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Útdráttur 

 

Þessi rannsókn beinist að hinum opinbera ramma um húsnæðismál aldraðra. 

Notuð var eigindleg aðferð, skjala- og stefnugreining, við mat á löggjöf og 

stefnumótun eins og hún birtist í opinberum gögnum. Skoðuð var 

hugmyndafræðin þar að baki, meginábyrgð á ákvarðanatöku og framkvæmd og 

hvort löggjöf og stefnumótun styðji við sjálfstæði aldraðra varðandi búsetu. 

Aflað var upplýsinga um sérhannað húsnæði fyrir eldra fólk og þá þjónustu 

sem fylgir. Til að kanna framboð af sérhönnuðum íbúðum var sendur 

spurningalisti til félagsmálastjóra og spurt um húsnæði í sveitarfélögum 

landsins og viðbótarupplýsinga aflað með símtölum og skipulagðri leit á 

vefsíðum. Íbúðirnar voru greindar í þrjá flokka eftir aðstöðu og þjónustu. Við 

tölfræðiúrvinnslu var notuð megindleg aðferð.  

Meginniðurstöður eru þær að töluvert hefur verið byggt af sérhönnuðu 

húsnæði. Uppbygging stofnanarýma er í samræmi við markmið um aðgengi að 

slíkri þjónustu en vantað hefur skýra verkaskiptingu og áætlanagerð. Löggjöf 

um þjónustuíbúðir hefur verið óskýr og ábyrgð á stefnumótun og framkvæmd á 

uppbyggingu íbúða dreifð milli ráðuneyta og nefnda á sveitarstjórnarstigi. 

Stefnumótandi vinna og lagabreytingar allra síðustu ár miða að því að skýra 

verkaskiptingu og ábyrgð. Núverandi stefnumótun er metnaðarfull og víðtæk. 
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Abstract  

 

This study looks at the policy and legislative framework for age-specific 

housing in Iceland. Official data were reviewed to assess policy making and a 

short questionnaire was sent to the directors of social services in all 

municipalities followed by telephone calls to collect further data on age-

specific housing. The principles underlying policy were explored, as were 

responsibilities for decision making and implementation and whether 

legislation and policy making support independent living for the elderly.  

A primary stated goal in social policy and legislation is to enable and 

support independent living for as long as possible. In Iceland, more reliance has 

been put on institutional placement than on other types of housing and 

domestic service. A larger proportion of citizens of 65 years of age and older 

live in nursing homes, residential homes and sheltered housing than in the other 

Nordic countries. Insufficiently defined definitions of roles and responsibilities 

have resulted in unfocused policy making. A development can be noted in 

building both nursing homes and senior persons´ apartments though without 

clear definitions on where more housing is most needed and on criteria on 

services included. The authorities are now aware of the problem and present 

policy making is both ambitious and wide ranging.  
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Formáli  

 

Rannsóknin er hluti af meistaranámi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og er 

vægi hennar 45 einingar. Meistaranámið er 120 eininga einstaklingsbundið nám 

með áherslu á öldrunarfræði. Reynsla undanfarinna ára af starfi með eldra fólki 

og aðstandendum þeirra vakti áhuga minn á að rannsaka nánar stefnumótun og 

löggjöf um sérhannað húsnæði ætlað eldra fólki. Að átta sig á markmiðum 

þeirra mismunandi þjónustugerða sem í boði eru, ferli umsókna og rétti hins 

aldraða er nokkuð fyrirhafnarsamt fyrir flestar fjölskyldur. Von mín er að 

niðurstöðurnar verði upplýsandi fyrir vinnu að framþróun og umbótum sem 

sífellt þarf að virk. 

Leiðbeinandi var Sigurveig H. Sigurðardóttir lektor í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands og þakka ég henni góða og mikilsverða leiðsögn gegnum 

vinnuferlið. Vinnuveitendur mínir á Landspítala Háskólasjúkrahúsi veittu 

fjögurra mánaða námsleyfi. Vísindasjóður Félagsráðgjafafélags Íslands styrkti 

rannsóknina með fjárframlagi. Starfsfólk ráðuneyta, sveitarfélaga, Hagstofu 

Íslands, ýmissra samtaka og rekstraraðila svaraði mörgum fyrirspurnum og 

kom með ábendingar þegar eftir því var leitað. Allt auðveldaði þetta vinnuna 

við rannsóknina og kann ég þeim bestu þakkir fyrir. 

Í vinnuferli sem þessu skiptir máli velvilji og áhugi samstarfsfólks, 

fjölskyldu og vina. Einkum vil ég þakka: samstarfsfólki á öldrunarsviði 

Landspítalans sem hvatti og veitti svigrúm meðan á náminu stóð; Ólafi Þór 

Gunnarssyni fyrir umræður og leiðbeiningar á ýmsum stigum vinnunnar; Jónu 

Eggertsdóttur, Sigurbirni Björnssyni, Ástrós Elísdóttur, Soffíu Egilsdóttur og 

Döllu R. Jónsdóttur, sem lásu yfir eða komu með ábendingar á lokastigum; 

Guðnýju Eydal fyrir leiðsögn í málstofum meistaranema í félagsráðgjöf og 

síðast en ekki síst minni kæru fjölskyldu og foreldrum mínum Svanhildi 

Stefánsdóttur og Jóni Vigfússyni fyrir þolinmæði, hvatningu og dýrmætan 

stuðning. 
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1.0   Inngangur 
 

1.1 Aðdragandi og tilgangur rannsóknar 
  

Í ljósi breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar á næstu áratugum eru málefni 

aldraðra stöðugt fyrirferðarmeiri í kastljósi þjóðfélagsumræðunnar. 

Fyrirsjáanlegt er að eftir því sem þjóðin stækkar, fjölgi öldruðum hlutfallslega 

meira en öðrum aldurshópum. Þrátt fyrir að fólk haldi góðri heilsu lengur fram á 

efri ár en áður, stækkar engu að síður sá hópur sem þarf þjónustu og aðstoð frá 

öðrum. Löggjöf um heilbrigðis- og velferðarmál er ætlað að tryggja borgurum 

a.m.k. lágmarksaðstoð af hálfu hins opinbera. Breytingarnar framundan kalla því 

á að samfélagið sé betur í stakk búið til að takast á við aukin verkefni. Má segja 

að skýr stefnumótun í félags- og heilbrigðisþjónustu sé eitt mikilvægasta tækið 

til að styðja við þá sem á aðstoð þurfa að halda.  

Löggjöf og stefnumótun eru í endurskoðun sem m.a. hefur haft í för með 

sér breytingu á verkaskiptingu ráðuneyta heilbrigðis-, félags- og tryggingamála. 

Í samræmi við núgildandi löggjöf og stefnumótunarskýrslu heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytis frá vori 2003 hefur frekari uppbygging á málefnum 

aldraðra verið í endurskoðun. Í því samhengi hefur m.a. verið til umræðu hvort 

þörf sé á sérlögum um málefni aldraðra og hvort færa eigi málaflokkinn til 

sveitarfélaga. Fyrir liggur skýr stefna um að stytta meðalbiðtíma fólks eftir 

hjúkrunarrými og samhliða að leggja áherslu á aukna þjónustu við aldraða í 

heimahúsum og nýsköpun í húsnæðisúrræðum til að draga úr þörf fyrir 

stofnanaúrræði (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Í rannsókninni verður fjallað um búsetumál aldraðra og hið opinbera 

umhverfi sem málaflokkurinn þrífst í. Fjallað verður um löggjöf og stefnumótun 

varðandi sérhannað húsnæði fyrir aldraðra, þar með taldar bæði þjónustuíbúðir 

og hjúkrunarheimili. Skilningur á stefnumótuninni og ferli hennar er mikilvægur 

og til að glöggva sig sem best á henni þarf innsýn í sögulegt og samfélagslegt 



 

  

 
 

 

 

  

8 

samhengi þróunarinnar og í fræðilegan bakgrunn hugmynda um öldrun og þarfir 

aldraðra. Því verða skoðaðar helstu kenningar um öldrun og velferðarmál sem 

tengjast þróun og stefnumótun í búsetumálum fyrir aldraða. Jafnframt verður 

athuguð meginþróunin bæði í lagasetningu og uppbyggingu húsnæðis frá 1982 

er fyrstu lög um málefni aldraðra voru sett. Kannað verður hvað er til af íbúðum 

fyrir aldraða í landinu,  þ.e. húsnæði sem íbúar kaupa eða leigja, en er ekki rekið 

á daggjöldum eins og stofnanir. Jafnframt verður athugað hvort þjónusta er 

aðgengileg eða fylgir búsetu í húsnæðinu. 

Rannsókninni er þannig ætlað að veita fræðilegt yfirlit stefnu í 

húsnæðismálum aldraðra í heilbrigðis- og velferðarþjónustu á síðustu 25 árum 

varðandi sérhannað húsnæði fyrir eldri borgara og auka skilning á meginatriðum 

í þróun hennar og útfærslu. Slíkt yfirlit hefur ekki verið gert og er þess vænst að 

það geti nýst bæði við frekari stefnumörkun og framkvæmd í húsnæðis- og 

vistunarmálum aldraðra. 

  

1.2 Rannsóknarspurningar og rannsóknaraðferðir  
  

Í rannsókninni er leitast við að varpa ljósi á þróun húsnæðismála  aldraðra, og 

kanna hvort sú opinbera stefnumótun sem stuðst er við í dag sé til þess fallin að 

koma til móts við þarfir aldraðra og stuðla að sjálfstæði þeirra. Lagt er upp með 

að kanna hver aðalatriðin í stefnumótun opinberra aðila eru í húsnæðimálum 

aldraðra og hvaða markmið hið opinbera hefur sett í lög þar um. Leitast er við að 

lýsa og skýra meginstrauma í stefnumótun á þessu sviði, og hvernig lögum og 

stefnumótun er framfylgt. Jafnframt er skoðað hvaða aðilum er falin 

meginábyrgð í stefnumótun og framkvæmd húsnæðisuppbyggingar fyrir aldraða 

og hvernig markmiðum er framfylgt.  

Meginspurningar eru því: hver er stefnan í húsnæðis- og vistunarmálum 

aldraðra og hvaða hugmyndafræði er þar að baki? Hvaða löggjöf hefur verið sett 

til að ná þessum markmiðum? Stuðlar löggjöf og stefnumótun að því markmiði 

sem stefnt er að? Hverjir fara með ákvörðunar- og framkvæmdavald? Er löggjöf 

og stefnumótun til þess fallin að koma til móts við þarfir aldraðra og ýta undir 
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sjálfstæði þeirra? Hvað er til af sérhönnuðu húsnæði fyrir aldraða og hvernig 

þjónusta fylgir því? 

Notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir á fyrirliggjandi gögnum: a) 

stefnugreiningu við mat á löggjöf og stefnumótun, svo og ferlinu við að móta 

hana, og b) skjalagreiningu á löggjöf og opinberum gögnum. Einnig er notast við 

megindlegar aðferðir með notkun tölfræðigagna og spurningalista í tölvupósti til 

félagsmálastjóra og spurt um íbúðir í eigu sveitarfélaga ætlaðar eldra fólki og 

beðið um ábendingar um íbúðir á vegum annarra aðila í sveitarfélaginu. 

(Neuman, 2003; Ginsberg, 1999).  

  

1.3 Sérhannað húsnæði fyrir aldraða: skilgreining 
  

Orðalagið ,,sérhannað húsnæði fyrir aldraða” er hér notað yfir allt húsnæði sem 

sérstaklega er byggt eða endurbætt til að mæta þörfum þeirra sem eldri eru. Á 

það við um íbúðir sem sérstaklega eru ætlaðar öldruðum, þ.m.t. leigu-, þjónustu-

og öryggisíbúðir, búseturéttar- og söluíbúðir, og einnig herbergi og íbúðar-

herbergi á dvalar- og hjúkrunarheimilum, sambýlum og stoðbýlum. Í Svíþjóð er 

notað sambærilegt orðalag ,,särskilda boendeformer for äldre” um allt 

búsetuform fyrir aldraða, s.s. ,,sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden for 

demente, servicehus”  (Szebehely, 2005). Í Bretlandi hefur síðustu ár verið notað 

orðalagið “age-specific housing” (aldursmiðað húsnæði) og “purpose-built 

accommodation” (þarfamiðað húsnæði) um það húsnæði sem er byggt með 

þarfir aldraðra í huga. (Kingston, Bernard, Biggs og Nettleton, 2001).  

Hér er sérhannað húsnæði því notað sem samheiti, þar sem ekki er gerður 

greinarmunur á rekstrarfyrirkomulagi, eignarhaldi eða þjónustu, en jafnframt 

stefnt að því að skoða sérstaklega þjónustustig mismunandi húsnæðisgerða.  
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2.0   Fræðilegur jarðvegur  
 

2.1 Kenningar um öldrun 
 

Fræðileg þekking á sviði öldrunar, öldrunarfræði, er ung grein. Undirliggjandi 

ályktanir og kenningar um öldrun eiga því gjarnan rætur í skyldum greinum. 

Einkum sækja öldrunarfræði þekkingu sína í líffræði, læknisfræði, félagsvísindi 

og atferlisfræði og eru að því leyti þverfagleg. Öldrunarfræði tengja þannig 

fræðilega þekkingu í eina heild og leggja áherslu á mikilvægi hinna ólíku þátta. 

Heildarsýnin sem viðhorf eða verkfæri er því ekki síður mikilvægt framlag 

öldrunarfræða til umfjöllunar um öldrun (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a).  

Fyrstu kenningar á sviði öldrunarfræða voru hlutverkakenningin (e. role 

theory), sem gerir ráð fyrir að aldraðir finni sér önnur hlutverk í stað þeirra sem 

tapist með aldrinum, hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) þar sem því 

er haldið fram að farsæld á efri árum skapist af því að aldraðir einstaklingar 

dragi sig sjálfviljugir og með samþykki samfélagsins í hlé frá umsvifum, og 

þátttökukenningin (e. activity theory, einnig þýtt athafna- og virknikenning), sem 

byggir á að þörf einstaklinga fyrir félagstengsl, virkni og þátttöku haldist á efri 

árum. Þessar kenningar þróuðust á svipuðum tíma og félagsmálaþjónustu og 

almannatryggingakerfi óx fiskur um hrygg (Kart og Kinney, 1997). 

Samfellukenningin (e. continuity theory) og hugtökin um farsæla öldrun (e. 

successful ageing) og framlag (e. productivity) komu síðan í kjölfarið og byggja 

á grunni hlutverka- og þátttökukenninga.  

Þó eldri kenningarnar eigi minni hljómgrunn í dag, hefur 

hlédrægnikenning Cumming og Henry frá 1961 samt verið tengd við 

uppbyggingu stofnanaþjónustu og er enn að nokkru leyti við lýði hvað varðar 

sýn á hlutverk og stöðu aldraðra. Nátengd þeirri þróun er áherslan á að festa 

starfslok á vinnumarkaði við tiltekinn aldur. Hlédrægnikenningin vísar til þess 

að öllum samfélögum sé það sammerkt að á efri árum hætti manneskjan að sinna 



 

  

 
 

 

 

  

11 

þeim hlutverkum sem eru einkennandi fyrir miðbik ævinnar (Passuth og 

Bengtson, 1996). Hún tengist þannig hugmyndinni um að setjast í helgan stein. 

Rétt eins og slagorðið ,,búum öldruðum áhyggjulaust ævikvöld”, sem stundum 

er gagnrýnt fyrir að líta á aldraða sem óvirka þjóðfélagsþegna sem eigi að vera 

fjarri áhyggjum og sorgum. Hlédrægnikenningin er að því leyti tengd 

íhaldssömum viðhorfum til öldrunar, þar sem farsæld á efri árum felist einkum í 

að láta sáttur af hendi hlutverk sín og ábyrgð til annarra (Baltes og Carstensen, 

1996; Gubrium og Wallace, 1990). Má því líta á stofnanaáhersluna sem verið 

hefur ríkjandi hér á landi sem afleiðingu hlédrægnikenningarinnar. Sama má 

segja um eftirlaunastefnuna, þó eftirlaunaaldur sé hærri hérlendis en víðast 

annars staðar og atvinnuþátttaka eldra fólks há. 

Benda má hér á að öðru máli gegnir um þjónustu við fatlaða, þar sem 

horfið var frá stofnanauppbyggingunni með stefnubreytingum og nýrri 

lagasetningu 1992 og lögð áhersla á heimilislega búsetu og þátttöku í 

samfélaginu (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992; Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

Þátttökukenningar, sem þróuðust í framhaldi af hlutverkakenningunni, 

líta hins vegar svo á að manneskjan tileinki sér ný hlutverk í stað þeirra sem hún 

lét af hendi og taki áfram virkan þátt bæði í sínu nánasta umhverfi og í 

samfélaginu. Sjálfsmyndin tengist þeim hlutverkum sem manneskjan hefur og 

lífsfyllingin helst í samræmi við virknina (Mein, 1998; Baltes og Carstensen, 

1996; Passuth og Bengtson, 1996). Gubrium og Wallace draga þá ályktun að 

andstætt hlédrægnikenningunni tengist þátttökukenningin einstaklingshyggju og 

frjálshyggju, en báðar séu í eðli sínu um aðlögun manneskjunnar, og vitna þar 

m.a. til skrifa Olsons frá 1982 um að fyrstu kenningar í öldrunarfræðum fjalli í 

rauninni um öldrun, þ.e. um hvernig manneskjan tekst á við breytt hlutverk og 

breyttar aðstæður á efri árum (Gubrium og Wallace, 1990).  

Af öðrum toga er kenning Townsend um innbyggt ósjálfstæði (e. 

structured dependency) sem hann setti fram 1981, og gengur hún út frá að þarfir 

aldraðra fyrir aðstoð og umönnun annarra séu ýktar. Samfélagið geri aldraða 

háða öðrum um umönnun með viðmiðum sínum um eftirlaunaaldur, með lágum 
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eftirlaunum og stofnanaþjónustu og aðgreini þá þannig frá öðrum í samfélaginu 

(Mein, Higgs, Ferrie og Stansfeld, 1998).  

Smám saman fékk áherslan á tengsl eigin heimilis og sjálfs-

ákvörðunarréttar meira vægi. Í rannsókn Sixsmith sem birt var 1990, er 

niðurstaðan að á efri árum myndi einkum þrír þættir merkingu þess að eiga 

heimili. Í fyrsta lagi að heimili verði mikilvægara eftir því sem líður á ævina og 

það verði meginviðmið í lífinu að eiga heimili. Í öðru lagi endurspegli heimilið 

þörf hins aldraða til að halda sjálfstæði sínu og því fylgi m.a. aukin áhersla á 

notagildi og möguleika til að bjarga sér án annarra innan heimilis. Loks er 

mikilvægi tengslanna og minninganna, sem skipi meiri sess og hafi áhrif á líðan 

dagsins í dag (Bond, 1993). Hvort sem búið er áfram í heimahúsi eða flutt á 

dvalarstofnun er mikilvægt að geta haft stjórn á umhverfi sínu og haldið 

sjálfræði sínu. Hlýleg og jákvæð samskipti sem byggja á trausti og gagnkvæmri 

virðingu skipta einnig miklu fyrir vellíðan (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason 2004; Ingibjörg Hjaltadóttir, 2002).  

Á seinni árum hefur sjónarhorn fræðimanna beinst í ríkari mæli að 

lífshlaupinu, bæði út frá ,,makró- og míkrósjónarhorni”. Samhliða því er aukin 

áhersla á að fræðileg þekking og kenningasmíði eigi rætur sínar í reynslu eldra 

fólks og fjalli um megininntak þess að eldast. Kenningar um öldrun mótast því 

að einhverju leyti af gildum og af reynslu fólks af því að eldast. Hugmyndir 

okkar um öldrun hafa svo aftur áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku opinberra 

aðila. Mikilvægt er því að styðja við jákvæða ímynd þess að eldast og við 

jákvæð viðhorf til áframhaldandi þátttöku í samfélaginu (Biggs, Lowenstein og 

Hendricks, 2003; Estes, 2003).  

Á síðustu árum hefur Lars Tornstam þróað kenningar sínar um 

öldrunarinnsæi (e. gerotranscendence) og beint þannig sjónum manna að þeim 

lærdómi sem draga má af upplifun manneskjunnar. Í rannsóknum hans kemur 

m.a. fram aukin meðvitund hjá hluta aldraðra um að vera hluti af stærri heild, 

hlekkur í keðju lífsins og að víðsýni og umburðarlyndi aukist.  Jafnframt kemur 

fram í rannsóknum hans þörf manneskjunnar fyrir einveru, og að sú þörf vaxi 

með aldrinum, í réttu hlutfalli við sjúkdóma (Tornstam, 2005; Helga S. 

Ragnarsdóttir, 2006). 
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 Kenningasmíði er þarft innlegg í umræðu og stefnumótun við 

uppbyggingu á þjónustu við aldraða. Veita þarf þjónustu sem kemur að gagni án 

þess að það taki völdin af manneskjunni. Skilin milli þess að vera sjálfstæður og 

að vera öðrum háður geta verið óljós þegar aðstoð er veitt.  Virða þarf þörf fyrir 

að halda eigið heimili og þörf fyrir einkalíf. Jafnframt þarf að hafa í huga að 

aldraðir hafa eins og aðrir hópar mismunandi þarfir. 

 

2.2 Kenningar um velferðarkerfi og stefnumótun 
  

Á síðustu áratugum hefur á flestum vesturlöndum þróast velferðarkerfi sem 

miðar að því að tryggja íbúum lágmarksaðbúnað og -þjónustu sér til framfærslu, 

menntunar, heilsugæslu og félagsþjónustu (Guðný Björk Eydal, 2004). Sjónar-

miðið sem þar liggur til grundvallar er að samfélaginu beri að styðja við bakið á 

fólki. Þrátt fyrir að öldrun sé eðlilegt ferli í gangi lífsins, þá hefur í auknum mæli 

verið litið á stuðning við aldraða sem byrði. Líta má því á stefnumótun sem 

viðbrögð við því sem skilgreint er félagslegur vandi (Ginsberg, 1999). 

Félagsmálastefna og það velferðarkerfi sem er ríkjandi hefur áhrif á formgerð 

(strúktúr) málefna aldraðra í samfélaginu, má þar nefna stefnu í eftirlaunamálum 

og stefnu í húsnæðis- og vistunarmálum aldraðra. Samhliða er félagsmálastefna 

einnig samofin skilgreiningu á því hvað það er að vera sjálfbjarga eða háður 

öðrum um þjónustu (Victor, 1987).   

Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna (hér eftir SÞ) og Evrópusambandsins er 

rík áhersla á heildarsýn á stöðu aldraðra hvort sem varðar heilbrigðismál, 

velferðarmál eða efnahagsmál. Viennaáætlunin frá 1982 var fyrsta alþjóðlega 

áætlunin varðandi öldrun. Áætlanir sem þar koma fram um húsnæði og umhverfi 

lúta einnig að aðgengi í sem víðustum skilningi og möguleikum á að viðhalda 

áfram tengslum og þátttöku í samfélaginu (United Nations, 1983). Stefna 

Evrópusambandsríkjanna í velferðar- og lýðheilsumálum byggir á markmiðum 

SÞ. Stofnun ,,Observatory on Ageing and older People“ í 

Evrópusambandsríkjunum árið 1991 var ætlað að vera ráðgefandi um hvernig 

takast ætti á við áhrif lýðfræðibreytinga, þ.e. breytta aldurssamsetningu, á 

félagslega stöðu og efnahag eldra fólks (Walker og Maltby, 1997).  
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Á Evrópusambandsvettvangi er lögð áhersla á fjölbreytta þjónustu til að 

gera fólki kleift að halda heimili. Í skýrslu Evrópuþingsins frá 1998 eru lögð 

fram eftirfarandi áhersluatriði: að auka sveigjanleika, þ.e. einkum með nýbreytni 

í húsnæðisúrræðum og fyrirkomulagi þjónustu. Í öðru lagi að auka þátttöku og 

virkja þá sem málið varðar, þ.e. hina öldruðu og koma til móts við mismunandi 

væntingar þeirra um húsnæðis- og þjónustuaðstæður. Aldrað fólk á að geta búið 

sem lengst á eigin heimili og ef flytja þarf á dvalar- eða hjúkrunarheimili, á að 

leitast við að manneskjan geti haldið sem best áfram að lifa ,,sínu eðlilega lífi”. Í 

síðasta lagi er mikilvægi samþættingar, þar sem horfið er frá samþjöppun 

þjónustu og umönnunar, og áhersla lögð á að fólk geti búið í því umhverfi sem 

það velur sér og þar sem því líður vel (European Parliament, 1998).  

Í yfirlýsingu á 2. heimsþingi SÞ um öldrun árið 2002 ,,UN Second World 

Assembly on Ageing“ var umfjöllun um aðgengi að viðeigandi umönnun, 

þjónustu og styðjandi umhverfi (United Nations, 2002, 14. gr.). Þessi stefna 

endurspeglast síðan í markmiðssetningu Evrópusambandsins í heilbrigðis- og 

félagsmálum, þar sem bent er á mikilvægi þess að tengja þessa tvo málaflokka. 

Þannig á húsnæðis- og umhverfisstefna að taka mið af áhrifum húsnæðis og 

umhverfis á heilsu og vellíðan. Einkum skal sjónum beint í ríkari mæli að 

aðgengi, gæðum þjónustu, öryggi, og fjárhagslegu sjálfstæði. Hönnun og 

skipulag á húsnæði, aðgengi, nágrenni, samgöngumáti og staðsetning opinberra 

bygginga þarf að miðast við þarfir allra aldurshópa. Með öryggi er einkum átt 

við öruggt umhverfi og nágrenni, fjárhagslegt öryggi til að viðhalda eigin 

heimili, og tilfinningalegt og sálfræðilegt öryggi sem heimili veitir. Meðal 

markmiða í skýrslunni er samþætt samfélag allra aldurshópa, þar sem aldraðir 

verði áfram nátengdir inn í fjölskyldu sína og inn í samfélagið. Markmiðunum á 

að ná með því að efla og styðja við bæði sveitarfélög og hverfi, og einnig við 

heilbrigðis- og félagsþjónustu. Einnig er bent á að efla og hvetja til aukinna 

félagslegra samskipta og samneytis, að mæta menningartengdum þörfum og 

auðvelda aðgengi að almenningsrýmum, hvort sem um byggingar eða útivistar-

aðstöðu er að ræða (EU Health Policy Forum, 2003). Ný viðbót á vegum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar SÞ (WHO) er átaksverkefni, ,,Aldursvænar 

borgir” (e. Age-friendly cities), þar er gengið skrefinu lengra við áherslu á að 
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gera borgir enn betur úr garði, þannig að umhverfið verði allt sem notalegast og 

eldra fólki líði sem best (World Health Organisation, 2007).  

 Mikilvægur þáttur í stefnumótun þjónustu við aldraða er að gæta að 

jafnrétti og sjálfsákvörðunarrétti. Ákveðin hætta er á því að ákvörðunarferli um 

flutning á dvalar- og hjúkrunarheimili taki frekar mið af þjónustuframboði en 

þörfum hins aldraða og að ekki sé pláss fyrir val hins aldraða um þjónustu, um 

hvar og hvernig hún er veitt (Bernard og Phillips, 1998). Þegar stefnubreyting 

var gerð árið 1988 á skipulagi þjónustu við aldraða í Danmörku, var inntakið 

einmitt að miða umönnun við þarfir hins aldraða og að veita hjúkrunarumönnun 

og aðstoð óháð því hvernig húsnæði manneskjan býr í (Palsig Jensen og 

Gottschalk, 1999).  

Húsnæðisaðstæður fólks eiga þátt í að hvaða leyti hægt er að viðhalda 

sjálfstæði og sjálfsbjargargetu. Húsnæðisstefna þarf því að miða að því að auka 

möguleika fólks til þess að búa heima. Óhentugt húsnæði og skortur á þjónustu 

getur dregið úr færni fólks til að bjarga sér og jafnvel dregið úr möguleikum til 

að hreyfa sig, t.d. vegna stiga. Hönnun á mannvirkjum og umhverfi þarf að taka 

tillit til þarfa aldraðra, sem geta búið við margslungna færniskerðingu, þ.e. 

hreyfihömlun, sjóndepru, heyrnarskerðingu og heilabilunarsjúkdóma. Sama má 

segja um skipulag umferðarmála. Umhverfi og samgöngur þurfa að auðvelda 

öldruðu fólki að sinna erindum sínum, vera á ferðinni og njóta útiveru.  

Efnahagsstefna er einnig nátengd húsnæðisstefnu. Ef manneskjan hefur 

til að mynda ekki ráð á eðlilegu viðhaldi á húsnæði sínu eða á að leigja sér 

hentugt húsnæði, þá eru heildaraðstæður hennar verri fyrir vikið.  Einn megin-

áhrifaþátturinn varðandi heilsu aldraðra er fjárhagsstaða. Nýleg rannsókn 

hérlendis staðfestir að samhengi er milli lakari tekna og lakari heilsu (Tinna 

Laufey Ásgeirsdóttir, 2007). Stefnumótun sem miðar að því að vinna gegn 

fátækt meðal aldraðra er því afar mikilvæg. Aukin vitund eldri kynslóða um að 

taka virkan þátt í mótun stefnu um hagsmunamál sín skiptir máli. Ríkisstjórnir 

og önnur yfirvöld þurfa því að hvetja eldra fólk og auðvelda því að vera 

þátttakendur í ákvarðanatöku, rétt eins aðrir virkir þjóðfélagsþegnar. Walker 

(1999), hefur bent á að hindrun þess að eldra fólk taki þátt í stjórnmálastarfi sé af 

ýmsum toga, bæði persónulegum, félagslegum og efnahagslegum. Þessa 
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fjarlægð bæði í félagslegri og stjórnmálalegri þátttöku má jafnvel skýra með 

áhrifum hlédrægnikenningarinnar í kjölfar eftirlaunastefnunnar í Evrópu. Á hinn 

bóginn er vitund aldraðra nú að aukast eftir því sem menn sjá fram á að geta átt 

góð ár við góða heilsu þegar komið er á eftirlaunaaldur. Hlutverk þeirra í 

samfélaginu getur því aukist þegar fram líða stundir.  

Í rannsókn sem birtist 2000, var skoðuð uppbygging á þjónustu, 

sérhönnuðu húsnæði og fjármögnun þjónustu við aldraða í 15 Evrópusambands-

ríkjum. Teknar voru saman upplýsingar frá 1991, 1994 og 1999 í ríkjunum og 

þær bornar saman. Niðurstöður þeirrar athugunar voru í aðalatriðum eftirfarandi: 

fjölbreytt þjónusta og umönnun þarf að vera í boði til að mæta mismunandi 

þörfum. Þjónusta þarf að vera aðgengileg, koma að gagni og mæta þeim þörfum 

sem eru til staðar. Loks þurfa þjónustuúrræði að vera á viðráðanlegu verði. Fyrir 

þá sem eru að miklu leyti sjálfbjarga er aðalatriðið hvort hentug þjónustuúrræði 

eru í boði og hver útgjöldin séu við að nýta sér slíka þjónustu. Fyrir þá sem eru 

meira háðir öðrum um aðstoð bætist við sú spurning hvort þjónusta og umönnun 

sé aðgengileg. Ályktunin sem dregin er af rannsókninni er því einnig sú að betri 

efnahagur einstaklings auki lífsgæði og seinki því að nýta þurfi þjónustu. Litið er 

svo á að þrennt hangi á spýtunni: efnahagskerfið í samfélaginu, fjárhagsstaða 

eldri borgara, og framboð á þjónustu og umönnun (Pacolet, 2000).  

Á vegum fimm Evrópusambandsríkja, þ.e. Svíþjóðar, Þýskalands, 

Bretlands, Lettlands og Ungverjalands, var fyrir nokkrum árum unnið að 

viðamiklu verkefni á 3ja ára tímabili til að afla frekari vitneskju um gildi 

húsnæðisaðstæðna fyrir heilsufar aldraðra. Aflað var ítarlegra upplýsinga frá 

úrtakshópum aldraðra í löndunum fimm. Einnig var skipan húsnæðismála og 

stefnumótun í löndunum skoðuð og lögð áhersla á að verkefnið nýttist við 

frekari leiðbeiningar og stefnumótunarvinnu á vegum Evrópusambandsins. 

Niðurstaðan varð sú að skipan húsnæðismála í sem víðustum skilningi skipti 

máli og mikið gæti áunnist með markvissri stefnu og voru í framhaldinu mótuð 

tilmæli um stefnumótun og úrbætur (Enable-Age, 2004). 
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3.0   Sögulegt yfirlit 

 

3.1 Yfirlit sögu um  sérhannað húsnæði fyrir aldraðra 
 

Meginuppbyggingin í húsnæðisúrræðum aldraðra hefur átt sér stað á síðast 

liðnum 35 árum, eða frá því um 1970. Fyrstu dvalar- og hjúkrunarheimilin voru 

stofnuð á þriðja áratug 20. aldarinnar. Elli- og hjúkrunarheimilið Grund í 

Reykjavík er elsta starfandi hjúkrunarheimilið í landinu, og tók til starfa í 

október 1922 í steinhúsi sem keypt var til þeirra nota. Frumkvæði að stofnun 

þess átti líknarfélagið Samverjinn, sem keypti húsnæðið m.a. fyrir söfnunarfé frá 

Reykvíkingum. Heimilinu var ætlað að þjóna öldruðum, einkum þeim sem voru 

lasburða og einstæðingar. Í fyrsta húsið sem keypt var fyrir starfsemina fluttu 

rúmlega 20 heimilismenn, en nýtt og stærra hús var tekið í notkun 1930 (Guðrún 

Gísladóttir, 2003). Á Ísafirði áttu bæjaryfirvöld frumkvæði að stofnun heimilis, 

,,gamalmennaheimilis”, árið 1922. Það var rekið í húsi Hjálpræðishersins og 

með styrk frá bæjarfélaginu. Frá 1. júlí til ársloka það ár fluttu inn 5 manns á 

aldrinum 28 til 72ja ára. Fáum árum síðar, 1925, tók bæjarfélagið í notkun 

dvalar- og hjúkrunarheimili, einvörðungu fyrir aldraða, og var það rekið í 

húsnæði sjúkrahússins (Guðmundur Óskar Ólafsson, 2002).  

Á næstu árum og áratugum þar á eftir voru tekin í notkun nokkur smærri 

heimili á nokkrum stöðum á landinu, ýmist eingöngu fyrir aldraða, eða einnig 

ætluð öryrkjum og jafnvel efnalitlu fólki. Sólvangur í Hafnarfirði hóf rekstur á 

hjúkrunardeildum 1953, og stóð bæjarfélagið að þeim framkvæmdum með 

framlagi frá ríkinu. Áður var þó rekið minna dvalar- og hjúkrunarheimili í 

Hafnarfirði frá 1935, þar sem bjuggu jafnan 30–35 manns (St. Jósefsspítali, 

2008). Dvalarheimili aldraðra sjómanna, Hrafnista í Reykjavík, tók til starfa 

1957 og var einkum ætlað öldruðum sjómönnum og sjómannsekkjum. Að því 

stendur Sjómannadagsráð, þ.e. stéttarfélög sjómanna í Hafnarfirði og Reykjavík 
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(Sjómannadagsráð, 2007). Árið 1978 voru 65% vistrýma og 72% hjúkrunarrýma 

á landinu á Grund og Hrafnistunum báðum (Guðný Björk Eydal og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2003). Droplaugarstaðir voru síðan fyrsta heimilið í Reykjavík 

sem byggt var af Reykjavíkurborg, 1982 og jafnvel fyrsta heimilið á landinu sem 

byggt var á kostnað sveitarfélags. Það var tekið í notkun 1982 á ári aldraðra eins 

og stefnt var að og var framan af bæði dvalar- og hjúkrunarheimili (Þórir S. 

Guðbergsson, september 2008, munnleg heimild). Ári síðar var B-álma 

Borgarspítalans tekin í notkun, fyrir tilstilli Reykjavíkurborgar og með framlagi 

úr Framkvæmdasjóði.  

Uppbygging dvalar- og hjúkrunarheimila hefur síðan haldið áfram og 

hafa bæði ríki, sveitarfélög og aðrir átt aðild að henni. Frjáls félagasamtök og 

verkalýðsfélög hafa í mörgum tilvikum átt frumkvæði að byggingu dvalar- og 

hjúkrunarheimila fyrir aldraða hérlendis. Slík þróun átti sér einnig stað í 

nokkrum mæli á hinum Norðurlöndunum, en hefur verið meira einkennandi hér 

(Ingibjörg Broddadóttir, Guðný Björk Eydal, Steinunn Hrafnsdóttir, Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 1997). 

Fyrstu sérhönnuðu íbúðirnar fyrir aldraða, með aðgangi að þjónustu, voru 

teknar í notkun á Egilsstöðum og í Reykjavík árið 1972 (Sigríður Jónsdóttir, 

1999). Fyrir utan dvalar- og hjúkrunarheimili í Reykjavík fram að því, var 

húsnæði fyrir aldraða í Reykjavík einkum ætlað að koma til móts við þá sem 

bjuggu við bágar aðstæður og í ófullnægjandi húsnæði eða húsnæðislausir. 

Þannig var reynt að taka á húsnæðisvanda frekar en heilsufarsvanda eða 

þjónustuþörf. Þegar íbúðablokkin í Austurbrún 6 var byggð 1966 voru íbúðirnar 

(48 fm) ætlaðar öldruðum, öryrkjum og einstæðum mæðrum. Húsvarsla var til 

staðar, en önnur formleg þjónusta ekki. (Sveinn H. Ragnarsson, munnleg 

heimild ágúst 2007). Reykjavíkurborg byggði síðan ,,verndaðar leiguíbúðir” við 

Norðurbrún, Furugerði og Lönguhlíð á árunum 1972-1978. Þjónustukjarni var 

frá upphafi í húsunum, með völ á máltíð í hádegi, aðstöðu til tómstundaiðkunar 

og starfsfólk heimaþjónustu starfaði á daginn virka daga og veitti aðstoð. 

Öryggishnappakerfi fylgdi ekki fyrstu íbúðunum í Norðurbrún 1972, en var bætt 

við síðar. Húsverðir, sem voru með fasta búsetu á staðnum, sinntu gjarnan 

íbúunum utan hefðbundins vinnutíma. Fyrstu þjónustuíbúðir Reykjavíkurborgar 
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voru svo reistar við Dalbraut 21-27 árið 1979, með vaktþjónustu frá starfsfólki 

heimaþjónustu allan sólarhringinn og völ á fullu fæði. Auk þess var aðstaða fyrir 

lækni og hjúkrunarfræðing (Steinunn K. Jónsdóttir, 1999). 

Með breytingum sem lauk um og uppúr 1990 var einnig komið á 

vaktþjónustu í hinum íbúðaklösunum og allar fengu þær heitið þjónustuíbúðir. 

Íbúðirnar, sem ekki höfðu verið byggðar sérstaklega með þarfir hreyfihamlaðra í 

huga, nýttust þannig í auknum mæli þeim sem bjuggu við skerta færni vegna 

heilsufars, og án sama tillits til eignastöðu og í upphafi. Nýjustu þjónustuíbúðir 

Reykjavíkurborgar, sem byggðar voru við Lindargötu 1993, komast næst því að 

mæta þörfum hreyfihamlaðra. Lengi vel var þó ekki völ á félagslegri 

heimaþjónustu þar utan dagvinnutíma, en öryggiskerfi í íbúðum þá tengt 

eftirlitsvakt, til nota fyrir íbúa í neyðartilvikum. Frá 1999 hefur verið boðið upp 

á fullt fæði í öllum íbúðaklösunum. Breytingar á þjónustuíbúðum 

Reykjavíkurborgar á sl. árum hafa einkum miðað að því að auka þjónustu og 

bæta aðgengi, svo sem með viðbótarhandriðum og -handföngum, endurnýjun 

gólfefna, sjálfvirkum hurðaopnurum, hitalögnum í stéttir, viðbótarlyftum ofl. 

Með þessari auknu þjónustu, þ.e. aðgengi að fullu fæði, félagslegri 

heimaþjónustu allan sólarhringinn og heimahjúkrun, geta íbúar búið áfram 

heima, þrátt fyrir verulegt færnitap og seinkað flutningi á hjúkrunarheimili. 

Nýjustu íbúðirnar sem Félagsbústaðir hafa látið byggja við Þórðarsveig eru þær 

fyrstu sem Reykjavíkurborg tekur í notkun með ,,aðgengi fyrir alla” og eru m.a. 

ætlaðar öldruðum. Í því felst að þær henti fólki óháð aldri og færni, þ.e. einnig 

þeim sem nota göngugrindur og hjólastóla. 

Á höfuðborgarsvæðinu og víðar eru íbúðir fyrir aldraða, svo sem við 

Grænumörk á Selfossi og þar er vaktþjónusta frá starfsfólki heimaþjónustu allan 

sólarhringinn. Víða á landinu eru íbúðir fyrir aldraða með öryggiskerfi sem ekki 

er þó til daglegra nota heldur eingöngu í neyð. Í flestum sveitarfélögum landsins 

er veitt félagsleg heimaþjónusta og heimahjúkrun og í nokkrum sveitarfélögum 

er sú aðstoð einnig veitt utan dagvinnutíma á kvöldin og um helgar. 

Frá því um 1980 hefur töluvert verið byggt af eignaríbúðum, 

íbúðablokkum fyrir 60 ára og eldri og allt niður í 50 ára og eldri (sjá yfirlit 

könnunar í Viðauka). Að baki liggur væntanlega sú hugsun að hagkvæmt sé fyrir 
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eldra fólk að búa í minna húsnæði og þurfa ekki að bera ábyrgð á viðhaldi 

húsnæðis og garði né þrifum á stóru húsnæði eða sameign og nýta þannig tímann 

sem best á efri árum. Í mörgum tilvikum hefur einnig verið samstarf við 

sveitarfélög um nálægð við þjónustu fyrir aldraða, þannig að íbúar geti keypt 

hádegismat, sótt félagsstarf o.fl., þó formlega sé ekki aðgengileg meiri þjónusta 

en aldraðir hafa aðgang að almennt í sveitarfélaginu. 

Fram til 1991 höfðu stjórnendur dvalar- og hjúkrunarheimila sjálfdæmi 

um hverjir fluttust þangað en þó með hliðsjón af mati þjónustuhóps. Með 

reglugerð um samræmt vistunarmat frá 1990 færðist mat á vistunarþörf í hendur 

fagfólks í þjónustuhópum hjá sveitarfélögum, til svokallaðs matshóps í 

Reykjavík og til fagfólks á öldrunarlækningadeildum sjúkrahúsa. Markmiðið 

með samræmdu vistunarmati var að stýra betur hverjir flyttu á dvalar- og 

hjúkrunarheimili og tryggja að þeir sem þangað flyttu væru í þörf fyrir 

aðhlynningu allan sólarhringinn. M.a. var settur fyrirvari inn í sjálft matið, þar 

sem matsaðili tekur fram hvort búið sé að láta reyna á þjónustu heima. Annað 

markmið var að ná yfirsýn yfir þann hóp sem þarf þjónustu, fjölda hans, búsetu 

eftir landshlutum og þarfir fyrir þjónustu og umönnun. Þannig var stefnt að því 

að bæta forsendur áætlanagerðar um frekari uppbyggingu í þjónustu við aldraða 

(Pálmi V. Jónsson og Sigurbjörn Björnsson, 1991). 

Yngra fólk einkum á aldrinum 60-67 ára, sem glímir við sambærilega 

færniskerðingu og þeir sem eldri eru og sækja um að flytja á stofnanir aldraðra, 

þurftu frá 2004 og til ársloka 2007 að sækja um til heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins. Í framhaldi af því að komið var á fót rafrænni 

landskráningu vistunarmatsins voru reglur um aðgang yngra fólks hertar. Var 

hjúkrunarheimilum falið að fjallað um umsóknir þeirra og sækja um til 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins sem tók ákvörðun um úthlutun. 

Ráðuneytið  undirstrikaði þau tilmæli með reglum um undanþáguferli sem settar 

voru 2005 (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). Umsóknarferlið var 

því ólíkt því sem átti við um umsækjendur 67 ára og eldri. Umsóknir hinna yngri 

voru heldur ekki skráðar í rafræna vistunarmatið og því ekki auðvelt að hafa 

yfirsýn yfir umsóknir þeirra. Áður, eða frá því vistunarmatið var tekið í notkun 

1991 og til 2003 var vistunarmat gert fyrir þá einstaklinga sem voru yngri en 67 
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ára og sóttust eftir að flytja á dvalar- eða hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Með 

breytingu á lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, frá 1. janúar 2008 og nýrri 

reglugerð um vistunarmat nr. 1262/2007 eru umsóknir yngra fólks um 

hjúkrunarheimili nú jafngildar og metnar með sama hætti og hinna eldri (Lög nr. 

125/1999, 14. gr; lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, 39. gr.). Aldursmörk 

vegna umsókna um dvalarrými eru hins vegar enn til staðar og miða áfram við 

67 ára aldur (Reglugerð um mat á þörf aldraðra fyrir dvalarrými nr. 543/2008).  

Hér eins og í nágrannalöndunum hefur lægra þjónustustig 

stofnanaþjónustu, þ.e. dvalarrými (til aðgreiningar frá hjúkrunarrými), verið á 

undanhaldi. Þetta þjónustustig hefur einkum verið ætlað öldruðum í yngri 

kantinum, sem þurfa daglegt eftirlit en takmarkaða þjónustu, og hefur einnig 

verið kallað vistdeildir og þjónustuhúsnæði í eldri lögum um málefni aldraðra. 

Auk nýbygginga hjúkrunarheimila, hefur hjúkrunarrýmum fjölgað á kostnað 

dvalarrýma, bæði með því að greiða hjúkrunardaggjöld fyrir dvalarrými, 

svokölluð ,,hjúkrun á vist”, og einnig með breytingum á húsnæði. Þannig 

fækkaði dvalarrýmum frá árinu 2000 til 2007 um 28% (290) og voru 748 í árslok 

2007. Hlutfallsleg fækkun þeirra á tímabilinu var einnig veruleg, eða úr 32% af 

heildarfjölda rýma á stofnunum (3265) í 22% (af 3383) (Hagstofa Íslands, 

2008a).  

Í stað dvalarrýma er aukin áhersla á að fólk geti búið heima með daglegri 

aðstoð, og flytji í hjúkrunarrými þegar verulega aðstoð og eftirlit þarf og þá að 

jafnaði allan sólarhringinn. Á Droplaugarstöðum voru dvalarrými alfarið lögð 

niður 1996 og breytt í hjúkrunarrými (Ingibjörg Bernhöft, 2002). Á Grund hefur 

hið sama verið gert varðandi hluta dvalarýma og þar og hjá Hrafnistu er einnig 

unnið að fækkun dvalarrýma, og reyndar fækkun rýma yfirleitt á allra næstu 

árum. Í Seljahlíð er smám saman verið að leggja niður dvalarrými og breyta 

þeim í þjónustuíbúðir. Seljahlíð var tekin í notkun 1986, og er það einmitt 

síðasta stofnunin í Reykjavík þar sem tekin voru í notkun dvalarrými, síðan hafa 

þar eingöngu verið byggð hjúkrunarheimili. Ásamt hjúkrunarheimilum hafa þar 

einnig verið byggðar þjónustuíbúðir og svo Foldabær, lítil eining sem veitir 

sambærilega þjónustu og dvalarheimili, án þess að vera rekið á daggjöldum. 
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Gullsmári, lítið dvalarrými í Kópavogi tekið í notkun 1995, er hins vegar síðasta 

slíka heimilið sem byggt hefur verið á höfuðborgarsvæðinu.  

Nýjasta breytingin sem snertir dvalar- og hjúkrunarheimili er flutningur á 

ábyrgð laga um málefni aldraðra frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og 

tryggingamálaráðuneytis eins og ráðuneytin nefnast eftir breytta verkaskiptingu 

frá 1. janúar 2008 (sjá nánar í 5. kafla, Núgildandi löggjöf). 

3.2 Yfirlit lagaþróunar frá 1963 fram til núgildandi laga 
 

Málefni aldraðra voru hluti af almennri löggjöf til 1963 er lög um Byggingasjóð 

aldraðs fólks nr. 49/1963 voru sett. Síðan komu sérlög um dvalarheimili aldraðra 

nr. 28/1973, þá lög um Framkvæmdasjóð nr. 49/1981, og svo fyrstu lögin um 

málefni aldraðra nr. 91/1982, sem voru endurnýjuð 1989 og ný lög samþykkt 

1999. Með lagasetningunni 1982 voru jafnframt lögð niður lögin um 

dvalarheimili aldraðra og Framkvæmdasjóð, en þau síðasttöldu höfðu verið sett 

með hliðsjón af undirbúningi laga um málefni aldraðra (Sigríður Jónsdóttir, 

1999). 

Lagasetning hafði verið í undirbúningi frá 1979 og þótti tímabært að 

koma á samræmdri heildarlöggjöf fyrir málaflokkinn sbr. athugasemdir er fylgdu 

frumvarpinu. Við samningu laganna var höfð hliðsjón af danskri löggjöf og 

fylgdi úrdráttur úr henni í athugasemdakafla frumvarpsins þar sem m.a. er komið 

inn á húsnæðismál (þar er t.d. talað um ,,beskyttede boliger“). Í þessum fyrstu 

lögum um málefni aldraðra voru ákvæði um stofnun framkvæmdasjóðs, 

samstarfsnefndar, og þjónustuhópa aldraðra. Framkvæmdasjóði voru tryggðar 

tekjur með nefskatti á landsmenn á aldrinum 16–74 ára. Sjóðnum var bæði ætlað 

að taka þátt í kostnaði við að byggja stofnanir fyrir aldraðra og einnig annað 

húsnæði á vegum sveitarfélaga ætlað öldruðum (9. og 12. gr.). Þá var ráðherra 

ætlað að gera fimm ára áætlun um framkvæmdir í samráði við fjárveitinganefnd 

og stjórn framkvæmdasjóðs, þ.e. samstarfsnefnd (11. og 13. gr.) (Þingskjal 28, 

28. mál, 105. löggjafarþing). Meðal fyrstu verkefna sjóðins var að styrkja 

byggingu B-álmu Borgarspítalans, sem þá var m.a. ætlað að þjónusta aldraða 

,,langlegusjúklinga“ (Sigurlín M. Gunnarsdóttir, 2000).  
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Töluverðar breytingar hafa orðið á fyrirkomulagi fjármögnunar á 

sérhönnuðu húsnæði fyrir aldraða gegnum tíðina. Í fyrrnefndum lögum um 

Byggingasjóð aldraðs fólks, var honum ætlað að veita lán til að byggja 

,,hentugar íbúðir”, en fimm árum síðar var víkkuð út heimild þannig að einnig 

mátti veita lán til að byggja dvalar- og hjúkrunarheimili. Einnig mátti veita úr 

Erfðafjársjóði til bygginga elliheimila samkvæmt lagabreytingu frá 1965, í 

lögum nr. 36/1965 (Þingskjal 28, 28. mál, 105. löggjafarþing).  

Í lögum um dvalarheimili aldraðra var kveðið á um að ríkið greiddi 

þriðjung byggingarkostnaðar. Því var síðan breytt með lagasetningu tveimur 

árum síðar, þegar sveitarfélögum var falið að kosta að fullu dvalarheimili á 

þeirra vegum og heimilt að greiða allt að þriðjung heimila á vegum annarra aðila 

(Þingskjal 28, 28. mál, 105. löggjafarþing). Dvalarheimili aldraðra sjómanna, 

DAS, hafði nokkra sérstöðu með happdrætti sínu sem styrkti byggingu síns 

heimilis, með ákvæði um að 60% tekna happdrættisins færu í byggingar DAS, 

en þó með heimild til að styrkja byggingar annarra heimila. Jafnframt var 40% 

af tekjum happdrættisins varið til Byggingasjóðs aldraðs fólks, sem stofnaður 

var eins og áður segir með lögum frá 1963. Þessi ákvæði féllu úr almennri 

löggjöf 1982 með setningu laga um málefni aldraðra. Lögin um Byggingasjóð 

aldraðs fólks voru lögð niður 1987 að ósk stjórnar happdrættis DAS, og með 

tilvísun í nýlega löggjöf um Húsnæðisstofnun ríkisins og Framkvæmdasjóð 

aldraðra (skv. þágildandi lögum um málefni aldraðra). Jafnframt var afnumið að 

Happdrætti DAS greiddi hlutfall tekna í sjóð og héldi þeim þess í stað óskiptum 

(Þingskjal 591, 339. mál, 109. löggjafarþing). 

Lög nr. 30 um Húsnæðismálastofnun ríkisins sem sett voru 1970, höfðu 

ekki sérstaka skírskotun til aldraðra, en þó má nefna ákvæði um að gera yfirlit 

íbúðarhúsnæðis í landinu og meta þörf fyrir íbúðir. Jafnframt voru í þeim ákvæði 

um Byggingarsjóð ríkisins og Byggingarsjóð verkamanna. Með lagabreytingu 

1976 gátu aldraðir sótt um lán til breytinga á húsnæði (Lög nr. 38/1976). 

Sambærileg heimild hélt í lögum um Húsnæðisstofnun 1984, að aldraðir gátu 

sótt um lán til Byggingarsjóðs ríkisins vegna breytinga á húsnæði vegna skertrar 

starfsorku og hreyfihömlunar (Lög nr. 60/1984, 11. og 23. gr.). Í dag hefur 

Íbúðalánasjóður tekið við þessu hlutverki, sjá nánar í 5. kafla hér á eftir. 
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Þegar lögin um Húsnæðisstofnun ríkisins voru sett 1984, var heimilt að 

veita lán til byggingar dvalar- og hjúkrunarheimila, auk íbúða fyrir aldraða (Lög 

nr. 60/1984
1
). Sama ár var gerð breyting á lögum um málefni aldraðra og hnykkt 

á hlutverki Framkvæmdasjóðs til að styrkja húsnæðisbyggingar fyrir aldraða. 

Voru þar nefndar þjónustuíbúðir, verndaðar þjónustuíbúðir, dvalarheimili og 

hjúkrunarheimili á vegum bæði einkaaðila og sveitarfélaga. Jafnframt kom fram 

í frumvarpsdrögum að stefnt væri að samræmingu á úthlutunarreglum 

Framkvæmdasjóðs og Húsnæðisstofnunar ríkisins (Lög nr. 114/1984, Þingskjal 

212, 3.12.1984). Það var síðan í kjölfar stefnumótunarskýrslu heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins árið 2003 (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2003) þar sem lögð var áhersla á að aðgreina þyrfti ábyrgð og hlutverk 

mismunandi aðila, að hlutverk Húsnæðisstofnunar til byggingar dvalar- og 

hjúkrunarheimila var afnumið. Var það gert með lagabreytingu 2004, og átti þá 

reyndar við um Íbúðalánasjóð, sem árið 1999 tók við af Byggingarsjóði ríkisins 

og Byggingarsjóði verkamanna (Lög um húsnæðismál nr. 44/1998, 52. gr) og 

með breytingu á reglugerð um Framkvæmdasjóð nr. 1033/2004. En áður, 

samkvæmt lögunum um Húsnæðisstofnun frá 1984, skyldi veita lán úr 

Byggingarsjóði verkamanna til að fjármagna bæði verkamannabústaði og 

félagslegar leiguíbúðir fyrir efnalítið fólk, þar með talda aldraða. 

Samstarfsnefnd um málefni aldraðra var komið á laggirnar með fyrstu 

lagasetningunni 1982. Framan af var nefndin skipuð þremur aðilum og falin 

viðameiri verkefni, en auk þeirra verkefna sem nú eru ætluð henni átti hún að sjá 

um stefnumótun og áætlanagerð í málefnum aldraðra. Því var breytt með 

lagasetningunni 1989, þegar hnykkt var á því sem verkefni heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins. Hins vegar var sett inn í staðinn ákvæði um að 

Samstarfsnefnd skyldi skera úr um ágreiningsmál. Með lagasetningunni 1999 

var fulltrúum í Samstarfsnefnd fjölgað í fimm manns, og hlutverk í 

ágreiningsmálum tekið út. Eftir standa þau hlutverk sem nefndinni voru ætluð 

frá byrjun. Þau eru: að vera til ráðuneytis um málefni aldraðra; að vera tengiliður 

                                                                    
1
 Nýrri lög um Húsnæðisstofnun ríkisins frá 1993, voru felld úr gildi með lögum um húsnæðismál nr. 

44/1998, þó giltu áfram sum ákvæði fyrri laganna (Lög nr. 44/1998, 52.gr).  
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milli ríkis og annarra aðila; að annast stjórn Framkvæmdasjóðs; að gera tillögur 

um úthlutun (Lög um málefni aldraðra nr. 91/1982, nr. 82/1989, nr. 125/1999).  

Á tímabili var sveitarstjórn heimilt að skipa sérstaka öldrunarmálanefnd 

til að annast málaflokkinn í sveitarfélaginu og fara með meira stefnumótandi 

hlutverk en þjónustuhópum var ætlað. Einnig var sveitarstjórn heimilt að skipa 

öldrunarmálarráð til að fara með hlutverk nefndanna (38. gr.). Voru ákvæðin sett 

í lög árið 1994 í kjölfar sambærilegra breytinga á þágildandi lögum um aldraðra 

nr. 82/1989 (Lög nr. 31/1994), en hins vegar afnumin þar við endurskoðun 

laganna 1999 (Lög nr. 125/1999).  

Í lögunum frá 1982, voru þjónustuíbúðir skilgreindar á nokkuð annan hátt 

en í dag, þ.e. íbúðir ,,þar sem er húsvarsla og afnot af sameiginlegu rými en 

engin önnur þjónusta” (17.gr.). Verndaðar þjónustuíbúðir í lögunum frá 1982 eru 

hins vegar nær skilgreiningunni sem er í núgildandi lögum, ,,kallkerfi, með 

vörslu allan sólarhringinn og veitt skal sameiginleg þjónusta, s.s. máltíð og 

ræsting” (Lög nr. 91/1982, 17.gr; lög. nr. 125/1999).  

Við endurskoðun 1989 var viðmiðum breytt töluvert og þjónustuíbúðir 

ekki nefndar. En dvalarrými (þ.e. ekki hjúkrunarrými) og íbúðir flokkað saman 

sem þjónustuhúsnæði, með þeim mun þó að áskilin þjónusta skyldi staðsett í 

dvalarrými, en mátti vera í ,,næsta nágrenni” þegar um íbúðir var að ræða. 

Áskilin þjónusta var öryggiskerfi í hverri íbúð og vakt allan sólarhringinn, 

aðstaða fyrir læknishjálp, hjúkrun og endurhæfingu  völ á máltíðum og þjónustu 

samkvæmt einstaklingsbundnu mati eins og aðstoð við heimilishald (Lög nr. 

82/1989, 17. og 18. gr.). Í greinargerð með frumvarpi laganna kom fram að það 

var meðvituð ákvörðun að skilgreina þetta tvennt á sama hátt, og var vísað til 

þess að með íbúðum væri átt við verndaðar þjónustuíbúðir samkvæmt fyrri 

lögum þar sem sambærileg þjónusta væri veitt og í dvalarrými. Jafnframt kom 

fram að stefnt væri að samræmingu á greiðslufyrirkomulagi og 

einstaklingsbundinni þjónustu í þessum tveimur gerðum húsnæðis (Þingskjal 

736, 393. mál, 111. löggjafarþing). Ekki urðu þó breytingar á þjónustu og rekstri 

dvalarrýma og var fæði og aðstoð við heimilishald áfram innifalin fyrir alla íbúa. 

Ákvæði um þjónustuíbúðir kom svo aftur í lagasetninguna 1999 og þá 

með svipuðum viðmiðum og giltu um verndaðar þjónustuíbúðir 1982 eins og 
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áður sagði, sjá nánari umfjöllun um núgildandi lög í 5. kafla (Lög nr. 125/1999, 

13. gr.). 

Varðandi dvalar- og hjúkrunarheimili var í lögunum 1982 gerð krafa um 

að öll dvalarrými og helmingur hjúkrunarrýma yrðu í einstaklingsherbergjum 

(17.gr.). Í leiðbeiningariti frá 1994 um stærðir herbergja og aðstöðu er hins vegar 

tekið fram að hlutfall einstaklingsherbergja, 2ja manna herbergja, eða 

fjölmennari verði að meta hverju sinni. Í þeim dæmum sem brugðið er upp eru 

þó eingöngu sýnd eins og tveggja manna herbergi, og fylgir sérbaðherbergi 

jafnan með einu eða tveimur herbergjum. Gert er ráð fyrir að 

einstaklingsherbergi á hjúkrunardeildum séu 22 fm og tveggja manna herbergin 

33 fm (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1994).  

Í lögunum 1982 kom fram að ákvörðun um flutning milli þjónustustiga úr 

dvalarrými í hjúkrunarrými, skyldi vera í höndum stjórnar heimilisins, að fengnu 

,,áliti forstöðumanns og mati þjónustuhóps aldraðra” (18.gr). Mælst var til 

aðstöðu á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða með geðræn vandamál (heilabilun þar 

væntanlega meðtalin). Ljóst er að mismunandi er eftir sveitarfélögum hvort 

ákvæðið um þátttöku þjónustuhóps í úthlutun kom til framkvæmda. Bæði á 

Akureyri og í Kópavogi lögðu þjónustuhópar fram tillögulista. Í Reykjavík kom 

ákvæðið um þátttöku þjónustuhóps ekki til framkvæmda, en hins vegar mótaðist 

það verklag að Reykjavíkurborg og Landspítalinn lögðu fram sameiginlegan 

tillögulista skv. samkomulagi við fjögur heimili, en áttu samráðsfundi með 

öðrum heimilum vegna biðlista. Reykjavíkurborg annaðist alfarið úthlutun á litla 

hjúkrunardeild í Seljahlíð, sem rekin er af borginni (Jóna Eggertsdóttir og 

Steinunn K. Jónsdóttir, 2007). 

Með innleiðingu vistunarmats 1991 í framhaldi af endurskoðun laganna 

1989, var ákvörðunarvald dvalar- og hjúkrunarheimila um úthlutun rýma þrengt 

og frá þeim tíma er greiðsluþátttaka ríkisins í dvalarkostnaði háð því að 

umsækjandi uppfylli skilyrði um þörf sem byggir á ítarlegu mati. Með 

samræmdri skráningu varð einnig unnt að hafa yfirsýn yfir stöðu þessarra mála, 

eins og fjölda umsækjenda og skiptingu þeirra eftir landssvæðum. Er skráningin 

varð rafræn 2004 auðveldaði það enn frekar yfirsýn um þarfir þessa hóps. Með 

reglugerðarbreytingu frá 1. janúar sl. annast vistunarmatsnefndir 
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heilbrigðisumdæma bæði gerð vistunarmats og tillögur um úthlutun, eins og 

vikið verður að í 5. kafla (Reglugerð um vistunarmat nr. 1262/2007; reglugerð 

um mat á þörf fyrir dvalarrými nr. 543/2008). 

Ákvæði til mats og eftirlits með heilsufari íbúa á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum var innleitt með reglugerð um mat á heilsufari og aðbúnaði 

íbúa á öldrunarstofnunum nr. 546/1995. Það byggist á notkun svokallaðs RAI-

mælitækis og er viðamikið í framkvæmd. Reglugerðin var sett með stoð í lögum 

um málefni aldraðra. Þær breytingar voru gerðar á núlíðandi ári, 2008, að 

reglugerðin nær nú eingöngu til hjúkrunarheimila en ekki dvalarheimila og er 

sett með stoð í lögum um heilbrigðisþjónustu (Reglugerð nr. 544/2008). 

Framkvæmd matsins annast hjúkrunarfræðingar heimilanna þrisvar á ári og eru 

niðurstöðurnar sendar heilbrigðisráðuneytinu til yfirferðar og varðveislu. 

Eins og nefnt verður hér á eftir í umfjöllun um núgildandi heilbrigðislög í 

5. kafla er þar lítillega komið inn á heilbrigðisþjónustu við aldraða á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum. Í eldri heilbrigðislögum frá 1978 er ekki beinlínis hægt að 

sjá að dvalar- og hjúkrunarheimili falli undir skilgreininguna sjúkrahús, að öðru 

leyti en því er fram kemur í markmiðsgrein um heilbrigðisþjónustu. Eftirfarandi 

skilgreiningar í 24 gr. laganna virðast þó undanfari þess að dvalar- og 

hjúkrunarheimili falli undir lög um heilbrigðisþjónustu: ,,hjúkrunar- og 

endurhæfingarheimili er vistheimili fyrir sjúklinga, sem búið er að 

sjúkdómsgreina, en þarfnast meðferðar, sem hægt er að veita utan almennra og 

sérhæfðra sjúkrahúsa”, og einnig ,,vinnu- og dvalarheimili eru stofnanir sem taka 

til vistunar geðsjúklinga, drykkjusjúklinga, líkamlega bæklaða eða fávita, til 

dvalar eða starfs” (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 57/1978, 24. gr.). Við 

endurskoðun laganna árið 1983 var gerð breyting á lagagreininni og ,,hjúkrunar- 

og endurhæfingarheimili” flokkuð undir sjúkrahús (Lög nr. 40/1983). Í sömu 

lögum kemur fram að ráðherra sé ætlað að gera áætlanir um heilbrigðisstofnanir. 

Með lagabreytingum 1990 var svo enn hnykkt á sömu lagagrein og 

hjúkrunarheimili fyrir aldraða nefnd sérstaklega (Lög nr. 75/1990).  

Stofnaður var starfshópur stjórnvalda og Landssambands eldri borgara 

1999 til að vera ráðgefandi í málefnum aldraðra. Árið 2002 gerði starfshópurinn 

úttekt á málefnum aldraðra og í framhaldi af því samkomulag um næstu skref til 



 

  

 
 

 

 

  

28 

að bæta þjónustu við aldraða. Samkomulagið varð víðtækt og voru helstu 

áhersluatriðin eftirfarandi: (1) fjölgun hjúkrunarrýma; (2) að allt fé Fram-

kvæmdasjóðs, en ekki einungis 45%, færu til byggingar og endurbóta á 

stofnunum aldraðra; (3) að efla heimaþjónustu og heimahjúkrun fyrir aldraða og 

að samhæfa og helst sameina stjórn félagslegrar heimaþjónustu og heima-

hjúkrunar; (4) að hækka grunnlífeyri og tryggingabætur. Samkomulagið var í 

samræmi við þær tillögur um úrbætur sem unnið var að í heildarendurskoðun á 

málaflokki aldraðra og gefnar út vorið 2003 í Skýrslu stýrihóps um stefnumótun í 

málefnum aldraðra til ársins 2015 (Benedikt Davíðsson, 2003; Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Á undanförnum árum hefur borið á umræðu um að leggja beri niður 

sérlög bæði um málefni fatlaðra og aldraðra og fella ákvæði frekar inn í almenna 

löggjöf. Einnig hefur verið rætt um að stefna að flutningi beggja málaflokka til 

sveitarfélaga og verður fjallað nánar um það í 6. kafla hér á eftir.  
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4.0  Aldraðir og þjónusta 

 

4.1         ,,.... eins lengi og unnt er, búið við eðlilegt heimilislíf....”
2
 

 

Stærstur hluti aldraðra á Íslandi býr á eigin heimili við góða heilsu. Áður en til 

þess kemur að flytja á dvalar- eða hjúkrunarheimili vegna skertrar sjálfsbjargar-

getu nýta sér flestir þjónustu sem félags- og heilbrigðisyfirvöld skipuleggja að 

stærstum hluta. Má þar nefna félagslega heimaþjónustu sveitarfélaga og 

heimahjúkrun frá heilsugæslu. Aðrir rekstraraðilar skipuleggja þó einnig 

þjónustu, eins og á heimilum fólks, dagvistun eða skammtímavistun. Sem dæmi 

má nefna Félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúkra og annarra skyldra 

sjúkdóma (FAAS) og Rauða kross Íslands. Í mörgum tilvikum starfa slíkir aðilar 

í samvinnu við ríki eða sveitarfélög og fá fjárframlög eða aðstöðu, og á hið sama 

við um stofnanaþjónustu, þ.e. dvalar- og hjúkrunarheimili. Sjálfboðaliðastörf í 

þágu aldraðra hafa verið að festast í sessi á undanförnum árum og má þar 

einkum nefna heimsóknaþjónustu á vegum Rauða krossins og safnaða 

Þjóðkirkjunnar.  

Öldruðum fjölgar (Tafla 1) og að veita þeim þjónustu á stofnunum er dýr 

valkostur, þó svo mikil þjónusta í heimahúsi sé ekki síður kostnaðarsöm. Ýmsar 

ástæður eru fyrir því að stuðla að búsetu fólks sem lengst í heimahúsum og gera 

þær ráðstafanir sem þarf til að fólk geti búið á sínu heimili þó færni skerðist. Í 

fyrsta lagi býr flest eldra fólk við góða heilsu og tiltölulega fáir sem þurfa aðstoð 

og stuðning annarra allan sólarhringinn. Fjárhagslegur ávinningur næst því við 

að nýta ,,lægri þjónustustig” sem best.  Í öðru lagi er ávinningur af því að fólki sé 

gert kleift að taka ábyrgð á sjálfu sér og haldi sjálfstæði sínu og sjálfsforræði 

sem lengst. Síðast en ekki síst kemur ítrekað fram í könnunum meðal eldra fólks 

óskin um að geta búið heima sem lengst.  

                                                                    
2
 Úr markmiði laga um málefni aldraðra, nr.125/1999, 1. gr. 
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Í anda þessa er á Íslandi líkt og hjá öðrum Evrópuþjóðum, eins og reifað 

var í 2. kafla, lögð áhersla á búsetu áfram á eigin heimili í stað þess að flytjast á 

stofnun. Og hefur sú áhersla verið í markmiðsgrein laga um málefni aldraðra frá 

fyrstu lagasetningunni 1982. Það má segja að fyrsta búsetustigið sé heima, en 

þegar þjónusta dugi ekki lengur til, taki við aðrir möguleikar á húsnæði. Valið 

milli þeirra möguleika fer eftir þjónustunni sem fylgir. Í stórum dráttum skiptast 

þeir möguleikar í þjónustu- eða öryggisíbúðir, dvalarrými og hjúkrunarrými. 

Almennar íbúðir aldraðra bjóða upp á takmarkaðan aðgang að þjónustu og nýtast 

því að jafnaði ekki þegar um er að ræða þörf fyrir sólarhringsþjónustu.  

 

Tafla 1.  Mannfjöldi og framreikningur 1801 - 2050   

60 ára og eldri, ásamt hlutfalli af heild 

                        

    60-69 ára 70-79 ára 80-89 ára 90-99 ára 100+ ára 

Ár Alls Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

1801 47.240 5.169 10,9 2.163 4,6 478 1,0 38 0,1   0,0 

1900 77.967 7.505 9,6 2.711 3,5 482 0,6 44 0,1   0,0 

1950 141.042 15.273 10,8 7.166 5,1 2.106 1,5 208 0,1 1 0,0 

2000 279.048 41.994 15,0 22.526 8,1 7.471 2,7 1.137 0,4 26 0,0 

2025 369.335 83.754 22,7 43.594 11,8 14.667 4,0 2.507 0,7 30 0,0 

2050 437.844 109.967 25,1 69.143 15,8 32.766 7,5 6.729 1,5 89 0,0 

Tölur miðast við 1. jan. ár hvert        

Framreikningar 2025 og 2050 voru gerðir í des. 2007      

(Hagstofa Íslands, 2007 og 2008b)         

 

Á Íslandi er sterk hefð fyrir því að eiga sitt eigið húsnæði. Um og yfir 

90% fólks á eftirlaunaaldri býr í eigin húsnæði og býr því í flestum tilvikum við 

öryggi að því leyti. Bent hefur verið á að þessi áhersla geti haft sína kosti að því 

leyti að sjálfstraust og aukin meðvitund fólks um stöðu sína sem hluta af 

samfélaginu geti fylgt búsetu í eigin húsnæði (Magnús Árni Skúlason, 2005). 

Jafnframt býður eignarhaldið á húsnæði upp á möguleika til að aðlaga það að 

eigin þörfum. Almennt má segja um húsnæði á Íslandi að það sé vel byggt og 

gott. Ekki er algengt að saggi eða kuldi sé vandamál. Margir ættu því að geta 

búið í eigin húsnæði þegar aldurinn færist yfir. Samkvæmt úttekt frá 1999 

bjuggu 90% fólks á aldrinum 45-75 ára í eigin húsnæði og í aldurshópnum 65-75 
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ára var hlutfallið jafnvel enn hærra, eða 97% (Stefán Ólafsson ofl, 1999). 

Samkvæmt nýrri tölum úr húsnæðiskönnun frá 2007, búa 89% fólks á aldrinum 

55-80 ára í eigin húsnæði (Stefán Ólafsson, 2007).  

Lágt hlutfall eldra fólks býr í leiguhúsnæði eða í félagslegu húsnæði. 

Leigumarkaður hér á landi er óburðugur og ekki mikið um að gerðir séu 

langtímasamningar á leigumarkaði. Tæpl. 4% íbúða í landinu eru félagslegar 

leiguíbúðir sveitarfélaga (Stefán Ólafsson ofl., 1999). Það segir þó ekki alfarið 

til um þörfina því eftirspurnin er meiri. Sem dæmi má nefna að hjá 

Reykjavíkurborg hafa tæplega 500 manns að jafnaði beðið eftir eins til tveggja 

manna herbergja íbúðum undanfarin ár og er meðalbiðtíminn um og yfir tvö ár. 

Þetta er meðalbiðtími almennt, hvort sem um er að ræða biðtíma yngra fólks 

eftir minnstu íbúðunum eða eldra fólks eftir litlum félagslegum íbúðum 

(Reykjavíkurborg, 2007). Samanlagt áttu sveitarfélögin í landinu 1019 íbúðir 

fyrir aldraða í lok árs 2007, og var það tæplega fjórðungur allra leiguíbúða 

sveitarfélaganna (Varasjóður húsnæðismála, 2008).  

Á vegum frjálsra félagasamtaka og einkaaðila hafa á síðustu áratugum 

verið byggðar yfir eitt þúsund fjölbýlisíbúðir sérstaklega ætlaðar öldruðum 

(Steinunn K. Jónsdóttir, 1999). Í mörgum tilvikum eru félags- eða þjónustu-

miðstöðvar reknar í slíkum blokkum eða í næsta námunda við þær, og bjóða upp 

á ýmsa starfsemi á dagvinnutíma virka daga, s.s. félagsstarf, máltíðir ofl. Búseta 

í íbúðunum getur nýst mörgum, einkum þar sem aðgengi utan og innan íbúðar er 

oft hentugt og íbúar njóta nálægðarinnar við þjónustu. Önnur þjónusta utan 

dagvinnutíma er hins vegar að jafnaði ekki meiri en öldruðum býðst almennt í 

venjulegu húsnæði. 

Þjónustuíbúðir skv. lögum um málefni aldraðra eru ýmist leiguíbúðir eða 

í einkaeign. Upplýsingar um fjölda slíkra íbúðar eru ekki aðgengilegar. Ástæðan 

er bæði sú að ekki er haldið saman yfirliti um slíkt, og einnig að skilgreiningar á 

slíkum íbúðum eru ónógar (NOSOSCO, 2002; Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Í Reykjavík eru þjónustuíbúðir á vegum 

Reykjavíkurborgar og er þar veitt meiri þjónusta en lög um málefni aldraðra 

segja til um. Sama á við um íbúðir í Reykjavík á vegum Eirar og Hrafnistu þar 

sem fólki býðst að kaupa fæði, taka þátt í félagsstarfi og fá aðgang að 
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vaktþjónustu hjúkrunarfræðings. Í flestum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu 

og flestum landshlutum er að finna íbúðakjarna fyrir aldraða þar sem ekki var 

sótt um framkvæmdaleyfi fyrir þjónustuíbúðum en uppfylla þó skilyrði laganna 

þaraðlútandi (Sjá einnig umfjöllun í 7. kafla). 

Þegar fyrsta heildstæða stefnumótunin í málefnum aldraðra var gefin út 

2003 bjuggu 75% landsmanna 80 ára og eldri í heimahúsum og var hlutfallið 

svipað tveimur árum síðar (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

 

 

Tafla 2.  Fjöldi og hlutfall 65 ára og eldri,  

sem búa á dvalar- og hjúkrunarheimilum og í þjónustuíbúðum  

             

Desember 2005           

Aldur Danmörk Færeyjar1) Finnland Ísland Noregur1) Svíþjóð2) 

 Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

65-74 10.937 2,5 27 1,0 8.296 1,9 417 2,3 7.439 3,0 8.297 1,1 

75-79 10.736 6,8 46 3,4 9.697 5,4 498 6,5 10.219 7,3 11.679 3,7 

80+ 46.573 20,9 373 20,6 40.046 18,8 2.300 24,9 53.369 24,7 80.468 16,5 

Samtals 68.246 8,3 446 7,8 58.039 6,9 3.215 9,2 71.027 11,7 109.106 7,0 
 

            1)
 Aldurshópur frá 67 ára aldri. 

            2)
 Talning frá 1. okt. 2003. Skammtímarými  innifalin.  

       Þjónustuíbúðir á Íslandi eru ekki meðtaldar  

      (Kristinn Karlsson, munnleg heimild mars 2007; NOSOSCO, 2007)  

 

Þegar skoðuð er aldurssamsetning þeirra sem búa á hjúkrunarheimilum 

sýnir sig að tæplega 70% þeirra eru 80 ára og eldri (Ríkisendurskoðun, 2005). Af 

65 ára og eldri bjuggu 9,2% dvalar- og hjúkrunarheimilum í desember 2005, og 

var það hlutfall næsthæst á Norðurlöndum. Í Noregi bjuggu 11,7% aldraðra á 

dvalar- og hjúkrunarheimilum (NOSOSCO, 2007) (Tafla 2). Í tölurnar fyrir 

Ísland vantar hins vegar þjónustuíbúðir, og gera má ráð fyrir að hlutfallið hækki 

töluvert ef þeim er bætt við. Til að gefa hugmynd um það má benda á stöðuna í 

Reykjavík, þar sem 1221 bjuggu á dvalar- og hjúkrunarheimilum 2005. Ef taldar 

eru með 353 íbúðir á vegum Reykjavíkurborgar og 37 öryggisíbúðir við Eir, 

Bætast við 390 íbúðir. Meðalaldur íbúa í þjónustuíbúðum Reykjavíkurborgar er 
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hár, eða 85 ár (Tafla 3), en var 82,5 árið 1999 (Steinunn K. Jónsdóttir, 1999). 

(Hagstofa Íslands, 2008a).  

 

Tafla 3.  Íbúar í þjónustuíbúðum á vegum 

Reykjavíkurborgar 

Apríl 2008    

    

Aldur  Fjöldi Hlutfall Meðalaldur 

74 ára og yngri 19 5% 72 ár 

75-79 ára 48 14% 77 ár 

80-84 ára 82 23% 82 ár 

85-89 ára 101 29% 87 ár 

90-94 ára 74 21% 92 ár 

95 ára og eldri 29 8% 97 ár 

Samtals 353 100% 85 ár 

    

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar   

(Munnleg heimild, Guðmundur Sigmarsson, apríl 2008) 

  

Vert er að benda á í þessu samhengi í þjónustuíbúðum Reykjavíkurborgar 

búa um 200 manns 85 ára og eldri. Rannsókn sem gerð var 2000-2002 hérlendis 

sýndi að tæpur helmingur fólks 90 ára og eldra bjó á eigin heimili og var 

almennt við góða færni, bæði andlega og líkamlega (Hlíf Guðmundsdóttir, 

2004).  

Á árunum 1970–1975 skar Ísland sig ekki úr Norðurlandaþjóðunum hvað 

varðaði fjölda 65 ára og eldri á stofnunum, en þá bjuggu um 7% þeirra á dvalar- 

og hjúkrunarheimilum. Þegar kemur fram yfir 1980 þá hefur þetta breyst, og á 

tímabilinu 1981–1993 hækkar hlutfallið úr 8 % í 12%. Á meðan stóð hlutfallið í 

stað eða lækkaði hjá hinum Norðurlandaþjóðunum. Útgjöld hins opinbera vegna 

dvalar- og hjúkrunarheimila voru í samræmi við þetta hærri á Íslandi árið 1993 

en í Danmörku, Finnlandi og Noregi
3
, (Hanssen og Elvehöi, 1997). Talið er að 

færri þyrftu að flytjast á hjúkrunarheimili hérlendis ef önnur úrræði væru öflugri 

og er lögð áhersla á fjölbreytni í þjónustuúrræðum, gagngert til að draga úr þörf 

fyrir hjúkrunarrými (Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

                                                                    
3
 Tölur fyrir Svíþjóð vantar. 
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Hjúkrunarþjónustan við aldraða er enn mjög stofnanatengd svo sem sjá 

má af því að víða um land búa aldraðir á hjúkrunardeildum sem staðsettar eru á 

sjúkrahúsum og á Landspítala háskólasjúkrahúsi biðu að jafnaði um 60 manns 

eftir hjúkrunarheimili árið 2006 (Hagstofa Íslands, 2008a; Jóna Eggertsdóttir og 

Steinunn K. Jónsdóttir, 2007).  

Í samræmi við tiltölulega hátt hlutfall eldri borgara á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum er minna fjármagni veitt til félagslegrar heimaþjónustu. 

Kostnaðarhlutdeildin er minnst á Íslandi af Norðurlöndum. Hérlendis fær hátt 

hlutfall aldraðra félagslega heimaþjónustu, en hins vegar fær hver og einn 

hlutfallslega litla aðstoð (Rostgaard, 2002; Guðný Björk Eydal og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2003; Ríkisendurskoðun 2005; NOSOSCO 2007). 

Áherslan hér á landi er að aðstoð við heimilishald sé hluti af félagslegri 

þjónustu. Sums staðar erlendis hefur færst í vöxt að slík aðstoð sé veitt af 

þjónustufyrirtækjum einkaaðila, líkt og í Bretlandi. Meiri áhersla er víða lögð á 

að félagsleg þjónusta veitt á heimili sé til persónulegrar aðhlynningar, eins og 

við að klæðast og baðast. Má þar nefna Holland, Finnland og sum sveitarfélög í 

Danmörku (Rostgaard, 2002). 

Fjöldi hjúkrunarrýma miðað við höfðatölu er mismunandi eftir 

landsvæðum, minnst á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum (Ríkisendurskoðun, 

2005). Biðtími eftir hjúkrunarheimili er einnig mismunandi eftir sveitarfélögum. 

Þegar borinn var saman biðtími á Akureyri og fjórum sveitarfélögum á höfuð-

borgarsvæðinu, þ.e. Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ á árunum 

1992–2001, sýndi sig að lengstur biðtími var í Reykjavík, þar sem meðalbiðtími 

var 8-9 mánuðir, nánar tiltekið 219 dagar hjá körlum og 290 dagar hjá konum. 

Stystur var biðtíminn í Hafnarfirði, eða 113 dagar hjá körlum og 166 hjá konum 

(Oddur Ingimarsson, Thor Aspelund og Pálmi V. Jónsson, 2004). Biðtíminn 

hefur styst verulega á síðustu árum á landinu. Meðalbiðtími þeirra sem beðið 

höfðu í samfellt mjög brýnni þörf fyrir hjúkrunarými og fengu úthlutun 2004, 

var 191 dagur. Árið 2004 var hann 169 dagar og kominn niður í 138 daga 2006. 

Lengstur er biðtíminn á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum, Suðurlandi og 

Vestfjörðum og er stefnt að frekari uppbyggingu á þeim svæðum. Á Vesturlandi, 

Austurlandi og Norðurlandi eystra er meðalbiðtími nálægt 90 dagana markinu. 
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Athyglivert er að jafnvel í Reykjavík, þar sem biðtíminn er lengstur, fengu 61-

69% umsækjenda úthlutun innan 90 daga á árunum 2004-2006 (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2007). Aðstaða á hjúkrunarrýmum bæði milli stofnana 

jafnvel innan stofnunar er afar mismunandi. Herbergjastærð á hjúkrunar-

heimilum er allt frá 8 fm að 26 fm, rúmlega helmingur (57%) íbúanna hefur 

einstaklingsherbergi og tæplega þriðjungi herbergja (29%) fylgja sérbaðherbergi 

(Ríkisendurskoðun, 2005). Á Hrafnistu og Grund í Reykjavík er unnið að 

fækkun 140 rýma á allra næstu árum, í því skyni að stækka einkarými hvers 

íbúa. Fjölgun hjúkrunarheimilisrýma þarf á næstu árum að vega upp á móti þeirri 

fækkun sem er að verða á rýmum með endurbótum á húsnæði, og eins að fjölga 

einstaklingsherbergjum.  

  

4.2 Fagþróun og gæði þjónustu 
 

Margir þættir hafa áhrif á gæði þjónustu og má þar nefna að hafa á að skipa vel 

menntuðu starfsfólki, samráð þeirra sem fá þjónustuna og veita hana, og skýra 

stefnu um markmið og innihald.  

Þegar kemur að þjónustu við aldraða, hvort sem er í heimahúsum, 

þjónustuíbúðum eða á dvalar- og hjúkrunarheimilum, hafa menn áhyggjur af 

auknum vanda við að fá fólk til starfa. Þetta er hluti vandans við að veita fólki 

aðstoð og umönnun hvar sem það býr. Ímyndarnefnd starfaði frá 2000–2003, 

skipuð af Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, til að taka á vaxandi þörf 

fyrir starfsfólk í þjónustu við aldraða, og auka jákvæð viðhorf til öldrunar. 

Samkvæmt mannaflaspám þarf að fjölga fagfólki, einkum þarf að fjölga 

hjúkrunarfræðingum (Landlæknisembættið, 2006d). Töluverður munur er milli 

heimila á þeim tíma sem varið er til að annast um íbúa (Ríkisendurskoðun, 

2005). Í athugun 2001 sýndi sig að þjónusta hjúkrunarfræðinga var veitt í 

fimmtung þess tíma sem íbúum hjúkrunarheimila á höfuðborgarsvæðinu var 

sinnt. Af 5,24 klst á sólarhring, sinntu hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar þeim í 

2,09 klst, og skiptist það jafnt milli þeirra stétta en önnur þjónusta var veitt að 

mestu af ófaglærðu starfsfólki (Anna Birna Jensdóttir, 2003). Í rannsókn á 

þremur hjúkrunarheimilum hér á landi kom fram að gæði umönnunar voru 
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nátengd samræðu og samráði starfsmanna og gat verið munur milli deilda innan 

saman hjúkrunarheimilis (Margrét Gústavsdóttir, 2001).  

Á síðustu árum hefur færst í vöxt að erlent starfsfólk með takmarkaða 

kunnáttu í íslensku sé ráðið til starfa á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Á það 

einkum við um höfuðborgarsvæðið. Það gefur auga leið að samskipti íbúa og 

starfsfólks geta því orðið torveldari og jafnvel takmarkaðri. Þekkt er einnig að á 

sumrin er erfitt að fá starfsfólk í afleysingar og er þá gjarnan ungt og óvant fólk 

ráðið til starfa í heimaþjónustu eða til umönnunarstarfa á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum. Ekki má líta framhjá þeim jákvæðu þáttum að samvera við 

ungt fólk eða frá framandi menningarheimi getur auðgað tilveruna. En þetta 

leggur líka meiri skyldur á herðar fagfólks sem fyrir er og á stjórnendur að 

leiðbeina og fræða og tryggja gæði umönnunar. Menntamálaráðuneytið hefur 

gert átak í íslenskukennslu í samvinnu við Námsflokka Reykjavíkur og fleiri 

aðilar, svo sem Efling og í sumum tilvikum hjúkrunarheimili, hafa brugðið á það 

ráð að bjóða upp á íslenskukennslu (Ingibjörg Bernhöft, 2002).  

Landlæknisembættið gaf á árinu út leiðbeinandi rit um þjónustu á 

hjúkrunarheimilum. Áhersluatriði um hæfni starfsfólks eru 1) fagmenntun og 

löggild réttindi og að öðru starfsfólki sé veitt fræðsla,  2) að starfsfólk geti gert 

sig vel skiljanlegt á íslensku, 3) jákvæð viðhorf til íbúa, mannúð og fagmennska 

og 4) að leggja sig fram um að eiga samskipti við íbúa og aðstandendur og veita 

þeim upplýsingar (Landlæknisembættið, 2008). 

 

4.3 Viðhorf aldraðra 
 

Á umliðnum árum hafa viðhorfskannanir verið gerðar á vegum nokkurra 

sveitarfélaga á landinu og spurt um óskir um húsnæði og þjónustu og eru hér á 

eftir skoðaðar helstu niðurstöður nokkurra slíkra kannana. 

 Algengt viðhorf er að vilja búa heima sem lengst, og gjarnan fá aðstoð 

varðandi umhirðu húsnæðis og lóðar, s.s. garðvinnu og snjómokstur. Næsti 

valkostur er gjarnan að fara í minna húsnæði ætlað öldruðum og er fólk þá 

einkum að sækjast eftir öryggi með nálægð við þjónustu, auk þess sem áður 

nefnir að minnka umstang við húshirðu og húshald (Náttúrustofa Vestfjarða og 
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Bolungarvíkurkaupstaður, 2006; Stykkishólmsbær, 2006; Reykjavíkurborg, 

2008a). 

Í viðtalskönnun sem gerð var 1994 að tilstuðlan Samtaka sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu var rætt við 1356 manns á höfuðborgarsvæðinu. Þar kom 

fram að 96% aldurshópsins 55-74 ára bjó í eigin íbúðum. Tæplega 2/3 þeirra 

(62%) var hlynntur sérstökum íbúðabyggingum fyrir aldraða. Þegar spurt var um 

mikilvæga þætti þegar menn færu ,,að huga að eigin húsnæðismálum”, voru í 

mörgum tilvikum nefnd atriði sem auka sjálfsbjargargetu eins og aðgengi að 

almenningssamgöngum, grænum svæðum, og að vera miðsvæðis.  

Samhliða viðtalskönnuninni var einnig rætt sérstaklega við 42 íbúa sem 

bjuggu í íbúðum sérstaklega ætluðum öldruðum. Húsnæðinu fylgdi mismikið 

aðgengi að þjónustu. Þar kom fram að um helmingur flutti vegna þess að fyrra 

húsnæði var að einhverju leyti óhentugt eða erfitt eða dýrt. Tæpur fjórðungur þar 

til viðbótar tilgreindi að ástæðan hefði verið ,,undirbúningur undir efri ár”. Auk 

þess nefndu margir sem viðbótarástæðu að þeir hefðu sóst eftir öryggi og 

þjónustu. Nokkur gagnrýni var á að þjónustu væri áfátt, að þjónusta væri ,,ekki 

góð” og einnig kom fram það sjónarmið að íbúar ættu ekki að vera of gamlir 

þegar þeir flyttu. Viðhorf íbúanna virtist þegar allt kemur til alls jákvætt, því 

85% sögðust mundu að fenginni reynslu endurtaka leikinn (Samtök sveitarfélaga 

á höfuðborgarsvæðinu, 1995).  

Stór hópur þeirra sem er í heimahúsum og bíður eftir að flytja á 

hjúkrunarheimili, kýs að búa áfram heima. Í könnunum árið 2006 á viðhorfum 

aldraðra íbúa í Hafnarfirði og Reykjavík, sem biðu eftir búsetu á 

hjúkrunarheimili samkvæmt vistunarmati aldraðra, kom fram að meira en 

helmingur taldi sig geta búið heima með meiri aðstoð. Mismunandi er hversu 

mikillar þjónustu umsækjendur njóta fyrir. En gera má ráð fyrir að a.m.k. sá 

hópur umsækjenda sem samkvæmt vistunarmatinu er í mjög brýnni þörf fyrir að 

búa á hjúkrunarheimili sé háður öðrum um flest eða jafnvel allt er lýtur að 

heimilishaldi og flest sem lýtur að eigin umsjá, svo sem að klæðast, baðast, 

matast, fara á salerni. Ekki kom fram hvort munur var á afstöðu aldraðra og 

ættingja, en í mörgum tilvikum var rætt við aðstandanda til að fá svör. Burtséð 

frá því að kannanirnar eru þannig opnar fyrir gagnrýni um hvort staðan sé 
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raunverulega þannig að um 60% geti búið áfram heima, þá má a.m.k. draga þá 

ályktun að íbúarnir vilji búa áfram heima (Heilbrigðis- og trygginga-

málaráðuneytið, 2006e; Landlæknisembættið, 2006a).  

Í Reykjavík var gerð könnun veturinn 2007-2008 og hringt í 80 ára og 

eldri. Af 1000 manna úrtaki svöruðu um 60%, þar af bjuggu 20% á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum og í þjónustuíbúðum borgarinnar. Aðspurðir um ástæður 

flutnings sl. fimm ár eða fyrirhugaðs flutnings á næstu fimm árum nefndu flestir 

heilsutap og óhentugt húsnæði (Reykjavíkurborg, 2008a).  

Í rannsókn frá 2001 þar sem rætt var við íbúa á hjúkrunarheimili kom 

fram að góð samskipti við starfsfólk og að upplifa virðingu og viðurkenningu 

starfsfólksins var mikilvægur þáttur í sjálfsmynd íbúa (Ingibjörg Hjaltadóttir og 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2002). Hjá rýnihópum sem skipaðir voru fólki á aldrinum 

66-90 ára komu fram ábendingar um stofnanaþjónustu. Meðal þess sem helst var 

nefnt var mikilvægi þess að geta treyst því að fá þjónustu þegar á þyrfti að halda; 

að stefnt yrði að framboði stofnanaþjónustu á litlum heimilislegum einingum en 

ekki fjölmennum stofnunum; og í þriðja lagi að heimilt yrði að halda gæludýr í 

slíku húsnæði (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b).  
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5.0  Núgildandi löggjöf  
 

5.1 Inngangur um löggjöfina 
 

Eins og eðlilegt má telja er umfjöllun um málefni aldraðra helst að finna í lögum 

um málefni aldraðra og reglugerðum sem þeim fylgja. Inn á málefni aldraðra er 

þó komið víðar, m.a. í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, um heilbrigðismál 

og um húsnæðismál. Nánari útfærslu varðandi hönnun á húsnæði og umhverfi er 

einkum að finna í lögum um skipulags- og byggingarmál og í handbók 

þaraðlútandi, Aðgengi fyrir alla (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 

1999). Verður þetta lagaumhverfi skoðað hér á eftir. Lögin heyra undir 

framkvæmd þriggja ráðuneyta. Félags- og tryggingamálaráðuneytið fer með 

velferðar- og fjölskyldumál og húsnæðismál, heilbrigðisráðuneytið fer með 

heilbrigðisþjónustu, og umhverfisráðuneytið með skipulags- og byggingarmál 

(Reglugerð um Stjórnarráð Íslands nr. 177/2007).  

Ekki er fjallað hér sérstaklega um hlutverk Samgönguráðuneytisins í 

sveitarstjórnarmálum. Málefni aldraðra eru þar ekki dregin sérstaklega fram, né 

frábrugðin öðru er varðar íbúa almennt. Helst má nefna ákvörðunarvald um 

afslátt fasteignaskatts og fjármagn til húsaleigubóta sem kemur úr Jöfnunarsjóði. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (nú heilbrigðisráðuneytið) 

annaðist framkvæmd laga um málefni aldraðra frá því þau voru sett 1982 og 

fram til 2008. Með breyttri verkaskiptingu frá 1. janúar 2008 fer félags- og 

tryggingamálaráðuneytið með málefni aldraðra, eftirlit með framkvæmd 

laganna, stefnumótun og áætlanagerð. Meðal verkefna er uppbygging hjúkrunar-

heimila og þjónusta á þeim. Heilbrigðisþjónusta stofnana og vistunarmat 

aldraðra vegna hjúkrunarheimila er áfram í höndum heilbrigðisráðuneytis og 

heyrir undir Landlæknisembættið.  
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Vistunarmat vegna dvalarrýma heyrir undir félags- og tryggingamála-

ráðuneytið (Reglugerð um Stjórnarráð Íslands; Reglugerð um mat á þörf 

aldraðra fyrir dvalarrými). Nú er stefnt að flutningi á ábyrgð málefna aldraðra til 

sveitarfélaga árið 2012. Ráðgjafahópur félagsmálaráðuneytisins lagði til vorið 

2008 að sérlög yrðu felld niður og ákvæði færð í aðra löggjöf óháð aldri. 

Samstarfsnefnd styður þetta álit (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008a og 

2008b). 

Húsnæðismál heyra undir félags- og tryggingamálaráðuneyti og þeir 

þættir er varða skipulag og byggingarmál eru á könnu umhverfisráðuneytis. Hafa 

þarf í huga að löggjöf á almennt við þó eldri borgara sé ekki getið sérstaklega, 

og getur það átt við bæði um rétt til þjónustu og eins um ábyrgð starfsfólks, svo 

sem í lögum um heilbrigðisþjónustu.  

 

5.2 Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999 
 

Heildarlöggjöf um málefni aldraðra kom fyrst til framkvæmda 1983. Með henni 

var lagður grunnur að því lagaumhverfi sem við höfum í dag 25 árum síðar um 

málefni aldraðra. Núgildandi lög eru nr. 125/1999, og hafa töluverðar breytingar 

orðið á þeim frá því þau voru sett 1999. Byggt er á þeirri grunnhugsun að 

einstaklingurinn eigi rétt á viðeigandi þjónustu sem hið opinbera samfélag bæði 

hlutist til um og fjármagni. Er íslenska löggjöfin þar samstíga því sem tíðkast á 

hinum Norðurlöndunum (Guðný Björk Eydal og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2003). Í markmiðsgrein laganna er lögð áhersla á jafnrétti og sjálfsákvörðunar-

rétt ,,við framkvæmd laganna skal þess gætt að aldraðir njóti jafnréttis á við aðra 

þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur” (1. gr.). 

Á ábyrgð félags- og tryggingamálaráðuneytisins er m.a.: 

 stefnumótun og áætlanagerð  

 yfirstjórn þjónustu við aldraða (annarrar en heilbrigðisþjónustu)  

 Framkvæmdasjóður aldraðra  

 kynning á stöðu málefna aldraðra og valkostum  
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 að veita framkvæmdaleyfi til byggingar eða breytinga á húsnæði 

ætluðu öldruðum. Þar með taldar eru þjónustuíbúðir, 

dvalarheimili og hjúkrunarheimili (2., 3., 9., 13., 14. og 16.gr.) 

 

Framkvæmdaleyfi félags- og tryggingamálaráðuneytis vegna dvalar- og 

hjúkrunarheimila er einnig háð samþykki heilbrigðisráðuneytis, sem ber áfram 

ábyrgð á heilbrigðisþjónustu, og sambærilegt ákvæði er í lögum um landlækni 

(Lög um málefni aldraðra, 3. gr.; lög um heilbrigðisþjónustu, 28. gr; lög um 

landlækni nr. 41/2007, 6. gr.). 

Umfjöllun um lögin sem hér fer á eftir skiptist í eftirfarandi þætti: 

þjónustuíbúðir, stofnanir (dvalar- og hjúkrunarheimili), þjónustuhópa, samstarfs-

nefnd, fjármögnun og greiðsluþátttöku íbúa. Eftir því sem við á er vísað í 

meðfylgjandi reglugerðir. Einnig er vísað í ,,Skilmálablöð” en þau byggja á 

ákvæði er sett var inn í lög um málefni aldraðra í maí 2004, 16. gr. (Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, e.d.). Loks er drepið á nokkrum meginatriðum 

laganna í samantekt.  

 Þjónustuíbúðir 

 

Í lögunum er húsnæði fyrir aldraða flokkað í þjónustuíbúðir og stofnanir (IV. 

kafli). Þjónustuíbúðir eru skv. lögunum: 

Þjónustuíbúðir aldraðra sem geta verið sjálfseignar-, leigu- og  

búseturéttaríbúðir. Áður en bygging þjónustuíbúða fyrir aldraða  

hefst ber að afla framkvæmdaleyfis hjá ráðherra, sbr. 16. gr. Í  

þjónustuíbúð fyrir aldraða skal vera öryggiskerfi og völ á fjölbreyttri  

þjónustu, svo sem mat, þvotti og þrifum, og aðgangur að félagsstarfi.  

Um greiðslu fyrir veitta þjónustu fer skv. 20. gr. Íbúar þjónustuíbúða  

skulu eiga rétt á sömu heima- og vaktþjónustu og aðrir íbúar  

sveitarfélagsins. (13. gr.). 

 

Eftirfarandi viðmið þurfa að vera til staðar:  
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 völ á fjölbreyttri þjónustu 

 öryggiskerfi 

 sami réttur til heima- og vaktþjónustu og aðrir eiga í 

sveitarfélaginu 

 íbúar greiða sjálfir þjónustu, aðra en heimaþjónustu 

 framkvæmdaleyfi veitt af félags- og tryggingamálaráðherra 

 samþykki félags- og tryggingamálaráðherra fyrir teikningum 

 upplýsingagjöf til félags- og tryggingamálaráðuneytis um 

ábyrgðaraðila á sameign og rekstri sameiginlegrar þjónustu (13. 

gr., 16. gr. og 20. gr.) 

 

Venjan er að íbúar greiði einnig fyrir heimaþjónustu sama gjald og 

tíðkast í sveitarfélaginu, skv. ákvörðun sveitarfélaga um greiðsluþátttöku (25. 

gr.). Ekki er kveðið á um hvaða þjónusta þurfi að fylgja öryggiskerfi, og tekið 

fram að ekki sé meiri réttur til vaktþjónustu en fylgi í sveitarfélaginu. 

Mismunandi er hvaða þjónusta er í boði í íbúðum samkvæmt 13. gr. Ekki er til 

yfirlit um hvaða aðilar hafa sótt formlega um framkvæmdaleyfi ráðherra. Þeir 

einir hafa heimild til að nefna sínar íbúðir þjónustuíbúðir, sem fengið hafa slíkt 

leyfi. Sækja þarf um áður en bygging hefst, sækja um leyfi fyrir teikningum og 

upplýsa um hver beri ábyrgð á sameign og sameiginlegri þjónustu (13. gr.). 

Undir skilgreiningarnar falla þjónustuíbúðir sveitarfélaga, eins og íbúðir við 

Lönguhlíð 3 í Reykjavík og Grænumörk 1-3 á Selfossi. Einnig geta fjölbýli fyrir 

aldraða sem byggð eru af einkaaðilum fallið þar undir, ef þar er öryggiskerfi, völ 

á að kaupa sér tilbúinn mat og aðgangur að félagsstarfi. Þetta á þó eingöngu við 

ef framkvæmdaleyfis var aflað.  

Skilgreiningar Reykjavíkurborgar á húsnæði fyrir aldraða taka mið af 

lögunum en ganga lengra og eru nákvæmari í lýsingu á húsnæði og þjónustu. Má 

þar nefna að íbúðirnar þurfa að uppfylla kröfur um aðgengi og öryggi og eru þar 

m.a. tilgreindir breiðir gangar og öryggisdúkar á gólfum. Einnig þarf að vera 

aðstaða fyrir starfsmenn heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Íbúðir eru flokkaðar 

í þrennt og þær íbúðir sem uppfylla viðmiðin eru nefndar ,,íbúðir fyrir eldri 

borgara”. Næsta stig er nefnt ,,þjónustuíbúðir” og bætist við að innangengt þurfi 
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að vera í þá þjónustu og félagsstarf sem er í boði og völ á hádegismat, og að 

vaktþjónusta skuli vera allan sólarhringinn. Loks er viðbótarþjónustustig 

,,öryggisíbúðir”, að því tilskildu að við bætist að íbúum bjóðist fullt fæði og 

vaktþjónustu sé sinnt af hjúkrunarfræðingi (Reykjavíkurborg, 2008b). 

Stofnanir  

 

Í markmiðsgrein laga um málefni aldraðra koma fram þau meginatriði að 

aldraðir geti sem lengst búið við eðlilegt heimilislíf, fái heilbrigðis- og 

félagsþjónustu í samræmi við þarfir og síðan stofnanaþjónustu þegar hennar 

gerist þörf. Stofnanir eru reknar á daggjöldum með greiðsluþátttöku íbúa. 

Innifalið í stofnanagjaldi er öryggiseftirlit allan sólarhringinn, fullt fæði, 

húsnæðiskostnaður, þrif á herbergi, umönnunar- og læknisþjónusta og lyf. 

Einnig ýmis önnur þjónusta svo sem félags- og tómstundastarf. Skv. lögum um 

almannatryggingar eru einnig innifaldar tannviðgerðir og hjálpartæki eins og 

göngugrindur og upphækkun á salerni. Til að flytja á stofnun þarf mat að liggja 

fyrir um þörf.  

Stofnanir skiptast samkvæmt lögunum í tvennt: 

Dvalarheimili, sambýli og íbúðir 

Þar skal vera eftirfarandi:  

 vakt allan sólarhringinn 

 völ á fjölþættri þjónustu 

 aðstaða fyrir hjúkrun, læknishjálp og endurhæfingu 

 

 Hjúkrunarheimili 

 Þar skal vera eftirfarandi, auk þess sem er á dvalarheimili: 

 sérstök aðstaða fyrir fólk með heilabilun 

 hjúkrunar-, læknis- og endurhæfingarþjónusta 

 skammtímavistun (14. og 21. gr.) 

Einnig skal bjóða þvott á einkafatnaði sem þvo má í vél, og á 

hjúkrunarheimilum á félagsþjónusta og sálgæsla að vera í boði skv. 

skilmálablöðum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.). Hægt er að 
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reka dvalarheimili án fastrar þjónustu hjúkrunarfræðinga og lækna, og er það 

ásamt endurhæfingarþjónustu meginþátturinn til aðgreiningar á dvalarheimilum 

og hjúkrunarheimilum. Enda er þessum tveimur þjónustustigum ætlað að koma 

til móts við fólk með mismunandi getu til eigin umsjár þó ekki sé fjallað 

sérstaklega um það í lögunum. Það sem aðskilur dvalarheimili, sambýli og 

íbúðir hins vegar frá þjónustuíbúðum er ákvæðið um vakt allan sólarhringinn á 

dvalarheimili og aðstaðan fyrir hjúkrun, læknishjálp og endurhæfingu. Síðan er 

það eignar- og fjármögnunarþátturinn sem er gerólíkur. Bæði dvalar- og 

hjúkrunarheimili eru rekin á daggjöldum frá ríkinu, íbúar halda eftir hluta 

lífeyrissjóðsgreiðslna sinna en tryggingabætur falla niður sem greiðslur til 

íbúans, og eru framlag hans til þátttöku í dvalargjaldinu. Greiðsluþátttaka íbúa er 

óháð því hversu mikla þjónustu þeir nýta sér á dvalar- eða hjúkrunarheimilinu. 

Íbúar þjónustuíbúða eiga eða leigja íbúðirnar, velja þá þjónustu sem þeir nýta sér 

og greiða fyrir hana og halda tekjum sínum óskertum. Í daggjaldakerfinu er 

þjónustan hins vegar innifalin. 

Dæmi um húsnæði skv. fyrri liðnum um stofnanir, þ.e. dvalarheimili, 

sambýli og íbúðir, eru dvalarrými í Hvammi á Húsavík, Dalbæ á Dalvík, og 

Grund og Hrafnistu í Reykjavík. Í fyrri útgáfu laga um málefni aldraðra er þetta 

nefnt þjónustuhúsnæði (Lög nr. 82/1989), stundum einnig kallað vistdeildir eða 

vistrými. Í flestum sveitarfélögum þar sem stofnanaþjónusta er í boði á annað 

borð, eru bæði dvalar- og hjúkrunarrými. Sem dæmi um sambýli má nefna að í 

Kópavogi eru starfrækt tvö 10-11 manna sambýli sem rekin eru á sama hátt og 

með sambærilegri þjónustu og annars er veitt á dvalarheimilum. Dæmi um íbúðir 

skv. liðnum um stofnanir er hluti íbúða við Hrafnistu í Reykjavík og hluti íbúða 

við Ás í Hveragerði. Í lögunum er ekki minnst á stoðbýli, en eitt dæmi er um 

slíka skilgreiningu, Foldabær, sem stofnað var af Reykjavíkurdeild Rauða kross 

Íslands 1994 og rekið með samningi við Reykjavíkurborg. Frá 2006 er það rekið 

af Reykjavíkurborg. Má segja að þjónustuformið sé nokkurs konar sambland af 

þjónustuíbúðarformi með mikilli þjónustu og dvalarheimilisþjónustu.  

Húsnæði skv. síðari liðnum um stofnanir eru hjúkrunarheimili. Slík 

heimili eru rekin víða um land og falla flest undir skilgreiningar laganna. Kveðið 

er á um að á hjúkrunarheimilum skuli vera aðstaða fyrir fólk með heilabilun. 
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Dæmi eru þó um að ekki sé sérstök heilabilunardeild á hjúkrunarheimilum né 

skammtímainnlagnir, eins og kveðið er á um. Í Reykjavík eru skammtíma-

innlagnir í boði á þremur hjúkrunarheimilum af átta (Droplaugarstaðir, Eir og 

Grund). Ekkert er nefnt í lögunum um aðra hópa aldraðra. Dæmi eru um nokkur 

stofnanarými fyrir lögblinda og fyrir heyrnarskerta.   

Ekki er útfært nánar í hvaða formi endurhæfingarþjónusta skal vera á 

dvalar- og hjúkrunarheimilum. Algengt er að sjúkraþjálfarar starfi þar við 

endurhæfingu, sjaldgæfara að iðjuþjálfar séu ráðnir.  

Viðbótarákvæði um hjúkrunarheimili er að finna í Skilmálablaði sem 

jafngildir þjónustusamningi þegar sótt er um framkvæmda- og rekstrarleyfi til 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, og þegar sótt er um framlag úr Fram-

kvæmdasjóði aldraðra. Ráðuneytið skal hafa eftirlit með rekstri og getur kynnt 

sér aðstæður og þjónustu á dvalar- og hjúkrunarheimilum og Landlæknis-

embættið hefur faglegt eftirlit með starfsemi og gæðum þjónustu. 

Ríkisendurskoðun er heimilt að gera endurskoðun á fjárhag þeirra. Heimili ber 

að senda bæði ráðuneytinu og Ríkisendurskoðun árlega rekstrarskýrslu og gera 

þar grein fyrir framkvæmd þjónustusamningsins. Nánari ákvæði um gæðastarf er 

einnig að finna í Skilmálablaði og reglugerð um RAI-mælitæki (sjá kafla 5.6 um 

heilbrigðislög). Skilmálablöðin eru nokkurs konar yfirlit þess sem er í lögum og 

reglugerðum og þess sem tíðkast hefur í framkvæmd um stofnanir og í sumum 

tilvikum eru þau ítarlegri en lögin. Þau eru ódagsett og óvíst að reynsla sé komin 

á notkun þeirra. Í fæstum tilvikum hefur verið gerður þjónustusamningur milli 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis og dvalar- og hjúkrunarheimila.  

Frá 2008 er mat á þörf fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými aðskilið (15. 

gr.). Fagfólk er skipað í hverju heilbrigðisumdæmi til að annast hvort tveggja. 

Vistunarmatsnefndir skipaðar öldrunar- eða heimilislækni, hjúkrunarfræðingi og 

félagsráðgjafa meta þörf fyrir búsetu á hjúkrunarheimili skv. reglugerð um 

vistunarmat sem sett er af heilbrigðisráðherra. Yfirumsjón vistunarmatsins er hjá 

Landlæknisembættinu. Félagsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur meta þörf fyrir 

búsetu í dvalarrými skv. reglugerð um mat á þörf aldraðra fyrir dvalarrými sem 

sett er af félags- og tryggingamálaráðherra. Yfirumsjón mats og úthlutunar er í 
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félags- og tryggingamálaráðuneytinu. Báðar eru reglugerðirnar settar með stoð í 

15. gr. laganna. 

Fámennur hópur íbúa stofnana er yngri en 67 ára. Mismunandi er hvaða 

reglur stjórnir stofnana hafa sett um aldursmörk.  Lagaheimild var talin skorta á 

tímabili fyrir búsetu yngra fólks, sjá umfjöllun hér framar í kafla 3.1 um sögulegt 

yfirlit. Bætt var úr með lagabreytingu sem tók gildi 1. janúar 2008. Sú breyting á 

eingöngu við um hjúkrunarrými og geta yngri en 67 ára ekki sótt um dvalarrými. 

Í útgáfu laganna frá 1999 var skilgreiningahlutinn um húsnæði fyrir aldraða 

lagfærður frá því sem var í eldri útgáfum, þar sem flokkun á mismunandi 

húsnæðisgerðum og tilheyrandi þjónustu var nokkuð óskýr, þ.e. íbúðir og 

dvalarheimili (vistdeildir) á stofnunum voru skilgreind sameiginlega sem 

þjónustuhúsnæði (Lög nr. 91/1982 og nr. 82/1989). Þrátt fyrir það var 

umsóknarferli, a.m.k. frá 1991 með tilkomu vistunarmats, og rekstrar-

fyrirkomulag afar ólíkt enda dvalarheimili rekin á daggjöldum. Í frumvarpi með 

lögunum 1989 kom fram að það væri með ráðum gert, þar sem sambærilega 

þjónustu væri að fá bæði í ,,vernduðum þjónustuíbúðum” og á ,,dvalarheimilum” 

(Þingskjal 736, 393. mál, 111. löggjafarþing). Að þessu breyttu frá 1999 er 

umfjöllunin gagnsærri.  

Stjórnir stofnana eru skipaðar af eigendum en starfsmannaráð og 

vistmannaráð tilnefna hvort sinn fulltrúa sem hefur málfrelsi og tillögurétt (18. 

gr.). Hjúkrunarheimili falla líka undir lög um heilbrigðisþjónustu og þar eru 

einnig ákvæði um stjórnir stofnana. 

 

Þjónustuhópar 

 

Sveitarfélögum ber að skipa þjónustuhópa til starfa innan heilsugæsluumdæma. 

Þeir skulu skipaðir fimm manns. Héraðslæknir tilnefnir öldrunar- eða heimilis-

lækni og hjúkrunarfræðing, sveitarstjórnir skipa félagsráðgjafa og annan fulltrúa 

með þekkingu á félagslegri þjónustu, og samtök aldraðra í sveitarfélaginu 

tilnefna einn fulltrúa. 

Þjónustuhópum er ætlað að:  
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 sinna víðtæku velferðar- og samhæfingarhlutverki í málefnum 

aldraðra í sveitarfélagi  

 annast tillögugerðir til sveitastjórna um öldrunarþjónustu 

 annast umsögn og þarfagreiningu þegar sótt er um framkvæmda- 

og rekstrarleyfi til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis vegna 

dvalar- og hjúkrunarheimila og dagvistunar (6., 7., 8. og 16. gr.) 

 

Með breytingu á lögum um málefni aldraðra, sem tók gildi um áramót 

2007-2008, var afnumið hlutverk þjónustuhópa að gera vistunarmat, en þeir eru 

um 40 talsins. Eftirstandandi hlutverk þjónustuhópanna hefur ekki verið 

skilgreint nánar. Skv. lögunum bera þjónustuhópar töluverða ábyrgð á þróun 

þjónustu við aldraða í sveitarfélögunum. Í Reglugerð um þjónustuhóp aldraðra 

og vistunarmat aldraðra nr. 791/2001, sem lögð var niður um síðustu áramót, var 

að finna ítarlega útfærslu á því hlutverki sem laut að framkvæmd vistunarmats, 

en umfjöllun um önnur hlutverk var ekki ítarlegri en í lögunum sjálfum. 

Þjónustuhópunum er ætlað að skila umsögn og þarfagreiningu vegna bygginga 

stofnana og dagvistana en ekki vegna þjónustuíbúða.  

Samstarfsnefnd um málefni aldraðra 

 

Samstarfsnefnd um málefni aldraðra fer með ákveðna þætti laganna á landsvísu 

og þjónustuhópum ber að fylgja eftir málum á stigi sveitarstjórnar. 

Samstarfsnefnd er skipuð fulltrúum tilnefndum af Landssambandi eldri borgara, 

Öldrunarráði Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tveir eru skipaðir af 

ráðherra án tilnefningar og skal annar hafa fagþekkingu á málaflokknum. 

Meginhlutverk nefndarinnar er að annast stjórn Framkvæmdasjóðs og að vera 

ráðgefandi við ríkisvaldið og tengiliður út á við ( III. kafli).  

Stjórninni er ætlað að taka við umsóknum en ekki að hafa stefnumótun 

með höndum. Skv. þessu er ekki hlutverk samstarfsnefndar að bera ábyrgð á að 

meta þörf né gera áætlanir um uppbyggingu húsnæðis fyrir aldraða. Út frá hinu 

almenna orðalagi má álykta að nefndinni beri að vera ráðgefandi þegar eftir er 

leitað, frekar en að eiga frumkvæði.  
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Fjármögnun  

 

Framkvæmdasjóði er ætlað að styrkja byggingar og endurbætur á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum skv. lögum um málefni aldraðra. Með breytingum 2004 á 

lögum um málefni aldraðra var bætt inn sérstöku ákvæði um að ekki sé heimilt 

að veita fé til bygginga íbúða í eigu einstaklinga, sveitarfélaga eða 

félagasamtaka (9. gr). Ríkið greiðir 40% kostnaðar við byggingu dvalar- og 

hjúkrunarheimila og svo allan rekstrarkostnað annan en þann sem íbúarnir greiða 

sjálfir. Sveitarfélögum er ætlað að leggja fram lóðir undir hjúkrunarheimili og 

greiða 15% af kostnaði við byggingu hjúkrunarheimila, sem verður jafnframt 

eignarhlutur sveitarfélagsins. Í völdum tilvikum er heimilt að fé úr 

Framkvæmdasjóði renni til rekstrarkostnaðar (Lög um heilbrigðisþjónustu; 

reglugerð um Framkvæmdasjóð aldraðra nr. 1033/2004).  

 Þátttaka ríkisins í vistgjaldi dvalar- og hjúkrunarheimila fellur undir lög 

um almannatryggingar nr. 100/2007. Tryggingastofnun ríkisins annast 

útreikninga og greiðslu á vistunarframlagi ríkisins og greiðsluþátttöku íbúa í 

dvalargjaldi stofnana. Greiðsluþátttaka ríkis í heilbrigðisþjónustu á ávallt að 

byggjast á fyrirliggjandi samningum ríkis og rekstraraðila um eðli þjónustunnar 

skv. lögum um heilbrigðisþjónustu og á það einnig við um hjúkrunarheimili 

(16.gr) . 

 

Greiðsluþátttaka íbúa 

 

Þátttaka íbúa í kostnaði við rekstur mismunandi húsnæðisforms er afar 

mismunandi.  Í þjónustuíbúðum geta verið fjölbreytileg eignarform, þ.e. ýmist 

leigir íbúinn, kaupir búseturétt, eða kaupir alfarið íbúðina og útgjöld vegna þessa 

eru breytileg milli þjónustuíbúðakjarna. Alla jafna greiða íbúar síðan hússjóðs-

gjald sem innifelur hefðbundinn kostnað svo sem varðandi sameign. Sameign í 

þjónustuíbúðum er gjarnan stærri en í fjölbýli almennt. Gjald fyrir þjónustu er 

hið sama fyrir íbúa þjónustuíbúða og annars staðar í sveitarfélagi, sbr. lög um 

málefni aldraðra. Útgjöld íbúa þjónustuíbúða eru því sambærileg við útgjöld 

þeirra sem búa í venjulegu húsnæði, þ.e. varðandi öryggishnappa, máltíðir, 

tómstundastarf og heimaþjónustu. Heimahjúkrun er notendum að kostnaðar-
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lausu, óháð búsetu. Kostnaður vegna læknisþjónustu, lyfja og annarrar 

heilbrigðisþjónustu er hinn sami og hjá öðrum í heimahúsum. Þjónusta er háð 

mati á þörf skv. samkomulagi íbúa og þeirra sem veita þjónustuna. 

Greiðslufyrirkomulag vegna búsetu á dvalar- eða hjúkrunarheimili er 

gerólíkt því sem þekkist í þjónustuíbúðunum. Stofnanirnar eru reknar á 

daggjöldum og íbúi hvorki á né leigir húsnæðið og greiðir ekki sérstakt 

húsnæðisgjald. Innifalin er mikil þjónusta óháð því hvort íbúi þarf að nýta hana 

til fulls, en mat á þörf fyrir búsetu á dvalar- og hjúkrunarheimili fer fram fyrir 

flutning. Fyrir hjúkrunarheimili fer matið fram skv. reglugerð um vistunarmat, 

og á dvalarheimili skv. reglugerð um mat á þörf aldraðra fyrir dvalarrými.  

Innifalið í daggjaldi óháð greiðsluþátttöku íbúa, er húsnæði og 

húsnæðiskostnaður, þrif á íbúðarherbergi, fullt fæði, tómstundastarf, aðstoð og 

umönnun og kostnaður við heilbrigðisþjónustu, s.s. lyf og læknishjálp. Íbúi 

heldur eftir til eigin nota lífeyrissjóðsgreiðslum  upp að tiltekinn upphæð sem 

nánar er kveðið á um og þeir sem fá ekki greiðslur úr lífeyrissjóði fá trygginga-

bætur eða  ,,vasapeninga”. Aðrar tryggingabætur eru ekki greiddar til íbúa 

stofnana. Greiðsluþátttaka fyrir þjónustu, þ.e. þáttaka í daggjaldi, er háð tekjum. 

Upphæðin sem íbúi greiðir er hin sama hvort sem búið er í dvalarrými eða í 

hjúkrunarrými. Framlag íbúa í hjúkrunarrými fer þó ekki fram yfir það sem 

samsvarar dvalarheimilisgjaldi. Félags- og tryggingamálaráðuneytið tekur 

ákvörðun um greiðsluhámark íbúa í kostnaði á stofnunum sem reknar eru á 

föstum fjárlögum.   

 

5.3 Lög um húsnæðismál 

 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið annast framkvæmd laga og reglugerða um 

húsnæðismál, ásamt stefnumótun. Þar á meðal er að starfrækja Íbúðalánasjóð 

sem aðstoðar við uppbyggingu félagslegra leiguíbúða á vegum sveitarfélaga eða 

félagasamtaka, svo og húsnæðis- og byggingasamvinnufélög (Lög um 

húsnæðismál;  reglugerð um Stjórnarráð Íslands). Samkvæmt lögum um 

húsnæðismál er m.a. kveðið á um að: 
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 tryggja öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 

 starfrækja Íbúðalánasjóð 

 sveitarfélög beri ábyrgð og eigi frumkvæði að því að leysa  

úr húsnæðisþörf, og skipi húsnæðisnefndir til að sinna þessu  

            hlutverki (1., 4. og 5. gr.). 

 

Íbúðalánasjóður hefur eftirfarandi lykilhlutverk: 

 

 að annast stjórn og framkvæmd húsnæðimála og vera ráðgefandi 

við stjórnvöld 

 að annast lánveitingar til sveitarfélaga og félagasamtaka vegna 

leiguhúsnæðis 

 að fylgjast með íbúðaþörf í landinu og áætlanagerð sveitarfélaga 

um þörf fyrir leiguhúsnæði (4., 9. og 33. gr). 

 

Í reglugerð er vísað til ábyrgðar húsnæðisnefnda og félagsmálanefnda 

skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um sveitarfélög. 

Framkvæmdaaðilar, svo sem sveitarfélög, félagasamtök og einkaaðilar þurfa að 

sækja um staðfestingu á leyfi á lögum síns félags, ef ætlunin er að sækja um lán 

hjá Íbúðalánasjóði. Staðfesting er m.a. háð því að í lögunum komi fram að 

úthlutun íbúða fari eftir mati og að tekið sé tillit til félagslegra aðstæðna 

umsækjenda (Reglugerð um lánveitingar til íbúða, ráðstöfun þeirra og rekstur nr. 

873/2001). 

Fjallað er um búseturétt í lögum nr. 66/2003 um húsnæðissamvinnufélög. 

Sérstök lög eru um húsaleigubætur nr. 138/1997 og er bótunum ætlað að koma 

til móts við húsaleigukostnað hjá tekjulágu fólki. Félagsmálanefndir 

sveitarfélaga framfylgja þessum lögum og koma greiðslur úr Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga (Reglugerð um húsaleigubætur. 118/2004).  

Hægt er að sækja um aukalánveitingu til Íbúðalánasjóðs vegna sérþarfa, 

til að mæta kostnaði við byggingu eða breytingar á húsnæði þegar taka þarf tillit 

til fötlunar eða færniskerðingar. Ekki eru sérstök aldursskilyrði um þessar 

umsóknir (Íbúðalánasjóður, e.d. og 2008).  
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5.4 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eru nokkuð víðtæk og fjalla um 

þjónustu almennt við íbúa sveitarfélags. Helstu ákvæði um félagsmálanefndir og 

hlutverk þeirra eru, sbr. 11. gr: 

 að annast stjórn og framkvæmd félagsþjónustu og tillögur um 

stefnumörkun 

 að hafa samráð við opinbera aðila, félagasamtök og einstaklinga 

um úrbætur í sveitarfélaginu 

 að stuðla að forvörnum og veita upplýsingar og ráðgjöf til íbúa 

 að stuðla að aukinni þjálfun og menntun starfsfólks  

 

Í X. kafla laganna um þjónustu við aldraða, er vikið fáum orðum að 

búsetu- og vistunarmálum aldraðra í anda laga um málefni aldraðra. Þar er 

sveitarstjórnum og félagsmálanefndum ætlað að stuðla að búsetu heima, og 

tryggja framboð á hentugu húsnæði og stofnanaþjónustu þegar á þarf að halda. 

Öldruðum sem búa heima er ætlaður aðgangur að eftirfarandi þjónustu: 

 heimaþjónustu 

 heimsendum mat 

 tómstundastarfi 

 félagsráðgjöf 

 námskeiðum um réttindi og aðlögun við starfslok  

 

 Nánar er kveðið á um þjónustu í heimahúsum í VII. kafla laganna. 

Forsendur aðstoðar eru skert færni, fötlun, veikindi, álag og fjölskylduaðstæður. 

Undir þjónustu fellur aðstoð við heimilishald, persónulega umhirðu og 

félagslegur stuðningur. Sérstaklega er kveðið á um að þjónustan skuli efla 

sjálfsbjargargetu og auðvelda fólki búsetu í heimahúsi.  

 Í XII. kafla laganna um húsnæðismál er sveitarstjórnum ætlað það 

hlutverk að tryggja félagslegt leigu-, kaupleigu- eða eignarhúsnæði til handa 
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þeim sem glíma við fjárhagserfiðleika eða erfiðar félagslegar aðstæður. 

Jafnframt er hnykkt á samráði félagsmálanefnda og húsnæðisnefnda varðandi 

úthlutun félagslegra kaupleigu- og eignaríbúða. 

 

5.5 Skipulags- og byggingarlög 

 

Umhverfisráðuneytið fer með stjórn skipulags- og byggingarmála. Skipulags-

stofnun heyrir undir ráðuneytið og hefur eftirlit með framkvæmdum í samræmi 

við skipulagslög og byggingarlög nr. 73/1997, skipulagsreglugerð nr. 400/1998 

og byggingarreglugerð nr. 441/1998. Á sveitarstjórnarstigi starfa skv. lögunum 

byggingar- og skipulagsnefndir, ýmist sameiginlega sem ein nefnd, eða 

aðskildar. Embætti byggingarfulltrúa sveitarfélaga starfar á grundvelli þessara 

laga sem framkvæmdastjóri byggingarnefnda og embætti skipulagsfulltrúa sem 

framkvæmdastjóri skipulagsnefnda. Líkt og með nefndirnar má sameina störfin í 

eitt embætti skipulags- og byggingarfulltrúa. Tvö stjórnarfrumvörp voru lögð 

fram á alþingi 2007-2008 um skipulagslög og um mannvirki, og verða þau áfram 

til umfjöllunar á næsta þingi. Er þeim ætlað að taka við af núgildandi skipulags- 

og byggingarlögum. 

Meðal hlutverka Skipulagsstofnunar er að taka þátt í gerð svæða-

skipulags, vera ráðgefandi um skipulagsmál, fylgjast með stöðu þeirra í 

sveitarfélögum, og leiðbeina sveitarfélögum. Ennfremur er Skipulagsstofnun 

sérstaklega falið að fylgjast með og veita upplýsingar um ferlimál. Byggingar- 

og skipulagsnefndir fylgja eftir framkvæmd laganna og er m.a. ákvæði í 

lögunum um að þeim beri að leita eftir umsögn og ráðgjöf um ferlimál (4. og 38. 

gr.). Hlutverk byggingafulltrúa er m.a. eftirlit með að framkvæmdir samræmist 

skipulagi og lögum og að veita byggingarleyfi. 

 Í skipulagsreglugerð er hnykkt á því að tekið sé mið af þörfum íbúa, ,,að 

skipulagsáætlanir taki tillit til efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra 

þarfa landsmanna, heilbrigðis þeirra og öryggis...” (3. kafli, 3.1.1.) og er sérstak-

lega tilgreint að tekið skuli mið af þörfum barna, fatlaðra og aldraðra varðandi 

skipulag á byggingum, umferðarmannvirkjum, stígum og opnum svæðum.  
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Í byggingarreglugerð eru nokkur ákvæði er varða hreyfihamlaða, um 

breidd dyra, þröskulda, baðherbergi og geymslur. Eru ákvæði er varða dvalar- og 

hjúkrunarheimili ekki ítarlegri. Einnig eru ákvæði er varða aðgengi að opin-

berum byggingum. Umferðarleiðir eiga að vera þannig að ,,hreyfihamlaðir í 

hjólastól, sjónskertir og aðrir sem eiga erfitt með að rata geti notað þær” 

(199.gr).  

Árið 1999 kom út handbókin Aðgengi fyrir alla, þar sem farið er yfir 

helstu laga- og reglugerðaákvæði um byggingar og skipulagsmál og mismunandi 

þarfir fólks sem taka þarf tillit til, og gefnar leiðbeiningar og tilmæli þarað-

lútandi. Fram kemur að Arkitektafélag Íslands átti frumkvæði að bókinni, og 

ásamt þeim áttu nokkrir einstaklingar, fagfélög og hagsmunafélög aðild að 

útgáfunni ásamt Ferlinefnd Félagsmálaráðuneytisins og Rannsóknarstofnun 

byggingariðnaðarins. Í handbókinni er m.a. að finna tilmæli um að með því að 

reisa ,,lífstíðaríbúðir – sem henta öllum – megi minnka þörfina á sérstökum 

húsagerðum fyrir ákveðna samfélagshópa, aldraða og fatlaða” (Rannsóknar-

stofnun byggingariðnaðarins, 1999, bls. 207). Slíkar íbúðir skuli hannaðar með 

tilliti til bæði þeirra sem búa við góða hreyfigetu og hreyfihamlaðra, þannig að 

hægt sé að komast þar um og athafna sig í hjólastól.  

Í handbókinni er mikið af haldgóðum ábendingum. Má þar nefna 

ábendingar varðandi hreyfihamlaða, s.s. að erfiðleikum getur verið bundið að 

fara stiga, yfir þröskulda og brúnir og óslétt yfirborð, þ.m.t. mottur. Mælt er með 

að þröskuldar séu sem minnst notaðir, en hafðir lágir og hallandi þar sem ekki er 

talið hjá þeim komist, og að stærð herbergja, dyra og ganga sé nægilega rúmgóð 

vegna hjólastóla. Bent er á að nota hurðarhandföng en ekki hurðarhúna sem þarf 

að snúa, og að nota sjálfvirka hurðaopnara á útidyrum. Bent er á að hafa alla 

stjórntakka frekar í stærri kantinum og einnig í hentugri hæð fyrir þá sem nota 

hjólastóla, eins og fyrir ljósarofa og heimilistæki, lyftur og dyrasíma. Minnt er á 

að setja handrið í stiga og á ganga, stóla eða bekki til að hvílast á, og forðast 

snúna stiga. Athuga þarf notkun birtu og litaskila vegna sjónskerðingar og síðast 

en ekki síst er bent á að hafa skipulag einfalt og rökrétt. Í hönnun fyrir fólk með 

heyrnarskerðingu eru einnig tilmæli um sérstök atriði svo sem blikkljós eða 

varúðarskilti til notkunar vegna hættuástands, og tónmöskvakerfi í 
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almenningsbyggingum. Í hönnun fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma þarf að 

vera til staðar ,,öruggt umhverfi, einfalt skipulag, kennileiti, mikil og rétt birta, 

skörp litaskil og skýr skilti” (bls. 88). Varðandi hönnun úti við er bent á að nota 

kennileiti s.s. mismunandi gróður, sem getur gefið vísbendingar með ilmi, 

lofthreyfingum og hljóðum, gosbrunna o.fl.  

Eins og bent er á í bókinni eru margir þættir í hönnun húsnæðis, umhverfi 

og aðstöðu sem geta stuðlað að sjálfstæðri búsetu. 

 

5.6 Lög um heilbrigðisþjónustu 

 

Nýjustu heildarendurskoðun á lögum um heilbrigðisþjónustu lauk með samþykki 

laganna á Alþingi árið 2007. Starfsemi hjúkrunarheimila fellur innan ramma 

heilbrigðislaga sbr. ákvæði  4. gr. og 16. gr. um almenna heilbrigðisþjónustu. 

Ákvæði laganna um heilbrigðisstarfsmenn og þjónustu þeirra eiga einnig við, 

hvar sem þeir starfa (sjá einkum 4. gr. og 23. gr) og þar með einnig á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum. Heilbrigðisráðuneytið ber ábyrgð á stefnumörkun og 

forgangsröðun verkefna í heilbrigðisþjónustu (3. gr) og tekur einnig ákvörðun 

um greiðsluþátttöku ríkisins (28. og 29. gr.). 

Framsetning og ákvæði miðast að mestu við sjúkrahús og 

heilsugæslustöðvar. Að því leyti er stundum vandséð hvaða ákvæði á að draga út 

þegar kemur að rekstri hjúkrunarheimila og þjónustu. Á það m.a. við um stjórn 

og skipun í ábyrgðarstörf á hjúkrunarheimilum, sbr. III. kafla laganna, sem 

fjallar að mestu um heilbrigðisstofnanir í rekstri ríkisins. Ákvæði um að skipa 

eigi hjúkrunarframkvæmdastjóra og lækningaframkvæmdastjóra á við um 

sjúkrahús og heilsugæslustöðvar, og skipar forstjóri í þau embætti að fengnu áliti 

stöðunefnda (9. gr, 10. gr., 35. gr. og 36. gr. ). Það á ekki við þegar um 

hjúkrunarheimili er að ræða (8. gr.), og sama gildir um forstjóra heilbrigðis-

stofnana, sem skipaðir eru af ráðherra til fimm ára í senn, en það ákvæði á 

eingöngu við um stofnanir í ríkisrekstri (8. og 9. gr). Ekki er skýrt hvort gerðar 

eru kröfur um hvernig skipa eigi fagaðila hjúkrunarheimila. Í lögum um málefni 

aldraðra er hins vegar kveðið á um að eigendur skipi stjórn dvalar- og hjúkrunar-
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heimila, en þegar um hjúkrunarrými sjúkrahúsa er að ræða, gildi lagakvæði 

heilbrigðislaga um stjórn stofnana (18. gr.). 

Nýja starfsemi heilbrigðisþjónustu, verulegar breytingar á starfsemi, svo 

og endurnýjun samninga heilbrigðisráðuneytis við heilbrigðisstofnanir, þarf að 

kynna landlækni. Ítarleg gögn þurfa að fylgja og staðfesting embættisins þarf að 

liggja fyrir áður en starfsemi hefst. Meðal gagna eiga að vera upplýsingar um 

gerð þjónustunnar og um húsnæði (26.gr). Á það væntanlega einnig við um 

heilbrigðisþjónustu hjúkrunarheimila, og jafnvel einnig dvalarheimila.  

Eftirlit með dvalar- og hjúkrunarheimilum er á ábyrgð heilbrigðis-

ráðuneytis og landlæknis (VI. kafli). Til þess er m.a. notað RAI-mælitæki til að 

fylgjast með aðbúnaði og heilsufari íbúa. Matið er ítarlegt, í 400 liðum og er að 

jafnaði framkvæmt einu sinni til þrisvar sinnum á ári. Í reglugerð um mat á 

aðbúnaði og heilsufari íbúa á hjúkrunarheimilum nr. 544/2008 segir orðrétt um 

markmið með notkun þess: 

 Að fylgjast með heilsufari og velferð hins aldraða. 

 Að afla upplýsinga um þarfir og umönnun hins aldraða.  

 Að afla samræmdra upplýsinga um þarfir stofnana vegna 

heilbrigðisþjónustu sem reglugerð þessi tekur til.  

 Að tryggja hámarks gæði heilbrigðisþjónustu og sem besta nýtingu 

fjármagns ( 3. gr.). 

 

Upphaflega var reglugerðin sett 1995 (nr. 546/1995) með stoð í lögum 

um málefni aldraðra, en með breytingum 2008 er hún sett með stoð í lögum um 

heilbrigðisþjónustu. Umsjón með matinu fer fram hjá Landlæknisembættinu. 

Til viðbótar má benda á að í lögunum er að finna ákvæði um upplýsinga-

gjöf og samráð við sveitarstjórnir og notendur þjónustu á starfssvæði heilbrigðis-

stofnunar (12. gr.). 

 

5.7 Lög um landlækni 
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Embætti landlæknis heyrir undir heilbrigðisráðuneytið sbr. lög um landlækni. 

Skv. II. kafla laganna hefur landlæknisembættið m.a. skyldur um eftirlit með 

heilbrigðisstarfsmönnum og heilbrigðisþjónustu. Ennfremur er landlæknis-

embættinu ætlað að sinna gæðaþróun og er heimilt að setja fram fyrirmæli og 

leiðbeiningar til bæði heilbrigðisstofnana og heilbrigðisstarfsfólks. Eins og fram 

kemur hér að framan heyrir reglugerð um mat á heilsufari og aðbúnaði íbúa á 

hjúkrunarheimilum nú undir lög um landlækni.  

Í lögunum er að finna samskonar ákvæði og í heilbrigðislögum (sbr. hér 

að framan) um staðfestingu embættisins áður en hægt er að hefja rekstur 

heilbrigðisþjónustu. Nánari ákvæði um faglegar lágmarkskröfur, svo sem 

húsnæði og mönnun, eru í reglugerð um eftirlit landlæknis með rekstri 

heilbrigðisþjónustu og faglegar lágmarkskröfur nr. 786/2007. Lögin draga 

sérstaklega fram tilkynningaskyldu vegna alvarlegra atvika í heilbrigðisþjónustu, 

og sérstakt ákvæði er einnig að finna um kvartanaferli vegna samskipta við þá 

sem veita heilbrigðisþjónustu.   

Frá árslokum 2007 heyrir vistunarmat undir landlæknisembættið, sjá 

umfjöllun hér á undan í kafla 5.2 um stofnanir. 

 

5.8 Önnur lög 

 

Í lögum um málefni fatlaðra er m.a. kveðið á um hlutverk sveitarfélaga í að 

sinna ferlimálum fatlaðra, og hlutverk svæðisskrifstofa í að koma ábendingum til 

byggingarnefnda. Heimilt er að skipa samstarfsnefndir um ferlimál fatlaðra (34. 

gr). Starfræktur er Framkvæmdasjóður fatlaðra og er heimildarákvæði um að 

verja megi allt að 25% ráðstöfunarfjár til endurbóta á heimilum og 

þjónustustofnunum fatlaðra. Einnig má verja 10% sjóðsins til endurbóta á 

aðgengi opinberra bygginga, svo fatlaðir og blindir komist þar um, og í þriðja 

lagi er nokkuð almennt ákvæði um heimild vegna ýmissra annarra framkvæmda 

sem nýtast fötluðum (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 1999). Eldra 

fólki með skerta færni nýtist einnig gott aðgengi um opinberar byggingar. 
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Í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 er heimild til afnáms eða 

lækkunar fasteignaskatts hjá öldruðum sem hafa lágar tekjur. Kveðið er á um að 

sveitarstjórnir setji nánari reglur þaraðlútandi. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 

heyrir skv. lögunum undir samgönguráðuneytið og má nefna að úr sjóðnum 

koma framlög til húsaleigubóta, og að heimildir eru í lögunum til að styrkja 

sveitarfélög vegna sérstakra útgjalda (III. kafli). Ákvæði um útsvar heyrir einnig 

undir lögin og er þar að finna heimildarákvæði um lækkun til einstaklinga (IV. 

kafli),  með tilvísun í 65. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 ef tekjur skerðast 

fyrirvaralítið t.d. vegna ,,ellihrörleika” eða veikinda.  

 Bent skal hér á að allar byggingarframkvæmdir sem ríkið kostar eða tekur 

þátt í heyra undir lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001, og ber 

ráðuneytum því að vinna að framkvæmdum í nánu samráði við fjármála-

ráðuneytið. Ráðuneytið hefur sér til fulltingis samstarfsnefnd um opinberar 

framkvæmdir og Framkvæmdasýslu ríkisins.  

 

5.9 Samantekt um löggjöf 

 

Lagarammi um sérhannað húsnæði fyrir aldraða afmarkast einkum af ákvæðum í 

lögum um málefni aldraðra og um húsnæðismál. Önnur löggjöf skiptir þó einnig 

máli enda þurfa margir aðilar að koma að framkvæmdum og þjónustu á báðum 

stjórnvaldsstigum.  

 Meginábyrgð hjá ríkisvaldinu er hjá félags- og tryggingamálaráðuneyti 

og heilbrigðisráðuneyti. Eftirlit með heilbrigðisþjónustu og umsjón vistunarmats 

fer fram hjá Landlæknisembætti og embættið leggur einnig mat á húsnæði og 

aðstöðu þar sem heilbrigðisþjónusta fer fram. Eftirlit með bygginga-

framkvæmdum og aðgengi með tilliti til þarfa hreyfihamlaðra og aldraðra heyra 

undir Skipulagsstofnun og þar með umhverfisráðuneytið. Á sveitarstjórnarstigi 

eru þjónustuhópar, félagsmálanefndir, húsnæðisnefndir og byggingar- og skipu-

lagsnefndir sem allar eiga hlutverk í húsnæðismálum fyrir eldra fólk. 
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 Ákvæði um samráð bæði opinberra aðila og annarra í sveitarfélögum er 

að finna í lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga.  

 Ábyrgð og verkaskipting á milli ráðuneyta, og einnig milli ríkis og 

sveitarfélaga hefur undanfarin ár verið í endurskoðun og hafa þegar verið gerðar 

nokkrar breytingar í tengslum við hana. Veigamest er flutningur á ábyrgð 

málefna aldraðra til félags- og tryggingamálaráðuneytis. Ábyrgð og verklag við 

mat á þörf fyrir dvalar- og hjúkrunarheimili og úthlutun til umsækjenda hefur 

nýlega verið breytt. Einnig hafa hlutverk Framkvæmdasjóðs og Íbúðalánasjóðs í 

fjármögnun húsnæðis fyrir aldraða verið aðgreind. Við endurskoðun á núverandi 

lögum um málefni aldraðra hefur verið rætt um að leggja beri lögin niður og 

fella sérákvæði um málefni þeirra inn í almenna löggjöf og hið sama á við um 

lög um málefni fatlaðra. Óvíst er að þörf sé lengur á sérlögum þegar litið er til 

húsnæðismála eldra fólks. Lagaákvæði sem varða hönnun húsnæðis og skipulags 

og taka tillit til þarfa fólks með skerta færni taka ekki sérstakt mið af aldri. 

Benda má á nokkur atriði sem lítið eða ekki er fjallað um í lögum og 

varða búsetumál aldraðra.  Takmarkað er fjallað um húsakynni, umhverfi og 

þjónustu í sérhönnuðu húsnæði fyrir aldraða sem nefnt er í lögum um málefni 

aldraðra, þ.e. í þjónustuíbúðum, dvalar- og hjúkrunarheimilum, og um hvaða 

þörfum mismunandi búsetugerðum er ætlað að mæta. Skilmálablöðin um dvalar- 

og hjúkrunarheimilin eru ný af nálinni og lítil reynsla af notkun þeirra. Einnig er 

takmarkað fjallað um eftirlit með þjónustu og aðbúnaði, annarri en 

heilbrigðisþjónustu. Ítarleg tilmæli um hönnun og umhverfi er að finna í 

handbókinni Aðgengi fyrir alla. 
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6.0   Opinber stefnumótun 
  

6.1 Inngangur 
 

Þjónusta við aldraða er víðfeðmur málaflokkur þar sem huga þarf að stöðu eldra 

fólks, jafnt þeirra sem eru komnir á eftirlaunaaldur og eru vel á sig komnir 

andlega og líkamlega, og þeirra sem þurfa stöðuga aðhlynningu. Hér á landi eins 

og víðast hvar annars staðar hefur hið opinbera tekið að sér að marka stefnu og 

binda í lög mikilvæga þætti er varða velferðarmál bæði aldraðra og annarra í 

samfélaginu. Með aðild að SÞ tekur stefnumörkun því einnig mið af markmiðum 

á þeim vettvangi. Stefna í húsnæðismálum teygir anga sína víða, að gerð 

húsnæðis, meðfylgjandi þjónustu, aðgengi í víðum skilningi, fjármögnun og 

kostnaðarþátttöku, umhverfisþáttum og síðast en ekki síst möguleikunum til 

sjálfsbjargargetu. Nánar var komið inn á þessa þætti hér í upphafi í 2. kafla um 

kenningar um öldrun, velferðarkerfi og stefnumótun. Hér á eftir er farin sú leið 

líkt og varðandi umfjöllunina um löggjöf, að kanna hvað hið opinbera setur fram 

í sinni stefnumörkun og reyndar að skoða einnig að hluta til það sem ekki er 

fjallað um.  

 Sú meginbreyting varð á málaflokki aldraðra í ársbyrjun 2008, að ábyrgð 

hans var færð frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og tryggingamálaráðuneytis. 

Húsnæðismál voru þar fyrir, en nú hafa málefni aldraðra bæst við, að því 

undanskildu að heilbrigðisþjónusta er áfram í verkahring heilbrigðisráðuneytisins 

og Landlæknisembættis. Er þar meðtalin umsjón og eftirlit með heilbrigðis-

þjónustu á hjúkrunarheimilum og umsóknarferli um flutning á þau heimili. 

Ásamt þessum tveimur ráðuneytum á umhverfisráðuneyti einnig þátt í 

stefnumótun í því er lýtur að skipulagi og byggingum. Jafnframt er stefnt að 

flutningi á ábyrgð þjónustu við eldri borgara til sveitarfélaga árið 2012. Er það í 

samræmi við yfirlýsta stefnu hins opinbera og vilja mikils meirihluta 

alþingismanna og sveitarstjórnarmanna. Um 75% þeirra eru fylgjandi því að 
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sveitarfélög sinni fleiri verkefnum en nú er gert og eru þá einkum nefnd málefni 

aldraðra (Stjórnarráð Íslands, 2007; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008b; 

Grétar Þór Eyþórsson, Hólmfríður Sveinsdóttir og Kolfinna Jóhannesdóttir, 

2006).  

 Helsta efni um núgildandi markmið og stefnumótun annað en lög og 

reglugerðir er að finna í áætlunum hins opinbera, einkum ofangreindra 

ráðuneyta, nokkrum lykilskýrslum sem út hafa komið á seinni árum, og í áliti og 

niðurstöðum nefnda eða samráðshópa sem ráðuneytin hafa skipað. Megináhersla 

er hér lögð á að greina slík opinber gögn. Stefnumörkun sveitarfélaga er einkum 

að finna í árskýrslum þeirra, starfsáætlunum og öðrum samþykktum. Þetta efni 

verður ekki kannað sérstaklega hér, en meginatriði í stefnu tveggja sveitarfélaga 

þó skoðuð, þ.e. Akureyrar og Reykjavíkur. 

 

6.2 Stefnumótun á vegum heilbrigðis- og félags- og 

tryggingamálaráðuneyta 

 

Í tilefni af Ári aldraðra 1999 var skipaður fjölmennur samráðshópur árið á undan 

sem starfaði með framkvæmdastjórn Árs aldraðra. Samráðshópurinn fjallaði um 

og skilgreindi margþætt markmið í málefnum aldraðra. Í hópnum áttu fulltrúar 

mjög margra aðila sæti, þ.e. fulltrúar hagsmunafélaga og fagfélaga í málefnum 

aldraðra, fulltrúar lífeyrissjóða, sveitarfélaga, aðila vinnumarkaðarins og er þá 

ekki allt upp talið. Sett voru fram markmið er vörðuðu eftirtalda málaflokka: 

heilbrigðismál, mennta- og menningarmál, og félags- og efnahagsmál. Í fram-

haldinu var umræðan kynnt með útgáfu bæklings og umræðufundum, en haldnir 

voru 18 fundir víðs vegar um landið og sóttu þá nokkur þúsund manns. Meðal 

fleiri verkefna sem hrint var í framkvæmd í tilefni af Ári aldraðra var 

viðhorfskönnun meðal aldraðra og úttekt Félagsvísindastofnunar Háskóla 

Íslands á högum aldraðra (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2000; 

Stefán Ólafsson, Karl Sigurðsson og María J. Ammendrup 1999). 

Á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins kom út árið 2001 

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010. Hún var allvíðtæk og verður því fjallað nánar 

um hana hér á eftir (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). Ári síðar 
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gaf ráðuneytið út áætlun til næstu fimm ára, Áætlun um uppbyggingu 

öldrunarþjónustu 2002-2007 (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2002). 

Þar er nokkuð ítarlega fjallað um stefnumótun í uppbyggingu hjúkrunarrýma. Að 

öðru leyti er umfjöllun ekki efnismikil og er ekki fjallað nánar um hana hér, enda 

var þá þegar í undirbúningi meginstefnumörkunin sem út kom 2003, Skýrsla 

stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Við stefnumótunarvinnuna var höfð hliðsjón af 

fyrri vinnu í tengslum við Ár aldraðra 1999 og áætlunum, þ.e. Heilbrigðisáætlun 

til ársins 2010 og Áætlun um  uppbyggingu öldrunarþjónustu 2002-2007. Er því 

fjallað sérstaklega um skýrsluna hér á eftir. 

Frá þessum tíma hefur síðan verið hnykkt á ýmsum meginmarkmiðum 

stefnumótunarinnar og þau endurskoðuð eða útfærð nánar. Helstu heimildir um 

slíkt eru yfirlit um stefnumótun í málefnum aldraðra frá 2008 (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið 2008b), yfirlit frá 2006, Ný sýn – nýjar áherslur, og 

greinargerð með ábendingum fagfólks um bætta geðheilbrigðisþjónustu 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2006b og 2006c). Á vegum 

Landlæknisembættisins er stefnt að úttekt á hjúkrunarheimilum, m.a. um 

öryggismál (Landlæknisembættið, 2006b).  

Á árinu 2006 gerðu Landssamband eldri borgara og ríkisstjórnin 

samkomulag um að koma á fót nefnd til að fjalla um málefni aldraðra, þ.e. 

lífeyris-, búsetu-, og þjónustumál. Nefndin var skipuð fimm fulltrúum tilnefnd-

um af Landssambandi eldri borgara og sex fulltrúum tilnefndum af ráðherrum. 

Þær tillögur er varða húsnæðismál eru eftirfarandi: að auka þjónustu heim og 

leggja minni áherslu á stofnanaþjónustu en nú er gert; að auka framboð 

þjónustuíbúða svo og öryggisíbúða sem tengdar yrðu hjúkrunarheimilum; að 

stytta biðtíma eftir hjúkrunarrými. Varðandi þjónustu heim er m.a. rætt um að 

koma á heimahjúkrun allan sólarhringinn um allt land og að auka áfram 

samþættingu heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu. Einnig að fjölga 

bæði dagvistarplássum og skammtímaplássum og auka notkun öryggishnappa. 

Er tilgreint sérstaklega það fjármagn sem verja skal til þeirra verkefna. Tillögur 

varðandi hjúkrunarrými fá nokkuð ítarlega umfjöllun í samkomulaginu. Áfram 

er stefnt að fyrra markmiði, að meðalbiðtími eftir hjúkrunarrými verði 3 
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mánuðir. Því er velt upp hvort færa eigi fjármuni frá byggingum og rekstri 

stofnana í að auka þjónustu í heimahúsi.  

Ítarleg markmiðssetning kom út á árinu um umönnun og atlæti íbúa á 

hjúkrunarheimilum. Sérstök áhersla er lögð á að styðja við sjálfsvirðingu íbúa og 

virða einkalíf hans og sérstöðu (Landlæknisembættið, 2008).  

Í nýrri áætlun ríkisstjórnarinnar er stefnt að því að flýta uppbyggingu 

hjúkrunarrýma og þar á meðal að fjölga einstaklingsherbergjum. Áætlunin 

byggir á þarfagreiningu sem unnin var í samráði við sveitarfélög. Endurmeta á 

þörfina í árslok 2009 í ljósi reynslu af verklagsbreytingum varðandi vistunarmat 

og aukinni heimaþjónustu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008c). 

   

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010 

  

Áætlunin var unnin á árunum 1996–2000 af nefnd er skipuð var fulltrúum 

stjórnmálaflokka og fagfélaga heilbrigðisstétta og samþykkt á Alþingi 2001 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). Hún er nokkuð yfirgripsmikil 

og auk þess að fjalla um þætti er varða heilbrigði óháð aldri, er einnig fjallað 

sérstaklega um heilbrigði aldraðra. Umræða og markmiðssetning í áætluninni 

byggir á markmiðum Evrópuáætlunar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar SÞ. 

Jafnframt kemur fram að við undirbúning hefur einnig verið skoðuð 

stefnumörkun nokkurra Evrópuríkja og Bandaríkjanna. Sett eru fram markmið til 

ársins 2010. Gert er ráð fyrir vaxandi útgjöldum til heilbrigðismála í takt við 

mannfjöldaþróun og er áætluninni m.a. ætlað að mæta því. Komið er inn á 

fjölmörg svið er varða heilsufar og er takmarkað farið út í það hér en tæpt á 

helstu þáttum er geta tengst skipulagi og heildarsýn í þjónustu við eldra fólk og 

þar á meðal stefnu í búsetumálum þeirra. 

Í umfjöllun um skipulag heilbrigðismála er minnt á að í flestum 

nágrannalöndum okkar annast sveitarfélög eða stærri landshlutar heilbrigðis-

þjónustu og bent á að verkefni reynslusveitarfélaga í heilbrigðis- og öldrunar-

málum muni verða innlegg í umræðu um framtíðarskipan hér á landi. Rætt er um 

mikilvægi samráðs stjórnvaldsstiga, hagsmunaaðila og annarra  er koma að 
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stefnumörkun. Sett er markmið um taka ákvörðun um verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga í heilbrigðismálum (Markmið 21).  

Í markmiðum um jafnrétti til heilbrigðis er minnt á áhrif efnahagsstöðu, 

þjóðfélagsstöðu og menntunar. Áhersla er lögð á mikilvægi aðgengis að 

þjónustu í víðum skilningi. Sérstaklega er dregið fram að tryggja þurfi rétt 

aldraðra til jafns við aðra (Markmið 2). Komið er inn á mikilvægi heilsuvæns 

umhverfis og bent á verkefni sveitarfélaga sem heilsubæja. Í umfjöllun um 

heilbrigða öldrun er áhersla á að eldra fólk geti búið sem lengst heima. Bent er á 

að þjónustuúrræði þurfa að byggja á faglegu mati, taka mið af þörfum og vera 

fjölbreytt. Lögð er áhersla á samhæft þjónustuferli. Meðal markmiða sem 

sérstaklega skal unnið að, er:  

 að 75% eldra fólks sem er 80 ára og eldri geti búið heima og tekið þátt í 

daglegu lífi 

 að reglulega fari fram mat 65 ára og eldri á eigin heilsu  

 að biðtími þeirra sem eru í mjög brýnni þörf eftir hjúkrunarrými 

samkvæmt vistunarmati verði ekki meiri en 90 dagar (Markmið 5). 

 

Við endurskoðun heilbrigðismarkmiða frá ársbyrjun 2007 er stefnt að því 

að meira en 80% eldra fólks sem orðið er 80 ára og eldra geti búið heima. 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2007). Stefnumörkun heilbrigðisyfir-

valda í gæðamálum frá sama ári á almennt við um heilbrigðisstofnanir. Meðal 

markmiða sem geta nýst stofnunum í þjónustu við aldraða má nefna:  

 að vinna við öryggis- og gæðamál, þar með talið að kanna stöðu 

gæðamála reglubundið 

 að vinna að skilgreiningu á verksviði, hlutverki og stefnumótun stofnana 

 að meta stjórnun og árangur stofnana 

 að áætla þörf fyrir mönnun í heilbrigðisþjónustu 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og Landlæknisembættið, 2007)

     

Skýrsla stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra fram til ársins 

2015  
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Stýrihópurinn um stefnumótun í málefnum aldraðra tók til starfa árið 

2000 og var skipaður fulltrúum tilnefndum af forsætisráðherra, félagsmála-, 

fjármála- og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti. Skýrslan (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003) er ítarlega unnin og gagnrýnin. Bent er á að 

skilgreina þurfi nánar verkaskiptingu ráðuneyta og beinlínis varað við því að 

skilgreina málefni aldraðra fyrst og fremst sem heilbrigðismál. Einnig er þess 

getið að skort hafi heildarsýn í málaflokknum og að áhersla á stofnanaúrræði 

hafi staðið þróun annarra úrræða fyrir þrifum.  

 Tillögur er varða heildarskipulag málaflokksins voru einkum: 

 Endurskoðun á verkaskiptingu heilbrigðis- og tryggingamála-

ráðuneytis annars vegar og félagsmálaráðuneytis hins vegar 

 Stofnun skrifstofu öldunarmála er hafi þau hlutverk að samþætta 

stefnumótun og framkvæma tillögur og verkefni vinnuhóps 

 Að fylgja eftir samþykktum Sameinuðu þjóðanna 

 Að vinna yfirlit um samstarf og samráð stjórnvalda við aðila er koma 

að málaflokknum 

 

Aðrar mikilvægar tillögur eru aukið ráðgjafarhlutverk samstarfsnefndar 

og tillögur er varða Framkvæmdasjóð. Þar er lögð áhersla á að endurskoða reglur 

um sjóðinn og efla stjórnun hans, m.a. á að tryggja aðkomu stjórnar sjóðsins að 

frumstigi áætlana um byggingu stofnana. Lagt er til að stefnumótun verði 

endurskoðuð reglulega, ekki sjaldnar en á fimm ára fresti.  

Umfjöllun um sérhannað húsnæði og stofnanir er ítarleg og ljóst að 

áhersla er á að leita þeirra leiða sem kostur er til að draga úr þörf fyrir 

stofnanaúrræði. Notað er orðalagið sérhannað húsnæði um þjónustuíbúðir og 

einnig um aðrar gerðir húsnæðis en stofnanir. Má segja að ítarlegar sé tekið á 

markmiðssetningu um íbúðir en varðandi stofnanir. Nefnt er að ekki sé til yfirlit 

yfir þjónustuíbúðir í landinu og einnig að skilgreiningar vanti á hvað þjónustan 

feli í sér. Einnig er fundið að því að misbrestur sé á að tilskilins 

framkvæmdaleyfis sé aflað við byggingu þjónustuíbúða. Á það hefur einnig 

verið bent að samanburður við Norðurlönd er erfiður að þessu leyti, þar sem 

upplýsingar vantar um fjölda þjónustuíbúða (Sjá umfjöllun hér á undan í kafla 
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4.1). Ári eftir að stefnumótunarskýrslan kom út var hlutverk Framkvæmdasjóðs 

og Íbúðalánasjóðs aðgreint nánar með lagabreytingu þar sem tekið var fram að 

Framkvæmdasjóður ætti ekki að styrkja íbúðabyggingar, sjá umfjöllun um 

fjármögnun í 5. kafla hér að framan. 

 

 

Megintillögur stýrihóps um sérhannað húsnæði: íbúðir 

 Endurskoðun laga um málefni aldraðra, húsnæðismál og 

félagsþjónustu sveitarfélaga, með áherslu á að skýra ábyrgð, stjórnun 

og framkvæmd í húsnæðismálum aldraðra. 

 Árleg könnun Íbúðalánasjóðs á byggingarþörf og stöðu mála, unnin í 

samráði við húsnæðisnefndir og þjónustuhópa aldraðra. 

 3ja ára framkvæmdaáætlun um að byggja íbúðir, sambýli og 

hjúkrunaríbúðir. 

 Úttekt á byggingarþörf næstu 10 ára og gerð framkvæmdaáætlunar. 

 Þróunarverkefni um hönnun og byggingu sérhannaðra íbúða fyrir 

aldraða. 

 Átak í að efla fræðslustarf fyrir eldra fólk um valmöguleika.   

 

Varðandi þróunarverkefni er vitnað í samkomulag ríkisins og 

Landssambands eldri borgara frá 2002. Fela átti Skrifstofu öldrunarmála að 

hrinda því í framkvæmd. Skv. skýrslunni var stefnt að stofnun sérstakrar 

skrifstofu öldrunarmála innan heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins. Með 

því hefur væntanlega verið ætlunin að málefni aldraðra fengju meira vægi en 

ekki varð af stofnun hennar. 

Megintillögur stýrihóps um sérhannað húsnæði: stofnanir 

 Viðbótarstofnanarými í samræmi við fyrri áætlanir heilbrigðis- og  

   tryggingamálaráðuneytis – til að tryggja nægilegt framboð og  

     stytta biðtíma 

 Ný úrræði til að draga úr stofnanavist, s.s. sérhannað húsnæði 

 Málefni aldraðra með geðfötlun, aukið samráð og stofnanarými 

 Endurskoðun stjórnunar öldrunarstofnana. 
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 Stefnt er að áframhaldandi uppbyggingu stofnanaþjónustu í samræmi við 

fyrri áætlanir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis til að tryggja nægilegt 

framboð og stytta biðtíma í 90 daga. Einnig er hnykkt á markmiðum 

heilbrigðisáætlunar frá 2001 um aukningu á búsetu heima, hjá aldurshópnum 80 

ára og eldri, eins og fram kom hér að framan.  

   Áfram er lögð áhersla á fjölgun hjúkrunarrýma, einkum á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem mest er þörfin. Bæði þarf að sjá til þess að biðtími 

fólks eftir hjúkrunarrými verði ásættanlegur, og einnig að sjá til þess að fleiri 

geti átt völ á eins manns herbergjum en nú er. Jafnframt er markmiðið að leita 

nýrra úrræða til að draga úr stofnanavist og er m.a. rætt að stefna þurfi að annars 

konar húsnæðismöguleikum og efla þjónustu í heimahúsum. M.a. eru nefndar 

öryggisíbúðir og í því samhengi eru íbúðir við Eir og samningur milli Eirar, 

Félagsþjónustunnar í Reykjavík og Heilsugæslunnar í Reykjavík tekinn sem 

dæmi.  

Í umfjöllun um geðfötlun er bæði vísað í stefnumið Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunar og stefnt að úrbótum í samræmi við þau og einnig er vísað til 

stefnumótunarskýrslu starfshóps frá 1998 um málefni geðsjúkra. Í samræmi við 

markmið stýrihóps var skipuð nefnd í desember 2005, samráðshópur heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytis, öldrunarsviðs og geðsviðs Landspítala 

háskólasjúkrahúss. Ákveðið var að opna geðhjúkrunardeild fyrir aldraða á nýju 

hjúkrunarheimili sem er í byggingu í Reykjavík, í Sogamýri. Göngudeildar-

þjónusta við aldraða með geðsjúkdóma var opnuð á öldrunarsviði Landspítalans 

haustið 2007. Samkomulag var gert um öldrunarlækningadeild vegna geðsjúk-

dóma, sem staðsett yrði á öldrunarsviði Landspítalans en því hefur ekki verið 

hrint í framkvæmd.  

Fram kemur í Skýrslu stýrihóps að markmiðið með endurskoðun á 

stjórnun öldrunarstofnana er að auðvelda eftirlitshlutverk ráðuneytisins. Ekki 

kemur fram hvort efla eigi eftirlit með fjármálum eða aðbúnaði og þjónustu, eða 

hvoru tveggja. Í fyrstu frumvarpsdrögum sem lögð voru fram við endurskoðun 

laga um málefni aldraðra í ársbyrjun 1999, var ákvæði um að heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra tilnefndi einn í 5 manna stjórn stofnana sem reknar eru af 
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einkaaðilum eða sjálfseignarstofnunum og að starfsmannaráð kysi einn. Ekki 

náðist eining um þetta ákvæði og var það fellt út þegar frumvarpið var lagt fyrir 

að nýju á haustþingi sama ár  (Þingskjal 847, 527. mál, 123. löggjafarþing).   

Þátttaka fulltrúa ráðuneytisins yrði væntanlega til að efla tengsl þess og 

stofnana. Hin hliðin er sú að sjálfseignarstofnanir hafi byggt og lagt fram 

fjármagn af hugsjón, en ekki til að fá ágóða (e. non profit organizations) þó svo 

ríkið greiði reksturinn. En til að efla eftirlit þyrfti fleira að koma til, s.s. að skýra 

í hverju eftirlit skuli felast og móta reglur um hvernig tekið verði á málum ef 

stefnu ráðuneytisins er ekki framfylgt. Ennfremur þyrfti að skýra leiðir fyrir íbúa 

stofnana og aðstandendur þeirra ef þeir vilja hafa áhrif á þjónustu og aðbúnað 

eða telja á rétti sínum brotið.  

Hvorki í umfjöllun Stýrihóps um stofnanir né um framkvæmdasjóð er 

rætt um frumkvæði ráðuneytisins í að meta þörf fyrir byggingar né gera 

framkvæmdaáætlun, eins og áhersla er lögð á í sambandi við þjónustuíbúðirnar, 

en tekið er fram að lög þurfi að skýra ábyrgð á framboði stofnanarýmis. 

Sérstaklega er bent á að eins og staðan er komi ekki ótvírætt fram hver beri 

ábyrgð á eða eigi að hafa frumkvæði að uppbyggingu stofnana fyrir aldraða 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). Helst má því draga þá ályktun 

að þrátt fyrir að vandinn sé ljós hafi ekki náðst eining um hverjir skuli annast 

ábyrgð og framkvæmd eða að víðtækara samráð og undirbúning þurfi eins og 

stefnt er að varðandi sérhannað húsnæði.  

 

Skýrslur félagsmálaráðuneytis um húsnæðismál 

 

Kannaðar voru eftirfarandi skýrslur sem félagsmálaráðuneytið hefur gefið út frá 

árinu 2000. Niðurstöður úttektar á leigumarkaði og þörf fyrir leiguíbúðir eru 

birtar í skýrslunni Nefnd um leigumarkað og leiguhúsnæði, sem út kom árið 

2000. Nefndin var skipuð 1998 á grundvelli laga um húsnæðismál. Tillögur 

nefndarinnar fjalla um breytingar á framlagi og þátttöku hins opinbera í 

húsnæðiskerfinu. Helstu tillögur er varðað geta eldra fólk, eru: 

 Hækkun húsaleigubóta 

 Stofnstyrkir til aðila er eiga og reka sérhæft leiguhúsnæði, þ.m.t.  
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   fyrir aldraða  

 Tímabundnar aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu og víðar þar sem 

     auka þarf leiguhúsnæði: 

     auka lánsmöguleika til þeirra sem eiga og reka leiguhúsnæði 

     stofnframlag til aðila sem byggja eða kaupa sérhæft leiguhúsnæði. 

 

Auk þessa er áhersla á að efla kynningu meðal almennings og leigjenda á 

leigumarkaðsmálum og að auka íbúalýðræði leigjenda. Sem dæmi um sérhæft 

leiguhúsnæði er tekið húsnæði fyrir aldraða, námsmenn, fatlaða og öryrkja 

(Félagsmálaráðuneytið, 2000a). 

Ofangreind nefnd um leigumarkað og húsnæðismál gaf einnig út árið 

2000 Könnun á þörf fyrir leiguhúsnæði, sem byggir á spurningalista er sendur 

var sveitarfélögum og miðast svörin við stöðuna í árslok 1998 og ársbyrjun 

1999. Samkvæmt henni áttu sveitarfélög landsins 687 íbúðir ætlaðar öldruðum, 

þar af var 471 í Reykjavík. Ekki kemur fram hvort íbúðir aldraðra eru að 

einhverju leyti frábrugðnar þeim íbúðum sveitarfélaga sem ætlaðar eru öðrum 

aldurshópum. Í könnuninni var spurt um áætlaða þörf sveitarfélaga fyrir 

leiguíbúðir á næstu 2 árum, þ.e. 1999-2000 og var niðurstaðan sú að 14% af 

heildarþörf íbúða væri fyrir aldraða (Félagsmálaráðuneytið, 2000b).  

Í framhaldi af þessari vinnu var árið 2000 skipuð nefnd um húsnæðismál 

í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og voru niðurstöðurnar í Skýrslu 

nefndar til að fylgja eftir tillögum um félagsleg húsnæðismál sveitarfélaga. Að 

mestu var fjallað um fjármögnun og rekstrarfyrirkomulag og einnig skilgreind 

verkaskipting ríkis og sveitarfélaga í húsnæðimálum, þar sem m.a. kemur fram 

að sveitarfélögin annast eignarhald og rekstur félagslegra leiguíbúða og íbúða 

fyrir aldraða. Verkaskiptingin er dregin orðrétt saman í eftirfarandi: 

 Ríkisvaldið leggur upp þjóðfélagsleg markmið, setur lagaramma  

 fyrir málaflokkinn, leggur fram fjárframlög samkvæmt gildandi  

 lögum og reglum og styður þróun málaflokksins með upplýsingum  

 og þróunarverkefnum. 

 

 Sveitarfélögin bera ábyrgð á að allir íbúar samfélagsins hafi  

 aðgang að íbúðarhúsnæði með því að tryggja framboð af 
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  leiguhúsnæði eftir því sem kostur er og þörf á. Þau eru einnig ábyrg  

 gagnvart almennri skipulagsvinnu er varðar húsnæðismál,  

 undirbúning byggingarframkvæmda, frágangi íbúðahverfa og  

fjármögnun ákveðinna hluta í framkvæmd húsnæðisstefnunnar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2002, bls. 5). 

 

Í framhaldi af því að félags- og tryggingamálaráðuneytið tók við málefn-

um aldraðra, vann ráðgjafahópur álit í ársbyrjun 2008 um stefnumótun í 

málefnum aldraðra og er þar m.a. lögð áhersla á ,,sérhönnuð búsetuúrræði“ og 

þjónustu heim í stað stofnanaþjónustu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2008b). Í árslok 2008 kom út stefnumótandi skjal félags- og trygginga-

málaráðuneytisins, Skipulag hjúkrunarheimila, þar sem fjallað er um aðstæður 

og skipulag á hjúkrunarheimilum og einnig er sérstaklega kveðið á um hlutfall 

þeirra miðað við aldurssamsetningu aldraðra íbúa á landssvæðum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008d).  

 

6.3 Stefnumótun sveitarfélaga 

 

Á vegum sveitarfélaga fer fram vinna ár hvert í stefnumálum er varða aldraða og 

eru hér á eftir skoðuð nokkur atriði í stefnu Akureyrar og Reykjavíkur. 

 Á undanförnum árum hafa biðlistar eftir stofnanarýmum styst á Akureyri. 

Árið 2005 fækkaði umsækjendum úr 97 í 37 og var þetta óvanaleg breyting milli 

ára. Helstu ástæður fyrir því eru taldar: ,,að þarna spili saman aukin áhersla á 

heimaþjónustu, meiri stuðningur og þjónusta við eldri borgara sem búa heima og 

breytt viðhorf í samfélaginu ekki síst eldri borgara sjálfa”. (Akureyrarbær, 

2006). Þarna virðist skila sér að Akureyrarbær er reynslusveitarfélag sem felur í 

sér aukna samvinnu félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Ýmis 

þjónusta er í boði á vegum sveitarfélagsins sem styður við sjálfstæða búsetu, s.s. 

dagþjálfun, akstursþjónusta og heilsueflandi heimsóknir. Unnið hefur verið að 

tillögum og greinargerð varðandi stefnumótun í búsetumálum aldraðra sem þurfa 

verulega þjónustu (Akureyrarbær, 2006). Þróunin á Akureyri endurspeglast 

einnig í tölum um biðtíma á norðurlandi eystra eftir hjúkrunarrými, en hann 
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hefur einnig styst verulega á síðustu árum (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2007).  

 Meðal áhersluatriða varðandi þróunina á dvalar- og hjúkrunarheimilunum 

kemur fram að farin er af stað vinna með það í huga að auka sjálfræði aldraðra. 

Jafnframt er hafin vinna við gæðamál. Til að auka virkni hefur afþreying og 

þjálfun verið í meira mæli færð til fólksins, þ.e. til þeirra sem takmarkað geta 

farið af deild til að sækja slíka þjónustu (Akureyrarbær 2006). 

Í ársskýrslu Akureyrarbæjar er nefnt að daggjöld til rekstrar dvalar- og 

hjúkrunarheimila dugi ekki fyrir útgjöldum, og er fullyrt að þetta séu ,,Helstu 

áhyggjur rekstraraðila öldrunarheimila á Íslandi....” (Akureyrarbær 2006). Þetta 

er einnig niðurstaða Reykjavíkurborgar, sbr. starfsáætlun Velferðarsviðs fyrir 

árið 2007. Skv. henni er stefnt að því að bera saman rekstur hjúkrunarheimila 

Reykjavíkurborgar og sambærilegra hjúkrunarheimila og í framhaldinu að leita 

samstarfs við ríkið vegna hallarekstrar (Reykjavíkurborg, 2006b). 

Reykjavíkurborg hefur lagt niður dvalarrými og er eingöngu með 

hjúkrunarheimili og þjónustuíbúðir. Á nýliðnum árum var hjúkrunarheimilið 

Droplaugarstaðir fært í nútímahorf, þ.e. breytt til samræmis við það sem gerist á 

nýbyggðum heimilum og hefur hver íbúi eigið herbergi og baðherbergi til afnota 

Tekið er jafnframt fram í ársskýrslu Velferðarsviðs borgarinnar að aðstæður 

skuli vera heimilislegar, notuð sé gæðahandbók, og að auk hefðbundinnar 

áherslu á félagslega virkni og þjálfun, sé einnig lögð áhersla á andlegan og 

sálrænan stuðning (Reykjavíkurborg, 2006a). Í starfsáætlun fyrir 2007 er rætt um 

að marka stefnu bæði varðandi þjónustustig og mönnun á hjúkrunarheimilum 

Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2006b). Starfandi er ,,stýrihópur í 

búsetumálum eldri borgara” sem hefur einkum það hlutverk að meta þörf fyrir 

sérhannað húsnæði og vinna að úrbótum. Stefnt er að byggingu 200–300 íbúða 

fyrir aldraða á árunum 2008–2010. Þar af er undirbúningur hafinn að byggingu 

50 þjónustuíbúða við Spöngina í Grafarvogi (Reykjavíkurborg, 2007b). 

Unnið er að margvíslegum verkefnum sem styðja við búsetu í heimahúsi. 

Frá 2004 hefur verið unnið að samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Í 

framhaldi af því er nú stefnt að þriggja ára tilraunaverkefni þar sem stefnt er að 

frekari samþættingu og tekur Reykjavíkurborg við stjórn heimahjúkrunar 



 

  

 
 

 

 

  

71 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2008a). Er þar um að ræða sambærilegar breytingar og 

urðu á rekstri heimaþjónustu og heimahjúkrunar á Akureyri með tilkomu 

reynslusveitarfélagsins. Reglur um akstursþjónustu eldri borgara í Reykjavík 

voru rýmkaðar 2006 og sama ár hófust fyrirbyggjandi heimsóknir til íbúa 80 ára 

og eldri sem ekki voru með heimaþjónustu né heimahjúkrun. Verkefnið fór af 

stað sem tilraunaverkefni og verður því haldið áfram. Í samþættingarvinnu 

heimaþjónustu og heimahjúkrunar er tilraunaverkefni með notkun öryggissíma 

hjá einstaklingum sem þurfa aukinn stuðning vegna heilsubrests. Önnur verkefni 

eru m.a. bætt aðgengi í nokkrum heimahúsum og ,,græn heimaþjónusta” við þá 

sem sem þurfa aðstoð á sumrin við garðvinnu (Reykjavíkurborg, 

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands, Heilsugæslan, Félag eldri borgara, 

Biskupsstofa, 2007; Reykjavíkurborg 2008c). 

 

6.4  Samantekt um opinbera stefnumótun 

 

Undanfari meginstefnumótunarinnar í málefnum aldraðra sem birtist í Skýrslu 

stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 var gerð 

heilbrigðisáætlunar til 2010 og undirbúningur Árs aldraðra 1999 og byggði sú 

vinna á markmiðssetningu Sameinuðu þjóðanna. 

Í þeirri stefnumótunarvinnu sem birtist í Skýrslu stýrihóps um 

stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 var unnin allgóð og ítarleg 

úttekt á málaflokknum með þátttöku margra aðila og sett fram víðtæk markmið 

til úrbóta. Mikilsverðustu þættir skýrslunnar er varða sérhannað húsnæði eru 

helst tillögur um samvinnu heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytisins og um að 

koma málum í farveg, þ.e. að skýra ábyrgðaraðild, framkvæmd og verkaskipt-

ingu. Birtist þetta til að mynda í áherslu á að endurskoða löggjöf er varðar 

sérhannað húsnæði, en á stigi sveitastjórna er þremur aðilum falin ábyrgð í 

uppbyggingu íbúða aldraðra og stofnana: þjónustuhópum aldraðra, húsnæðis- og 

byggingarnefndum og félagsmálanefndum. Einnig birtist þetta í áherslu á að efla 

samþætta stefnumótun, efla hlutverk Íbúðalánasjóðs og að endurskoða reglur um 

Framkvæmdasjóð aldraðra. Eins og sjá má vantar yfirlit og skilgreiningar á 

íbúðum fyrir aldraða. Er það m.a. rakið til þess að framkvæmdaaðilar og 
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sveitarfélög hafi ekki virt nægilega hlutverk heilbrigðis- og tryggingamálaráðu-

neytis við byggingu þjónustuíbúða. Vinna á heildstætt að endurskoðun á löggjöf 

er varðar íbúðir.  

Stefnumótunarhlutverk ráðuneytanna er almennt orðað í skýrslunni, og á 

það sérstaklega við um húsnæðismálin. Stefnumótun um þjónustu á vegum 

sveitarfélaga er komið í hendurnar á þjónustuhópum sveitarfélaga. Þeir eru í 

lykilhlutverki, en fá tiltölulega litlar leiðbeiningar um útfærslu á því. Á þeim 

tíma sem skýrslan var unnin var ekki til heildstæð áætlunargerð um uppbygg-

ingu dvalar- og hjúkrunarheimila. Samstarfsnefnd er falið ráðgefandi hlutverk 

við ríkið og ráðuneytið og úthlutunarhlutverk úr framkvæmdasjóði, en engum er 

falið að meta hvar er mest þörf fyrir slíkar stofnanir. Umfjöllun og markmið 

varðandi íbúðir eru nokkuð ítarleg og áhersla lögð á að draga fram að skoða 

þurfi málaflokkinn betur og auka fjölbreytni í búsetuúrræðum. Ekki verður hins 

vegar séð að þeim markmiðum hafi verið hrint í framkvæmd. Ljóst má vera af 

Skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 að vinnan 

við hana hefur dregið fram í dagsljósið hversu dreifð verkaskipting og ábyrgð 

var á málefnum aldraðra og hversu brýnt var að taka hana til rækilegrar 

endurskoðunar.  

Áfram hefur verið unnið að framþróun á málaflokknum og ber þar hæst 

breytingu á verkaskiptingu ráðuneytanna í málefnum aldraðra. Enn er þó ábyrgð 

á hjúkrunarheimilum skipt og heyrir bæði undir heilbrigðisráðuneytið og þar 

með landlæknisembættið og einnig undir félags- og tryggingamálaráðuneytið. 

Stefnt er að flutningi verkefna í öldrunarþjónustu frá ríki til sveitarfélaga. Unnið 

er að fjölgun hjúkrunarrýma og að því að bæta aðstöðu íbúa þar, einkum með því 

að fjölga einstaklingsherbergjum.  Einnig er unnið að því efla þjónustu í 

heimahúsum með samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrunar í nokkrum 

sveitarfélögum, fjölgun dagvistarrýma og skammtímarýma. Opinber stefnu-

mótun um húsnæðismál aldraðra, önnur en hjúkrunarrými er takmörkuð. Löggjöf 

er óbreytt varðandi íbúðir fyrir aldraða og markmið um uppbyggingu slíks 

húsnæðis er ekki bundin í aðgerðir af hálfu ráðuneyta.. Reykjavíkurborg er með 

sérstaka stefnumótun varðandi uppbyggingu íbúða sem mæta þörfum eldra fólks 

og hefur útbúið skilgreiningar þar um. Víða um land hafa sveitarfélög stuðlað að 
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aukinni þjónustu við þá sem búa í íbúðum ætluðum eldri borgurum og í sumum 

tilvikum komið með einhverjum hætti að byggingu þeirra.  
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7.0   Könnun á íbúðum fyrir eldri borgara 
 

7.1 Inngangur um könnun á íbúðum 

Sérhannað húsnæði fyrir aldraða skiptist skv. lögum um málefni aldraðra í tvo 

meginþætti, þ.e. annars vegar í þjónustuíbúðir og hins vegar í stofnanir, sem 

greinast síðan í dvalarheimili og í hjúkrunarheimili. Yfirliti um stofnanir er 

haldið til haga hjá heilbrigðisráðuneytinu (Heilbrigðisráðuneytið, 2008b).  

 Undir heitið þjónustuíbúðir skv. lögunum getur fallið húsnæði með 

mismunandi aðgengi að þjónustu. Á umliðnum árum hefur fjölbreytni í 

húsnæðismálum aukist. Íbúðum hefur fjölgað sem fyrst og fremst leggja áherslu 

á gott aðgengi og þægindi í formi minni umsýslu íbúans um húsnæði, garð og 

sameign. Einnig hefur verið fjölgað íbúðum þar sem boðið er upp á meiri 

þjónustu en lögin segja til um, með áherslu á að koma til móts við þá sem þurfa 

aðstoð við heimilishald og eigin umsjá og seinka þannig þörf á flutningi á 

hjúkrunarheimili. Ekki er til yfirlit slíks húsnæðis, eins og fram kom í kafla 4.1, 

en eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var að kanna hvað er til af húsnæði 

fyrir eldri borgara. 

 Kannað var framboð af íbúðum fyrir eldri borgara og hvaða aðstaða og 

þjónusta fylgir. Spurningalisti var sendur í tölvupósti til félagsmanna í 

Samtökum félagsmálastjóra, voru þeir 34 talsins. Spurt var um húsnæði fyrir 

aldraða á vegum sveitarfélagsins, annað en stofnanir, og um húsnæði á vegum 

annarra aðila. Svör bárust frá 19 sveitarfélögum. Þar sem húsnæði fyrir aldraða 

var til staðar var óskað eftir frekari upplýsingum til að fá gleggri mynd af þeirri 

aðstöðu og þjónustu sem var aðgengileg íbúum.  

 Til að fá yfirlit yfir húsnæði fyrir eldri borgara í fleiri sveitarfélögum 

voru athugaðar niðurstöður könnunar sem gerð var árið 2007 á vegum 

Rannsóknarstöðvar Þjóðmála við Félagsvísindadeild HÍ um húsnæði 

sveitarfélaga. Í þeirri könnun bárust svör frá 46 sveitarfélögum af 56. Haft var 
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samband við þau sveitarfélög sem ekki bárust svör um frá félagsmálastjórum, en 

höfðu húsnæði fyrir aldraða skv. könnun Rannsóknarstöðvar Þjóðmála. Haft var 

samband við Samtök aldraðra, Félag eldri borgara í Reykjavík, Félagsbústaði hf, 

Búmenn hsf, Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjavík og Sjálfsbjörg og 

fengnar sambærilegar upplýsingar. Gerð var leit á netinu með leitarorðunum 

,,íbúðir aldraðra”, ,,íbúðir eldri borgara“ og ,,þjónustuíbúðir” og haft samband 

við sveitarfélög og fleiri aðila í framhaldi af því til að fá sem gleggst yfirlit.  

 

7.2 Sérhannað húsnæði: mismunandi búsetuform 

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum könnunar á íbúðum fyrir 

eldri borgara og eru íbúðirnar flokkaðar í þrennt eftir aðstöðu og þjónustu: I. 

Íbúðir eldri borgara; II. Virkniíbúðir eldri borgara; III. Þjónustu- og 

öryggisíbúðir eldri borgara. Í Viðauka er jafnframt heildaryfirlit íbúðanna (Sjá 

Viðauka, Könnun á íbúðum fyrir aldraða). Auk þessa er lausleg samantekt um 

dvalar- og hjúkrunarheimili, flokkun IV. og önnur húsnæðisúrræði, flokkun V.  

 Í könnuninni á íbúðum fyrir eldra fólk kom fram töluverð fjölbreytni. 

Húsnæðið sjálft, sameiginleg aðstaða og aðgengi að tómstundastarfi og 

þjónustuúrræðum reyndist afar mismunandi. Íbúðirnar eru allt frá því að henta 

fólki sem er við góða heilsu og enn á vinnumarkaði, í að nýtast þeim sem þurfa 

daglega aðstoð við heimilishald og fleira. Þar sem starfsemin er umfangsmest er 

veitt veruleg þjónusta. Stuðlað er að félagslegri virkni og heilbrigði og stefnt að 

því að minnka þörf fyrir flutning á hjúkrunarheimili. Í flestum tilvikum miðast 

hönnun húss að einhverju leyti við þarfir fólks með skerta hreyfifærni. Í örfáum 

tilvikum eru uppfyllt viðmið um hönnun fyrir alla (e. universal design). Víðast 

hvar gildir að vikið er frá aldursákvæðum ef hliðsjón af aðstæðum mælir með 

því, í sumum tilvikum með sérstökum undanþágureglum.  

 Leigu- og eignarform á húsnæðinu og rekstrarfyrirkomulag er með 

ýmsum hætti. Íbúar ýmist leigja, kaupa rétt til búsetu, kaupa hlut í íbúð eða 

kaupa íbúðir að fullu. Hlutfall búseturéttar og eignarhlutar af heildarverði og 

reglur um endursöluverð eru mismunandi. Auk þessa bætast við húsgjöld vegna 
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sameignar og stundum einnig vegna viðhalds. Í sumum tilvikum þar sem um 

eignaríbúðir er að ræða voru stofnuð sérstök byggingarfélög sem önnuðust 

framkvæmdir, ákváðu aldursviðmið og mótuðu stefnu varðandi tengda þjónustu, 

en tengdust ekki rekstri eftir byggingu. Algengt er að sveitarfélög eigi stakar 

íbúðir í íbúðakjörnum á vegum annarra aðila og er úthlutun þeirra háð mati á 

aðstæðum. 

 Í félagsmiðstöðvum fyrir eldri borgara er algengt að í boði sé 

hádegismatur og síðdegiskaffi, aðstaða til handavinnu  og handverks, 

líkamsrækt, fótsnyrting, hársnyrting og ýmis tómstundanámskeið. Í mörgum 

tilvikum er einnig í boði morgunverður, vikuleg bankaþjónusta, ferðir í 

matvöruverslun og vikuleg ráðgjöf hjúkrunarfræðings. Greiða þarf fyrir flest af 

þessari þjónustu óháð því hvort hún er sérstaklega rekin í tengslum við íbúðir 

fyrir eldra fólk eða eða ekki. 

 Niðurstaðan úr könnuninni á íbúðum fyrir eldra fólk er að flokka 

húsnæðið í þrennt. Byggir sú greining á aðstöðu og þjónustu sem er til staðar og 

að hvaða leyti hún kemur íbúanum að gagni. Ekki reyndist unnt að nota 

öryggishnappakerfi sem viðmið nema í flokki þjónustu- og öryggisíbúða. Annars 

staðar er afar mismunandi útfærsla á öryggiskerfi og þeirri þjónustu sem fylgir 

og í sumum tilvikum gegnir þjónustusími sama hlutverki. Víða hefur þjónusta 

verið aukin og aðstaða bætt á undanförnum árum og heldur sú þróun áfram og 

má einkum nefna áherslu á að auka vaktþjónustu sem starfsfólk félags- og 

heilbrigðisþjónustu sinnir og að fjölga máltíðum sem íbúar geta keypt sér. Við 

flokkunina er ekki tekið tillit til leigu- eða eignarforms né kostnaðar við 

húsnæðið og þjónustuna. Samkvæmt könnuninni eru 1582 almennar íbúðir 

ætlaðar eldri borgurum, en að öðru leyti án þjónustu eða með takmarkaða 

aðstöðu, hér nefndar I. Íbúðir eldri borgara. Íbúðir með aðgengi að hádegismat, 

félagsstarfi og í mörgum tilvikum fjölbreyttri þjónustu reyndust 2178 talsins, hér 

nefndar II. Virkniíbúðir.  Í þriðja lagi eru íbúðir með aðgengi að fjölbreyttri 

þjónustu, fullu fæði og aðstoð allan sólarhringinn, hér nefndar: III. Þjónustu- og 

öryggisíbúðir. Eru þær 1126 talsins. 

 Listi yfir íbúðirnar er birtur í Viðauka og eru íbúðirnar flokkaðar 

samkvæmt þeim skilgreiningum sem hér fara á eftir. Viðbúið er að listinn sé 
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ekki tæmandi. Eingöngu eru tilgreindar þær íbúðir sem þegar eru byggðar eða 

verða tilbúnar til afhendingar fyrir árslok 2008, en ekki þær sem eru í byggingu 

eða á áætlun. Sama gildir um þjónustu, eingöngu er flokkað eftir þeirri þjónustu 

sem þegar er til staðar. Aðstaða og þjónusta í húsunum er fjölbreytileg eins og 

áður segir, og því ljóst að skilgreiningarnar falla misvel að hverju húsi fyrir sig. 

Upplýsingar sem gefnar eru um aðstöðu og þjónustu og reynast ekki réttar, eru á 

ábyrgð höfundar.  

 

Sérhannað húsnæði, flokkun: 

  

I. Íbúðir eldri borgara 

1. Réttur til búsetu: 

a. Aðgangur er háður aldri. 

b. Aðgangur að íbúðum í eigu sveitarfélags er háður mati á þörf 

út frá eignastöðu og félagslegum aðstæðum. 

2. Húsnæði: 

a. Við hönnun er tekið nokkurt mið af þörfum fólks með skerta 

hreyfifærni. Ekki þarf að uppfylla viðmið um hönnun fyrir 

alla.  

3. Þjónusta (á ekki alltaf við): 

a. Umsjón með viðhaldi húsnæðis og sameignar, og þrifum á 

sameign hefur húsvörður, hússtjórn eða eigendafélag. 

b. Sameiginleg aðstaða til afnota fyrir íbúa. 

 

Íbúðir eldri borgara er að finna víða um land. Dæmi um sameiginlega 

aðstöðu er salur sem íbúar geta fengið afnot af og einföld tómstundatæki.  

 

II. Virkniíbúðir eldri borgara 

1. Réttur til búsetu: 

a. Aðgangur er háður aldri. 

b. Aðgangur að íbúðum í eigu sveitarfélags er háður mati á þörf 

út frá eignastöðu og félagslegum aðstæðum. 
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2. Húsnæði: 

a. Við hönnun er tekið nokkurt mið af þörfum fólks með skerta 

hreyfifærni. Ekki þarf að uppfylla viðmið um hönnun fyrir alla. 

3. Þjónusta: 

 a.  Umsjón með viðhaldi húsnæðis og sameignar, og þrifum á                

  sameign hefur húsvörður, hússtjórn eða eigendafélag. 

b. Í húsinu eða við húsið er völ á hádegismat og félagsstarfi. 

c. Á ekki alltaf við: Völ er á: fjölbreyttu tómstundastarfi, 

kaffiteríu eða mötuneyti og líkamsrækt. Starfsfólk 

heimaþjónustu er á vakt í húsinu á dagvinnutíma.  

d. Á ekki alltaf við: Öryggisvakt á dagvinnutíma. 

 

Slíkar íbúðir er að finna víða um land og gjarnan eru þær reistar í 

námunda við félagsmiðstöð eða aðra starfsemi á vegum sveitarfélags eða dvalar- 

eða hjúkrunarheimilis. Íbúar þeirra fá alla jafna ekki þjónustu fram yfir aðra íbúa 

sveitarfélags en njóta nálægðarinnar við starfsemina. 

 

III. Þjónustu- og öryggisíbúðir eldri borgara 

1. Réttur til búsetu: 

a.  Aðgangur er háður aldri. 

b.  Aðgangur að íbúðum í eigu sveitarfélags er háður mati á þörf, 

útfrá eignastöðu, félagslegum aðstæðum og heilsufari. 

2.    Húsnæði: 

a. Við hönnun er tekið nokkurt mið af þörfum fólks með skerta 

hreyfifærni.  

b.  Á ekki alltaf við: Uppfyllt eru viðmið um hönnun fyrir alla. 

3.    Þjónusta: 

a. Umsjón með viðhaldi húsnæðis og sameignar, og þrifum á 

sameign hefur eigendafélag eða rekstraraðilar. 

b.  Völ er á fullu fæði. 

c. Völ er á fjölbreyttu félagsstarfi, kaffiteríu eða mötuneyti og 

líkamsrækt. Innangengt er úr íbúð í starfsemina. Starfsfólk 
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heimaþjónustu eða heilbrigðisþjónustu er á vakt allan 

sólarhringinn.  

d. Völ á öryggisvakt sem veitt er allan sólarhringinn og sinnt af 

starfsfólki heimaþjónustu eða heilbrigðisþjónustu. 

 

Búseta í íbúðunum veitir aðgang að meiri þjónustu en almennt býðst 

þeim sem búa í heimahúsum. Íbúar geta stefnt að búsetu þar fram að þörf fyrir 

hjúkrunarrými.  

 

 

IV. Dvalar- og hjúkrunarheimili  

Heimilin falla undir stofnanir og eru reknin fyrir framlag frá ríkinu, þ.e. daggjöld 

skv. RAI-mati, og framlag frá íbúa skv. lífeyrissjóðstekjum.  Nokkur lítil heimili 

nota heitið sambýli um sína starfsemi. Dvalar- og hjúkrunarheimili eru rekin í 

flestum byggðarlögum landsins og eru þau samanlagt 3344 talsins (sjá Viðauka, 

Stofnanir með vistrými). Á hjúkrunarheimilum er veitt meiri þjónusta en á 

dvalarheimilisstigi og er hið síðarnefnda á undanhaldi eftir því sem þjónusta 

heim eykst. Einnig falla hér undir hjúkrunarrými sem rekin eru á nokkrum 

sjúkrahúsum, þ.e. heilbrigðisstofnunum. Rekstur þeirra er að nokkru leyti 

frábrugðinn og er um hann sérákvæði í lögum um heilbrigðisþjónustu.  

Á hjúkrunarheimili er innifalin í daggjaldi veruleg þjónusta fyrir hvern 

íbúa, alfarið er séð um heimilishald svo sem máltíðir, þrif á húsnæði og þvott á 

fatnaði og veitt er hjúkrunar- og læknisþjónusta og endurhæfing. Í daggjaldi er 

einnig innfalinn kostnaður og útvegun lyfja og hjálpartækja, annarra en 

hjólastóla. Auk þessa er alla jafna aðgengi að ýmissri annarri þjónustu svo sem 

tómstundastarfi. Dvalarheimilisstofnanir, ýmist nefndar dvalarrými eða 

vistdeildir, hafa fram til þessa verið reknar á svipaðan hátt og hjúkrunarheimili,  

þó með minna aðgengi að hjúkrunar- og læknisþjónustu og endurhæfingu, en að 

öðru leyti með sömu þjónustu innifalinni og sömu greiðsluþátttöku íbúa, en 

lægra daggjaldi frá ríki.  

Viðmið vantar um hvernig hjúkrunarheimili ætti að líta út, hvaða 

starfsemi á að fara þar fram og hvaða þjónusta á að vera áskilin eða í boði eftir 
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þörfum. Þau eru mjög mismunandi að gerð, allt frá búsetu fyrir einn í herbergi 

að því að deila herbergi með nokkrum öðrum. Mikið vantar á að eins manns 

herbergi eða einstaklingsíbúðir séu nægilega margar á hjúkrunarheimilum fyrir 

aldraða, þrátt fyrir stefnumörkun í fyrstu lögunum um málefni aldraðra 1982 um 

að helmingur íbúa hafi þá aðstöðu. Salernisaðstaða og baðherbergi er ýmist 

staðsett í eigin rými til einkaafnota, eða fjær og deilt með nokkrum íbúum. Mjög 

mismunandi er hvernig húsakynni eru að öðru leyti, svo sem setustofur, 

tómstundaherbergi, aðstaða fyrir ættingja og vinnuaðstaða starfsfólks. Einnig er 

þjónusta breytileg milli staða, svo sem hvernig tekið er á móti íbúa og 

aðstandendum við flutning á heimilið. Aðgengi að fagfólki er breytilegt og víða 

þyrfti að auka hlutfall hjúkrunarfræðinga. Alla jafna er þjónusta sjúkraþjálfara 

og presta í boði, en mismunandi hvort boðið er upp á þjónustu iðjuþjálfa, 

félagsráðgjafa og sálfræðinga.  

 

V. Önnur húsnæðisúrræði  

Nokkur dæmi eru um húsnæði þar sem aldraðir búa og fá aðstoð við 

heimilishald ofl. Hér má nefna stoðbýlið Foldabæ í Reykjavík. Þjónusta er 

sambærileg við þá sem hægt er að veita í þjónustu- og öryggisíbúðum og á 

dvalarheimilum og er eftirlit og aðstoð veitt allan sólarhringinn. Íbúar greiða 

fyrir leigu og þjónustu sem þeir fá, en heimilið er ekki rekið á daggjöldum.  

Húsnæði, ætlað fólki á öllum aldri sem býr við skerta færni af ýmsum 

ástæðum, finnst bæði á vegum bæði opinberra aðila og samtaka. Hér er m.a. átt 

við íbúðir og sambýli á vegum sveitarfélaga, Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra, 

Öryrkjabandalags Íslands, Sjálfsbjargar, SEM samtakanna og Sólheima í 

Grímsnesi. Alla jafna flyst fólk í slíkt húsnæði fyrr á ævinni, þ.e. áður en 67 ára 

aldri er náð og heldur húsnæðinu þó komið sé á efri ár. Þjónusta er veitt óháð 

aldri og sums staðar er veitt hjúkrunarumönnun þannig að ekki þarf að koma til 

flutnings á hefðbundið hjúkrunarheimili þó íbúi sé orðinn aldraður og þurfi 

sólarhringsaðstoð. 
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8.0 Niðurstöður 
 

8.1 Inngangur 
 

Hér hefur verið leitast við að skýra þróun búsetumála aldraðra hér á landi með 

því að kanna hugmyndafræði að baki löggjöf og stefnumótun og hvað einkennir 

markmiðssetninguna eins og hún birtist í löggjöfinni og opinberum gögnum um 

stefnumótun. Haft hefur verið það leiðarljós að skoða hvernig afraksturinn nýtist 

hinum aldraða og styður við sjálfstæði hans og virkni. Jafnframt var kannað 

hvað er til af húsnæði sem ætlað öldruðum til sjálfstæðrar búsetu og 

meðfylgjandi þjónustu. 

 

8.2 Húsnæðisstefna og heildarsýn 
 

Margir þættir hafa áhrif á farsæla öldrun. Húsnæði og umhverfi eru hlutar af 

heildarmynd við mat á aðstæðum fólks. Skoða þarf því þannig tengsl heilsu, 

andlegrar og líkamlegrar, og húsnæðis og umhverfis. Stefna á alþjóðavettvangi 

endurspeglar það sjónarmið að það skipti máli að vera sinn eigin herra, að hafa 

stjórn á umhverfi sínu, að halda sjálfræði sínu og að meiri líkur séu á að viðhalda 

þessu á eigin heimili en á stofnun. Að búa í öruggu húsnæði og í öruggu hverfi 

skiptir máli. Mikilvægt er að eldri borgarar hafi þann möguleika að búa áfram í 

kunnuglegu umhverfi og geti notið þess að fara um hverfi sitt.  

Húsnæðisstefnu þarf að tengja markvissri stefnu í málefnum aldraðra. 

Hún tengist áherslu á sjálfstæði einstaklingsins, áherslu á þjónustu heima og 

heiman, efnahag, jafnrétti, umhverfi og samgöngur. Til að draga úr stofnana-

þjónustu þarf fólk að hafa ráð á húsnæði og aðgengi að þjónustu sem gerir því 

kleift að búa á mannsæmandi hátt í sínu umhverfi. Fleira bætir stöðu aldraðra en 

betri heilsa, svo sem betra húsnæði, aukin menntun og aukin fræðsla. Áhersla á 

menntun fagstétta er einnig mikilvæg til að sinna þessum þáttum, svo sem við að 

greina aðstæður hinna öldruðu, veita þjónustu og þróa áfram húsnæðisúrræði. 
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Ljóst er að yfirvöld hérlendis eru sér meðvituð um mikilvægi 

heildarsýnar í málefnum aldraðra. Má einkum greina það í Heilbrigðisáætlun til 

ársins 2010, og Skýrslu stýrihóps í málefnum aldraðra til ársins 2015. Töluverð 

áhersla hefur á síðustu árum verið lögð á endurskoðun á skipulagi málefna er 

varða aldraða og á samráð margra aðila í þeirri vinnu. Yfirvöld hafa í samráði 

við fagfólk látið vinna töluvert af könnunum og athugunum er veita nánari 

yfirsýn og nýtast við frekari stefnumörkun.  

Staða aldraðra er góð hérlendis í samanburði við aðrar þjóðir. Heilsufar 

er almennt gott og fólk er langlíft. Húsnæði er alla jafna gott og langflestir búa í 

eigin húsnæði. Hérlendis þarf því ekki að glíma við sömu grunnvandamál og 

annars staðar þar sem þjóðfélagsaðstæður eldra fólks eru lakari. Engu að síður er 

þarft að marka stefnu og finna leiðir til úrbóta. 

 

8.3 Stefnumótun og löggjöf  

 

Leiðarstef í löggjöf og markmiðssetningu hins opinbera er að veita þjónustu við 

aldraða byggða á þörfum manneskjunnar eins og hún er á hverjum tíma. Rík 

áhersla er á að þjónustan sé veitt á þann veg að einstaklingurinn haldi virðingu 

sinni og sjálfsákvörðunarrétti. Þetta má sjá í fyrstu löggjöfinni um málefni 

aldraðra frá 1982 og í annarri löggjöf og opinberum gögnum um stefnumótun 

sem fram hafa komið síðan.  

Lengst af birtist stefna yfirvalda einkum í lagasetningu og þingskjölum 

og umræðu þar að lútandi. Stefnumörkunin í dag er einkum afrakstur vinnu sem 

hófst fyrir um 10 árum við gerð heilbrigðisáætlunar til ársins 2010 sem út kom 

2001 og við undirbúning Árs aldraðra 1999.  Þá fór fram víðtæk skoðun á 

málefnum er varða aldraða. Gagnrýnin endurskoðun fór fram næstu árin á eftir 

og kom út árið 2003 í Skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til 

ársins 2015. Þar voru sett fram markmið um umbætur sem unnið er að. Reynt 

hefur á skipulagsbreytingar í reynslusveitarfélögum og er árangur talinn góður. 

Afrakstur þessarar vinnu er veigamikil breyting á ábyrgð og 

verkaskiptingu ráðuneyta í byrjun árs 2008. Áfram er unnið að breytingu á 
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skipulagi og stefnt að flutningi málefna aldraðra til sveitarfélaga á næstu árum. 

Löggjöf um málefni aldraðra hefur samhliða verið í töluverðri endurskoðun og 

líkur á að sérlög um málefni aldraðra verði felld niður við flutning málaflokkins. 

Ekki er rætt um þann möguleika í opinberri umræðu að sameina ráðuneyti 

félags- og heilbrigðismála.  

Stefna í húsnæðismálum er samofin almennri stefnu í málefnum aldraðra 

um búsetu heima sem lengst og margbreytilega þjónustu til að styðja við það. 

Sem ávöxtur bættra lífskjara og framfara í heilbrigðismálum fjölgar þeim sem ná 

háum aldri. Stefnumótun í uppbyggingu sérhannaðs húsnæðis fyrir aldraða er því 

ætlað að taka mið af lífsgæðum sem fylgja þvi að geta sem lengst haldið eigið 

heimili. Með stefnumörkuninni er einnig ætlunin að mæta þeim kostnaðarauka 

sem hlýst annars af notkun dýrra þjónustuúrlausna þegar völ er á hagkvæmari 

leiðum.  

Í stefnumótun varðandi dvalar- og hjúkrunarrými er lögð áhersla á að 

draga úr því þjónustustigi sem dvalarrými er og mæta þörfum frekar með 

þjónustu heim og með öðrum búsetuúrræðum. Stefnt er að því að fjölga 

hjúkrunarrýmum í þeim tilgangi að stytta biðtíma umækjenda og mæta þeim 

breytingum sem gera þarf á mörgum heimilum. Þær breytingar felast einkum í 

að stækka einkarými hvers íbúa og fjölga eins manns herbergjum. 

Þegar kemur að framkvæmd stefnumótunarinnar kemur í ljós að þrátt 

fyrir að áhersla á búsetu heima en stofnanaþjónustu að því slepptu, hafi verið í 

markmiðsgrein laga um málefni aldraðra frá fyrstu lagasetningunni 1982, hefur 

töluvert hefur verið lagt upp úr stofnunum, dýrasta þjónustustiginu, en minni 

áhersla lögð á þjónustu við fólk í heimahúsum. Þessi er a.m.k. niðurstaðan ef 

borið er saman við þróunina á Norðurlöndum. Ísland er með mörg stofnanarými 

miðað við höfðatölu, þrátt fyrir það er vöntun á hjúkrunarrýmum, einkum og sér 

í lagi á höfuðborgarsvæðinu. Þróun í sérhönnuðu húsnæði hefur verið nokkuð 

stofnanamiðuð, sem sjá má af því að sums staðar eru hjúkrunarrými staðsett á 

sjúkrahúsum og þjónusta til búsetu heima er sums staðar óburðug. 

Kostnaðarhlutdeild til félagslegrar heimaþjónustu er minni á Íslandi en á öðrum 

Norðurlöndum, hátt hlutfall aldraðra fær aðstoð, en takmarkaða.  
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Markmið um uppbyggingu hjúkrunarheimila eru skýr að því leyti að 

teknar hafa verið ákvarðanir um að fjölga hjúkrunarheimilum og sett 

tímamarkmið. Hins vegar hefur vantað áætlanir byggðar á þörf fyrir dvalar- eða 

hjúkrunarrými í sveitarfélögum eða landshlutum og hlutverk og ábyrgð 

mismunandi aðila í málaflokknum hefur verið dreifð og óljós. Yfirvöld eru 

meðvituð um þetta og breytingar á löggjöf allra síðustu árin miða að því taka á 

vandanum en ábyrgð á uppbyggingu og þjónustu hjúkrunarheimila er þó aðskilin 

milli ráðuneyta.  

Ábyrgð á uppbyggingu íbúða fyrir aldraða skv. lögum hefur einnig verið 

óljós, og á það við um verkaskiptingu milli mismunandi ráðuneyta og milli 

mismunandi nefnda á sveitastjórnarstigi. Enn á eftir að marka hlutverki 

þjónustuhópa farveg í kjölfar þess að gerð vistunarmats var komið á færri 

hendur. Markmiðssetning í opinberum gögnum um stefnumótun er almenn og 

ekki greint nánar hvernig á að koma úrbótum í framkvæmd líkt og gert er með 

fjölgun hjúkrunarrýma. Að því leyti er stefnumótun til að styðja við sjálfstæða 

búsetu eldri borgara ekki nægilega markviss.  

Löggjöf um þjónustuíbúðir hefur verið breytileg, og ekki til þess fallin að 

ýta undir þróun búsetuúrræða. Byggjendur slíkra íbúða hafa takmarkaðar leið-

beiningar um hvaða þörfum húsnæðisúrræðinu er ætlað að mæta, og hvaða 

kröfur eru gerðar. Ekki er til yfirlit um byggingu þjónustuíbúða skv. lögum um 

málefni aldraðra, einkum vegna þess að ekki hefur verið sótt um framkvæmda-

leyfi. Á undanförnum árum hafa nokkrir aðilar byggt íbúðir fyrir aldraða, í sum-

um tilvikum með mikilli þjónustu, svo sem öryggisíbúðir, og mótað eigin skil-

greiningar um þær. Ekki er hægt að sækja um eftirá að íbúðir fáist samþykktar 

sem þjónustuíbúðir, þrátt fyrir að þjónusta hafi víða verið aukin smám saman. 

Segja má að aldraðir hafi markað sína eigin stefnu með kaupum á 

almennum íbúðum fyrir aldraða, sé litið til fjölda þeirra íbúða sem hafa verið 

byggðar og seldar. Að einhverju leyti ber þessi stefna vitni um að horft er 

framhjá mikilvægi tengslanna við sitt gamla umhverfi, svo sem húsnæði, 

nágranna og hverfi og einnig því að vinna sem fylgir umsjá húsnæðis og garðs 

getur verið gefandi iðja. Að öðru leyti má líta svo á að hún vitni um andsvar 

eldri borgara við stofnanaþjónustu með því að búa tímanlega í haginn og seinka 



 

  

 
 

 

 

  

85 

þannig flutningi á hjúkrunarheimili. Bygging fjölbýla fyrir aldraða á seinni 

árum, bæði á vegum sveitarfélaga og í einkaeign, sýnir því aukna áherslu á 

sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt hins aldraða.  

Umfjöllun í lögum og reglugerðum um þjónustu sem á að fylgja 

mismunandi gerðum sérhannaðs húsnæðis er stuttorð og almenns eðlis. 

Skilmálablöðum varðandi dvalar- og hjúkrunarheimili er ætlað að bæta úr því en 

reynsla af þeim er enn takmörkuð. Skilgreiningar á íbúðum aldraðra, 

þjónustuíbúðum og dvalarrýmum skýra ekki nægjanlega mun milli þjónustu-

stiga. Tæpast er að dugi til aðgreiningar á dvalarrými og hjúkrunarrými, að í 

dvalarrýmum eigi aðstaða til þjónustu að vera til staðar en að á hjúkrunarheimili 

eigi að vera þjónusta. Hægt er að reka dvalarrými án fastrar viðveru hjúkrunar-

fræðings, en óvíst hvort það var ætlunin með lögunum. Eins er því farið með 

umræðu um öryggiskerfi, gerð er krafa um að það sé til staðar, án þess að kveða 

á um hvaða þjónusta skuli fylgja og hvaða þörfum skuli mætt. Afar mismunandi 

fyrirkomulag er á því í hinum ýmsu húsnæðisgerðum, öðrum en stofnunum.  

Ákvæði um eftirlit með sérhönnuðu húsnæði og þjónustu eru almenns 

eðlis. Skýra þarf í hverju eftirlit skuli felast og skýra leiðir fyrir íbúa og 

aðstandendur til að hafa áhrif á þjónustu og til kvörtunar. Eldra fólk og 

aðstandendur þeirra sem vilja kynna sér mismunandi búsetuúrræði og 

meðfylgjandi þjónustu hafa því takmarkaðar upplýsingar um rétt sinn. Sama á 

við um upplýsingagjöf um kvörtunarleiðir og útlistun á eftirlitshlutverki með 

stofnunum og þjónustu.  

Í lögum og stefnumótun er komið inn á þarfir fólks með 

heilabilunarsjúkdóma og kveðið á um sérhæfða búsetueiningu á 

hjúkrunarheimilum. Nú er í fyrsta skipti stefnt að sérhæfðri búsetueiningu fyrir 

aldraða með geðsjúkdóma á hjúkrunarheimili sem er í byggingu.  Yngra fólk en 

67 ára hefur haft aðgang að dvalar- og hjúkrunarheimilum aldraðra gegnum 

tíðina og var það lögfest árið 2007. Hins vegar var sú heimild eingöngu sett inn 

varðandi hjúkrunarheimili en ekki dvalarrými. Hugsanlegt er að verklagið sé þó 

að meta aðstæður í hverju tilviki fyrir sig og að yngra fólk en 67 ára geti átt 

aðgang að þeim, líkt og reyndin er með aðgang að  íbúðum aldraðra og þjónustu- 

og öryggisíbúðum þar sem aldursviðmið gildir.  
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Takmarkað er fjallað um umhverfisþætti í umfjöllun um húsnæði fyrir 

aldraða. Í umræðu um húsnæðismál í nágrannalöndum okkar er gjarnan fjallað 

samhliða um umhverfismál, eins og skipulag hverfa og aðstöðu til útiveru, sem 

veiti eldra fólki öryggi til að sækja sér sjálft þjónustu og dvelja úti við í öruggu 

umhverfi.  

Ekki verður séð að upplýsingagjöf hafi aukist, né að aðgengi að 

upplýsingagjöf hafi batnað enn sem komið er eins og stefnt var að í 

meginstefnumótuninni, sem útgefin var 2003. Markmið voru þar sett til 12 ára 

fram í tímann, til ársins 2015, og ekki ástæða til að ætla annað en að áfram verði 

unnið að þeim. Einkum er tilgangurinn að kynna valkosti í úrræðum og þjónustu 

fyrir eldra fólk. Útfærsla sem sjá má dæmi um erlendis, þar sem hægt er að leita 

til ráðgjafar- eða þjónustumiðstöðva og fá ráðgjöf byggða á heildarsýn og 

þverfaglegri greiningu, er ekki nefnd í þeim gögnum sem skoðuð voru.  

 

8.4 Samantekt á niðurstöðum 
 

Töluvert hefur verið byggt af sérhönnuðu húsnæði fyrir eldra fólk. Á það bæði 

við um hjúkrunarheimili og íbúðir. Uppbygging dvalar- og hjúkrunarheimila er í 

samræmi við almenna markmiðssetningu laga um málefni aldraðra en skort 

hefur á frekari áætlanagerð um hvar uppbyggingar er þörf og hvaða þörfum þeim 

er ætlað að mæta. Misræmi er í aðstöðu íbúa og einkarými.  

Uppbygging sérstakra íbúða fyrir eldra fólk hefur verið töluverð en 

lagaákvæði ekki nýst sem skyldi og eru ástæður þess ekki fullskýrðar. Að hluta 

til má skýra það með óljósu hlutverki og ábyrgð mismunandi aðila á bæði 

sveitarstjórnarstigi og milli ráðuneyta. Einnig má skýra það með því að benda á 

að lagaákvæði um þjónustuíbúðir hafa tekið breytingum gegnum tíðina, þó þau 

hafi einfaldast að nokkru við endurskoðun 1999. Einnig hefur verið óljóst hver 

ætti að vera þáttur Framkvæmdasjóðs og Íbúðalánasjóðs, en bætt var úr því 

2004. Nánari leiðbeiningar vantar um hönnun þjónustuíbúða, þá þjónustu sem 

þar á að vera og hvaða þörfum þeim er ætlað að mæta.  

Unnið er samkvæmt metnaðarfullri stefnumótun frá 2003, þar sem stefnt 

er að fjölbreyttum húsnæðis- og stofnanaúrræðum og að auka þjónustu heim. 
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Einnig er lögð áhersla á samþætta stefnumótun og verkaskipting ríkis og 

sveitarfélaga er í endurskoðun. Takmarkað er fjallað um umhverfisþætti sem 

skipta máli fyrir búsetu fólks heima. Markmiðum til að auka upplýsingagjöf til 

aldraðra hefur ekki verið framfylgt. 

 

8.5 Umræða og lokaorð 

   

Ýmislegt má gera til að bæta stöðu hins aldraða í búsetu- og vistunarmálum. 

Meðal leiða til að auðvelda búsetu heima er að huga að skipulagi bæjarhverfa og 

umhverfis sem auki öryggistilfinningu og hvetji til útivistar. Einnig má benda á 

að töluvert margir eldri borgarar hafa búið um sig í fjölbýlum með góðu aðgengi 

og góðri aðstöðu. Með því að koma til móts við íbúana á næstu árum og auka 

við þjónustuna, í átt að þeirri sem veitt er í þjónustu- og öryggisíbúðum, gætu 

þeir seinkað flutningi á hjúkrunarheimili.  

Meðal úrbóta sem þörf væri á fyrir íbúa á hjúkrunarheimilum er að stefna 

að heimilislegri einingum. Aðgreina þarf rekstur hjúkrunarrýma á sjúkrahúsum 

frá rekstri sjúkrahúsa og samræma þannig ákvæði um hjúkrunarheimili, óháð 

staðsetningu. Slík breyting myndi einnig undirstrika að um heimili fólks væri að 

ræða. Horfa mætti til þeirrar þróunar sem hefur orðið í málefnum fatlaðra, þar 

sem áhersla er lögð á litlar búsetueiningar fyrir þá sem þurfa 

sólarhringsumönnun og þar sem einnig er veitt hjúkrunaraðhlynning. Þetta er 

hugmyndafræði sem gæti allt eins nýst víða um land og gert fólki kleift að búa í 

sinni heimabyggð, við heimilislegar aðstæður.  

Skoða þarf nánar hvernig stutt er við fólk sem þarf að gera endurbætur á 

húsnæði, eða skipta um húsnæði, til að geta með góðu móti búið sjálfstætt. 

Kanna þarf hvort hægt er að koma betur til móts við þann hóp, s.s. með styrkjum 

eða lánum vegna breytinga. Skoða þarf einnig nánar hvernig hægt er að styðja 

aldraða til að búa á leigumarkaði. T.d. með því að veita aðstoð við að finna 

leiguhúsnæði, efla leigumarkaðinn með því að ýta undir að félagasamtök eða 

einkaaðilar leigi út íbúðir, eða fjölga íbúðum í eigu sveitarfélaga. 
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Stefnt er að 90 daga meðalbiðtíma eftir hjúkrunarrými. Eitt mikilvægasta 

réttindamál eldra fólks á næstu árum gæti því orðið að fá nægilega endurhæfingu 

í kjölfar heilsufarsáfalla. Ótímabær flutningur á hjúkrunarheimili er síður til þess 

fallinn að halda sjálfsvirðingu sinni og mikilvægt að þjónusta á heimili sé 

fullreynd áður en til þess kemur. Tryggja þarf líka aðgang að endurhæfingu á 

hjúkrunarheimilum. 

Bæta þarf upplýsingagjöf til eldra fólks um valkosti í búsetumálum og þá 

aðstöðu og þjónustu sem fylgir. Það getur reynst flókið fyrir eldra fólk og 

aðstandendur að setja sig inn í mismunandi úrræði og þjónustu og 

umsóknarferlið sem fylgir hverju sinni. Umsóknarferli um hjúkrunarheimili, 

dvalarheimili og þjónustuíbúðir sveitarfélaga er enn sem komið er aðskilið. 

Mikilvægt er að sá sem ætlar að sækja um aðstoð og umönnun geti snúið sér á 

einn stað til að fá faglegt mat og leiðbeiningar. 

Áhugaverður kostur til að bæta upplýsingagjöf og samhæfa þjónustu eins 

og best hentar á hverju stigi er að koma á fót upplýsinga- og greiningarmiðstöð. 

Þangað gæti eldra fólk og aðstandendur þeirrra annars vegar leitað eftir 

upplýsingum um þjónustu og hins vegar eftir mati á aðstæðum og þjónustuþörf 

og fengið ráðgjöf. Aðgengilegar upplýsingar, vönduð greining og samhæfð 

þjónusta ætti bæði að koma eldra fólki að gagni og vera hagkvæmari fyrir 

samfélagið. Nokkur reynsla er komin á slíka starfsemi í nágrannalöndum þar 

sem unnið er að þeim markmiðum að bæta aðgengi að upplýsingum, að byggja á 

mati þverfaglegs teymis þar sem þjónustustjóri er tengiliður milli hins aldraða og 

teymisins, og að nýta betur þjónustuúrræði.  

Frekari rannsókna er þörf á stefnumótun og löggjöf sem varðar málefni 

aldraða hér á landi og bera þær saman við þróunina í nágrannalöndunum.  

Einnig er þörf frekari rannsókna til að fá heildarmynd af fjármögnun 

mismunandi búsetugerða og meðfylgjandi þjónustu og kostnaðarhlutdeild 

þeirra aðila sem þar koma að, þ.e. íbúa, rekstraraðila, ríkis og sveitarfélaga. 

Mikilvægt er að fá betri yfirsýn yfir þessa þætti til að nýta við stefnumótun í 

málefnum aldraðra og leita leiða sem sameina að standa vörð um sjálfstæði og 

sjálfsákvörðunarrétt hins aldraða og eru hagkvæmar bæði fyrir hann og 

samfélagið.  
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