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ÁGRIP 

Iðjuþjálfar efla fólk til að velja, skipuleggja og framkvæma iðju sem gagnast því og hefur 

þýðingu í umhverfi þess. Öldrun felur í sér eðlilega hrörnun er tengist færni við iðju, heilsu og 

áhrifum hennar á lífsgæði. Lífsgæði er fyrirbæri sem notað er í síauknu mæli til að sýna fram 

á árangur heilbrigðis- og félagsþjónustu. Með því að kanna hvað aldraðir hafa fyrir stafni og 

hvernig þeir meta lífsgæði sín er hægt að fá heildarmynd af virkni þeirra, heilsu og líðan. Þrátt 

fyrir að hugmyndafræði iðjuþjálfunar samræmist hugtakinu lífsgæði, hafa fáar rannsóknir 

skoðað tengsl lífsgæða og iðju. Hérlendis hefur engin slík rannsókn verið framkvæmd. Því er 

markmið þessarar rannsóknar að kanna hvort tengsl séu á milli þess sem eldra fólk hefur fyrir 

stafni og lífsgæða þess. Við rannsóknina voru tvö faglíkön höfð að leiðarljósi, líkanið um iðju 

mannsins og líkanið um lífsgæði. Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram: „Eru tengsl á 

milli iðju sem hefur gildi og lífsgæða fólks sem er 67 ára og eldra og býr á eigin heimili á 

Akureyri?” Til að svara rannsóknarspurningunni var spurningalisti lagður fyrir 30 

einstaklinga. Hann samanstóð af bakgrunnsupplýsingum, prófinu Heilsutengd lífsgæði og 

matstækinu Iðja og mikilvægi. Niðurstöður sýndu að þátttakendur eyddu að meðaltali mestum 

tíma á sólarhring í hvíld og tómstundaiðju en minni tíma í eigin umsjá og störf. Þátttakendum 

fannst nær öll iðja sem þeir stunduðu mikilvæg eða mjög mikilvæg. Marktæk fylgni fannst á 

milli heilsutengdra lífsgæða og iðju sem hefur mikið gildi. Rannsóknin styður hugmyndafræði 

iðjuþjálfa um að iðja sem hefur gildi eykur lífsgæði fólks. 
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ABSTRACT 

Occupational therapists enable people to choose, organize and perform those occupations they 

find useful or meaningful in their environment. Occupational performance is affected by the 

declining health of aging individuals. Quality of life is a phenomenon increasingly used as a 

measure in health and social services. By studying what elderly people do and how they 

evaluate their health related quality of life it is possible to get a coherent overview of their 

activities, health and well-being. Despite the fact that the ideology of occupational therapy 

coincides with quality of life, few studies have focused on how occupations relates to quality 

of life. No such research has been conducted in Iceland. The aim of this study was to explore 

the relationship between what elderly people do and the quality of their life. The research was 

based on two frames of references, the model of human occupation and the quality of life 

model. The research question was following: “Is there a connection between valued 

occupations and the quality of life of people, 67 years and older, living in their own homes in 

Akureyri, Iceland?” A convenient sample of 30 subjects, 67 years and older, living in own 

homes in Akureyri, Iceland, were surveyed. The questionnaire was based on two 

measurements, Healthrelated Quality of Life and Occupational Qestionnaire. The results 

showed that the participants spent most of their time resting and doing leisure activities but 

less time was spent on self care and productive activities. The subjects perceived most of their 

occupations to be important and very important. Significant correlation was found between 

health related quality of life and occupations perceived as very important. This study supports 

the idea of occupational therapy that valued occupations increase people’s quality of life. 
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