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ÁGRIP 

Bakgrunnur: Hlutfall þeirra sem glíma við langvinna sjúkdóma í heiminum fer ört 

vaxandi og hefur þjónusta við þá ekki náð að haldast í hendur við þjónustuþörf. 

Rannsóknir hafa sýnt að dagþjónusta getur haft jákvæð áhrif á líf einstaklinga, aukið á 

þátttöku þeirra í daglegu lífi og fjölgað hlutverkum, en einstaklingar með langvinna 

sjúkdóma upplifa oft breytingar á þessum þáttum. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 1. Hvernig er daglegu lífi einstaklinga á 

Akureyri með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga háttað með tilliti til 

áhugamála, vinnu og náms? 2. Hvaða þjónustu og hversu mikla fá einstaklingar með 

langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga á Akureyri? 3. Hafa einstaklingar með 

langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga áhuga á að nýta sér dagþjónustu á Akureyri? 

4. Hvernig vilja þeir einstaklingar, sem hafa áhuga á að nýta sér dagþjónustu, að hún 

sé uppbyggð og í hversu miklum mæli vilja þeir að hún sé? Aðferð: Þátttakendur voru 

28 einstaklingar sem greinst hafa með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga á 

aldrinum 40 ára til 66 ára og bjuggu á Akureyrarsvæðinu, 18 konur og 10 karlar. 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og var spurningalisti lagður fyrir 

þátttakendur. Upplýsingarnar voru settar inn í gagnagrunn sem útbúinn var fyrir 

rannsóknina þar sem rýnt var í breytur og þær bornar saman. Niðurstöður: Flestir 

þátttakendur voru að nýta sér þjónustu frá sveitarfélaginu, heimahjúkrun, 

heimaþjónustu eða aðra þjónustu. Fæstir voru í vinnu eða námi en margir áttu sér 

einhver áhugamál sem þeir sinntu þó mismikið. Fram kom að 20 af 26 einstaklingum, 

sem gáfu svör, höfðu áhuga á að nýta sér dagþjónustu á Akureyri ef hún væri í boði 

og voru flestir tilbúnir að greiða fyrir hana. Eins kom fram áhugi á að bjóða 

aðstandendum að taka þátt í starfsemi dagþjónustu. Ályktun: Niðurstöðurnar sýndu að 

á Akureyrarsvæðinu væri hópur einstaklinga með langvinna sjúkdóma sem hefði 
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áhuga á að nýta sér dagþjónustu. Því gæti rannsóknin haft fræðilegt og hagnýtt gildi 

fyrir þróun þjónustuúrræða fyrir fullorðna einstaklinga með langvinna sjúkdóma af 

líkamlegum toga og eins til að veita hugmyndir að uppbyggingu við þróun 

þjónustunnar.  

 

Lykilhugtök: Dagþjónusta, langvinnir sjúkdómar, lífsgæði, þátttaka í iðju 
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ABSTRACT 

Background: The proportion of people with long term illnesses is on the rise in the 

world today while the availability of services has not kept up with the growing need. 

Research has shown that day care service is likely to have positive effects on the lives 

of individuals by increasing their participation and add roles to their daily activities, 

but it is in those areas that individuals with long term illnesses often experience 

changes. The purpose of this study is to give answers to the following research 

questions: 1. How is daily life for individuals with physical long term illnesses in 

Akureyri with regard to recreational interests, work and educational participation? 2. 

To what kinds of service do individuals with physical long term illnesses in Akureyri 

have access, and to what degree? 3. Are individuals with physical long term illnesses 

in Akureyri interested in using day care service? 4. How do individuals, who would 

use day care service, want it to be constructed and how much service do they want?  

Method: Twentyeight individuals with physical long term illnesses in the age of 40-66 

years old, all living in the Akureyri area, participated in the study, 18 women and 10 

men. The research is built on quantitative research methods and a questionnaire was 

administered to the participants. Data base was created for the research information to 

view and compare variables. Results: Most participants were using municipality 

services, such as homecare service and domestic service.  Few were engaged in 

employment or attending school but most had recreational interests that they pursued 

in various degrees. Twenty out of 26 participants were interested in using day care 

service in Akureyri, should it be available, and most of them were ready to pay for 

using it. Additionally the results showed that most participants were interested in 

letting their relatives take part in day care service. Conclusion: Results showed that a 

group of individuals with physical long term illnesses in the area of Akureyri was 
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interested in using day care service. With that in mind the research could have 

academic and practical relevance for service solutions, for individuals with physical 

long term illnesses, and give ideas to how such service can be structured. 

 

Key words: Day care service, long term illness, quality of life, occupational 

participation  
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KAFLI I - INNGANGUR 

Í upphafi þessa kafla verður fjallað um bakgrunn, tilgang og gildi 

rannsóknarinnar. Í framhaldinu verða síðan settar fram rannsóknarspurningar sem 

hafðar eru að leiðarljósi í gegnum verkefnið. Komið verður inn á hugmyndafræði 

rannsóknarinnar og uppbyggingu gerð skil. 

 

Bakgrunnur 

Hlutfall þeirra sem glíma við langvinna sjúkdóma í heiminum fer ört vaxandi 

(Wilson, 1999) en ástæður þess eru taldar aukin þekking læknavísinda á sjúkdómum 

og hærri lífaldur einstaklinga (Sigurður Guðmundsson og Runólfur Pálsson, 2006). 

Þjónusta við einstaklinga með langvinna sjúkdóma hefur þó ekki náð að fylgja þeirri 

þjónustuþörf sem er til staðar í samfélaginu og veldur því meðal annars fjárskortur og 

skert skipulag þjónustu (Sigurður Guðmundsson og Runólfur Pálsson, 2006). Með 

skertu skipulagi er átt við að samvinnu vantar á milli þeirra fagaðila og/eða 

þjónustukerfa sem koma að málefnum hvers einstaklings. Til að bæta þjónustu við 

þennan skjólstæðingahóp og gera meðferð samfelldari er mikilvægt að byggja virkt 

teymi fagaðila í kringum hvern og einn með það að markmiði að sinna öllum þörfum 

hans (Elínborg Bárðardóttir, 2006).  

Hjá einstaklingum sem greinast með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga 

verða oft miklar breytingar, m.a. á líkamlegu og andlegu ástandi. Oft ráða þeir ekki 

lengur við öll þau hlutverk sem ætlast er til af þeim eða þeir hafa haft ánægju af og 

getur það valdið mikilli vanlíðan (Crepeau, Cohn og Shell, 2003). Í kjölfarið minnkar 

oft þátttaka í daglegu lífi sem hefur neikvæð áhrif á lífsgæði (Law, 2002). 

Nauðsynlegt er fyrir einstaklinga, sem greinast með langvinna sjúkdóma, að fá 

tækifæri til að bæta lífsgæði sín, jafnvel þótt þeir eigi ekki eftir að ná fullri heilsu á ný 
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(Wilson, 1999). Ein leið til að vinna að bættum lífsgæðum er að finna 

einstaklingunum ný hlutverk sem hafa tilgang og þýðingu fyrir þá (Crepeau, Cohn og 

Shell, 2003) og getur dagþjónusta einmitt skapað slíkt umhverfi fyrir einstaklinga með 

langvinna sjúkdóma (Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 2007). Þjónustan kemur til móts 

við þarfir skjólstæðinga og aðstandenda þeirra og getur lengt þann tíma sem 

einstaklingarnir geta búið heima (Crepeau, Cohn og Scholl, 2003; Douglas, Myers og 

Normand, 2000).  

Sýnt hefur verið fram á gagnsemi dagþjónustu til að bæta heilsu og auka 

vellíðan einstaklinga með langvinna sjúkdóma, m.a. með aukinni þátttöku og fjölgun 

hlutverka (Kuzuya o.fl., 2006; Crepeau, Cohn og Scholl, 2003; Department of Health, 

2005).  Hér á landi hefur verið komið á fót dagþjónustu fyrir einstaklinga með 

langvinna sjúkdóma eins og krabbamein og MS, sem hefur það að leiðarljósi að efla 

andlegan og líkamlegan þrótt, til að auka lífsgæði einstaklinganna (Erna 

Magnúsdóttir, 2008; Margrét Sigurðardóttir, 2004). Þjónustu af þessu tagi er 

hinsvegar einungis að finna á höfuðborgarsvæðinu þar sem auðveldara er að búa til 

stóra hópa einstaklinga út frá sjúkdómsgreiningum. Kenningar í iðjuþjálfun leitast 

mjög við að finna sameiginleg markmið fyrir alla einstaklinga sem glíma við 

skerðingu af ýmsum toga (Kielhofner, 2002) frekar en að einblína á séreinkenni 

hverrar sjúkdómsmyndar. Á fámennu svæði eins og Akureyri getur slík nálgun nýst 

sem gagnlegur rammi utan um dagþjónustu sem væri í boði fyrir einstaklinga sem 

eiga það sameiginlegt að glíma við langvinn veikindi þótt af ólíkum toga séu. 

Hlutverk einstaklinga og þátttaka væru þá höfð að leiðarljósi við mótun og 

framkvæmd þjónustunnar. 
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Tilgangur 

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur. Annars vegar að kanna hvernig daglegu 

lífi einstaklinga með langvinna sjúkdóma er háttað með tilliti til áhugamála, vinnu, 

náms og þeirrar þjónustu sem þeir eru að nýta sér. Hins vegar að kanna áhuga 

einstaklinganna til að nýta sér dagþjónustu og þá í hvaða formi þeir vildu hafa hana. 

Rannsóknin getur þess vegna haft fræðilegt og hagnýtt gildi við þróun þjónustuúrræða 

fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga og nýst sem rök fyrir 

því að dagþjónusta sé sett á laggirnar.  Ákveðnar takmarkanir geta verið á 

rannsókninni en notast er við megindlega rannsóknaraðferð og þátttakendur fengnir 

með hentugleikaúrtaki, sem getur haft það í för með sér að úrtakið endurspegli ekki 

rannsóknarþýðið. Tengiliðir eru milliliðir rannsakenda og þátttakenda sem getur haft 

ýmsar takmarkanir. Notast er við spurningalista sem ekki er staðlaður og getur það 

einnig haft takmarkandi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir fyrirlestur þar sem Snæfríð 

Egilsson, iðjuþjálfi á búsetudeild Akureyrarbæjar, fjallaði um mikilvægi þess að 

þjónusta við þennan skjólstæðingshóp yrði aukin á Akureyri. Í kjölfarið ræddu 

rannsakendur mikið saman og komust að þeirri niðurstöðu að gerð rannsóknar í þessu 

formi gæti nýst sem góður rökstuðningur þess að farið yrði af stað með dagþjónustu á 

svæðinu.  

Í rannsókninni er því leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig er daglegu lífi einstaklinga á Akureyri með langvinna sjúkdóma 

af líkamlegum toga háttað með tilliti til áhugamála, vinnu og náms? 

• Hvaða þjónustu og hversu mikla fá einstaklingar með langvinna 

sjúkdóma af líkamlegum toga á Akureyri?  
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• Hafa einstaklingar með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga áhuga á 

að nýta sér dagþjónustu á Akureyri? 

• Hvernig vilja þeir einstaklingar, sem hafa áhuga á að nýta sér 

dagþjónustu, að hún sé uppbyggð og í hversu miklum mæli vilja þeir að 

hún sé? 

 

Hugmyndafræði 

 Hugmyndafræðin sem stuðst er við í gegnum þessa rannsókn er líkanið um 

iðju mannsins (Model of Human Occupation, MOHO) (Kielhofner, 2002) og 

samhliða því hugmyndafræði skjólstæðingsmiðaðrar nálgunar (Client-Centered 

Approach) (Kielhofner, 2008; Law, Baptiste og Mills, 1995). Við gerð 

spurningalistans var The Occupational Performance History Interview (OPHI II) 

(Kielhofner o.fl., 2004) haft til hliðsjónar en þetta er viðtalsrammi innan 

hugmyndafræði MOHO. Ástæðan fyri því að hugmyndafræði MOHO varð fyrir 

valinu er sú að þar er kafað ofan í hlutverk og þátttöku einstaklinga (Kielhofner, 

2002), sem hentaði vel sem leiðarljós við að kanna áhuga á dagþjónustu. 

Skjólstæðingsmiðuð nálgun fellur vel að hugmyndafræði MOHO og getur því farið 

vel að nýta þær samhliða hvorri annari (Guðrún Pálmadóttir, 2008).  

 

Skilgreining meginhugtaka 

 Meginhugtök rannsóknarinnar eru dagþjónusta, langvinnir sjúkdómar, þátttaka 

í iðju og lífsgæði.  

 Dagþjónusta (day care service) er skipulögð dagskrá í öruggu umhverfi sem 

veitir einstaklingum tækifæri til að stunda iðju sem hefur tilgang og þýðingu fyrir þá. 

Einnig býður hún upp á víðtæka þjónustu sem fullnægir félagslegum þörfum, eykur á 



5 
 

heilbrigði og veitir endurhæfingu. Þar að auki styður þjónustan við aðstandendur 

einstaklinganna (Crepeau, Cohn og Shell, 2003). 

Langvinnir sjúkdómar (long-term illness): Skilgreina má langvinna sjúkdóma 

sem langvarandi, ólæknandi ástand sem varir í þrjá mánuði eða lengur og er annað 

hvort arfgengt eða áunnið (Wilson, 1999 og Newman, Steed og Mulligan, 2009). 

Dæmi um langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga eru Multiple Sclerosis (MS), 

Parkinson, krabbamein og motor neuron disease (MND) (Boon, Colledge, Walker og 

Hunter, 2006). 

 Þátttaka í iðju (occupational participation) er allt sem einstaklingar taka sér 

fyrir hendur til að sjá um sig sjálfa, njóta lífsins og leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins (Kielhofner, 2002). Iðja felur í sér allar þær athafnir einstaklinga sem 

tilheyra þeirra daglega lífi og hafa tilgang og þýðingu fyrir þá sjálfa og samfélagið í 

heild (Canadian Association of Occupational Thearapists, 2002). 

 Lífsgæði (quality of life) fela í sér val og þátttöku í þeim athöfnum sem eru 

einstaklingnum mikilvægar, vekja hjá honum áhuga, stuðla að heilsu hans og veita 

honum ánægju (Canadian Association of Occupational Thearapists, 2002). Hugtakið 

er oft notað til að mæla áhrif sjúkdóms/skerðingar á einstakling til að skilja betur áhrif 

sjúkdómsins á hans daglega líf (Chandrashekar og Benshoff, 2007). 

 

Uppsetning ritgerðar 

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar er greint frá fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar, þriðji kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar og í fjórða kafla 

er niðurstöðum hennar gerð skil með skriflegum og tölulegum upplýsingum. Í fimmta 

kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar, bornar saman við fræðilegan grunn og 

rannsóknarspurningum svarað.  
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KAFLI II – FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í þessum kafla verður fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil. Fjallað 

verður almennt um langvinna sjúkdóma og hvernig þeir hafa áhrif á hlutverk, lífsgæði 

og þátttöku  einstaklinga. Því næst verður fjallað um þá þjónustu sem einstaklingar 

með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga eru að fá og hvað mætti betur fara í 

þeim efnum. Í framhaldinu verður dagþjónustu gerð skil en það er stór þjónustuþáttur 

hjá mörgum þeirra sem glíma við langvinna sjúkdóma. Í lokin verður fjallað um þá 

hugmyndafræði sem höfð var til hliðsjónar við gerð rannsóknarinnar og tengingu 

hennar við mögulega uppbyggingu dagþjónustu fyrir blandaðan hóp einstaklinga með 

langvinna sjúkdóma. 

Við heimildaöflun var notast við rafrænu gagnasöfnin Proquest, OTDbase, 

Otseeker og fleiri. Einnig var notast við gögn af Bókasafni Háskólans á Akureyri og 

lokaverkefni af Skemmunni sem tengdust efni rannsóknarinnar. Leitað var til höfunda 

í gegnum tölvupóst til að nálgast efni sem erfitt var að nálgast annars staðar frá. 

 

Langvinnir sjúkdómar 

Langvinnir sjúkdómar eru skilgreindir sem ákveðin sjúkdómseinkenni er vara í þrjá 

mánuði eða lengur. Yfirleitt eru langvinnir sjúkdómar arfgengir eða áunnir. Oft er hægt að 

veita einhvers konar meðferð en sjaldan er hægt að lækna þá alveg (Newman, Steed og 

Mulligan, 2009). Samkvæmt World Health Organization (WHO) (2005) eru u.þ.b. 60% 

dauðsfalla í heiminum vegna langvinnra sjúkdóma og er helmingur þeirra sem deyja af þeirra 

völdum yngri en 70 ára. Þessir langvinnu sjúkdómar herja í flestum tilfellum jafnt á konur 

sem karla, þó eru sumir sjúkdómar sem herja frekar á annað kynið. Til dæmis er MS 

algengari meðal kvenna (Crepeu, Cohn og Schell, 2003) en alnæmi (Acquired immune 
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deficiency syndrome, AIDS) og hjarta- og æðasjúkdómar algengari á meðal karla 

(Cockerham, 2004).   

Þá eru konur líklegri til að greinast með langvinna sjúkdóma sem hægt er að lifa með 

til lengri tíma og eru ekki bein orsök andláts en karlmenn eru líklegri til að greinast með 

sjúkdóma sem leiða þá til dauða (Cockerham, 2004). 

Þótt langvinnir sjúkdómar séu skilgreindir út frá sjúkdómseinkennum er vara í 

þrjá mánuði eða lengur er um fjölmarga sjúkdóma að ræða og þegar einstaklingar 

greinast þýðir það oft að þeir þurfi að lifa með sjúkdóminn alla sína ævi (Kittelsen, 

2001). Með tímanum læra margir einstaklingar að lifa með sjúkdómnum, laga tilveru 

sína að honum og verður hann þá hluti af lífsmynstri þeirra (Newman, Steed og 

Mulligan, 2009). Flestir langvinnir sjúkdómar geta valdið hægt vaxandi óþægindum 

og þjáningum, sérstaklega ef meðhöndlun er lítil eða engin (Matthías Halldórsson, 

2006). Einstaklingar með langvinna sjúkdóma þurfa mismikla og ólíka umönnun. 

Algengir fylgifiskar geta verið óþægindi vegna aukaverkana lyfja, sársaukafullrar 

þjálfunar, skurðaðgerða og fleira (Newman, Steed og Mulligan, 2009). Þegar 

einstaklingar þjást mikið getur það einnig haft áhrif á andlega líðan þeirra og verða 

þeir oft þungir í skapi, en þeir sem umgangast þá taka þó iðulega tillit til þess (Wade 

og Tavris, 2003). 

Langvinnir sjúkdómar geta verið bæði sýnilegir og ósýnilegir almenningi. 

Þegar þeir eru sýnilegir getur það átt við einstakling sem er í hjólastól eða þá að 

einkenni sjúkdóms eru sýnileg, eins og t.d psoriasis sem birtist fyrst og fremst sem 

útbrot í húð (Helgi Valdimarsson, 2006; Kittelsen, 2001). Dæmi um ósýnilega 

sjúkdóma eru sykursýki, astmi og flogaveiki (Kittelsen, 2001).  

Misjafnt er hvernig einstaklingar upplifa upphaf veikinda sinna. Sumir upplifa 

létti við að fá sjúkdómsgreiningu og um leið staðfestingu á að þetta sé ekki einungis 
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ímyndun. Aðrir geta upplifað mikið áfall og mikla sorg (Kittelsen, 2001). Langvinnir 

sjúkdómar geta verið mjög mismunandi og þar af leiðandi er misjafnt hversu mikil 

áhrif þeir hafa á líf einstaklinga. Þó eiga þeir það sameiginlegt að hafa gjarnan áhrif á 

líkamlega og tilfinningalega líðan ásamt því að hafa áhrif á vinnuhlutverkið og tengsl 

einstaklinganna við annað fólk (Wilson, 1999). Einhverjir þurfa að hætta að vinna og 

missa þannig vinnuhlutverkið og sumir missa önnur hlutverk eða geta ekki sinnt þeim 

eins og áður (Kittelsen, 2001). Dæmi um hlutverk, sem tengjast daglegu lífi 

einstaklinga, eru húsmóðir, faðir og móðir (Kielhofner, 2002). Enn aðrir þurfa jafnvel 

að skipta um húsnæði til að aðlaga umhverfið að breyttum aðstæðum. Í kjölfarið geta 

vaknað margar tilfinningar og þarf þá að huga að þeim þar sem mikilvægt er að vera í 

góðu andlegu jafnvægi þegar berjast þarf gegn sjúkdómi sem er að yfirtaka líkamann 

(Kittelsen, 2001). 

 

Lífsgæði og þátttaka einstaklinga með langvinna sjúkdóma 

Mikilvægt er fyrir alla einstaklinga að hafa hlutverk og tilgang í lífinu (Kielhofner, 

2002). Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka í tilgangsbundinni iðju hefur jákvæð áhrif á líðan 

einstaklingsins (Mee og Sumsion, 2001). Varanlegar breytingar geta orðið á hlutverkum, 

gildum, venjum og líkamlegri heilsu hjá einstaklingum með langvinna sjúkdóma af 

líkamlegum toga. Ein helsta afleiðing þeirra getur verið sú að einstaklingarnir hætti að sinna 

hlutverkum sínum og að þátttaka minnki í iðju sem er þeim mikilvæg (Hammel, 2004; 

Kittelsen, 2001). Niðurstöður kanadískrar rannsóknar leiddu í ljós að nauðsynlegt er fyrir 

einstaklinga með langvinna sjúkdóma, eins og krabbamein, að finna sér ný hlutverk þegar 

þeir missa þau hlutverk sem þeir höfðu áður. Einnig kom fram að fleiri hlutverk og aukin 

þátttaka í iðju leiði til bættra lífsgæða (Vrkljan og Polgar, 2001). Þátttaka í iðju vísar til 

þátttöku í vinnu, leik og athöfnum daglegs lífs sem er nauðsynleg fyrir líkamlega og andlega 
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heilsu einstaklingsins (Kielhofner, 2002). Í iðjuþjálfun er litið á iðju einstaklingsins sem 

verkfæri til að viðhalda heilsu, góðri líðan og auknum lífsgæðum. Á lífsleiðinni ganga flestir í 

gegnum breytingar sem hafa áhrif á þátttöku þeirra í iðju, t.d þegar einstaklingar stofna 

fjölskyldu og þegar þeir eldast (Gary og Fossay, 2003).  

Þegar einstaklingar greinast með langvinna sjúkdóma finna þeir m.a oft fyrir 

aukinni kvíðatilfinningu, depurð og óöryggi. Þetta getur haft mikil áhrif á þátttöku og 

lífsgæði og er því mikilvægt að huga að þessum þáttum. Einstaklingar geta átt á hættu  

að þróa með sér þunglyndi sem getur haft neikvæð áhrif á framgang sjúkdómsins 

(Wade og Tavris, 2003). Lífsgæði og þátttaka mótast þó af fleiri þáttum en andlegu 

ástandi. Líkamlegir áhrifaþættir geta einnig skipt sköpum (Newman, Steed og 

Mulligan, 2009). Líkamleg fötlun eða skerðing getur haft mikil áhrif á þátttöku í iðju 

þar sem færni einstaklinga er ekki sú sama og áður. Slíkar breytingar krefjast oft 

nýrrar aðlögunar og endurmats á færni við iðju. Sýnt hefur verið fram á að ef 

einstaklingar upplifa minnkandi færni af einhverju tagi, leiði það til minnkandi 

þátttöku í daglegu lífi og auki líkur á einangrun (Law, 2002).  

 Í eigindlegri rannsókn þar sem horft var til þess hvernig síþreyta hefði áhrif á 

líkamlega heilsu einstaklinga kom fram að þátttaka í iðju væri lykillinn að vellíðan og 

ánægju, sem og því að hafa tilgang og stjórn á aðstæðum (Gary og Fossay, 2003). 

Ásamt því að upplifa mikla vellíðan geta einstaklingar upplifað skemmtun og hvíld í 

gegnum iðju sem þeir hafa áhuga á (Hammel, 2004). Þátttaka eða aðild í daglegri iðju 

er nauðsynleg fyrir alla einstaklinga. Í gegnum hana eykst færni við iðju, 

samskiptafærni eykst og einstaklingar finna fyrir tilgangi og þýðingu í lífinu 

(Crepeau, Cohn og Schell, 2003).  
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Þjónusta við einstaklinga með langvinna sjúkdóma 

Í dag fer þeim einstaklingum fjölgandi sem greinast með langvinna sjúkdóma. 

Þetta stafar af hækkandi lífaldri og mikilli framþróun á sviði læknavísinda sem veldur 

því að einstaklingar með langvinna sjúkdóma lifa lengur (Bonomi, Wagner, Glasgow 

og Vonkorff, 2002; Læknaráð, 2007). Þessum sjúkdómum fylgja oft erfið veikindi og 

hafa þeir í för með sér aukinn kostnað sem er smám saman að sliga heilbrigðiskerfi 

vestrænna þjóða. (Læknaráð, 2007; Sigurður Guðmundsson og Runólfur Pálsson, 

2006). Af þessu leiðir einnig að skortur er á úrræðum á stofnunum fyrir einstaklinga 

með langvinna sjúkdóma og lenda þeir oft á milli í kerfinu þar sem sú þjónusta sem 

þeir eiga rétt á er á víð og dreif (Bonomi, Wagner, Glasgow og Vonkorff, 2002).  

Einstaklingar sem glíma við langvinn veikindi horfast oft í augu við erfiðleika 

af ýmsu tagi og mörgum reynist erfitt að viðhalda sjálfstæði sínu. Þetta getur leitt til 

langtíma félags- og sálfélagslegra erfiðleika fyrir einstaklingana og fjölskyldur þeirra. 

Að veita þeim þann stuðning og þjónustu sem þau þurfa getur hjálpað þeim að 

viðhalda sjálfstæði sínu og gerir þeim kleift að búa lengur í heimahúsum. Einnig getur 

þessi stuðningur verið lykillinn að því að bæta lífsgæði einstaklinga með langvinna 

sjúkdóma (Department of Health, 2005). En staðreyndin er sú að ekki er nægilega 

mikið í boði hjá heilbrigðiskerfinu fyrir þennan hóp og þjónustuna þyrfti að efla og 

gera markvissari (Guðlaug Árný Andrésdóttir, Hildur Ævarsdóttir og Kristín 

Guðmundsdóttir, 2007).  

Lengi hefur verið talað um að heilbrigðisþjónustan á Vesturlöndunum 

einskorðist um of við tæknilega meðferð í bráðafasa sjúkdóma en taki ekki mið af 

þörfum þeirra sem glíma við langvinn veikindi. Meðferð einstaklinga sem greinst hafa 

með langvinna sjúkdóma er orðið stórt og krefjandi verkefni fyrir heilbrigðiskerfið og 

hefur þjónustan ekki þróast með tilliti til þess (Læknaráð, 2007).  
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Freeman og Thompson (2000) gerðu rannsókn í Bretlandi þar sem þeir tóku 

viðtal við 150 einstaklinga með MS. Þar var athugað hversu mikla þjónustu þessir 

einstaklingar væru að fá. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að um helmingur 

þátttakenda var ekki að fá neina þjónustu. Sú þjónusta sem einstaklingarnir fengu var 

mismunandi, meðal annars þjónusta iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, heimaþjónustu eða 

heimahjúkrunar. Flestir þátttakenda hefðu þó kosið aukna þjónustu. Einnig kom fram 

að einungis lítill hluti af þeim sem greinast með langvinna sjúkdóma hafa í kringum 

sig teymi fagaðila. Teymisvinna er hins vegar mjög mikilvæg fyrir þennan 

skjólstæðingshóp með tilliti til þess að hún veitir einstaklingnum samfellda þjónustu 

þar sem skjólstæðingurinn og umhverfi hans skiptir mestu máli. (Elínborg 

Bárðardóttir, 2006). 

Í rannsókn sem gerð var á Íslandi á iðju kvenna í kjölfar greiningar á 

krabbameini í brjósti kom í ljós að þátttaka í innihaldsríkri iðju væri mikilvæg fyrir 

þær til að ná aukinni lífsfyllingu. Niðurstöðurnar sýndu einnig að þjónustu og 

stuðningi eftir hefðbundna læknismeðferð væri ábótavant. Þátttakendum fannst vanta 

einhvern stað í samfélaginu þar sem hægt væri að fá faglegan og félagslegan stuðning, 

viðeigandi upplýsingar og aðra þjónustu sem þeir töldu sig þurfa (Berglind 

Kristinsdóttir og Erna Magnúsdóttir, 2005). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

einstaklingar, sem glíma við langvinn veikindi á borð við MS, eru ekki nægilega 

upplýstir um þá þjónustu sem er í boði fyrir þá og eru því ekki að nýta sér það sem 

þeir eiga rétt á (Vazirinejad, Lilley og Ward, 2008) 

Fjölskyldur einstaklinga með langvinna sjúkdóma bera þungann af umönnun 

ástvina sinna í daglegu lífi og er því nauðsynlegt fyrir heilbrigðisþjónustuna að efla 

sjálfsbjargargetu og lífsgæði bæði fjölskyldnanna og einstaklinganna sjálfra. Þar sem 

einstaklingar lifa oft með veikindin í langan tíma er brýnt að auka þjónustu við þá og 
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gera hana fjölþættari, samfelldari og þverfaglegri. Þessi þáttur er lífsgæðum þeirra 

ekki síður mikilvægur en að fá rétta greiningu og réttu lyfin (Department of Health, 

2005; Helga Jónsdóttir, 2009). 

 

Þjónustan sem er í boði á Akureyri 

 Hjá Akureyrarbæ er lögð áhersla á að veita öllum einstaklingum 

bæjarfélagsins fyrirmyndarþjónustu. Horft er á mikilvægi þess að öllum sem á þurfa 

að halda, standi til boða öflug félags- og heilbrigðisþjónusta og gert er ráð fyrir bættri 

þjónustu í framtíðarsýn bæjarins (Akureyrarbær, e.d. b).  

Búsetudeild Akureyrarbæjar er með heimaþjónustu fyrir einstaklinga með 

langvinna sjúkdóma þar sem veittur er stuðningur og aðstoð við hin ýmsu verk 

daglegs lífs. Þrif, innkaup, snjómokstur, garðhirðing og önnur tilfallandi störf heyra 

þar undir ásamt félagslegum stuðningi, ráðgjöf og hjálpartækjamálum (Snæfríð 

Egilsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2008). Þjónustunni er ætlað að efla 

einstaklinga og veita aðstoð sem gerir þeim kleift að búa sem lengst í heimahúsum 

(Akureyrarbær, e.d. a). Snæfríð Egilsson, starfandi iðjuþjálfi á Búsetudeild 

Akureyrarbæjar, telur þessa þjónustu hafa mikið að segja varðandi þátttöku 

einstaklinga í samfélaginu en bendir einnig á mikilvægi þess að huga enn betur að 

þeim þáttum (Snæfríð Egilsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2008).  

Undir búsetudeild Akureyrarbæjar er einnig heimahjúkrun en hún veitir 

einstaklingum þjónustu varðandi lyfjagjöf og böðun sem og fleira er snýr að 

sjúkdómnum, eftir þörfum hvers og eins, ásamt því að veita aðstandendum stuðning 

og fræðslu. Unnið er í samstarfi við heimaþjónustuna og oft sinna starfsmenn frá 

hvorri þjónustu fyrir sig einstaklingnum samtímis. Fjöldi vitjana á dag er mismunandi 
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og háður þjónustuþörf einstaklingsins (Þórdís Rósa Sigurðardóttir, munnleg heimild, 

7. nóvember 2008). 

Endurhæfingardeild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri (FSA) sem staðsett er 

á Kristnesspítala í Eyjafirði býður meðal annars upp á þjónustu fyrir einstaklinga með 

langvinna sjúkdóma (Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, 2006). Þjónustan er í formi 

innlagnar sem hugsuð er bæði sem hvíld fyrir aðstandendur og jafnframt sem 

viðhaldsþjálfun og endurhæfing fyrir einstaklingana sjálfa. Einnig er tíminn nýttur til 

að fara yfir hjálpartækjamál og kannað hvort umhverfið örvi nægilega færni og 

þátttöku þeirra. Tveir starfandi iðjuþjálfar á Kristnesi telja að vel sé ýtt undir þátttöku 

einstaklinganna þegar þeir dveljast þar en að það vanti upp á þjónustu þegar heim er 

komið sem hefði það að markmiði að aðstoða einstaklingana í sínu daglega lífi 

(Hafdís Pétursdóttir og Sigrún Kristín Jónasdóttir, munnleg heimild, 7. nóvember 

2008). 

Í Rósenborgarhúsinu á Akureyri er staður sem kallast Punkturinn og er 

handverks- og þjónustumiðstöð. Þessi starfsemi er rekin af Akureyrarbæ og er öllum 

opin. Þar er í boði að vinna með leir, gler, þæfingu og mósaík svo eitthvað sé nefnt. 

Hægt er að koma og dunda sér í ýmsu handverki eða til að njóta félagsskapar annarra. 

Þar er ekki boðið upp á sértæka þjónustu og þarf einstaklingur með skerta færni að 

koma með aðstoðarmann með sér (Halldóra Björg Sævarsdóttir, munnleg heimild, 20. 

október 2008; Punkturinn, 2008).  

Keramikloftið er einkarekinn staður þar sem almenningur getur komið, keypt 

sér keramik og málað á það. Í viðtali við eigandann kom fram að heimavinnandi 

húsmæður nýta sér þessa þjónustu mest en einn dag í viku hittast nokkrar konur sem 

greindar hafa verið með krabbamein, mála á keramik og njóta félagsskapar hverra 

annarra. Ef einstaklingar með skerta færni ætla að sækja þennan stað þurfa þeir að 
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vera með aðstoðarmann með sér (Hjördís Áskelsdóttir, munnleg heimild 16. október 

2008). 

Menntasmiðjan á Akureyri er nokkurs konar skóli sem stuðlar að bættum 

samskiptum, aukinni virkni einstaklinga og styrkir stöðu þeirra sem þurfa á stuðningi 

að halda. Þar er ekki veitt sértæk þjónusta fyrir líkamlega skerta einstaklinga og 

hindrar það marga er glíma við langvinna sjúkdóma að sækja þennan stað (Kristín 

Björk Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 14. október 2008; Menntasmiðjan á Akureyri 

e.d.). 

 

Dagþjónusta 

Dagþjónusta er staður þar sem m.a. einstaklingar með langvinna sjúkdóma geta dvalið 

yfir daginn og fengið þjónustu sem þeir þurfa á að halda (Margrét Sigurðardóttir, 2004). 

Einstaklingar á öllum aldri eru að glíma við langvinna sjúkdóma og getur það haft mikil áhrif 

á þá sjálfa, aðstandendur og samfélagið í heild. Þar sem einstaklingum sem fá greiningu um 

langvinna sjúkdóma af einhverju tagi fer fjölgandi og innlagnartími á heilbrigðisstofnunum er 

að styttast, hefur umönnunin færst til muna yfir á fjölskyldur sjúklinganna. Þegar 

einstaklingur greinist með langvinnan sjúkdóm hefur það áhrif á alla fjölskylduna og þess 

vegna þarf bæði að huga vel að þörfum þeirra sem greinast og þörfum aðstandenda (Elísabet 

Konráðsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2006).  

Dagþjónusta veitir einstaklingum tækifæri á að stunda skipulagðar athafnir, sniðnar að 

þeirra þörfum í öruggu umhverfi. Þetta gerir mörgum kleift að búa lengur heima og á sama 

tíma léttir það undir með aðstandendum (Crepeau, Cohn og Scholl, 2003). Einstaklingar með 

langvinna sjúkdóma þurfa á örvun að halda samhliða því að aðstandendur þurfa reglubundið 

hlé og er því dagþjónusta mikilvæg báðum aðilum (Barbara Pointon, 2006). Þá njóta 

skjólstæðingar, sem taka þátt í dagþjónustu, félagslegra samskipta við aðra á staðnum og taka 
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þátt í ýmsum athöfnum í stað þess að einangrast heima hjá sér. Þetta hefur jákvæð áhrif á 

lífsgæði þeirra (Crepeau, Cohn og Scholl, 2003, Douglas, Myers og Normand, 2000). 

Einstaklingar fá einnig tækifæri til þess að dreifa huganum frá sjúkdómsferlinu, hlæja, anda 

að sér fersku lofti og gera eitthvað annað en að vera bundnir í sjúklingshlutverkinu (Pétur 

Blöndal og Guðmundur Rúnar Guðmundsson, 2008). Komið hefur fram að þeir sem greinst 

hafa með langvinna sjúkdóma og nýta sér dagþjónustu hafa mikla þörf fyrir að lifa eins 

eðlilegu lífi og hægt er. Þeim finnst mikilvægt að vera félagslega virkir, halda þeim 

hlutverkum sem þeir hafa eins lengi og mögulegt er og finna ný í stað hinna gömlu. Sú 

tilfinning að hafa eitthvert hlutverk og tilgang í lífinu er einstaklingunum mikilvæg og er það 

nokkuð sem margir eru að upplifa í gegnum dagþjónustu. (Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 

2007). 

Dagþjónusta getur komið til móts við þarfir einstaklinga með langvinna 

sjúkdóma af líkamlegum toga en mikilvægt er að huga að uppbyggingu slíkrar 

þjónustu. Hún þarf að vera úthugsuð og löguð að þörfum þeirra sem hana sækja. 

Einnig er mikilvægt að félagslegur stuðningur sé hluti af þjónustunni (Douglas, Myers 

og Normand, 2000). Sé þetta gert styður dagsþjónustan vel við einstaklingana og 

bætir lífsgæði þeirra. Hún hefur víðtæk áhrif, bæði er varðar líkamlega þætti og 

sálfélagslega. Því er mikilvægt fyrir einstaklinga að fá tækifæri til að nýta sér þjónustu 

af þessu tagi að einhverju marki og stuðla þannig að auknum lífsgæðum þrátt fyrir 

sjúkdóminn (Department of Health, 2005). 

Sýnt hefur verið fram á að dagþjónusta nýtist vel einstaklingum sem glíma við 

langvinn veikindi til að stuðla að bættum lífsgæðum og auka heilsu og vellíðan 

(Crepeau, Cohn og Schell, 2003). Slík þjónusta hefur einnig verið að nýtast öðrum 

skjólstæðingshópum á borð við einstaklinga sem glíma við geðræna erfiðleika. Árið 

2007 var gerð úttekt á þjónustu við þennan hóp á Akureyri og kom þar einmitt fram 
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að dagsþjónusta eins og Lautin, athvarf á vegum Rauða Krossins, væri mikilvæg fyrir 

þá viðmælendur sem þangað leituðu. Þar tóku þeir þátt í því sem í boði var á staðnum 

og sú þátttaka veitti þeim ný hlutverk og aukinn tilgang í lífinu (Elín Ebba 

Ásmundsdóttir, 2007). Einnig fengu þeir félagsskap sem var mikilvægur fyrir þá og 

dró úr félagslegri einangrun þeirra. 

Dagþjónusta hefur einnig nýst mörgum öldruðum og hefur verið sýnt fram á að slík 

þjónusta reynist einstaklingunum sem hana stunda vel og að hún hafi góð áhrif á þá og 

lífsgæði þeirra (Jacob, Abraham, Abraham og Jacob, 2006; Kuzuya o.fl., 2006). Auk þess að 

líðan einstaklinga batnar með dagþjónustu þá eykur hún einnig lífslíkur þeirra (Kuzuya o.fl., 

2006).  

 

Hugmyndafræði 

 
Líkanið um iðju mannsins   

Líkanið um iðju mannsins (Model of Human Occupation, MOHO) er 

hugmyndafræði innan iðjuþjálfunar þar sem kafað er ofan í hlutverk einstaklinga og 

hvað það er sem knýr þá áfram til að stunda sína iðju (Kielhofner, 2002). Einnig 

kemur þar fram að mikilvægt er fyrir alla einstaklinga að hafa hlutverk og tilgang í 

lífinu. Nauðsynlegt er fyrir þá að hafa eitthvað fyrir stafni sem þeir hafa áhuga á og 

umhverfið þarf að koma til móts við þarfirnar svo þeir geti áfram tekið þátt í 

samfélaginu.  

Í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2008, þar sem 

notkun MOHO hugmyndafræði í þjónustu iðjuþjálfa var könnuð, kom fram að flestir 

þátttakendur töldu hugmyndafræðina og ýmis tæki innan hennar vera gagnlega og 

nýtast vel í öllu þjónustuferlinu (Lee, Taylon, Kielhofner og Fisher, 2008). 
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Samkvæmt hugmyndafræði MOHO hefur einstaklingurinn þrjá þætti til að 

bera, þ.e. vilja, vanamynstur og framkvæmdagetu (Kielhofner, 2002). Viljinn knýr 

einstaklinginn til að framkvæma ákveðna hluti sem eru honum mikilvægir. 

Vanamynstur lýsir því ferli sem fram fer í þeirri iðju sem hann framkvæmir, þ.e.a.s. 

skipulagi og tímaröð verkefna og hvaða hlutverki hann er að sinna. Undir 

framkvæmdagetu falla hinir undirliggjandi líkamlegu og andlegu þættir sem 

einstaklingurinn býr yfir og þarf á að halda til að stunda ákveðna iðju. Þessir þættir 

hafa svo áhrif á framkvæmdaþætti, framkvæmdina sjálfa og þátttöku í henni. Mikil 

áhersla er lögð á þessi hugtök í MOHO, ásamt umhverfishugtakinu sem hefur svo 

áhrif á allt ferlið. Samspil allra fyrrnefndra þátta hefur síðan áhrif á það hvernig 

sérhver einstaklingur sér sig sem iðjuveru og færni hans við iðju. Ef hann missir 

einhvern þessara þátta niður, til dæmis viljann til að framkvæma og/eða 

framkvæmdagetu vegna einhverrar skerðingar, hefur það áhrif á þátttöku hans í 

samfélaginu og þar með sjálfsmat hans og andlega líðan (Kielhofner, 2002).  

 

Skjólstæðingsmiðuð nálgun 

Nokkrar skilgreiningar hafa verið settar fram af iðjuþjálfum um það hvað 

skjólstæðingsmiðuð iðjuþjálfun feli í sér (Sumsion og Law, 2006 ). Law, Baptiste og 

Mills (1995) settu fram þá skilgreiningu að skjólstæðingsmiðuð þjónusta feli í sér að 

bera virðingu fyrir einstaklingum sem þiggja þjónustu og velja íhlutunarleiðir í 

samvinnu við þá.  Hún tekur mið af styrkleikum einstaklingsins þegar kemur að því 

að taka ákvarðanir varðandi íhlutun og mikilvægi þess að finna þjónustu sem hentar 

einstaklingnum og því umhverfi sem hann lifir í. Samkvæmt kanadíska 

iðjuþjálfafélaginu felur skjólstæðingsmiðuð nálgun í sér þátttöku skjólstæðinga í 

íhlutununarferlinu og samvinnu þeirra við iðjuþjálfann (Canadian Association of 
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Occupational Therapists, 2002). Iðjuþjálfar sem nota skjólstæðingsmiðaða nálgun í 

starfi sínu bera þannig virðingu fyrir skjólstæðingum sínum, hvetja þá til að taka þátt í 

ákvarðanatöku, hafa hagsmuni og þarfir þeirra að leiðarljósi og taka mið af fyrri 

reynslu þeirra og þekkingu.  

Sumsion (2000) skilgreinir skjólstæðingsmiðaða iðjuþjálfun þannig að 

samvinna sé á milli skjólstæðings og iðjuþjálfa sem ýtir undir að skjólstæðingurinn 

taki þátt í iðju sem er honum mikilvæg og veiti honum tækifæri til að stunda hlutverk 

sín í fjölbreyttu umhverfi. Skjólstæðingurinn er virkur þátttakandi í markmiðssetningu 

í upphafi sem verður miðpunkturinn í mati, íhlutun og niðurstöðu þjónustunnar. Í 

gegnum ferlið hlustar iðjuþjálfinn á og ber virðingu fyrir gildum einstaklingsins, lagar 

þjónustuferlið að þörfum hans og gerir honum kleift að taka ígrundaðar ákvarðanir.  

Í rannsókn Guðrúnar Pálmadóttur (2008) um skjólstæðingsmiðaða nálgun í 

íhlutun iðjuþjálfa kom meðal annars fram að af þeim fagstéttum sem taka þátt í 

endurhæfingu hér á landi skari iðjuþjálfar fram úr þegar kemur að því að veita 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu. Þrátt fyrir það eru margir þættir í þjónustu iðjuþjálfa 

þar sem breytinga er þörf til að hún verði skjólstæðingsmiðuð í raun. Í þessu 

samhengi kemur fram að svo virðist sem meginástæður þess að íhlutunin er ekki 

nægilega skjólstæðingsmiðuð komi frá iðjuþjálfanum sjálfum og hvernig hann er að 

sinna þörfum skjólstæðinga sinna. Einnig er talað um að þjónustuumhverfi og 

þjónustuhefðir geri það að verkum að þjónustan verður ekki nægilega 

skjólstæðingsmiðuð.  

Líkanið um iðju mannsins gerir ráð fyrir skjólstæðingsmiðaðri íhlutun og því 

falla þessi tvö starfslíkön vel hvort að öðru (Kielhofner, 2008). Iðjuþjálfar telja margir 

að helstu kostir MOHO séu þeir að skjólstæðingsmiðuð nálgun sé til staðar í ferlinu, 

að hugmyndafræðin veiti þeim rými til að horfa heildrænt á skjólstæðinginn, ná til 
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hans og aðstoða hann við forgangsröðun þarfa sinna. Margir telja að notkun þessara 

tveggja líkana hafi í för með sér ánægju skjólstæðinga með þjónustuna (Lee, Taylon, 

Kielhofner og Fisher, 2008). 

 

Samantekt 

Einstaklingar með langvinna sjúkdóma eru vaxandi hópur og með tilliti til þess 

þarf að endurskoða áherslur í þjónustu við þá í framtíðinni. Þjónusta við einstaklinga 

með langvinna sjúkdóma hefur ekki náð að fylgja þeirri þróun sem orðið hefur í 

læknavísindum. Hjá einstaklingum sem glíma við langvinn veikindi af einhverju tagi 

breytist líkamleg og andleg færni. Í framhaldi af því minnkar oft þátttaka þeirra í 

ýmsum athöfnum, hlutverkum fækkar og hætta á félagslegri einangrun eykst. Auka 

þarf stuðning við þessa einstaklinga utan stofnana með áherslu á að bæta líkamlega og 

andlega heilsu/færni.  

Þær rannsóknir/heimildir sem fjallað hefur verið um gefa margar til kynna að 

dagþjónusta fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma sé árangursrík leið til að 

stuðla að bættri þjónustu fyrir þennan hóp. Þar upplifa einstaklingarnir ný hlutverk, 

aukna þátttöku og í mörgum tilfellum kemur það í veg fyrir félagslega einangrun. 

Einnig undirstrika rannsóknirnar mikilvægi þess að þjónusta við einstaklinga með 

langvinna sjúkdóma þurfi að vera þverfaglegri og samfelldari en hún er í dag.  

Líkanið um iðju mannsins og skjólstæðingsmiðuð nálgun eru tvö starfslíkön 

sem falla vel hvort að öðru og geta nýst sem hugmyndafræðilegur rammi fyrir 

uppbyggingu árangursríkrar dagþjónustu fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma 

af líkamlegum toga. 
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KAFLI III - AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður sagt frá rannsóknarspurningunum, fjallað um þá 

aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni, kostir hennar og gallar settir fram og rök 

færð fyrir vali hennar. Farið verður í val á þátttakendum, spurningalisti kynntur og 

framkvæmd rannsóknarinnar gerð skil. Fjallað verður um siðferðilega þætti 

rannsóknarinnar og sagt frá því hvaða aðferðir voru notaðar við greiningu gagna.  

Rannsóknarspurningarnar voru: 

1. Hvernig er daglegu lífi einstaklinga á Akureyri með langvinna sjúkdóma af 

líkamlegum toga háttað, með tilliti til áhugamála, vinnu og náms? 

2. Hvaða þjónustu og hversu mikla fá einstaklingar með langvinna sjúkdóma af 

líkamlegum toga á Akureyri?  

3. Hafa einstaklingar með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga áhuga á að 

nýta sér dagþjónustu á Akureyri? 

4. Hvernig vilja þeir einstaklingar sem hafa áhuga á að nýta sér dagþjónustu að 

hún sé uppbyggð og í hversu miklum mæli vilja þeir að hún sé? 

 

Rannsóknarsnið 

Eftir að hafa borið saman kosti og galla bæði megindlegs og eigindlegs 

rannsóknarsniðs var niðurstaðan að lýsandi megindleg rannsóknaraðferð (descriptive 

statistics) myndi nýtast vel til að svara rannsóknarspurningunum. Samkvæmt þessari 

aðferð eru ákveðnar rannsóknarspurningar settar fram, svör við þeim fengin með því 

að safna upplýsingum sem lýsa aðstæðum, einstaklingum og hópum. Þessar 

upplýsingar eru síðan flokkaðar og settar fram á tölfræðilegan máta (Amalía 

Björnsdóttir, 2003; Bailey, 1997; Royeen, 1997). Þetta töldu rannsakendur mikilvæga 

þætti þar sem markmiðið var að kanna hvort áhugi á ákveðinni þjónustu væri til staðar 
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og í hverju hann fælist. Eins var horft á mikilvægi þess að rannsóknaraðferðin byði 

rannsakendum upp á möguleika á að rannsaka stórt þýði (Bailey, 1997) með vinnu 

sem væri raunhæf fyrir þann rannsóknartíma sem settur hafði verið.  

Þegar horft er á kosti megindlegrar rannsóknaraðferðar er tölfræðileg útkoma 

gagna ofarlega í huga. Þessar upplýsingar eru nytsamlegar til að sýna fram á að 

ákveðnar staðreyndir eru til staðar og framsetning þeirra í töflum og gröfum er 

aðgengileg. Auðveldar þetta  meðal annars samanburð við niðurstöður annara 

rannsókna. Möguleiki er að safna góðum upplýsingum frá mörgum einstaklingum á 

stuttum tíma og notkun aðferðarinnar þarf ekki að hafa í för með sér mikinn kostnað 

fyrir rannsakendur (Baley, 1997; Þorlákur Karlsson, 2001). 

Erfitt getur reynst að finna hina fullkomnu rannsóknaraðferð en gallar 

megindlegrar aðferðar eru nokkrir. Þær upplýsingar sem fást með fyrirlögn 

spurningalista geta orðið yfirborðskenndar þar sem listarnir bjóða yfirleitt ekki upp á 

tæmandi svarmöguleika (Bailey, 1997; Guðrún Pálmadóttir, 2003). Ávallt er hætta á 

að einstaklingar svari ekki af fullri hreinskilni og/eða skilji spurningarnar á annan hátt 

en rannsakendur höfðu í huga. Sé úrtakið í rannsókninni lítið getur einnig verið hætta 

á því að ekki fáist nægilegt svarhlutfall til að niðurstöður verði marktækar (Baley, 

1997).  

 

Val á þátttakendum 

Þátttakendur í rannsókninni sem valdir voru með hentugleikaúrtaki voru allt 

fullorðnir einstaklingar á aldrinum 40 - 66 ára sem höfðu verið greindir með 

langvinnan sjúkdóm af líkamlegum toga og bjuggu á Akureyri eða í nágrenni. 

Rannsóknarþýðið var skilgreint sem allir einstaklingar á Akureyri og í nágrenni á 

aldrinum 18-66 ára sem hafa verið greindir með langvinnan sjúkdóm af líkamlegum 
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toga sem af öllum líkindum hefur eða kemur til með að hafa áhrif á þátttöku þeirra í 

samfélaginu og daglegu lífi. Haft var samband við yfirlækna á FSA og Kristnesi með 

það í huga að fá þá til að vera tengiliði rannsóknarinnar og útvega þátttakendur. Þeir 

bentu á að með því að leita til starfsfólks í Búsetudeild Akureyrarbæjar og 

heilsugæslunnar á Akureyri fengjust mögulega fleiri þátttakendur þar sem flestir úr 

þessum skjólstæðingshópi væru að þiggja þjónustu þaðan. Í kjölfarið var haft 

samband við Snæfríð Egilsson, iðjuþjálfa á Búsetudeild Akureyrarbæjar, og hún lýsti 

sig reiðubúna til að vera tengiliður rannsakenda við þá skjólstæðinga Búsetudeildar 

sem uppfylltu inntökuskilyrði rannsóknarinnar. Hún lagði einnig til að haft yrði 

samband við ýmis samtök og stuðningshópa einstaklinga með langvinna sjúkdóma til 

að finna fleiri tengiliði. Tengiliðirnir urðu því auk hennar; Hilda Torfadóttir, formaður 

Parkinson samtakanna á Akureyri, Anna María Þórðardóttir, meðlimur í MS félaginu 

á Akureyri og Hjördís Áskelsdóttir, forstöðumaður Keramiksloftsins á Akureyri. 

Ástæður þess að notast var við tengiliði til að afhenda mögulegum 

þátttakendum rannsóknargögnin voru fyrst og fremst þær að ekki er til nein skrá yfir 

þá, sem voru í skilgreindu þýði rannsóknarinnar, þannig að draga mætti úrtak byggt á 

þeirri skrá. Þannig var ekki heldur hægt að senda spurningalistann beint til þessara 

einstaklinga. Einnig þótti líklegt að mest þátttaka næðist með þessum hætti þar sem 

sambandi var komið á við tengiliði sem taldir eru eiga í mestum samskiptum við 

þennan skjólstæðingahóp. Að auki var svo horft í þann kost að með notkun tengiliða 

væri auðvelt að gæta fullrar nafnleyndar við þátttakendur.  
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Spurningalistinn 

 Þegar rannsakendur höfðu sett fram markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknaraðferð hafði verið ákveðin voru möguleikar á gagnaöflun kannaðir. Í fyrstu 

var leitað eftir tilbúnum spurningalista, sem svarað gæti þeim spurningum sem 

rannsakendur höfðu í huga, en að lokum var sú ákvörðun tekin að sérstakur listi yrði 

útbúinn fyrir rannsóknina.  

Spurningalistinn (Fylgiskjal A) var því saminn af rannsakendum með aðstoð 

ábyrgðarmanns og var ekki staðlaður. Hann byggir á heimildum og óformlegum 

viðtölum við einstaklinga með langvinna sjúkdóma og við fagfólk innan heilbrigðis- 

og félagsþjónustunnar. Hugað var að sýndarréttmæti (face valitidy) spurningarlistans 

en það þýðir að hann líti út fyrir að mæla það sem honum er ætlað að mæla (Grbich, 

1999). Þetta var gert með því að fá álit iðjuþjálfa hjá Akureyrarbæ og leiðbeinanda 

rannsóknarinnar á spurningunum.  

Spurningalistinn sem lagður var fyrir innihélt 20 spurningar um persónuhagi 

þátttakenda, störf þeirra og áhugamál (fylgiskjal A). Einnig var spurt um áhuga þeirra 

á að nýta sér dagþjónustu og hvað þeir myndu vilja að væri í boði á staðnum. Hann 

var þannig uppbyggður að fyrstu sex spurningarnar snéru að upplýsingum um 

persónuhagi. Spurningar sjö til tíu fjölluðu um áhugamál þátttakenda. Spurningar 11-

13 komu inn á þjónustunotkun og spurningar 14-18 snéru svo að dagþjónustu. Í lokin 

voru síðan tvær spurningar almenns eðlis. 

 

Framkvæmd rannsóknarinnar 

Vísindasiðanefnd (nr: VSNb2008110024/03.7) veitti leyfi fyrir rannsókninni 

(Fylgiskjal B) og Persónuvernd fékk tilkynningu um rannsóknina (Fylgiskjal C). Í 

kjölfar þess fengu tengiliðirnir spurningalista, kynningarbréf og umslög merkt 
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Háskólanum á Akureyri til að afhenda mögulegum þátttakendum. Rannsakendur 

höfðu síðan samband við tengiliðina í gegnum síma að tveimur og svo aftur þremur 

vikum liðnum til að kanna hvernig gengi að finna þátttakendur. Tengiliðir afhentu 

spurningalistana og gáfu þátttakendum kost á aðstoð við útfyllingu. Þátttakendur 

fengu ákveðinn tíma til að fylla út spurningalistann og settu hann að því loknu í 

umslagið sem fylgdi með listanum og lokuðu því. Þeir skiluðu listunum síðan til 

rannsakenda ýmist í gegnum tengilið sinn eða með því að senda umslagið í pósti beint 

til ábyrgðarmanns rannsóknarinnar.  

 

Siðferðilegir þættir 

Mikilvægt er að rannsakendur hugi að ákveðnum siðferðilegum þáttum við 

gerð rannsóknarinnar. Huga þarf að velferð þátttakenda og þarf rannsakandi að sýna 

þeim heiðarleika, trúnað og virðingu ásamt því að kynna þeim vel innihald 

rannsóknarinnar og rétt þeirra sem taka þátt (Bailey, 1997; Sigurður Kristinsson, 

2001).  

 Með þessa þætti í huga sendu rannsakendur umsókn til Vísindasiðanefndar 

(fylgiskjal B) og tilkynningu um rannsóknina til Persónuverndar (fylgiskjal C). 

Persónuvernd sendi til baka ábendingu um að þar sem svo virtist sem rannsakendur 

fengju nöfn þátttakenda með langvinna sjúkdóma þá þyrfti að afla skriflegs upplýsts 

samþykkis frá viðkomandi. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar hringdi í lögfræðing 

Persónuverndar og gerði honum grein fyrir því að spurningalistarnir yrði nafnlausir og 

hafði hann þá ekkert við rannsóknaráætlunina að athuga.  

Tengiliðir rannsóknarinnar skrifuðu undir samþykkisyfirlýsingu (Fylgiskjal G) 

eftir að hafa fengið upplýsingar um tilgang hennar og framkvæmd. Tengiliðir fengu 

síðan afhend rannsóknargögn ásamt kynningarbréfi (fylgiskjal  H) sem skýrði frá 
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tilgangi rannsóknarinnar, ávinningi hennar og hvað þátttaka hefði í för með sér. 

Einnig kom fram að þátttakendum bæri engin skylda til að taka þátt í rannsókninni og 

hefðu fullan rétt á að hætta þátttöku hvenær sem væri. 

 

Úrvinnsla gagna 

Upplýsingarnar úr spurningalistunum voru settar inn í gagnagrunn sem 

útbúinn var fyrir rannsóknina. Lýsandi tölfræði var síðan notuð til að setja fram 

niðurstöður fyrir allar spurningarnar. Samfelldum (continuous) breytum var lýst með 

meðaltölum (M), lægsta gildi og hæsta gildi. Flokkabreytum (categorical variables) 

var lýst með fjölda og hlutfallstölum. Þá voru svörin við dagþjónustuspurningunum 

borin saman eftir aldursflokki og kyni þátttakenda. Búnar voru til nýjar breytur út frá 

upplýsingum um aldur þátttakenda þar sem honum var skipti í tvo flokka, 40 - 59 ára 

og 60 - 66 ára. Þetta var gert til að kanna hvort marktækur munur væri á þessum 

hópum. Notast var við kí-kvaðrat próf Pearsons fyrir nafnbreytur (nominal variables) 

og Mann Whitney-U próf fyrir raðbreytur (ordinal variables). Marktektarmörk voru 

sett við p≤ 0,05.  

Notast var við tölfræðiforritið Statistical Package for Social Sciences útgáfu 

17.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) við úrvinnslu allra gagna. Niðurstöður voru 

kynntar í orðum, töflum og myndum. Stuðst var við töflureikninn Excel þegar 

niðurstöður voru settar fram í myndum.   



26 
 

KAFLI IV - NIÐURSTÖÐUR 

 Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar um áhuga 

þátttakenda á dagþjónustu á Akureyri í myndum og rituðu máli. Framsetning á efninu 

samræmist þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í inngangi. Byrjað 

verður á að kynna persónuhagi þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Því næst verður 

fjallað um áhugamál þátttakenda og þá þjónustu sem þeir eru að nýta sér. Þá verður 

fjallað um dagþjónustu og hvort áhugi sé til staðar hjá þátttakendum að nýta sér slíka 

þjónustu væri hún í boði. Í framhaldinu verður svo skoðað í hvaða formi og hve oft í 

viku einstaklingarnir vildu nýta sér slíka þjónustu. 

 

Bakgrunnur þátttakenda 

Tuttugu og átta einstaklingar tóku þátt í rannsókninni (tafla 1) en einn 

spurningalisti var þar að auki ógildur þar sem þátttakandinn var 69 ára . Þátttakendur 

voru á aldinum 40 – 66 ára en flestir voru á aldursbilinu 60 – 66 ára (13/28) og fæstir 

á bilinu 50-59 ára (6/28). Engir þátttakenda voru á aldrinum 39 ára og yngri. Þó 

nokkur munur var á kynjahlutfalli en 18 konur og 10 karlar tóku þátt.  Meirihluti 

þátttakenda (25/28) voru giftir eða í sambúð. Einnig kom fram að flestir þátttakenda 

bjuggu annað hvort með maka eða maka og barni/börnum. Einungis þrír þátttakendur 

af þeim 27 sem svöruðu spurningunni voru í launaðri vinnu og enginn tilgreindi að 

hann væri í námi. Af þeim 28 sem svöruðu spurningalistanum voru 23 sem svöruðu 

einir, tveir svöruðu með aðstoð ættingja og þrír með aðstoð frá iðjuþjálfa. 
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Lýsing á þátttakendum n/N        

Aldur 

    Yngri en 20 ára 

    20 - 29 ára 

    30 - 39 ára 

    40 - 49 ára 

    50 - 59 ára 

    60 - 66 ára 

    Vantar svar 

Kyn 

    Kona 

    Karl 

Hjúskaparstaða 

    Einhleyp(ur) 

    Ekkja/Ekkill 

    Giftur/sambúð 

Búseta 

    Ein(n)                                                                                                      

    Með maka 

    Með maka og barni/börnum 

    Með barni/börnum 

    Með maka og öðrum en börnum 

    Með öðrum en maka og börnum 

Er í launaðri vinnu 

    Já  

    Nei 

    Vantar svar 

Er í námi 

    Já  

    Nei 

    Vantar svar 

 

0 / 28 

0 / 28 

0 / 28 

8 / 28          

6 / 28          

13 / 28        

1 / 28          

             

18 / 28        

10 / 28        

 

2 / 28          

1 / 28          

25 / 28        

 

3 / 28          

13 / 28        

10 / 28        

0 / 28 

2 / 28          

0 / 28 

 

3 / 28          

24 / 28        

1 / 28          

 

0 / 28          

26 / 28        

2 / 28          

Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda 
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Algengustu sjúkdómsgreiningarnar meðal þátttakenda voru MS, Parkinson og 

Krabbamein (mynd 1). Sex einstaklingar tilgreindu fleiri en einn sjúkdóm, einn merkti 

við ,,annað“ og einn svaraði ekki spurningunni.  

 
 Mynd 1. Sjúkdómar meðal þátttakenda 

 

Áhugamál 

 Stór hluti þátttakenda átti einhver áhugamál (24/26). Aðeins 13 þeirra svöruðu 

þó spurningunni um það hversu miklum tíma á viku þeir eyddu í áhugamál sín. 

Tíminn sem þessir 13 einstaklingar tilgreindu var á bilinu 3-40 klst/viku eða að 

meðaltali 16,3 klst/viku. Einnig var spurt um hvers eðlis áhugamál þeirra væru og 

mátti merkja við fleiri en eitt svar. Algengast var að merkt væri við lestur (18/82) og 

var sjaldnast merkt við við félagsstarf (6/82) eins og sést á mynd 2.  
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Mynd 2. Áhugamál þátttakenda 

  

Sextán af þeim 26 þátttakendum sem sögðust eiga sér einhver áhugamál, voru 

sáttir við það hve oft þeir sinntu þeim. Þrátt fyrir það merktu sjö þeirra, sem sáttir 

voru, einnig við spurningu um hindranir, þótt ekki væri gert ráð fyrir því að þeir gerðu 

það. Sú spurning beindist að því hvað væri að hindra þátttakendur í að sinna 

áhugamálum sínum. Þátttakendur áttu möguleika á að merkja við fleiri en eina 

hindrun og var líkamleg færni sú hindrun sem kom oftast fyrir eða alls 11 sinnum 

(mynd 3). Einn þáttakandi merki við annað og sagði það að vera ökuréttindalaus væri 

hindrun fyrir sig.  

 

Mynd 3. Hindranir sem standa í veginum fyrir að áhugamálum sé sinnt 
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Þjónusta sem þátttakendur voru að nýta sér 

 Sautján af 27 einstaklingum sögðust fá einhverja þjónustu frá sveitafélaginu en 

10 af 27 voru ekki að fá neina þjónustu (mynd 4). Alls fengu níu einstaklingar 

heimsóknir frá heimahjúkrun að meðaltali í 4,2 skipti/viku eða frá einni heimsókn upp 

í 14. Heimahjúkrun var með hæsta meðaltalið af þeim þjónustuliðum sem tilgreindir 

voru (mynd 5), en þó fengu flestir heimilishjálp eða alls 13 þátttakendur. Þeir sem 

voru að fá heimilishjálp fengu allt frá tveimur heimsóknum í mánuði til þrisvar í viku, 

eða að meðaltali í 1,75 heimsóknir/viku. Fæstir voru að nýta sér liðveislu eða alls 

fjórir þátttakendur og var þjónustan veitt  einu sinni til fimm sinnum í viku eða að 

meðaltali 3,6 sinnum. Sjö þátttakendur nýttu sér ferliþjónustu, einu sinni til níu 

sinnum á viku eða að meðaltali 3,1 sinni. Þrír þátttakendur merktu við aðra þjónustu 

sem þeir voru að nýta sér og tilgreindu sund, félagsþjónustuna í Hlíð og heimsendan 

mat. 

 

Mynd 4. Þjónusta, sem þátttakendur nýttu,       Mynd 5. Meðaltalstími þjónustu, sem            

frá sveitarfélaginu                                              þátttakendur nýttu, frá sveitarfélaginu      

 

 Önnur þjónusta sem einstaklingar voru að nýta sér á svæðinu var 

Keramikloftið, alls sjö einstaklingar, og Fjölmennt, einn einstaklingur.  Enginn 

tilgreindi að hann væri að nýta sér þjónustu hjá Punktinum eða Menntasmiðjunni. 
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Dagþjónusta 

 Tuttugu af 26 einstaklingum voru tilbúnir að nýta sér dagþjónustu ef hún væri 

í boði á Akureyri Þar af voru 12 konur og átta karlmenn. Tveir slepptu að svara 

spurningunni (mynd 6).  

 
                             Mynd 6. Fjöldi þeirra sem vilja nýta sér dagsþjónustu 

 

 Flestir, eða 8 af þeim 20 sem svöruðu, vildu nýta sér þessa þjónustu þrisvar í 

viku en fæstir vildu nýta hana fjórum eða fimm sinnum í viku eins og sést á mynd 7. 

 
                                Mynd 7. Magn dagþjónustu á viku 

 

 Flestir þátttakenda (13/20) sóttust eftir því að stunda slökun í dagþjónustunni 

og merktu 12 af 20 við námskeið. Fæstir merktu við spil og félagslegan stuðning eins 

og sést á mynd 8. Tveir völdu valmöguleikann ,,annað“ og tóku fram annars vegar 

kórsöng og hins vegar sund. 
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                   Mynd 8. Þjónustutilboð í dagþjónustunni 

  

Af þeim 20 sem svöruðu spurningunum í dagþjónustukaflanum voru aðeins 17 

sem svöruðu spurningunni um það hvort þeir myndu vilja bjóða aðstandendum í 

dagsþjónustuna og svörðuðu 16 þeirra játandi. Flestir þátttakenda (9/20) voru tilbúnir 

að greiða 10.000 kr/ári fyrir dagþjónustuna og aðeins þrír vildu ekki greiða fyrir 

þjónustuna eins og sést á mynd 9. 

 
                        Mynd 9. Upphæð sem þátttakendurnir voru tilbúnir að greiða       

                        fyrir dagþjónustuna í kr/ári. 

  

Aldur og dagþjónusta 

 Þegar aldur þátttakenda og niðurstöður úr spurningum um dagþjónustu voru 

bornar saman kom í ljós að ekki var marktækur munur á áhuga þeirra á að nýta sér 
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dagþjónustu eftir aldri (p = 0,734). Þrír þeirra 14 sem voru á aldrinum 40 – 59 ára og 

3 af þeim 11 sem voru á aldrinum 60 – 66 ára vildu ekki nýta sér dagsþjónustu. Ekki 

var marktækur munur á því hve oft þeir vildu nýta sér dagþjónustu eftir aldri (p = 

0,830). Einnig var gerður samanburður á milli aldurs og þeirra átta þjónustutilboða 

sem þátttakendur myndu vilja nýta sér í dagþjónustunni. Einungis var marktækur 

munur á milli námskeiðs og aldurs (p = 0,031) en þar voru 9 af 14 þátttakendum á 

aldrinum 40 – 59 ára sem vildu taka þátt í námskeiðum og 3 af 13 á aldrinum  60 – 66 

ára. Þegar áhugi þeirra á leikfimi var borinn saman eftir aldri kom ákveðin tilhneiging 

í ljós en ekki marktækur munur (p = 0,070). Ekki var marktækur munur eftir 

aldurshópi hvort þátttakendur vildu leyfa aðstandendum að taka þátt í dagþjónustunni 

(p = 0,163) eða greiða fyrir þátttöku (p = 0,356).  

  

Kyn og dagþjónusta 

 Áhugi þátttakenda á að nýta sér dagþjónustu á Akureyri, var borinn saman 

eftir kyni þeirra. Þar kom í ljós að ekki var marktækur munur (p = 0,768). Tveir af 10 

karlmönnum og 4 af 16 konum svöruðu neitandi. Þegar þættir sem snéru að starfsemi 

dagþjónustunnar voru bornir saman eftir kyni kom í ljós að ekki var marktækur 

munur nema hvað varðaði áhuga á hannyrðum. Þar var að finna marktækan mun á 

áhuga eftir kyni (p = 0,039) þar sem 6 af 18 konum sögðust vilja taka þátt í 

hannyrðum en enginn karlmaður.  

 

Samantekt 

 Niðurstöður rannsóknarinnar voru notaðar til að svara 

rannsóknarspurningunum fjórum sem lagt var upp með í byrjun. Alls voru 28 

þátttakendur í rannsókninni, þar af 18 konur og 10 karlar. Þátttakendurnir voru á 
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mismunandi aldri en flestir voru þó á aldursbilinu 60-66 ára. Flestir þátttakenda voru 

hvorki í vinnu né námi. Stór hluti þátttakenda  átti sér einhver áhugamál sem þó var 

sinnt mismikið. Alls eyddu þátttakendur að meðaltali 16,3 klukkustundum á viku í 

áhugamál sín. Nokkrir tilgreindu hindranir sem stóðu í vegi fyrir því að þeir gætu 

sinnt áhugamálum sínum eins og þeir kysu.  

 Sautján af 27 þátttakendum fengu þjónustu frá sveitarfélaginu. Flestir fengu 

heimilishjálp en ef horft var á tímafjölda ákveðinnar þjónustu fór meiri tími í 

heimahjúkrun og liðveislu. Einungis átta þátttakendur voru að nýta sér aðra þjónustu 

en þá sem sveitarfélagið bauð upp á og af þeim voru sjö sem nýttu sér þjónustu 

Keramikloftsins.    

 Tuttugu af 26 svöruðu því játandi að þeir hefðu áhuga á dagþjónustu. Þeir 

lýstu jafnframt yfir áhuga á því að stunda ýmiss konar uppbyggjandi iðju eins og t.d. 

námskeið, slökun og leikfimi. Sextán af 17 þátttakendum vildu að aðstandendur væru 

velkomnir í dagþjónustuna. Flestir vildu nýta sér dagþjónustu þrisvar í viku og fæstir 

fjórum eða fimm sinnum í viku. Að auki kom fram að flestir einstaklingar voru 

tilbúnir að greiða fyrir þátttöku sína í dagþjónustu.  
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KAFLI V - UMRÆÐUR 

 Rannsókn þessari var ætlað að kanna hvort áhugi væri á dagþjónustu sem 

þjónustutilboði á Akureyri fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma af líkamlegum 

toga og þá hvers eðlis sú þjónusta gæti verið. Farið var út í gerð þessarar rannsóknar 

með það í huga að þátttaka í iðju og félagsleg samskipti séu mikilvæg fyrir heilsu og 

lífsgæði allra einstaklinga en margar rannsóknir hafa sýnt fram á að svo sé (Law, 

2002; Mee og Sumsion, 2001; Hammel, 2004). Í hugmyndafræðinni um iðju 

mannsins er áhersla lögð á mikilvægi hlutverka og að þau hafi tilgang fyrir 

einstaklinginn. Eins er áhersla lögð á að nauðsynlegt sé að umhverfið komi til móts 

við þarfir hvers og eins (Kielhofner, 2002).  

Af þeim 28 sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 20 einstaklingar áhuga á að 

nýta sér dagþjónustu á Akureyri. Þar af voru 12 konur og átta karlmenn. Sjö 

þátttakenda voru á aldrinum 40 – 49 ára, fimm voru á aldrinum 50 – 59 ára og átta 

voru á aldrinum 60 – 66 ára. Þetta er því breiður og nokkuð fjölmennur hópur 

einstaklinga sem hafði áhuga á að nýta sér dagþjónustuúrræði. Að baki lágu ólíkar 

sjúkdómsgreiningar og ólíkur bakgrunnur. Að mati iðjuþjálfa hjá Akureyrarbæ þyrftu 

að lágmarki átta einstaklingar að vilja nýta sér dagþjónustu til að möguleiki væri að 

fara af stað með slíka starfsemi (Snæfríð Egilsson, munnleg heimild, 6. nóvember 

2008). Fjöldi skjólstæðinga í dagþjónustu færi fyrst og fremst eftir stærð húsnæðisins 

þar sem starfsemin yrði, fjölda starfsmanna, skerðingu skjólstæðinga og 

sjúkdómsgreiningu þeirra (Snæfríð Egilsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2008).  Á 

Akureyri er starfrækt dagþjónusta fyrir aldraða í Víðilundi, þar er tekið á móti að 

hámarki 16 skjólstæðingum í einu. Markmið þjónustunnar í Víðilundi er að auka 

lífsgæði einstaklinganna sem þangað leita með því að mæta bæði félagslegum og 

líkamlegum þörfum þeirra og bjóða þeim að njóta þess að vera í þægilegu umhverfi 
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(Akureyrarbær e.d. c). Þessi starfsemi, sem nú þegar er í gangi hjá Akureyrarbæ, er 

ekki ólík þeim hugmyndum sem rannsakendur höfðu við uppbyggingu hugsanlegrar 

dagþjónustu fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga. Þessar 

niðurstöður rannsóknarinnar eru því sterk hvatning til að hugað sé í alvöru að því að 

byggja upp dagþjónustu á Akureyrarsvæðinu fyrir þá íbúa svæðisins sem eru með 

langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga. 

Flestir þátttakenda voru tilbúnir að greiða allt að 30.000 krónur eða meira á ári 

fyrir þátttöku sína í dagþjónustu sem bendir til þess að margir myndu hugsanlega nýta 

sér þjónustuna væri hún til staðar þótt svo að greiða þyrfti fyrir hana. Sýna þessar 

niðurstöður jafnframt fram á að áhugi er til staðar hjá mörgum einstaklingum á að 

nýta sér dagþjónustu ef hún væri í boði á Akureyri. Mörg dæmi eru um að þeir sem 

þiggja sambærilega þjónustu greiði fyrir afnot hennar. Í Víðilundi greiða 

skjólstæðingar 725 krónur fyrir daginn og í því er innifalinn akstur og fæði 

(Akureyrarbær, e.d.c). Hugsanlega þyrfti ekki að bjóða upp á fæði í 

dagþjónustuúrræði einstaklinga með langvinna sjúkdóma hér á Akureyri og mögulegt 

væri að nýta ferliþjónustu fyrir þá sem á þurfa að halda.  

Í ljós kom að enginn þátttakandi var í námi og einungis þrír í starfi. Ástæðan 

gæti verið tengd aldri þátttakenda þar sem meirihlutinn var á aldrinum 60-66 ára og 

enginn yngri en 40 ára. En samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands er stærra hlutfall 

einstaklinga 40 ára og yngri í námi en þeirra sem eldri eru (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Einnig er mögulegt að orsökin tengist kerfisbundinni valskekkju (systematic selection 

bias) sem byggir á því hvernig þátttakendur voru valdir. Spurningin var sú hvort engir 

yngri einstaklingar væru með langvinna sjúkdóma á Akureyri eða hvort þá væri að 

finna á öðrum stöðum en þeim sem tengiliðirnir náðu til. Yngri einstaklingar sem eru 

t.d. í námi eða útivinnandi gefa sér e.t.v. ekki tíma til að taka þátt í samtökum eða 
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einhverskonar félagsskap sem tengjast sjúkdómnum sem þeir eru með. Eins væri 

hugsanlegt að þeir hafi verið uppteknir í námi og starfi sem dregið geti úr áhuga þeirra 

á að taka þátt í rannsókn sem þessari. Einn tengiliður rannsóknarinnar var starfsmaður 

hjá Akureyrarbæ sem kom kynningarbréfum til þeirra sem njóta heimaþjónustu frá 

þeim. Mögulegt er að þeir ungu einstaklingar sem hafa langvinna sjúkdóma séu ekki 

komnir á það stig í sjúkdómsferlinu að það hafi mikil áhrif á færni þeirra og þátttöku 

og séu þar af leiðandi ekki farnir að nýta sér slíka þjónustu. Komið hefur fram að 

einstaklingar yfir fimmtugt eiga erfiðara með að takast á við sína sjúkdóma en þeir 

sem yngri eru og þurfa á aukinni þjónustu að halda (Newman, Steed og Mulligan, 

2009). 

Einhverjir þátttakenda upplifðu hindranir þegar þeir voru að sinna 

áhugamálum sínum og nefndu þeir oftast að þær væru vegna ónógrar líkamlegrar 

færni. Hins vegar merkti enginn við þann valmöguleika að aðgengi væri hindrun þrátt 

fyrir að erlendar rannsóknir bendi til þess að aðgengi sé oft mikil hindrun hjá 

einstaklingum sem hafa skerta líkamlega færni og geti takmarkað möguleika þeirra á 

virkri þátttöku og innihaldsríku lífi (Schneidert, Hurst, Miller og Ustun, 2003; 

Whitneck o.fl., 2004).  Þessi viðbrögð þátttakenda eru þó dæmigerð fyrir þann 

hugsunarhátt að horfa fyrst og fremst á eigin færni og takmarkanir og ætla sér það að 

laga sig að umhverfinu fremur en að umhverfið sé lagað að þeim. Rannsóknir hafa 

hins vegar sýnt fram á að gott aðgengi ýti verulega undir þátttöku einstaklinga sem 

búa við skerta færni og veitir þeim tækifæri til að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu (Berg Rice, 1999). Í hugmyndafræði innan iðjuþjálfunar er einmitt eitt af 

lykilatriðum að einstaklingurinn og umhverfið séu óaðskiljanleg og lögð er rík áhersla 

á að umhverfið sé lagað að einstaklingnum með það að markmiði að gera virka 
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þátttöku mögulega (Crepeau, Cohn og Schell, 2003; Canadian Association of 

Occupational Therapists, 2002).  

 Flestir þátttakenda voru að nýta sér þjónustu í formi heimilishjálpar en þegar 

horft var á þjónustunýtingu út frá þeim tíma sem fór í hvern þjónustuþátt kom í ljós að 

undir liðveislu voru flest skiptin á viku. Hugsanlega er þetta vísbending um að 

einstaklingarnir hafi mesta þörf á þjónustu af félagslegum toga. En fram hefur komið 

að félagslegur stuðningur er mikilvægur fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma 

þar sem sjúkdómurinn geti haft í för með sér breytingar sem erfitt geti verið að 

aðlagast (Kristín Sólveig Bjarnadóttir, 2007; Schönherr, Groothoff, Mulder og Eisma, 

2005). Einnig koma rannsóknir inn á það að félagsleg tengsl, m.a. samband við vini 

og aðstandendur, og þátttaka í félagslegum athöfnum stuðli að auknum lífsgæðum 

(Hammel, 2004; Manns og Chad, 2001). Í gegnum dagþjónustu fá þeir einstaklingar, 

sem á þurfa að halda, þann félagsskap sem er mikilvægur fyrir þá (Elín Ebba 

Ásmundsdóttir, 2007).  Í Ljósinu sem er dagþjónusta fyrir þá sem greindir eru með 

krabbamein og aðstandendur þeirra fá skjólstæðingar t.d. félagslegan stuðning. Þar er 

mikið um að vera en einnig koma margir bara til að fá sér kaffibolla og sækja í 

félagskap annarra (Pétur Blöndal og Guðmundur Rúnar Guðmundsson, 2008). Fáir 

nýttu sér þjónustutilboð utan þess sem var á vegum sveitarfélagsins. Þó var 

fjölmennur hópur sem nýtti sér þjónustu Keramikloftsins enda leituðu rannsakendur 

eftir liðsinni forstöðumanns þessa staðar til að finna þátttakendur sem greinst hefðu 

með krabbamein. Sú ákvörðun hafði vissulega í för með sér ákveðna valskekkju hvað 

úrtakið varðaði. Mögulegt er að fundist hefðu fleiri þátttakendur sem nýttu sér t.d. 

Punktinn eða Menntasmiðjuna ef tengiliðir hefðu verið á fleiri stöðum. Margt bendir 

þó til þess að erfitt aðgengi og takmörkuð þjónusta sem veitt er á þessum stöðum 

standi í veginum fyrir að nýting þeirra sé almennari á meðal einstaklinga með 
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langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga, ekki síst ef sjúkdómarnir hafa í för með sér 

alvarlega hreyfiskerðingu. Eins og kom fram í samtölum við starfsmenn Punktsins og 

Menntasmiðjunnar þurfa einstaklingar, sem hafa þörf fyrir sértæka aðstoð, einmitt að 

koma sjálfir með aðstoðarmann með sér til að nýta sér það sem þar er í boði (Halldóra 

Björg Sævarsdóttir, munnleg heimild, 20. október 2008; Kristín Björk Gunnarsdóttir, 

munnleg heimild, 14. október 2008). Dagþjónusta sem væri í boði fyrir einstaklinga, 

sem hafa lítið fyrir stafni á daginn, þarf að vera aðgengileg fyrir þennan 

skjólstæðingahóp. Þar þarf að vera sérhæfð aðstoð sem þeir, sem sækja 

dagþjónustuna, þurfa á að halda í daglegu lífi og geta samnýtt. 

Fáir einstaklingar höfðu áhuga á að nýta sér þjónustutilboð um hannyrðir í 

dagþjónustunni og voru það einungis konur. Sennilega má rekja ástæðuna til orðavals 

spurningarinnar og útkoman orðið önnur ef spurt hefði verið um áhuga á handverki 

eða handavinnu. Orðið hannyrðir er nefnilega skilgreint í Íslenskri orðabók sem 

handíð kvenna, fínt prjón, hekl og útsaumur (Íslensk orðabók handa skólum og 

almenningi, 1988). Má því segja að fyrir einstaklinga með góða málvitund hafi þessi 

spurning fyrst og fremst beinst að konum og þyrfti því að lagfæra þessa spurningu ef 

listinn væri nýttur frekar. Mun fleiri höfðu áhuga á að nýta sér þjónustu á borð við 

slökun og leikfimi sem eru dæmi um uppbyggjandi þjónustutilboð sem geta nýst vel 

einstaklingum með margskonar langvinna sjúkdóma (Eiríkur Örn Arnarson, 2007; 

Ólöf H. Bjarnadóttir, 2002).  

 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

 Hafa þarf í huga nokkrar takmarkanir rannsóknarinnar þegar niðurstöður eru 

túlkaðar. Í fyrsta lagi, er mikilvægt að geta þess að notast var við hentugleikaúrtak til 

að finna þátttakendur. Heimildir sýna að notkun hentugleikaúrtaks geti haft í för með 
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sér að erfitt getur verið að vita hvort munur sé á þeim sem kjósa að taka þátt í 

könnuninni og þeim sem kjósa að gera það ekki (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Þesskonar leið til að fá þátttakendur getur einmitt haft í för með sér 

ákveðna valskekkju eins og í þessu tilfelli þar sem val á þátttakendum  fór fram í 

gegnum fjóra tengiliði rannsóknarinnar. Hugsanlegt er að ef aðrir tengiliðir hefðu 

tekið þátt í verkefninu hefðu þátttakendur valist öðruvísi og því getur þetta hafa haft 

áhrif á niðurstöður. Eins getur það verið hugsanleg takmörkun að tengiliðir hafi verið 

milliliðir rannsakenda en þeir ekki í beinu sambandi við þátttakendur. En það getur 

valdið erfiðleikum þar sem ekki er hægt að tala beint við þátttakendur og hvetja þá til 

að taka þátt í rannsókninni. Þó má segja að með þessu móti sé ákveðinnar hlutlægni 

gætt þar sem e.t.v. eru meiri líkur á því að þátttakendur svari frá eigin brjósti og síður 

hætta á að rannsakendur hafi áhrif á niðurstöður beint eða óbeint.  

Vert hefði verið að skoða hvort aðrir tengiliðir, til að mynda læknar eða 

sjúkraþjálfarar, hefðu haft í för með sér breiðari hóp þátttakenda. Til dæmis 

einstaklinga sem ekki þyrftu að nýta sér heimahjúkrun eða heimaþjónustu. Þar sem 

ekki náðust upplýsingar um stærð þýðisins er erfitt að átta sig á því hvernig úrtakið 

endurspeglar þýðið. 

 Spurningalistinn sem notaður var við upplýsingaöflun í rannsókninni er ekki 

staðlaður og getur það haft takmarkandi áhrif á niðurstöður hennar. Ákveðnir gallar 

sáust á spurningalistanum eftir að hann hafði verið sendur út, en í spurningu 14 kemur 

fram að ef svarað er neitandi sé þátttöku lokið: Þó komu síðar spurningar sem ætlast 

var til að allir svöruðu. Það er að segja spurningar um sjúkdómsgreiningu og 

útfyllingu spurningarlistans. Þess má þó geta að spurningalistinn var byggður á 

heimildum og viðtölum við einstaklinga með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga 

og fagfólk innan félags- og heilbrigðisþjónustunnar.  
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Ávinningur rannsóknarinnar 

 Lítið hefur verið birt af rannsóknarniðurstöðum sem tengjast áhuga á 

dagþjónustu meðal einstaklinga með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna hinsvegar fram á að hér á Akureyrarsvæðinu er 

hópur einstaklinga með langvinna sjúkdóma sem lýsir ákveðið yfir áhuga á því að 

geta nýtt sér dagþjónustu. Þá koma hér fram góðar grunnhugmyndir að þáttum sem 

tengjast uppbyggingu og þjónustuframboði á slíkum stað. Rannsóknin hefur því bæði 

fræðilegt og hagnýtt gildi fyrir þróun þjónustuúrræða fyrir fullorðna einstaklinga með 

langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga. Það er að segja hún getur bæði nýst 

stjórnendum í heilbrigðis- og félagsþjónustunni við að átta sig hvar bera þurfi niður til 

að bæta þjónustu við þennan mikilvæga hóp íbúa svæðisins. Þá ætti hún að veita 

iðjuþjálfum og öðrum fagaðilum, sem hugsanlega myndu starfa á slíkum stað, 

hugmyndir að uppbyggingu við þróun þjónustunnar. Iðjuþjálfar gætu nýtt sér 

niðurstöðurnar til að átta sig á stöðunni hjá þessum skjólstæðingahópi og nýta þá 

innsýn til að vinna að því að tekið sé tillit til allra þátta, eins og persónuþátta og 

umhverfis, þegar þjónusta er veitt. Einnig gætu upplýsingarnar nýst við gerð 

áframhaldandi rannsókna um þennan skjólstæðingahóp eða sambærilega þjónustu.  

 

Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Við gerð þessa verkefnis vöknuðu ýmsar spurningar sem áhugavert væri að fá 

svör við. Eigindleg rannsókn sem leitar svara við sömu spurningum og settar eru fram 

í þessari rannsókn gæti nýst vel til að dýpka þær upplýsingar sem fram hafa komið. 

Eins gæti verið áhugavert að skoða þessa þætti út frá sjónarhorni aðstandenda þar sem 

heimildir hafa sýnt að umönnunarbyrði þeirra er oft á tíðum mikil (Department of 

Health, 2005; Helga Jónsdóttir, 2009).  
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Eigindleg viðtöl við þjónustuaðila gætu verið gagnleg til að fá þeirra 

sjónarhorn á dagþjónustu á Íslandi fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma, 

hugsanlega uppbyggingu og þörf á slíkri þjónustu. Ekki hafa verið gerðar margar 

slíkar rannsóknir, hvorki fyrir þennan skjólstæðingahóp né aðra. 

 Þá væri áhugavert að gera eigindlega rannsókn þar sem viðtöl væru tekin við 

notendur dagþjónustu á höfuðborgarsvæðinu eins og Ljósið eða MS-heimilið. Þar 

gætu komið gagnlegar upplýsingar um upplifun notenda af þjónustu sem þessari. Í 

framhaldi af því væri áhugavert að bera þær niðurstöður saman við erlendar 

rannsóknir um sama efni og sjá hvort menningarlegur munur sé á dagþjónustu. Þannig 

er einnig hugsanlegt að hugmyndir fáist um gagnlegri starfsemi sem og skýrari sýn á 

það sem ber raunverulegan árangur og það sem gerir það síður. 

  

Lokaorð 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru valdir með það í huga að kanna hvort 

áhugi væri á notkun dagþjónustu meðal einstaklinga með langvinna sjúkdóma af 

líkamlegum toga á Akureyri og rannsaka þannig hvort grunnur væri fyrir því að setja 

slíka þjónustu á laggirnar. Niðurstöðurnar sýndu greinilegan áhuga á þjónustu sem 

þessari og ættu því að hafa alla burði til að nýtast eins og rannsakendur vonuðust eftir. 

Einstaklingar með langvinna sjúkdóma af líkamlegum toga eiga rétt á þeirri þjónustu 

sem þeir þurfa á að halda en þessum þörfum hefur ekki verið framfylgt til fullnustu 

(Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). Því er mikilvægt að efla og bæta þjónustu við 

þessa einstaklinga og getur dagþjónusta verið einn liður í því ferli.  
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FYLGISKJAL A: SPURNINGALISTI 

 

Hver er þörfin á dagþjónustu fyrir einstaklinga, með langvinna 
sjúkdóma, 
á Akureyri 

 
 

1. Á hvaða aldri ertu? 

(   ) Yngri en 20 ára 

(   ) 20-29 ára 

(   ) 30-39 ára 

(   ) 40-49 ára 

(   ) 50-59 ára 

(   ) 60-66 ára 

 

2. Kyn? 

(  ) Karl 

(  ) Kona 

 

3. Hjúskaparstaða 

(  ) Einhleyp(ur) 

(  ) Ekkja/Ekkill 

(  ) Gift(ur) / sambúð 

 

4. Býrð þú? 

(  ) Ein/n 

(  ) Með maka 

(  ) Með maka og barni/börnum 

(  ) Með barni/börnum 

(  ) Með maka og öðrum en börnum 

(  ) Með öðrum en maka og börnum 

 



52 
 

5. Ertu í launaðri vinnu? 

(  ) Nei 

(  ) Já          Hve marga klukkustundir að meðaltali á viku ? ________  

 

6. Ertu í námi? 

(  ) Nei 

(  ) Já        Hve marga klukkustundir að meðaltali á viku ? __________  

   

7. Áttu þér einhver áhugamál? 

(  ) Nei          ( sleppa spurningu 8, 9 og 10) 

(   ) Já          Hversu mörgum klukkustundum í viku eyðir þú í 

áhugamálin?_____                                                                

 

8. Hvers eðlis eru áhugamálin þín? (má haka við fleiri en eitt) 

(   ) Útivist 

(   ) Garðyrkja 

(   ) Hannyrðir 

(   ) Tölvur 

(   ) Lestur 

(   ) Félagsstarf 

(   ) Leikfimi 

(   ) Annað _______________________________ 

 

9. Ertu sáttur við það hversu oft þú sinnir þínum áhugamálum? 

(   ) Já          ( Sleppa spurningu 10) 

(   ) Nei 

 

 

10. Hvað hindrar þig í að sinna áhugamálunum þínum?  

(   ) Samgöngur 

(   ) Fjárhagur 

(   ) Andleg líðan 

(   ) Verkir 
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(   ) Líkamleg færni 

(   ) Aðgengi 

(   ) Annað________________________________________ 

 

11. Ertu að nýta þér einhverja þjónustu frá sveitafélaginu þínu? 

(   ) Nei     (sleppa spurningu 12) 

(   ) Já 

 

12. Hvaða þjónustu ertu að nýta þér frá sveitafélaginu? 

(   ) Heimahjúkrun          Hversu oft? ________ 

(   ) Heimilishjálp            Hversu oft? ________ 

(   ) Liðveislu                    Hversu oft? ________ 

(   ) Ferliþjónstu              Hversu oft? ________ 

(   ) Annað ______________________________ 

 

13. Ertu að nýta þér e-ð af eftirfarandi þjónustu á Akureyrarsvæðinu? 

(   ) Punkturinn 

(   ) Keramikloftið 

(   ) Menntasmiðjan á Akureyri 

(   ) Annað ______________________ 

 

14. Myndir þú nýta þér dagþjónustu fyrir einstaklinga með langvinna 

sjúkdóma ef hún væri í boði á Akureyri? 

(   ) Nei        (hér hefurðu lokið könnuninni) 

(   ) Já  

 

 

15. Hversu oft í viku myndir þú vilja nýta þér þessa þjónustu?  

(   ) Einu sinni í viku 

(   ) Tvisvar í viku 

(   ) Þrisvar í viku 

(   ) Fjórum sinnum í viku 

(   ) Fimm sinnum í viku 

 



54 
 

16. Hvað myndir þú vilja nýta þér í þessari þjónustu? (Má haka við fleiri en 

eitt) 

(   ) Námskeið 

(   ) Félagslegur stuðningur 

(   ) Hannyrðir 

(   ) Útivist 

(   ) Slökun 

(   ) Leikfimi 

(   ) Spil (t.d brids, skák eða vist)  

(   ) Annað ________________________ 

 

17. Ef þú værir að nýta þér þessa þjónustu myndir þú vilja fá tækifæri á því 

að bjóða aðstandendum þínum með þér? (t.d á námskeið eða taka þátt 

stuðningshópum)  

(   ) já 

(   ) nei 

 

18. Ef þú værir að nýta þér þessa þjónustu hvað værir þú tilbúin/-n til þess 

að greiða á ári? 

(   ) Ekkert 

(   ) 5000 

(   ) 10.000 

(   ) 20.000 

(   ) 30.000 eða meira 

19. Hver er sjúkdómsgreiningin þín? 

(   ) Krabbamein 

(   ) MS 

(   ) MND 

(   ) Parkinson 

(   ) Hjarta- og/eða æðasjúkdómur 

(   ) Öndunarfærasjúkdómur 

(   ) Sykursýki eða annar efnaskiptasjúkdómur 

(   ) Gigt eða annar stoðkerfissjúkdómur 

(   ) Annað 
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20. Hvernig svaraðir þú spurningalistanum? 

(   ) Ein(n) 

(   ) Með aðstoð ættingja 

(   ) Með aðstoð kunningja/nágranna 

(   ) Með aðstoð starfsmanns heimaþjónustu eða heimahjúkrunar 

(   ) Annað ______________________________________________ 

 

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna 

 

Brynhildur Guðmundsdóttir 

Kristín Vilhjálmsdóttir 

Sigrún Jóna G. Eydal 
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FYLGISKJAL B: STAÐFESTING FRÁ PERSÓNUVERND 



57 
 

FYLGISKJAL C: UMSÓKN TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR 

 
Nr. umsóknar: Móttekin: Afgreidd: 

Umsókn til Vísindasiðanefndar 
 
1. HEITI RANNSÓKNAR.  Beðið er um fullt heiti rannsóknar á íslensku. 
 

Hver er þörfin á dagþjónustu fyrir einstaklinga, með langvinna sjúkdóma, á Akureyri? 
 

 
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. 
 
Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur. Annars vegar viljum við skoða hvort þörf sé á dagþjónustu fyrir einstaklinga með langvinna 
sjúkdóma á Akureyrarsvæðinu. Hinsvegar, ef sú þörf er fyrir hendi þá leytum við eftir hugmyndum um það hvers konar þjónustu hópurinn 
þarfnast eða hefur áhuga á að nýta sér. Dagþjónustan sem við höfum í huga mun bjóða upp á ýmiskonar afþreyingu fyrir langveika 
einstaklinga þannig að þeir hafi eitthvað fyrir stafni yfir daginn. Hugmyndir okkar byggja á fræðilegum og hagnýtum heimildum um 
starfsemi hinna ýmsu staða sem bjóða upp á dagþjónustu og mikilvægi þeirra fyrir einstaklinginn.  
 
Skilyrði fyrir þátttöku eru að einstaklingarnir séu á aldrinum 18 - 67 ára, búi á Akureyri eða í nágrenni Akureyrar og hafa greinst með 
langvinnan sjúkdóm. Þátttakendur verða valdir með hentugleikaúrtaki með því að dreifa spurningalista og kynningarbréfi til sem flestra, sem 
uppfyllt geta þessi skilyrði, í gegnum nokkra tengiliði. Starfsfólk á búsetudeild Akureyrarbæjar mun dreifa gögnum til einstaklinga sem fá 
þjónustu frá þeim. Einnig mun dreifing gagna fara fram í gegnum tengiliði við valin hagsmunasamtök langveikra á Akureyri. Tengiliðir sjá 
um að koma kynningarbréfi og spurningalistunum til einstaklingana og færa rannsakendum aftur útfyllta spurningarlista frá þeim sem vilja 
taka þátt. Spurningarlistinn inniheldur 20 spurningar sem beinast að einstaklingnum, iðju hans og þörf fyrir þjónustu ásamt hans skoðunum á 
hvort og hvernig dagþjónustu hann vilji þiggja. Þátttakendur fylla spurningarlistann út sjálfir eða með aðstoð aðstandenda eða 
ummönnunaraðila. 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar munu nýtast til að vinna að bættri þjónustu á Akureyrarsvæðinu til fullorðinna einstaklinga með langvinna 
sjúkdóma.  
 

 
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: Sólveig Ása Árnadóttir   Kennitala: 040368-3109  Staða: Lektor við Háskólann á 
Akureyri 
 
Vinnustaður: Háskólinn á Akureyri  V-Sími: 460-8465   Fax: 460-8999 
 Deild: Heilbrigðisdeild       

    H-Sími: 462-7191 

Heimilisfang 

vinnustaðar: Sólborg V/ Norðurslóð  GSM: 863-7191   Netfang: saa@unak.is 
      600 Akureyri 
 

 
4. AÐRIR UMSÆKJENDUR. Tilgreina þarf nöfn og vinnustaði allra rannsakenda, þ.e. annarra en ábyrgðarmanns. 
 
Nafn:Brynhildur Guðmundsdóttir  Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri  Staða: Iðjuþjálfanemi  
     GSM: 697-9064 
Nafn: Kristín Vilhjálmsdóttir   Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri  Staða: Iðjuþjálfanemi  
     GSM: 820-2904 
Nafn: Sigrún Jóna G. Eydal   Vinnustaður/Skóli: Háskólinn á Akureyri  Staða: Iðjuþjálfanemi  
     GSM: 824-6964 

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.  
 
Á ekki við 

mailto:saa@unak.is
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6. VERKASKIPTING SAMSTARFSAÐILA. H
með einstökum verkþáttum rannsóknarinnar. Ef rannsakendur njóta styrkja eða annarrar fjármögnunar vegna 
rannsóknarinnar þurfa einnig að koma fram upplýsingar um tengsl fjármögnunaraðila við rannsakendur. 
 

ér skal greina frá því hvaða aðilar hafa umsjón 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til BS gráðu í Iðjuþjálfun við heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, 
Sólveig Ása Árnadóttir lektor við Háskólann á Akureyri er leiðbeinandi lokaverkefnisins og mun þannig koma að öllum hlutum þess. 
Rannsakendur, Brynhildur Guðmundsdóttir, Kristín Vilhjálmsdóttir og Sigrún Jóna G. Eydal skipta verkum jafnt á milli sín við skipulag 
rannsóknarinnar, öflunar gagna og úrvinnslu þeirra.  
 
 
7. ÞÁTTTAKENDUR. Tilgreinið fjölda  
 

þátttakenda svo og hvernig og á hvaða forsendum úrtakið verður valið.

Ekki er vitað fyrir víst um fjöldann sem mun taka þátt en reynt verður að ná til sem flestra á Akureyri, og í nágrenni Akureyrar, sem greinst 
hafa með langvinnan sjúkdóm og hafa ekki fengið inngöngu í dagþjónustu fyrir eldri borgara. Skilyrði fyrir þátttöku eru að einstaklingarnir 
séu á aldrinum 18-66 ára, búi á Akureyri eða í nágrenni og hafi greiningu um langvinnan sjúkdóm. Þátttakendur verða valdir með 
hentugleikaúrtaki og stefnt er að því að dreifa spurningalista og kynningarbréfi til sem flestra sem að máli koma. Þátttakendur fá þessi gögn 
afhend í gegnum nokkrar leiðir. Starfsfólk á búsetudeild Akureyrarbæjar munu dreifa gögnum til einstaklinga sem fá þjónustu frá þeim. 
Einnig verður gögnum dreift í gegnum tengiliði frá völdum hagsmunasamtökum langveikra á Akureyri. Tengiliðir (fylgiskjal 4) sjá um að 
koma kynningarbréfi, sem jafnframt er boð um þátttöku (fylgiskjal 1), og spurningalistum (fylgiskjal 2) til einstaklingana og færa 
rannsakendum aftur útfyllta spurningarlista frá þeim sem vilja taka þátt.  
 

 
8. ÁVINNINGUR/ÁHÆTTA. Tilgr
helst fólgin. 
 

einið í hverju ávinningur jafnt sem áhætta þátttakenda í rannsókninni verður 

Enginn beinn ávinningur er af þátttöku þessara rannsókn en þó má segja að þátttakendur fái tækifæri til að koma á framfæri upplýsingum 
sem eru mikilvægar við skipulag þjónustuúrræða fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma. Þátttaka í þessari rannsókn á ekki að fela í sér 
beina áhættu fyrir þátttakendur. Þar sem einstaklingarnir búa í litlu samfélagi og við erum að fá upplýsingar um kyn, aldur og 
sjúkdómsgreiningu þarf þó að gæta þess sérstaklega vel að gögnin verði ekki persónugreinanleg. Til að forðast tengingu við persónur 
spyrjum við þátttakendur t.d. ekki um nákvæman aldur heldur einungis um það á hvaða aldursbili þeir eru. Þannig verður fyllsta öryggis 
gætt við alla meðhöndlun gagna og þess gætt að framsetning niðustaðna verði með því móti að ekki verði unnt að greina hverjir einstaka 
þátttakendur eru.  
 

 
9. ÖFLUN UPPLÝSTS SAMÞYKKIS. Tilgreinið hvernig upplýsts 
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. 
 

samþykkis þátttakenda verður aflað, þ.m.t. 

Þar sem rannsakendur munu hvorki fá upplýsingar um nafn né kennitölu þátttakenda munu þeir ekki vera beðnir um að skrifa undir upplýst 
samþykki. Litið verður á útfylltan spurningarlista sem samþykki viðkomandi fyrir þátttöku í rannsókninni. 
 

 
10. RANNSÓKNARGÖGN. H
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? 
 

vers konar gögnum (persónuupplýsingum, lífsýnum o.s.frv.) er fyrirhugað að safna 

Þeim persónuupplýsingum sem safnað verður eru aldursbil, kyn, sjúkdómsgreining, áhugamál og ákveðnir þættir sem tengjast færni 
einstaklinganna (sjá spurningalista í fylgiskjali 2). Einnig leitum við eftir upplýsingum um hvaða þjónustu einstaklingarnir eru að fá og 
skoðun þeirra á því hvort og hvernig hægt sé að bæta þjónustu þeirra. Gögnin verða hvorki merkt með kennitölu eða nafni til að draga úr 
líkum á því að hægt sé að persónugreina þátttakendur. Í allri framsetningu á niðurstöðum munum við ræða meðaltöl og hópa og gæta þess að 
draga ekki fram upplýsingar sem rekja má til einstaka þátttakenda.  
 
Rannsakendur og ábyrgðarmaður eru þeir einu sem hafa aðgang að gögnunum og munu deila umráðarétti yfir þeim að rannsókn lokinni. 
Ábyrgðarmaður mun hafa umsjón með gögnunum, geyma þau í læstri hirslu, sjá um að eyða þeim að lokinni úrvinnslu og gæta fyllsta 
trúnaðar við þátttakendur. Rannsakendur munu fara eftir siðareglum Iðjuþjálfafélags íslands og virða þagnarskyldu og trúnað við 
þátttakendur. Þá munu tengiliðir undirrita trúnaðaryfirlýsingu og um leið staðfesta vilja sinn til að aðstoða rannsakendur við gagnaöflun.  

 
11. SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL. H
varða. 
 

ér skal greina frá helstu álitamálum af siðferðilegum toga sem rannsóknina 

Rannsakendur telja að lítil áhætta sé á siðferðilegum álitamálum þar sem gætt verður fyllsta öryggis við öflun, úrvinnslu og framsetningu 
gagna svo upplýsingarnar séu ekki rekjanlegar til einstaka þátttakenda. 
 
Einstaklingar munu samþykkja þátttöku sína í rannsókninni með því að fylla út spurningarlistann og skila honum til tengiliðar í lokuðu 
umslagi. Helstu upplýsingar um rannsóknina koma fram í kynningarbréfinu og þátttakendum bent á hvernig þeir geta fengið enn frekari 
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upplýsingar. Þeir sem verða í þessu hentugleikaúrtaki eru þannig ekki skuldbundnir til þátttöku og er frjálst að hætta án frekari útskýringa 
eða afleiðinga. 
 

 
12. VÍSINDALEGT GILDI. Gerið stuttlega grein fyrir þeim vísindalega ávinningi talið er að verði af rannsókninni. 
 
Lítið hefur verið birt af rannsóknarniðurstöðum sem tengjast þörf fyrir dagþjónustu á meðal langveikra og engar á því svæði sem við erum 
að horfa til. Niðurstöður munu gefa vísbendingu um hvort þörfin sé til staðar og hvernig hún lýsir sér. Þær munu því hafa fræðilegt og 
hagnýtt gildi fyrir þróun þjónustuúrræða fyrir fullorðna einstaklinga með langvinna sjúkdóma. 
 

 
1
ba
3.  FRÆÐIGRUNNUR RANNSÓKNAR. Lýsa skal fræðilegri þekkingu á rannsóknarsviðinu og öðrum 

a skal sérstaklega fram hvaða reynsla er af 
 sem 

kgrunni rannsóknarinnar, þ.m.t.  helstu niðurstöðum eldri rannsókna. Tak
viðkomandi aðferðum og/eða meðferð í fyrri rannsóknum. Þessum lið má skila á sérblaði eða vísa í ýtarlegri rannsóknaráætlun
þá skal fylgja umsókn. 
 
Fáar rannsóknir fundust tengdar dagþjónustu fyrir langveika einstaklinga og gefur það okkur vísbendingar um að þörf sé á fleiri rannsóknum 
á þessu sviði. Hins vegar hefur ýmislegt annað verið skoðað sem við gátum tengt við viðfangsefni rannsóknarinnar og rennir stoðum undir 
mikilvægi hennar. 
 
Bresk rannsókn frá árinu 2000 fjallaði um dagþjónustu sem ætluð var einstaklingum með langvinna sjúkdóma og aðstandendum. 
Einstaklingarnir áttu það sameiginlegt að bregðast ekki lengur við virkri meðferð. Rannsakendur fóru af stað með tvö markmið í huga, að 
skilja uppbyggingu og starfsemi þessarar dagþjónustu og að greina leiðir til að meta og mæla þjónustuna sem var verið að bjóða upp á. 
Fimm starfrækar dagþjónustur voru skoðaðar. Þeir þrír megin þættir sem komu fram í rannsókninni voru þeir að þarfir einstaklinganna sem 
sóttu dagþjónustu voru mjög misjafnar bæði á milli einstaklinga og frá degi til dags. Sýnt var fram á það að dagþjónusturnar voru mjög 
árangursríkar í að skapa rólegt og styðjandi umhverfi fyrir einstaklingana. Í öðru lagi var sýnt fram á það að sjálfboðaliðar og styrktaraðilar 
væru mjög mikilvægir fyrir dagþjónustuna og í þriðja lagi sýndi rannsóknin fram á að þrátt fyrir ólíkan uppruna á þessum fimm 
dagþjónustum hafi þær þróast mjög svipað. Þær buðu allar upp á eflandi og félagslegan stuðning ásamt því að hafa skapandi og 
endurbætandi íhlutun.  
 
Mikið er til af heimildum um dagþjónustu fyrir aldraða sem sýna fram á að hún hefur áhrif á lífsgæði og þá einnig á langlífi þeirra.  
Í Japanskri rannsókn frá árinu 2006 kom í ljós að með notkun dagþjónustu eykst vellíðan einstaklinga (Kuzuya, 2006). Þó að rannsakendur 
hér hafi skoðað þátttöku aldraðra einstaklinga þá getur margt verið sameiginlegt hjá dagþjónustu fyrir aldraða og fyrir einstaklinga með 
langvinna sjúkdóma. Rannsóknin stóð yfir í 21 mánuð þar sem kannað var hvort fylgni væri á milli notkunar dagþjónustu og dánartíðni eldri 
einstaklinga með búsetu á dvalarheimilum. Þátttakendur voru 1673, 540 karlar og 1133 konur búandi á dvalarheimilum. Rannsóknin var 
framkvæmd með því að afla upplýsinga um einstaklinginn með ýmsum prófunum og endurtaka þau að 21 mánuði liðnum. Metið var andlegt 
og líkamlegt ástand einstaklinganna og hve mikla þjónustu þeir voru að fá. Að rannsóknartímanum liðnum sýndu niðurstöður að notkun 
dagþjónustu hafði áhrif á dánartíðni einstaklinganna sem tóku þátt. Dánartíðni lækkaði mest hjá einstaklingum sem voru betur staddir 
líkamlega og andlega miðað við dánartölur frá sambærilegum hópum. 
  
Í lokaverkefni Kristínar Sólveigar Bjarnadóttir við Háskólann á Akureyri (2007) voru lífsgæði fólks með ólæknandi sjúkdóma á dagþjónustu 
skoðuð frá sjónarmiði skjólstæðingsins. Einstaklingarnir í dagþjónustunni voru meðrannsakendur, valdir með tilgangs úrtaki. Þar kom fram 
að ólæknandi sjúkdómar höfðu haft mikil félagsleg og sálfélagsleg áhrif á einstaklinginn sjálfan. Í gegnum þessa dagþjónustu fengu þeir 
jákvæða upplifun um von og trú og fundu mikilvæg hlutverk og tilgang í lífinu. Niðurstöður sýndu að sú tilfinning að hafa eitthvað hlutverk 
og einhvern tilgang í lífinu hafði jákvæð áhrif á lífsgæði einstaklinganna. 
 
Rannsókn sem Vrkljan og Polgar gerðu árið 2001 leiddi í ljós hversu nauðsynlegt það er fyrir einstakling með langvinnan sjúkdóm að finna 
sér ný hlutverk þegar hann missir þau hlutverk sem hann hafði áður en hann greindist. Í þessari rannsókn var talað um að þegar einstaklingur 
greinist með lífshættulegan langvinnan sjúkdóm verða varanlegar breytingar á hlutverkum, gildum, venjum og líkamlegri heilsu hans. Fram 
kom að þessir einstaklingar missa oft stór hlutverk í lífi sínu eins og vinnuhlutverkið og við þannig breytingar er oft nauðsynlegt fyrir 
einstaklinginn að finna sér ný hlutverk og nýtt iðjumynstur. Ef einstaklingurinn fær tækifæri til að gera eitthvað sem honum þykir mikilvægt 
í gegnum ný hlutverk líður honum betur bæði líkamlega og andlega. Niðurstöður sýndu tengingu á milli einstaklingsins með langvinnan 
sjúkdóm, þátttöku í iðju og að einstaklingurinn líti á sjálfan sig sem frískan og hæfan einstakling.  
 
Eins og fram kemur í þessum rannsóknum liggja rök fyrir um mikilvægi þess fyrir einstaklinga að hafa hlutverk og tilgang í lífinu. Þessir 
þættir tengjast sterklega í ákveðinni hugmyndafræði innan iðuþjálfunar sem er líkanið um iðjumannsins (MOHO) (sjá mynd 1). Samkvæmt 
þessari hugmyndafræði er kafað ofan í hlutverk einstaklinga og hvað það er sem knýr þá áfram til að stunda iðju. Þeim einstaklingsþáttum 
sem við búum við er skipt niður í þrjá þætti, vilja, vanamynstur og framkvæmdagetu. Viljinn knýr einstaklinginn til að framkvæma ákveðna 
hluti sem eru honum mikilvægir. Vanamynstur lýsir því ferli sem fram fer í þeirri iðju sem við framkvæmum, það er að segja skipulagi og 
tímaröð verkefna og hvaða hlutverki við erum að sinna. Framkvæmdageta eru þeir undirliggjandi líkamlegir og andlegir þættir sem 
einstaklingurinn býr yfir og þarf á að halda til að stunda ákveðna iðju. Þessir þættir hafa svo áhrif á framkvæmdina sjálfa og þátttöku okkar í 
henni. Umhverfið hefur áhrif á allt ferlið. Samspil allra fyrrnefndra þátta hefur síðan áhrif á það hvernig við sjáum okkur sem iðjuverur og 
getu okkar til að framkvæma. Ef við missum einhvern þessara þátta niður, til dæmis viljann til að framkvæma og/eða framkvæmdagetu 
vegna einhverrar skerðingar hefur það áhrif á þátttöku okkar í samfélaginu og sjálfsmat okkar og þá andlega líðan.  
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Mynd 1. Líkanið um iðju mannsins (Guðrún Pálmadóttir, 2006) 
 

Þetta líkan lýsir þannig hversu mikilvægt það er fyrir alla einstaklinga að hafa eitthvað áhugavert fyrir stafni og hvernig umhverfið þarf að 
koma á móts við þarfir þeirra svo þeir geti tekið þátt í samfélaginu. Þá styðja rannsóknir það hversu mikilvægan sess „það að hafa hlutverk“ 
skipar þegar horft er á andlega og líkamlega líðan og lífsgæði einstaklinga með langvinna sjúkdóma. Þegar einstaklingur greinist með 
langvinnan sjúkdóm missir hann oft mörg mikilvæg hlutverk. Á Akureyri er hinsvegar lítið í boði fyrir þá sem þurfa að hætta að sinna sínum 
hlutverkum í kjölfar veikinda. Í ljósi fræða og reynslu er því viðeigandi að skoða hvort þörf sé á að bæta þar úr.  
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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. 
 
Rannsóknin er megindleg og verða þátttakendur valdir með notkun hentugleikaúrtaks. Upplýsingar koma frá þátttakendum sjálfum en þeim 
er leyfilegt að fá aðstoð við útfyllingu spurningarlistans eftir þörfum. Spurningarlistinn er ekki staðlaður en var settur sérstaklega saman 
fyrir þessa rannsókn byggt á heimildum og óformlegum viðtölum við fagfólk innan heilbrigðis- og félagsþjónustunnar.Rannsakendur settu 
saman spurningarlista með aðstoð ábyrgðarmanns. Spurningarlistinn inniheldur 20 spurningar (fylgiskjal 2) þar sem spurt er um aldurshóp, 
kyn, sjúkdómsgreiningu, færni og þátttöku einstaklinganna í daglegri iðju, störf þeirra og áhugamál ásamt þörf þeirra fyrir dagsþjónustu og 
hvað þeir myndu vilja að væri í boði á slíkum stað. Þátttakendur í rannsókninni eru allt einstaklingar sem hafa greiningu um langvinnan 
sjúkdóm  og búa á Akureyri eða í nágrenni. Eftirfarandi tengiliðir hafa líst sig tilbúna til að dreifa rannsóknargögnum til mögulegra 
þátttakenda, safna gögnunum saman aftur og afhenda rannsakendum (fylgiskjal 4) : 
 Snæfríð Egilsson – Iðjuþjálfi á Búsetudeild Akureyrarbæjar 
 Hilda Torfadóttir – Formaður Parkinson samtakanna á Akureyri 
 Anna María Þórðardóttir – Formaður MS félagsins á Akureyri 
 Hjördís Áskelsdóttir – Forstöðumaður Keramikloftsins á Akureyri  
 
Þátttaka einstaklingana felst í því að svara meðfylgjandi spurningalista (fylgiskjal 2). Áætlaður tími við að fylla hann út er um það bil 10 
mínútur. Einstaklingarnir fylla listann annað hvort út sjálfir eða með aðstoð aðstandenda eða þjónustuaðila. Þegar þeir hafa svarað listanum 
koma þeir honum í lokuðu umslagi, sem fylgir með spurningalistanum, til þess tengiliðar sem þau eru í sambandi við. Tengiliðirnir munu 
benda þátttakendum á þeir skuli einungis fylla út einn lista ef þeim skyldu berast spurningalistar frá fleirum en einum tengilið.  
 
 

 
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. 
 
Tölfræðiforritið SPSS verður nýtt við úrvinnslu gagna. Ekki var stuðst við Power analysis eða aðrar hliðstæðar aðferðir þar sem um lýsandi 
aðferð og tölfræðigreiningu er að ræða.   
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16. RANNSÓKNARTÍMABIL. Tilgreinið hvenær áætlað er að rannsókn hefjist og muni ljúka. 
 
Áætlað er að gagnaöflun muni standa yfir í janúar og febrúar 2009 og rannsóknarverkefninu ljúki í júní sama ár. 
 

 
17. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR. Gerið grein fyrir fyrirhugaðri nýtingu og/eða birtingu / kynningu  á 
niðurstöðum rannsóknarinnar. 
 
Skrifuð verður BS ritgerð um rannsóknina og niðurstöður hennar sem er lokaverkefni í Iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri. Niðurstöður 
rannsóknarinnar munu verða kynntar á kynningardegi lokaverkefna í Heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri júni 2009. Fyrirlesturinn mun 
verða opinn öllum sem hafa áhuga á að hlíða á hann. Bókasafni Háskólans á Akureyri mun verða afhent eintak af rannsókninni og mun það 
verða opið tíl láns fyrir alla. Búsetudeild Akureyrarbæjar mun einnig verða afhent eintak af rannsókninni. 
 

 
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? 
 
Öll rannsóknargögn verða geymd í læstri hirslu hjá ábyrgðarmanni rannsóknarinnar. Þeir einu sem aðgang munu hafa að gögnunum verða 
rannsakendur og ábyrgðarmaður. Öllum gögnum verður eytt að úrvinnslu lokinni. 
 

 
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. 
 

Á ekki við  X 
 

 
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? 
 
Ekki er um neinar slíkar tryggingar eða eftirlit að ræða. 
 

 
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.  14. nóvember 2008     JÁ  Önnur siðanefnd, hver:             
  
 
JÁ  Lyfjastofnun, dags.              JÁ  Lífsýnasafn, hvaða:            
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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  1 

 
         Upplýsingablað/-blöð            “Case Report Form” 
 
     Samþykkisblað/-blöð            Afrit af leyfum 
 
     x   Önnur fylgiskjöl (hver?) Undirritaðar vilja- og trúnaðaryfirlýsingar frá tengiliðum 

 
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. 
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Uppfært: 31.10.2007 
 

26. GRUNNUPPLÝSINGAR UM RANNSÓKN 
 

Vinsamlegast fyllið út vegna skráningar á umsóknum til Vísindasiðanefndar 
 
1. HEITI RANNSÓKNAR 
    
Hver er þörfin á dagsþjónustu fyrir einstaklinga, með langvinna sjúkdóma, á Akureyri?   
 

 
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 
 
___ 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     X Upplýsingar úr spurninga- eða viðtalskönnunum 
 
___ Blóðsýni úr lífsýnasafni   ___ Upplýsingar úr gagnagrunnum (t.d. Krabbameinsskrá) 
 
___ Vefjasýni úr lífsýnasafni  ___ Annað: _________________________________________ 
 

 
7. VÖRSLUAÐILI SÝNA EÐA ANNARRA GAGNA SEM VERÐA SEND ÚR LANDI 

Á ekki við _X__ 
Heiti:     Heimilisfang:     
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8.  AÐILD MENNTASTOFNANNA (þ.e. ef um námsverkefni er að ræða)  

Á ekki við ___ 
Heiti: Háskólinn  á Akureyri    Heimilisfang:  
 
Tegund námsverkefnis:     X BA/BS   ___  MA/MS  ___  PhD  
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Skjal: Efnisatriði: Í 

lagi 
Á 
ekki 
við 

Umsóknin sjálf: • 300 orða útdráttur sem birtist á heimasíðu VSN.   

 • Undirritun ábyrgðarmanns (nemendur geta ekki verið 
ábyrgðarmenn rannsóknar). 

  

 • Staðfesting á tryggingu og tryggingaskilmálar ef við á.   

 • Mikilvægt er að leiðbeiningum um útfyllingu 
umsóknar sé fylgt vandlega (sjá: 
http://www.visindasidanefnd.is/Default.aspx?id=65&c
md=menu) 

  

 • Sérstaklega skal fjalla um vernd viðkvæmra hópa, ef 
við á, s.s. barna, einstaklinga með skerta vitræna 
færni, verðandi mæður, einstaklinga sem glíma við 
áföll og minnihlutahópa.  Sjá m.a. 
http://www.visindasidanefnd.is/Default.aspx?id=54&c
md=menu 

  

Upplýsingatexti  • Ef kynningarbréf er sent út til að kynna fyrir væntanlegum 
þátttakendum fyrirhugaða rannsókn, skal það fylgja með 
umsókn. 

  

• Merki stofnunar.    

• Titill rannsóknar.   

• Ábyrgðarmanns getið, ásamt titli, aðsetri, símanúmeri og 
netfangi 

  

• Aðrir rannsóknaraðilar, þ.m.t. fjármögnunaraðilar.   

• Inntak rannsóknarinnar og markmið í hnotskurn.   

• Hvað felst í þátttöku?  Tímarammi, inngrip (ef einhver eru)  
lengd spurningalista/viðtala (ef við á) o.sv.fr. 

  

• Geta skal með almennum orðum um ávinning og áhættu/möguleg 
óþægindi af þátttöku (eins og við á – það á s.s. ekkert að koma 
þátttakanda á óvart eftir að hann hefur skrifað undir samþykki). 

  

• Á hverju byggist val á þátttakendum?   

• Taka þarf fram að væntanlegum þátttakendum sé frjálst að hafna 
þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 
útskýringa og án afleiðinga á aðra meðferð ef um sjúklinga er að 
ræða. 

  

• Sé tilefni til, t.d. sé verið að fjalla um viðkvæm mál sem geta 
valdið tilfinningalegri vanlíðan, skal vísa á fagaðila sem 
þátttakendur mega leita til. 

  

• Gera þarf grein fyrir hvort greitt er fyrir þátttöku eða kostnað af 
þátttöku. 

  

• Taka skal fram að rannsóknin hafi verið samþykkt af 
Vísindasiðanefnd og tilkynnt/samþykkt af Persónuvernd (eftir 
því sem við á). 

  

• Undirskrift ábyrgðarmanns.   
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• Neðanmáls skal eftirfarandi klausa birtast:  Ef þú hefur 
spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða 
vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til 
Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, 
fax: 551-1444. 

  

Upplýst samþykki 
skal vera á sér 
síðu. 

• Efst skal vera merki stofnunar.   

• Stuttur inngangstexti þar sem fram kemur í grófum dráttum hvað 
verið er að samþykkja og að viðkomandi hafi lesið 
upplýsingatexta. 

  

• Undirskrift þátttakanda;  ef um ólögráða aðila er að ræða (t.d. 
barn innan 18 ára) skal gera ráð fyrir undirskrift hans og 
kennitölu auk þess að gera ráð fyrir undirskrift forráðamanns. 

  

• Undirskrift þess sem leggur yfirlýsinguna fyrir. 

• Dagsetning 

Leyfisbréf frá 
yfirlæknum. 

• Leyfi frá yfirlæknum/lækningaforstjóra.    

Leyfisbréf frá 
öðrum: 

• Leyfi frá skólastjórum/fræðsluskrifstofum sveitarfélaga (ef 
rannsóknin fer fram í skólum). 

  

 • Leyfi frá skráarhöldurum og/eða lífsýnasöfnum ef við á.   

 • Farið er fram á afriti af leyfum annarra opinberra 
umfjöllunaraðila þegar þau liggja fyrir, en slík afrit eru ekki 
forsenda afgreiðslu Vísindasiðanefndar. 

  

Spurningalistar: 

 

• Endanleg útgáfa á íslensku.    

• Nafn eða kennitala skal ekki vera á spurningalistum heldur 
ópersónugreinanleg rannsóknarnúmer. 

  

Viðtalsrammi: • Viðtalsrammi skal fylgja umsókn um eigindlega rannsókn, ef við 
á. 

  

CV: • Starfsferils- og ritaskrá ábyrgðarmanns skal fylgja umsókn.   

Auglýsing: Ef auglýsa á eftir þátttakendum í rannsóknina, t.d. í blöðum eða á 
veggjum stofnana, verslana þá þarf afrit af auglýsingu að fylgja 
umsókninni. Í auglýsingu skulu eftirtalin atriði koma fram: 

• Haus (“lógó”) stofnunarinnar sem rannsóknin tengist 
• Titill rannsóknar 
• Eðli rannsóknar í örfáum orðum 
• Rannsóknarsvið 
• Hverjum boðin er þátttaka 
• Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, titill, aðsetur og sími 
• Við hvern hafa skal samband til að fá frekari upplýsingar 
• Hvort greitt sé fyrir þátttökuna 
• Að þeir sem hafa samband við rannsakendur séu eingöngu að 

lýsa yfir áhuga á frekari upplýsingum en ekki skuldbinda sig til 
þátttöku 
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FYLGISKJAL D: ATHUGASEMDIR FRÁ VÍSINDASIÐANEFND 
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FYLGISKJAL E: SVARBRÉF TIL VÍSINDASIÐANEFNDAR 

 
 
Akureyri 19.12.2008 
 
 
 
 
Varðandi:  VSNb2008110024/03.7   
Hver er þörfin á dagþjónustu fyrir einstaklinga, með langvinna sjúkdóma á 
Akureyri? 
 
 
Ábyrgðarmaður: Sólveig Ása Árnadóttir, lektor við Háskólann á Akureyri 
 
 
Ég vil þakka góðar ábendingar og réttmætar athugasemdir við ofannefnda 
rannsóknaráætlun. 
 
Til að koma í veg fyrir hugsanlegan persónugreinanleika munum við fara 
varlega í túlkun og birtingu allra niðurstaðna og fylgja tilmælum 
Vísindasiðanefndar um að sleppa opnum valmöguleika fyrir aftan „annað“ í 
spurningu nr 19. Í staðin munum við hafa fyllri upptalningu á langvinnum 
sjúkdómum. Spurning nr. 19 mun því líta svona út:  
 

Hver er sjúkdómsgreiningin þín? 
(   ) Krabbamein 
(   ) MS 
(   ) MND 
(   ) Parkinson 
(   ) Hjarta‐ og/eða æðasjúkdómur 
(   ) Öndunarfærasjúkdómur 
(   ) Sykursýki eða annar efnaskiptasjúkdómur 
(   ) Gigt eða annar stoðkerfissjúkdómur 
(   ) Annað 

 
 
Virðingarfyllst 
 
_______________________________________  
Sólveig Ása Árnadóttir, lektor HA 
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FYLGISKJAL F: SAMÞYKKI FRÁ VÍSINDASIÐANEFND 
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FYLGISKJAL G: SAMÞYKKISYFIRLÝSING TENGILIÐA 

 

 

Akureyri, 12. nóvember 2008 

 

Ég undirrituð er samþykk því að vera tengiliður milli þátttakenda og rannsóknaraðila 

rannsóknarinnar, Hver er þörfin á dagsþjónustu fyrir einstaklinga, með langvinna 

sjúkdóma, á Akureyri? Tengiliður sér um að dreifa rannsóknargögnum til 

mögulegra þátttakenda, safna gögnum saman aftur og afhenda rannsakendum. Ég heiti 

þátttakendum fullum trúnaði. 

 

 

______________________________ 
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FYLGISKJAL H: KYNNINGARBRÉF TIL ÞÁTTTAKENDA 

      
 

Kynningarbréf 
 

 

 

Ágæti viðtakandi 

Með þessu bréfi viljum við óska eftir þátttöku þinni og jafnframt kynna fyrir þér 

rannsókn sem við undirritaðar, Brynhildur Guðmundsdóttir, Kristín 

Vilhjálmsdóttir og Sigrún Jóna G. Eydal erum að vinna að sem hluta af 

lokaverkefni okkar til BS gráðu í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri.  

 

Rannsóknin ber heitið, Hver er þörfin á dagþjónustu fyrir einstaklinga, 
með langvinna sjúkdóma, á Akureyri? Markmið hennar er að kanna hvort 

þörf sé á sérstakri dagþjónustu fyrir einstaklinga, sem búa á 

Akureyrarsvæðinu og eru með langvinna sjúkdóma. Þátttaka þín felur í sér að 

svara spurningarlista með 20 spurningum um þig, daglegar venjur, þá 

þjónustu sem þú færð (eigi það við) og hvort og hvernig þú myndir nýta þér 

dagþjónustu. Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst við skipulag 

þjónustuúrræða fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Sólveig Ása Árnadóttir, 
sjúkraþjálfari og lektor við Háskólann á Akureyri. Hún er einnig 
leiðbeinandi nemenda í þessu lokaverkefni.  Það er hægt að ná í 
Sólveigu Ásu á vinnustað hennar í síma 460-8465 og á netfangi hennar 
saa@unak.is 
 

mailto:saa@unak.is
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Þátttakendur í rannsókninni eru einstaklingar sem hafa greinst með 

langvinnan sjúkdóm, eru á aldrinum 18 – 66 ára og búa á Akureyri eða í 

nágrenni. Eftirfarandi tengiliðir sjá um að dreifa rannsóknargögnum til 

mögulegra þátttakenda, safna gögnum saman aftur og afhenda 

rannsakendum:  

Snæfríð Egilsson – Iðjuþjálfi á Búsetudeild Akureyrarbæjar 

Hilda Torfadóttir – Formaður Parkinson samtakanna á Akureyri 

Anna María Þórðardóttir – Formaður MS félagsins á Akureyri 

Hjördís Áskelsdóttir– Forstöðumaður Keramikloftsins á Akureyri 

 

Þátttaka þín felst í að svara meðfylgjandi spurningalista.  Áætlaður tími við að 

fylla hann út er um það bil 10 mínútur. Þér er velkomið að fá aðstoð við 

útfyllinguna frá aðstandanda, starfsmanni heimahjúkrunar, starfsmanni 

heimaþjónustu eða öðrum sem þú treystir til verksins. Þegar þú hefur svarað 

spurningunum setur þú spurningalistann í meðfylgjandi umslag sem er merkt 

Háskólanum á Akureyri og skilar því til tengiliðarins sem sá um að koma 

rannsóknargögnum til þín.  

 

Þér er heitið fullkominni nafnleynd. Fyllsta trúnaðar verður gætt við 

meðhöndlun rannsóknargagna. Tengiliðurinn kemur þeim til rannsakanda og 

þau verða síðan geymd í öruggri vörslu ábyrgðarmanns rannsóknarinnar. 

Öllum gögnum verður eytt þegar úrvinnslu  er lokið. Við birtingu á niðurstöðum 

verður þess vandlega gætt að upplýsingar sem geta bent til þín muni hvergi 

koma fram. 

 

Þú hefur rétt til þess að hafna þátttöku í þessari rannsókn eða hætta hvenær 

sem er, án frekari útskýringa eða afleiðinga. Einnig ræður þú hvaða 

spurningum þú kýst að svara.  

 

Enginn beinn ávinningur er af þátttöku í þessari rannsókn en með því að taka 

þátt færð þú tækifæri til að koma á framfæri upplýsingum sem eru mikilvægar 
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fyrir skipulag þjónustuúrræða fyrir einstaklinga með langvinna sjúkdóma. 

Þátttaka í þessari rannsókn á ekki að fela í sér áhættu fyrir þig. 

 

Óskir þú eftir frekari upplýsingum um rannsókn þessa er þér velkomið að hafa 

samband við ábyrgðarmann hennar eða rannsakendur en upplýsingar um 

nöfn, netföng og símanúmer þeirra er að finna hér fyrir neðan.  

 

Hafir þú spurningar um þátttöku þína í vísindarannsókn og rétt þinn er það 

varðar eða villt hætta þátttöku geturðu leitað til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 

3, 108. Reykjavík. Sími: 5517100 

 

Virðingarfyllst, 

 

 
__________________________________            
_______________________________ 
Brynhildur Guðmundsdóttir, nemi í Iðjuþjálfun Kristín Vilhjálmsdóttir, nemi í 

Iðjuþjálfun 

Háskólanum á Akureyri    Háskólanum á Akureyri 

Sími: 6979064 ha050160@unak.is   Sími: 8202904 

ha040085@unak.is 

 

    

________________________________   _________________________ 
Sigrún Jóna G. Eydal, nemi í Iðjuþjálfun  Sólveig Ása Árnadóttir, Lektor 

Háskólanum á Akureyri    Háskólanum á Akureyri 

Sími: 8246964 ha050399@unak.is    Sími: 4608465 saa@unak.is 
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