓKNAR  

Á ekki við __X_ 

Heiti:     Heimilisfang:     

4. GRUNNFLOKKUN RANNSÓKNAR: 

 

___ Samstarf við fyrirtæki (innlent eða erlent)  ___ Fjölþjóðleg rannsókn 

___ Samstarf við aðra innlenda stofnun    ___ Einyrkjarannsókn (einn rannsakandi) 

___ Samstarf við erlenda stofnun    ___X Námsverkefni 

___ Annað: _________________________________________________________________________________ 

5. TEGUND RANNSÓKNAR (merkið við einn eða fleiri flokka sem verkefnið fellur helst undir) 

 

___ Erfðarannsókn      ___ Faraldsfræðileg rannsókn 
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___ Lyfjarannsókn      ___X Spurningakönnun 

___ Klínísk rannsókn      ___ Viðtalskönnun 

___ Annað: _________________________________________________________________________________ 

6. RANNSÓKNARGÖGN (merkið við allar tegundir gagna sem notast verður við) 

 

___ Ný blóðsýni   ___ Upplýsingar úr sjúkraskrám þátttakenda 

___ Ný vefjasýni    ___ Upplýsingar úr spurninga- eða viðtalskönnunum 

___ Blóðsýni úr lífsýnasafni   ___ Upplýsingar úr gagnagrunnum (t.d. Krabbameinsskrá) 

___ Vefjasýni úr lífsýnasafni  ___X Annað: Ekkert af ofantöldu  

7. VÖRSLUAÐILI SÝNA EÐA ANNARRA GAGNA SEM VERÐA SEND ÚR LANDI 

Á ekki við _X__ 

Heiti:     Heimilisfang:       

8.  AÐILD MENNTASTOFNANNA (þ.e. ef um námsverkefni er að ræða)  

Á ekki við ___ 

Heiti: Háskólinn á Akureyri   Heimilisfang: Norðurslóð 

Tegund námsverkefnis:  Lokaverkefni í hjúkrun  ___X BA/BS   ___  MA/MS  ___  
PhD  
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