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I 

Útdráttur  

Viðhorf umönnunaraðila aldraðra til þeirra aðstæðna og þjónustu sem í boði er getur 

reynst mikilvægt þar sem þeir sinna þeirri aðstoð sem hinn aldraði fær áður en til 

formlegrar þjónustu kemur. Hægt væri að nýta skoðanir þeirra til að byggja upp 

heildræna öldrunarþjónustu þar sem einnig væri tekið tillit til aðstandenda aldraðra.  

Rannsókn þessi var gerð með eigindlegri aðferð. Tekin voru viðtöl við fimm konur á 

aldrinum 28-55 ára sem voru aðalumönnunaraðilar foreldra sinna. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að óformleg umönnun fullorðinna barna er aðstoð við almennar 

athafnir daglegs lífs (IADL) og í sumum tilfellum einnig aðstoð við persónulegar athafnir 

daglegs lífs (PADL). Foreldrar allra viðmælenda fengu einhverskonar þjónustu frá 

opinberum aðilum. Viðhorf umönnunaraðila var misjafnt en rannsóknin leiddi í ljós að 

upplýsingagjöf til aðstandenda er ábótavant, félagslegt net í kringum hinn aldraða 

skiptir miklu máli þegar kemur að óformlegri umönnun ásamt því að formleg þjónusta 

léttir undir með aðstandendum.  
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Abstract  

The approach of those who care for the elderly to the conditions and service available 

can be crucial as they tend to the elderly before officials take over their care. Their 

opinions can be utilized to create a comprehensive geriatric service where the needs of 

the relatives of the elderly would also be taken in to consideration. 

This study was done by using a qualitative method. Five women between the ages of 28 

to 55, that were the main carers of their parents, were interviewed. The main results 

from these interviews was that the informal care of adult children provide support with 

the instrumental activities of daily living (IADL) and in some cases provide support with 

the personal activities of daily life (PADL). The parents of all the women interviewed 

received some kind of formal care. The dispositions of the interviewees varied but 

showed that the transfer of information from officials to relatives is lacking. The social 

net supporting the elderly is extremely important during the time informal care takes 

precedence over formal care. 
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Formáli 

Verkefni þetta er hluti af MA prófi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og var vægi þess 30 ECTS. Leiðbeinandi minn var 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, dósent í félagsráðgjöf og vil ég færa henni bestu þakkir fyrir 

góða samvinnu, stuðning, gagnlegar ábendingar og faglega leiðsögn á tímabilinu.  

Þátttakendum rannsóknarinnar færi ég þakkir en án þeirra hefði rannsókn þessi ekki 

orðið að veruleika. Vil ég þakka Sigríði Hagalínsdóttur frænku minni og íslenskukennara 

fyrir yfirlestur og Erlu Guðrúnu Sigurðardóttur félagsráðgjafa fyrir góðar ábendingar. 

Einnig vil ég þakka Elfu Hrund Hannesdóttur enskunema við Háskóla Íslands fyrir 

þýðingar. Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum Halli Inga Péturssyni, syni okkar 

Helga Stefáni Hallssyni, fjölskyldu minni og vinum fyrir sýnda þolinmæði og stuðning við 

skrif þessarar rannsóknar. 
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1 Inngangur 

Merking þess að vera aldraður hefur breyst í þjóðfélagi nútímans. Hér áður fyrr bjuggu 

nokkrar kynslóðir saman undir einu þaki og aldraðir tóku þátt í verkefnum fjölskyldunnar 

eftir því sem heilsa þeirra leyfði. Í þjóðfélagi nútímans búa hins vegar í mesta lagi tvær 

kynslóðir saman undir einu þaki. Eldri kynslóðin sem hætt er að vinna býr því oftast ein í 

sínu eigin húsnæði. Eftir því sem aldurinn færist yfir eru meiri líkur á því að fólk þurfi á 

þjónustu að halda. Sú þjónusta sem í boði er fyrir aldraða á vegum sveitarfélaga er 

fjölbreytt og má þar nefna heimahjúkrun, heimaþjónustu, heimsendan mat og 

öryggishnapp. Hin óformlega þjónusta sem ættingjar hinna öldruðu sinna er einnig 

mikilvæg. Sú þjónusta er oftast veitt af börnum, tengdabörnum eða maka hins aldraða.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf aðstandenda, sem eru 

umönnunaraðilar aldraðra, til aðstæðna og þjónustu við aldraða. Kannað var hvernig 

aðstandendur takast á við það verkefni að sinna öldruðum foreldrum sínum og hvernig 

aðstoð þeir eru að veita. Einnig var kannað hvernig þeim gekk að samræma 

umönnunina sínu daglega lífi og hvort systkini þeirra tóku þátt í umönnun með þeim. 

Höfundur vildi einnig skoða hvort hinn aldraði fengi formlega umönnun eins og 

heimahjúkrun, heimilishjálp, heimsendan mat og neyðarhnapp og hvaða áhrif það hafði 

á umönnun aðstandandans. Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við fullorðin börn 

aldraðra sem heimsóttu eða aðstoðuðu foreldra sína að minnsta kosti fjórum sinnum í 

viku. Rannsókn þessi var gerð með eigindlegri aðferð. Tekin voru viðtöl við fimm konur á 

aldrinum 28-55 ára sem voru aðalumönnunaraðilar foreldra sinna. 

Rannsókn þessi var unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Í hverju fólst umönnun foreldris? 

2. Fengu foreldrar umönnunaraðila þjónustu frá hinu opinbera? 

3. Hvert er viðhorf umönnunaraðila til opinberrar þjónustu aldraðra? 

Rannsóknir á óformlegri umönnun aðstandenda aldraðra eru af skornum skammti hér á 

landi. Hún hefur talsvert verið rannsökuð erlendis og þar á meðal á hinum 
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Norðurlöndunum. Verkefni þetta hefur því ákveðið nýsköpunargildi með það að 

leiðarljósi að viðurkenna hlutverk aðstandenda í þjónustu við aldraða ásamt þvi að 

skoða hvaða viðhorf umönnunaraðilar hafa til opinberrar þjónustu aldraðra. Óformleg 

umönnun getur verið stór hluti umönnunar hins aldraða (Sigurðardóttir, 2011) og því 

getur reynst mikilvægt að kanna viðhorf umönnunaraðilanna. 

Höfundur hefur mikinn áhuga á málefnum aldraðra og fjallaði BA verkefni höfundar um 

vistunarmat og málefni aldraðra. Höfundur hefur unnið á hjúkrunarheimili meðfram 

námi sínu og þar kviknaði áhugi á málefnum aldraðra. Síðar meir var áhuginn af 

persónulegum ástæðum. Skyndilega var höfundur kominn í aðstöðu aðstandanda, þurfti 

að sinna veikum einstaklingi og sækja um þá þjónustu sem í boði var. Höfundur vill með 

ritgerð þessari varpa ljósi á viðhorf aðstandenda sem annast aldraða til þjónustunnar 

sem í boði er og þannig hafa áhrif á þá þjónustu svo hægt verði að veita öldruðum 

þjónustu eftir þeirra þörfum, ásamt því að kanna hvernig betur megi halda utan um og 

styðja aðstandendur aldraðra. Hlutverk aðstandenda er mikilvægt en ekki má gleyma að 

álag á þá vegna aðstoðarinnar getur reynst mikið. Margir þeirra eru í fullri vinnu og eiga 

sína eigin fjölskyldu sem þeir þurfa að sinna meðfram umönnunarhlutverki sínu.  

Höfundur vonast til að hægt verði að nýta rannsókn þessa til frekari rannsókna á 

málefninu svo að hægt verði að mæta viðhorfum umönnunaraðila aldraðra í 

stefnumótun á þjónustu við aldraða. Einnig að hægt verði að nýta rannsóknina á 

vettvangi félagsráðgjafar auk annara fagstétta er koma að málefnum aldraðra.  

Í ritgerðinni verður fjallað á fræðilegan hátt um þá þekkingingu sem til er á þessu sviði 

bæði hérlendis og erlendis.  

Í öðrum kafla verður fjallað um aldraða og formlega og óformlega umönnun. Þriðji kafli 

mun fjalla um félagsráðgjöf og hvernig þeir vinna með öldruðum og aðstandendum 

þeirra. Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem unnið er eftir, 

hvernig þátttakendur voru valdir í rannsóknina og hversu áreiðanleg og réttmæt hún 

var. Einnig verður komið að siðferðilegum þáttum, styrkleikum og veikleikum 

rannsóknarinnar. Fimmti kaflinn fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Þar verða 

þemu viðtalanna kynnt og helstu niðurstöður. Að lokum eru umræður og lokaorð og 

mun höfundur tengja helstu niðurstöður við fræðin. Horft verður á niðurstöðurnar út frá 

þeim rannsóknarspurningum sem unnið var með. Einnig mun höfundur leita eftir 
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atriðum sem hugsanlega koma á óvart í niðurstöðum. Síðan koma lokaorð þar sem 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru teknar saman.  

Heimildir sem notast var við voru þau lög sem sett hafa verið um málefni aldraðra, lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaganna, ásamt innlendum og erlendum fræðigreinum um 

málefni aldraðra. 



  

4 

2 Umönnun og þjónusta við aldraðra   

Flestir aldraðir þurfa litla aðstoð. Með hækkandi aldri aukast hins vegar líkurnar á að þeir 

þurfi aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs. Öldruðum getur reynst erfitt að þiggja aðstoð, 

bæði formlega og óformlega en hafa verður í huga mikilvægi þess að virða 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Sem dæmi má nefna að fái aldraður boð um að nýta 

heimaþjónustu eða heimahjúkrun fái hann að ákveða hvort þeirri þjónustu er tekið. Fái hinn 

aldraði að ákveða hvernig hann nýtir þau úrræði sem í boði eru til að búa sem lengst í eigin 

húsnæði eykur það á sjálfstæði hans. Hins vegar þarf einnig að tryggja að hinn aldraði fái 

upplýsingar um réttindi sín og úrræði sem í boði eru fyrir hann (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Árið 2001 settu stjórnvöld þau viðmið að árið 2010 ættu yfir 75% einstaklinga 80 ára og 

eldri að geta búið í heimahúsum með viðeigandi þjónustu. Það takmark náðist mun fyrr 

eða árið 2003 og var því sett nýtt markmið að yfir 80% einstaklinga 80 ára og eldri ættu 

að geta búið í heimahúsi með viðeigandi þjónustu árið 2010 (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2007). 

2.1 Formleg þjónusta við aldraða 

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 á að gera hinum aldraða kleift að 

búa eins lengi í eigin húsnæði og kostur er. Hins vegar verði að veita hinum aldraða þá 

heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þörf er á og á því þjónustustigi sem eðlilegt þykir 

miðað við þörf og ástand hins aldraða. Sem dæmi um þá þjónustu er til að mynda 

heimahjúkrun og heimaþjónusta. Einnig eiga sveitarfélögin að sjá um að félagsþjónusta 

fyrir aldraða sé til staðar í sveitarfélaginu eins og þörf er á. Þar er meðal annars átt við 

félagsráðgjöf, heimaþjónustu og heimsendingu matar. Félags- og tómstundarstarf á 

vegum sveitarfélaga á einnig að vera til staðar, lögð er áhersla á að fræðsla og námskeið 

um réttindi aldraðra séu innan þess (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Fjallað er um heimaþjónustu í 13. gr. laga um málefni aldraðra en þar segir að þjónustan 

skuli vera einstaklingsbundin og á hún að byggjast á hjálp til sjálfshjálpar. Þar er henni 

skipt í heilbrigðis- og félagslegan hluta. Félagslega hlutann eiga sveitarfélögin að sjá um 
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en heilbrigðishlutinn fellur undir lög um heilbrigðisþjónustu. Heimaþjónusta er veitt 

samkvæmt 25. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Félagsleg heimaþjónusta er 

nánar skilgreind i 27. gr. sömu laga en þar er meðal annars fjallað um aðstoð við 

heimilishald, félagslegan stuðning og persónulega umhirðu (Lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999; Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Heimahjúkrun er eingöngu veitt þeim sem eru með langvinna og alvarlega sjúkdóma og 

sér heilsugæslan um að veita hana. Hægt er þó að fá skammtímaheimahjúkrun eftir 

sjúkrahúslegu. Þar sem heimahjúkrun er ókeypis þjónusta en heimaþjónusta kostar 

notandann þá getur reynst erfitt að bera saman tölur um notkun úrræðanna. 

Heimahjúkrun er oft valin sem úrræði sökum þess að hún er ókeypis úrræði. Markmið 

heimahjúkrunar og heimaþjónustu er að aðstoða hinn aldraða við búsetu í eigin 

húsnæði ásamt því að viðhalda sjálfstæði hans. Með því að efla alhliða heimaþjónustu 

og hafa meira val í úrræðum væri hægt að koma til móts við aldraða einstaklinga sem 

vilja búa áfram í eigin húsnæði þrátt fyrir heilsubrest (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003; Hlíf Guðmundsdóttir, 2008).  

Árið 2004 fór Félagsþjónustan í Reykjavík af stað með tilraunaverkefni til tveggja ára um 

samþættingu heimahjúkrunar og heimaþjónustu. Með þessu verkefni vildi Félagsþjónustan 

auka þá þjónustu sem í boði var. Félagsþjónustan hafði byggt upp öfluga og mikla þjónustu við 

þá sem þurftu aðstoð í heimahúsi og vildi bæta um betur með verkefninu. Tilgangurinn var að 

minnka stofnanavistun einstaklinga og að heimaþjónusta yrði samþætt og heildstæð. Með því 

að sameina heimahjúkrun og heimaþjónustu varð þjónustan mun betri, viðmót einfaldara og 

yfirsýn yfir þarfir einstaklinga mun betri (Félagsþjónustan, e.d.; Velferðarsvið Reykjavíkur, 

e.d.). Samkvæmt ársskýrslu Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar tók Velferðarsvið við 

heimahjúkrun í byrjun árs 2009. Gerði Velferðarsvið þjónustusamning til þriggja ára við 

Heilbrigðisráðuneytið. Heimaþjónusta Reykjavíkur sinnir því heimahjúkrun allan sólarhringinn 

í Reykjavík og á Seltjarnarnesi til ársins 2012 (Reykjavíkurborg Velferðarsvið, e.d.). 

Hjúkrunarrými eru skilgreind í 14. gr. laga um málefni aldraðra. Segir þar að 

hjúkrunarrými eigi að vera sérhannað fyrir hinn aldraða sem ekki getur lengur búið í 

heimahúsi með opinbera þjónustu. Einnig segir að hjúkrunarrými eigi að vera heimilisleg 

og að flestir íbúar eigi að vera með sérherbergi. Félags- og tryggingamálaráðuneytið 

(2008) setti fram skýrslu um skipulag hjúkrunarrýma. Þar var kveðið á um að 
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hjúkrunarheimili ættu ekki að vera stórar stofnanir með sjúkrarúmum. Þar ættu að vera 

einbýli fyrir alla einstaklinga, einnig ætti að gera ráð fyrir sambýlisfólki eða hjónum ef 

bæði þurfa að vistast á hjúkrunarrými. Hverju herbergi ætti að vera hægt að skipta niður 

í svefnkrók og setustofu. 

Rannsóknir sýna fram á að formleg umönnun kemur ekki í staðinn fyrir óformlega heldur 

nýtist hún sem aukaaðstoð fyrir umönnunaraðila. Oftast nær byrjar umönnun aldraðra 

sem óformleg umönnun ættingja eða vina. Síðar fær hann formlega aðstoð eftir því sem 

þörf hans fyrir aðstoð eykst. Rannsókn Daatland og Herlofson (2004) sýndi fram á að 

notkun formlegrar þjónustu var meiri í Noregi en á Spáni og óformleg umönnun var 

einungis eilítið minni í Noregi en á Spáni. Daatland og Herlofson vildu þó meina að þrátt 

fyrir meiri notkun formlegar umönnunar í Noregi að þá væri hún ekki notuð í staðinn 

fyrir óformlega umönnun. Sundström, Malmberg og Johansson (2006) sýndu fram á 

með rannsókn sinni að umönnun aldraðra var ekki einungis óformleg eða formleg. Vildu 

þeir meina að oftast byrjar hún sem óformleg umönnun en eftir því sem hinn aldraði 

þarfnast meiri aðstoðar kemur formleg þjónusta inn í. Hin óformlega umönnun heldur 

þó áfram þrátt fyrir að hinn aldraði væri einnig kominn með formlega umönnun. Nýleg 

könnun Sigurðardóttur (2011) sýndi einnig fram á þetta. Að hinn aldraði fái óformlega 

umönnun fyrst og síðar eftir því sem hinn aldraði þarfnast meiri aðstoðar kemur inn 

formleg aðstoð. Með formlegri þjónustu er hægt að styðja við þá sem sinna óformlegri 

umönnun (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007). 

Lög og reglugerðir um formlega þjónustu til aldraðra eru misjöfn milli landa. Rannsóknir 

hafa til dæmis sýnt að í Svíþjóð eiga aldraðir ekki kost á formlegri þjónustu séu þeir í 

sambúð eða eigi þeir börn sem geta aðstoðað þá. Til að aldraður einstaklingur í Svíþjóð 

eigi kost á formlegri þjónustu þarf hann að vera mjög veikburða og búa einn. Búi hann 

hins vegar með maka sínum þarf makinn einnig að vera veikburða svo þeir geti nýtt 

formlega þjónustu (Kröger, 2005). 

2.1.1 Heilsueflandi heimsóknir  

Heilsueflandi heimsóknir eru hluti af þeirri þjónustu sem í boði er fyrir aldraða. Hins 

vegar er þessi þjónusta ekki í boði um allt land. Með heilsueflandi heimsóknum er hægt 

að ná til hóps aldraðra sem hugsanlega leitar sjaldnast eða aldrei til félagsþjónustunnar. 

Hins vegar er hlutverk heilsueflandi heimsókna ekki endilega athugun á heilsu 
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viðkomandi heldur einnig að gera honum kleift að búa lengur í eigin húsnæði með því að 

kynna fyrir honum hin ýmsu úrræði sem í boði eru (Vass, Avlund, Hendriksen, Philipson 

og Riis, 2007). 

Heilsueflandi heimsóknir (e. preventive home visits) til aldraðra hafa verið stundaðar frá 

árinu 1950 í Danmörku. Þær hófust þegar danska læknafélagið fór að skoða hvort þær 

hefðu fyrirbyggjandi áhrif á heilsu og sjálfstæði aldraðra. Árið 1996 voru heilsueflandi 

heimsóknir til aldraðra sett í dönsk lög. Ekki voru settir ákveðnir verkferlar með heldur 

áttu sveitarfélögin að vinna úr því sjálf hvernig þau vildu að þessar heimsóknir færu 

fram. Nokkur skilyrði voru þó sett. Þar á meðal að aldraðir yrðu að vera orðnir 75 ára. 

Sveitarfélögin áttu einnig að meta fjölda heimsókna eftir þörfum hvers og eins en hver 

og einn átti að minnsta kosti að fá tvær heimsóknir á ári. Gerð var langtímarannsókn á 

heilsueflandi heimsóknum í Danmörku. Niðurstöður hennar sýndu fram á að 

heilsueflandi heimsóknir komu ekki í staðinn fyrir umönnun og úrræði sveitarfélaga en 

gátu frestað þörf hins aldraða á notkun þjónustu á vegum hins opinbera (Vass, Avlund, 

Hendriksen, Philipson og Riis, 2007). 

Árið 2000 var tilraunaverkefni sett af stað á Akureyri í eitt ár sem fól í sér heimsóknir til 

aldraðra á starfssvæði heilsugæslu Akureyrar. Verkefnið bar heitið Heilsueflandi 

heimsóknir og fól það í sér að aldraðir, sem voru orðnir 75 ára og eldri og ekki nutu 

heimahjúkrunar eða heimaþjónustu áttu rétt á tveimur heimsóknum á ári frá 

heilbrigðisstarfsmanni. Markmið þessara heimsókna var að stuðla að öryggiskennd og 

sjálfstrausti aldraðra, viðhalda heilbrigði þeirra og sjálfstæði sem lengst ásamt því að 

veita upplýsingar og ráðgjöf um þá þjónustu sem í boði var fyrir þá. Verkefnið gekk það 

vel að því var haldið áfram og er enn við lýði (Akureyrarbær, 2001). 

Guðrún Linda Guðmundsdóttir, Rakel Anna Másdóttir og Unnur María Þorvarðardóttir 

(2009) gerðu BA verkefni sitt um upplifun aldraðra af Heilsueflandi heimsóknum 

Akureyrarbæjar. Þar sem þær tóku einungis viðtöl við nokkra notendur þjónustunnar þá 

var ekki hægt að yfirfæra niðurstöður þeirra yfir á allt þýðið. Hins vegar var hægt að 

skoða niðurstöður þeirra með tilliti til þess hvort hægt væri að bæta þjónustuna á 

einhvern hátt. Niðurstöður þeirra bentu til þess að ánægja, öryggi og vellíðan væri 

lýsandi hjá flestum viðmælendum þeirra og hægt væri að draga þá ályktun að 

heimsóknirnar ykju lífsgæði aldraðra. Hins vegar töluðu flestir viðmælendur þeirra um 
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að þeir myndu ekki hvort rætt hefði verið um upplýsingar og fræðslu til þeirra í 

heimsóknunum. Þar af leiðandi drógu höfundar þá ályktun að formfesta heimsóknanna 

þyrfti að vera meiri til að tilætlaður árangur næðist.  

Skýrsla nefndar um uppbyggingu heildrænnar öldrunarþjónustu á Suðurlandi tók fyrir 

nokkur starfssvæði þjónustuhópa. Í umræðum um öldrunarþjónustu á starfssvæði 

þjónustuhóps Laugaráss kom fram að ekki væru skipulagðar heilsueflandi heimsóknir á 

svæðinu. Kröfur voru frá heimamönnum um að bæta mætti upplýsingagjöf til aldraðra 

og aðstandenda á svæðinu (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2006c). 

2.2 Fjölskyldan og umönnun 

Þegar hugtakið fjölskylda kemur upp er misjafnt hvað einstaklingar sjá fyrir sér. Sumir 

sjá fyrir sér foreldra með barn eða börn, einstæða foreldra, barnlaus hjón og svona 

mætti lengi telja. Hver og einn myndar sína skoðun út frá eigin fjölskyldugerð og er með 

ákveðna hugmynd um hverjir tilheyra henni. Margt hefur breyst í áranna rás með nánari 

skilgreiningu á hugtakinu fjölskylda (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Samkvæmt samantekt 

fjölskylduráðs um málefni fjölskyldunnar er skilgreining fjölskyldunnar eftirfarandi:  

Hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem einstaklingarnir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. 

Meðlimirnir eru oftast tvær fullorðnar manneskjur eða einstaklingur ásamt 

barni eða börnum. Þau eru skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri og 

gagnkvæmri hollustu. (Velferðarráðuneytið, 2001. Inngangur). 

Bent er á í skýrslu Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðuneytisins (2003) að fjölskyldan er 

talin vera hornsteinn samfélagsins. Þar voru stjórnvöld hvött til að styðja við 

fjölskylduna, virða réttindi hennar, getu og skyldur. Einnig voru þau hvött til að tryggja 

félagslegt öryggi fjölskyldunnar og efla samstöðu milli kynslóða. Frumvarp um Opinbera 

fjölskyldustefnu var lagt fram á 121. löggjafarþingi Alþingis veturinn 1996-1997. Tók það 

til um að móta opinbera fjölskyldustefnu ásamt því að finna aðgerðir sem styrktu 

fjölskylduna. Samkvæmt 6. lið kafla II þá er tekið fram að heilbrigðisþjónustan eigi að 

taka mið af þörfum fjölskyldunnar. Þá eigi hún að tryggja að fjölskyldan fái þann 

stuðning sem þarf til að annast aldraða og sjúka. Einnig átti að tryggja öldruðum 

einstaklingum að taka þátt í samfélaginu eins lengi og hægt er (Þingskjal 1230, 1997).  



  

9 

Óformleg aðstoð aldraðra felur í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs (IADL). Aðstoð við 

athafnir daglegs lífs fela meðal annars í sér að þvo þvott, þrífa og versla inn. Aðstoð við 

persónulegar athafnir daglegs lífs (PADL) svo sem persónleg þrif, aðstoð við mötun og 

aðstoð við að klæða sig getur einnig verið í höndum ættingja (Sigurðardóttir, 2011). 

Oftast er IADL aðstoð fyrsta form óformlegrar umönnunar aldraðra, PADL aðstoðin 

kemur síðar og oft er formleg aðstoð einnig til staðar þegar að því kemur. Með því er 

hægt að segja að formleg aðstoð fyrir aldraða kemur inn eftir því sem aðstoð við 

athafnir daglegs lífs (ADL) eykst (Sigurðardóttir, 2011).  

Óformleg umönnun er oftast í höndum ættingja, vina eða nágranna. Átt er við með því 

að einhver í félagsneti hins aldraða sinnir óformlegu umönnuninni (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2007). Samkvæmt Keating, Otfinowski, Wenger, Fast og Derksen (2003) 

var það fjölskyldan sem í flestum tilfellum sinnti hinni óformlegu umönnun aldraðra. Var 

það talið vegna þess að fjölskyldan átti sameiginlega sögu. Skyldmenni áttu einnig 

auðveldara með að vera umönnunaraðilar þar sem þekktu til gilda og vilja hins aldraða. 

Að auki er samband hins aldraða við fjölskyldu sína varanlegt.  

Misjafnt er hver sér um umönnun aldraðra. Hins vegar er oft hægt að finna einhvern í 

félagsneti hins aldraða sem er tilbúinn að aðstoða við óformlega umönnun, algengast er 

að það séu fjölskyldumeðlimir. Ef umönnunin skiptist á nokkra aðila þá kemur að þeim 

tímapunkti í umönnunni þar sem einn aðili verður aðalumönnunaraðilinn og hinir verða 

hliðarumönnunaraðilar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að yfirleitt var það maki hins 

aldraða sem tók við aðalumönnunarhlutverkinu. Ef ekki var maki til staðar þá taka börn 

hins aldraða við. Oftast nær eru það dætur hins aldraða. Hlutverkin skiptast þannig að 

aðalumönnunaraðilinn sinnir hinum aldraða mest og oftast en hliðarumönnunaraðilinn 

sinnir hinum aldraða takmarkaðar eða minna. Komi upp þær aðstæður að 

aðalumönnunaraðilinn geti ekki sinnt hinum aldraða þá er það hliðarumönnunaraðilinn 

sem tekur við umönnuninni á meðan. Þriðja hlutverkið sem gæti kallast 

varaumönnunaraðili gæti komið inn síðar ef hinir geta ekki sinnt sínu hlutverki eða ef 

umönnunin er orðin erfiðari (Doty, Jackson og Crown, 1998; Sigurðardóttir, 2011). 

Ýmsar breytingar sem eiga sér stað í þjóðfélaginu í dag hafa áhrif á getu fólks til að sinna 

öldruðum ættingjum sínum. Sem dæmi má nefna aukna skilnaðartíðni, aukna þátttöku 

kvenna í atvinnulífinu og fækkun barna. Með þessu hefur umönnun og stuðningur við 
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aldraða breyst. Til að aldraðir geti búið áfram eins lengi í heimahúsi og unnt er verður að 

taka tillit til þessara breytinga (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

2.3 Staða þekkingar á óformlegri umönnun 

Ágætar upplýsingar liggja fyrir um þá þjónustu sem opinberir aðilar veita öldruðum hér 

á landi. Hins vegar er þekking á óformlegri aðstoð hér á landi ekki mikil, þar vantar bæði 

upplýsingar um hversu mikil óformlega aðstoðin er og eins hverjir það eru sem hana 

veita. Rannsóknir hafa leitt í ljós að óformlegur stuðningur aldraðra hefur aukist á 

landsvísu með aukinni líkamlegri- og/eða andlegri skerðingu aldraðra, formlegi stuð-

ningurinn jókst hins vegar einungis á höfuðborgarsvæðinu (Hlíf Guðmundsdóttir, 2008). 

Sumir aðstandendur telja það siðferðilega skyldu sína að sinna nákomnum ættingjum. 

„Samlokukynslóðin“ svokallaða eru þeir fullorðnir sem bæði hugsa um aldraða foreldra 

eða tengdaforeldra sína og börn sín sem enn búa heima við. Fullorðnar miðaldra konur 

eru líklegastar til að vera í umönnunarhlutverkinu. Hins vegar fer það eftir aðstæðum 

hjá hverjum og einum hversu mikil sú umönnun er. Stundum tekur fjölskylda 

umönnunaraðilans þátt í umönnuninni en hún getur einnig gert kröfu á 

umönnunaraðilann þannig að tími hans og þrek til umönnunar foreldris verður minni. 

Því yngri sem börn umönnunaraðilans eru því meiri tíma taka þau en því eldri sem þau 

eru geta þau aðstoðað umönnunaraðilann á ýmsan hátt meðal annars með 

heimilisverkum (Grundy og Henretta, 2006; Henz, 2004). Það þykir sjálfsagt mál að vera 

til staðar fyrir ættingja og vini. Hins vegar getur álagið verið mikið sé um mikla aðstoð að 

ræða. Upp getur komið togstreita þegar aðstandandi finnur að samræming vinnu, 

fjölskyldulífs og umönnunar aldraðra gengur illa (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007). 

2.4 Óformlegir umönnunaraðilar 

Rannsóknir er snúa að þeim sem sinna óformlegri aðstoð hér á landi eru ekki margar. Erlendis 

hafa margar rannsóknir verið gerðar á óformlegri aðstoð. Í þeim rannsóknum hefur meðal 

annars verið kannað hverjir það eru sem sinna óformlegri aðstoð og hvort kynjabreyta hafi 

þar áhrif á. Einnig hefur verið kannað hvernig umönnunaraðilanum gekk að samræma líf sitt 

við óformlegu aðstoð sína og hvort stress og álag var mikið á umönnunaraðilann.  

Samkvæmt rannsókn Wolff og Kasper (2006) kom fram að meirihluti þeirra er veittu 

óformlega aðstoð voru makar og fullorðin börn aldraðra. Einnig kom fram að meirihluti 
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þeirra voru konur. Meira en 95% þeirra sem veittu óformlega umönnun bjuggu í um 

hálftíma fjarlægð frá hinum aldraða. Flestir þeirra eða um 83% þeirra sögðust aðstoða 

við innkaup og samgöngur og rúmlega 77% sögðust einnig aðstoða við þrif á heimilum.  

Ursula Henz (2006) gerði rannsókn á hvernig þeim konum sem veittu óformlega aðstoð gekk 

að samræma vinnu sína, fjölskyldulíf og aðstoð við hinn aldraða. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós að atvinnuþátttaka kvenna sem veittu óformlega aðstoð hafði ekki 

mikil áhrif á aðstoð þeirra. Einnig sýndu niðurstöðurnar að þó svo að hinn aldraði væri óhæfur 

um að sjá um sig sjálfur og konurnar þyrftu að eyða meiri tíma í aðstoð hefði vinnan engin 

áhrif á þann tíma. Ekki var mikið um að aðstandendur hættu í vinnu til að sinna óformlegri 

aðstoð samkvæmt rannsókninni. Makar voru oft í hlutverki umönnunaraðila og því telur Henz 

að stór hluti þeirra þátttakenda sem hættu að vinna hafi verið makar sem komnir voru á 

eftirlaun. Rannsókn Sigurðardóttur (2011) sýndi einnig fram á að í þeim tilfellum sem maki var 

til staðar sinnti hann óformlegri umönnun maka síns.  

Mui (1995) sýndi fram á með rannsókn sinni að munur væri milli kynja hvernig þau 

takast á við umönnunarhlutverk sitt. Dætur aldraðra upplifðu meira álag en synir 

aldraðra og komst Mui að því að þar hefði kynið sem breyta engin áhrif heldur sýndi það 

frekar fram á að munur var á milli samfélags- og persónueinkenna karla og kvenna. 

Einnig gat verið að álag á konur væri meira þar sem þær biðu oft lengur með að biðja 

um hjálp en karlar. Ennfremur var sýnt fram á að meira stress og álag var á dætur 

aldraðra sem höfðu ekki átt í góðu sambandi við foreldra sína og voru í vinnu. 

Rannsókn Sigurðardóttur (2011) studdi niðurstöður fyrri erlendra rannsókna á hverjir 

það væru sem veittu óformlega aðstoð og að formleg aðstoð er nýtt þegar þarfir hins 

aldraða fyrir þjónustu aukast. Með rannsókn sinni vildi hún kanna hvernig öldruðum á 

Íslandi vegnar að búa í eigin húsnæði og hvort þörfum þeirra var mætt. 94% þátttakenda 

sagðist eiga börn og 85% þeirra sögðust hitta þau einu sinni í viku eða oftar. 59% 

þáttakenda var í sambúð og um 48% voru gift. Stór hluti þátttakenda sagðist vera við 

góða heilsu eða 64%. Tæplega helmingur þátttakenda í rannsókninni eða 42% hafði ekki 

þörf fyrir neina aðstoð, 48% sögðust einungist í þörf fyrir IADL og meira en helmingur 

þátttakenda eða 53% sagðist ekki nýta sér neina umönnunaraðstoð. Þar kemur einnig 

fram að að um 27% þátttakenda hafi eingöngu þegið óformlega umönnun frá 
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ættingjum, vinum og nágrönnum og að 16% þáttakenda hafi þegið bæði formlega og 

óformlega umönnun.  

Í rannsókninni var einnig kannað hverjir það væru sem veittu óformlega aðstoð. 

Niðurstöður benda til um að 49% þátttakenda fengju óformlega umönnun frá maka 

sínum. 42% þátttakenda fengu óformlega umönnun frá öðrum ættingjum en maka og í 

27% tilvika var sú umönnun veitt af dætrum. Þeir sem nýttu sér eingöngu formlega 

umönnun eins og heimilishjálp og heimahjúkrun voru 4% þátttakenda. Einnig sýndu 

niðurstöður að þeir sem voru í sambúð fengu í flestum tilfellum aðstoð maka sinna eða 

78%. Alls 76% þeirra sem bjuggu einir fengu hins vegar aðstoð barna, tengdabarna eða 

barnabarna. Það að aldraður nýtti sér eingöngu óformlega umönnun byggði helst á þörf 

hans fyrir aðstoð við ADL og einstaklingsbundinni heilsu. Einnig sýndi það sig að 

heimilishald og fjölskylda hafði áhrif á hvort hinn aldraði naut óformlegrar aðstoðar. Það 

sem hafði áhrif á þá einstaklinga sem einungis nýttu sér formlega umönnun var 

hækkandi aldur og meiri þörf á ADL (Sigurðardóttir, 2011). 

2.5 Aðstæður og viðhorf aldraðra 

Rannsóknir á aðstæðum og viðhorfum aldraðra sjálfra gagnvart þeirri þjónustu sem þeir hafa 

fengið hafa verið gerðar hér á landi á vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins.  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (2006. a) gaf út skýrslu um tillögu nefndar um 

uppbyggingu heildrænnar öldrunarþjónustu í Hafnarfirði. Í þeirri skýrslu voru skoðaðar 

niðurstöður kannana sem gerðar voru meðal aldraðra sem voru á biðlistum eftir 

hjúkrunarrýmum samkvæmt vistunarmatsskrá í janúar 2006. Niðurstöður þeirra kannana 

leiddu í ljós að hluti þeirra er beið eftir hjúkrunarrými hafði aldrei notað heimaþjónustu eða 

heimahjúkrun. Þótti höfundum skýrslunnar það mjög athyglisvert þar sem samkvæmt 9. gr. 

reglugerðar um þjónustuhóp aldraðra og vistunarmat aldraðra nr. 791/2001 þurftu 

forsendur fyrir samþykki vistunarmats að vera þær að öll félagsleg og heilsufarsleg úrræði 

áttu að hafa verið reynd áður. Með því er átt við að skipulögð þjónusta eins og 

heimaþjónusta og heimahjúkrun hafi verið reynd áður en vistunarmat er framkvæmt. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ákvað að leggja fyrir svipaða könnun árið 2006 

á meðal aldraðra í Reykjavík. Í þeirri könnun voru aðstæður og viðhorf aldraðra í 

Reykjavík á biðlista eftir hjúkrunarrýmum skoðuð. Samkvæmt niðurstöðum þeirrar 
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könnunar nutu allir annað hvort heimahjúkrunar eða heimaþjónustu. Einnig kom í ljós 

að um 90% svarenda fékk heimsókn eða aðstoð frá aðstandendum sínum fimm sinnum í 

viku eða oftar. Ein af niðurstöðum könnunarinnar sýndi fram á að í einhverjum tilfellum 

ákvað hinn aldraði að sækja um vistunarmat vegna þrýstings frá aðstandenda. Töldu 

höfundar könnunarinnar skýringuna á þeim þrýstingi geta verið vegna þess að 

aðstandandi treysti sér ekki lengur til að hugsa um hinn aldraða (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006. b).  

Gallup (1999) gerði könnun á viðhorfi aldraðra ásamt því að athuga ýmsa þætti er komu 

að kjörum og lífsmáta aldraðra fyrir heilbrigðisráðuneytið. 73,9% svörun var við 

könnuninni. 91% þátttakenda átti börn á lífi og sögðust 65% eiga þrjú eða fleiri börn. 

Þegar spurt var hversu oft hinn aldraði var í símasambandi við börn sín sagðist um 82% 

vera í símasambandi oftar en 2-3 í viku. Einnig var spurt hversu oft hinn aldraði þáði 

aðstoð barna sinna. Kom í ljós að 13% þáðu aðstoð þeirra einu sinni í viku eða oftar. 

Einnig kom í ljós að það voru fleiri konur sem þáðu aðstoð en karlar. Einnig sýndu 

niðurstöður að því eldri sem hinn aldraði var þeim mun meiri aðstoð þáði hann. 
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3 Félagsráðgjöf  

Félagsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki í vinnu með öldruðum og aðstandendum 

þeirra. Félagsráðgjafar vinna eftir siðareglum félagsráðgjafa og eru þær sá grunnur sem 

þeir vinna eftir. Manngildi og sérstaða hvers einstaklings er mikilvæg og því er 

grundvöllur félagsráðgjafar að virða það ásamt því að hafa trú á getu einstaklings til að 

nýta eigin hæfileika að fullu. Félagsráðgjafar hafa það að markmiði að aðstoða 

einstakling við að finna lausn á persónulegum og félagslegum vandamálum. Grundvöllur 

félagsráðgjafar er að sporna við hvers konar félagslegu ranglæti sem á sér stað. 

Markmið félagsráðgjafar er að aðstoða einstakling við að leysa persónuleg og félagsleg 

vandamál sem hann glímir við. Siðareglur félagsráðgjafa kveða á um að komið sé 

heiðarlega fram við einstaklinginn ásamt því að virða einkalíf og sjálfsákvörðunarrétt 

hvers og eins. Félagsráðgjafar eru mikilvæg stoð við að upplýsa skjólstæðinga sína um 

þau réttindi, skyldur, úrræði og hjálparmöguleika sem í boði eru hverju sinni 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.a).  

3.1 Öldrunarfélagsráðgjöf  

Sem dæmi um þá sérhæfingu sem félagsráðgjafar afla sér á sviði öldrunarmála má nefna 

að sér fagdeild er innan félagsráðgjafafélagsins um málefni aldraðra. Markmið 

deildarinnar er að beita sér fyrir framhaldsmenntun og rannsóknum í 

öldrunarfélagsráðgjöf og stuðla að nýjungum innan stéttarinnar (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.b). 

Félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn og kemur það að góðum notum þegar unnið er 

með öldruðum og aðstandendum þeirra. Heildarsýn má útskýra með eftirfarandi hætti: 

Að baki þeirrar hugmyndafræði býr sú sýn á manneskjuna að hver og einn 

einstaklingur sé margbreytilegur og sérstakur, að líta þurfi á aðstæður hans frá 

öllum hliðum og í samhengi við umhverfi hvers og eins, fjölskyldu, vina og 

vinnufélaga og raunar samfélagið í heild sinni (Lára Björnsdóttir, 2006, bls. 54). 

Þegar félagsráðgjafi vinnur með öldruðum og aðstandendum hans er mikilvægt að nýta 

þá þverfaglegu þekkingu er hann hefur. Þekking hans á sviði heilsu og heilbrigði aldraðra 



  

15 

ásamt þekkingu á kerfinu og þeim stuðningi, sem er í boði, er mikilvæg. Félagsráðgjafi 

með sérþekkingu á sviði aldraða getur komið inn í þverfaglegt starf með heildarsýn. 

(Simons, Bonifas og Gammonley, 2011). Vísindalegar aðferðir hafa verið þróaðar í 

félagsráðgjöf til að fást við erfiðleika og aðstæður í þjóðfélagi nútímans. Félagsráðgjafar 

stefna að því að mæta sínum skjólstæðingum með opnum hug ásamt því að gera sér 

grein fyrir því að vandi hvers og eins getur verið bæði einstaklingsbundinn og félagslegur 

(Brynja Óskarsdóttir, 2006). Félagsráðgjafar aldraðra geta verið bæði stuðningsaðilar 

ásamt því að veita hinum aldraða og fjölskyldu hans ráðgjöf. Þjónustan sem hinn aldraði 

þarfnast getur verið misjöfn, stundum getur sú þjónusta verið upplýsingar um félagsleg 

réttindi og þjónustu. Sé hinn aldraði hins vegar orðinn lélegur til heilsunnar getur hann 

verið að fá ráðleggingar um heimahjúkrun, dagvistun og hjúkrunarheimili. Eitt af 

markmiðum félagsráðgjafa sem vinna með öldruðum er að virkja þann aldraða og fá 

hans nánasta félagsnet til aðstoðar. Hlutverk félagsráðgjafans er að styðja við hinn 

aldraða og aðstandendur hans og reyna að samþætta þá þjónustu sem hinn aldraði 

nýtur (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Vistfræðikenningin er eitt afbrigði kerfiskenningarinnar sem markar heildarsýn. Hún 

fjallar um þau vistkerfi sem eru í kringum notandann, míkró, mesó og makró. 

Míkrókerfið tiltekur þá sálfræðilegu, líffræðilegu og félagslegu þætti sem eru í kringum 

einstaklinginn og hafa áhrif á hann. Mesókerfið tiltekur minni hópa sem eru í kringum 

einstaklinginn eins og fjölskyldu og vini sem hafa áhrif á einstaklinginn. Makrókerfið 

tiltekur stærri kerfi en í mesókerfinu sem hafa áhrif á einstaklinginn eins og stofnanir, 

félög, menningu og samfélag (Farley, Smith og Boyle, 2006). Sé horft á heildarmynd 

einstaklings og leitast við að skilja aðstæður hans sést að tengslanetið í kringum hann 

hefur áhrif á hann. Hægt er að nýta kerfiskenninguna í vinnu með öldruðum og 

fjölskyldum þeirra þar sem tekið er tillit til þeirra þátta í kringum aldraða sem hafa á þá 

áhrif (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Kanni félagsráðgjafinn mikró, mesó og makró kerfið í 

kringum hinn aldraða væri hægt að bæta þann stuðning sem hinn aldraði fær frá sínum 

nánustu. Áhrif mesó kerfisins geta til dæmis verið hversu langt er á milli hins aldraða og 

umönnunaraðilans. Félagsráðgjafinn gæti einnig þurft að vinna með hinum aldraða og 

hans nánustu fjölskyldu í þeim tilfinningum sem geta komið upp í umönnuninni. Til að 

mynda þær tilfinningar sem gætu vaknað af þeim hlutverkaskiptum sem verða þegar 
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hinn aldraði þarf meiri umönnun og barnið hans sér um þá umönnun. Félagsráðgjafinn 

getur nýtt þá þekkingu sem hann hefur til að meta út frá vistfræðikenningunni hverju er 

hægt að breyta og hvað gengur vel í umönnun hins aldraða. Geti ættingi sinnt hinum 

aldraða eins og þörf krefur gengur umönnunin betur fyrir sig. Sýnt hefur verið fram á að 

því nánara sem öryggisnet í kringum hinn aldraða er því betur ganga hlutverkin upp. 

Þegar að formlegri umönnun kemur er horft til makrókerfisins, til þeirra stofnana sem 

aðstoða við þá umönnun. Til að mynda heimahjúkrun og heimaþjónustu (Wilder, 2009). 

3.2 Vinna félagsráðgjafa með aðstandendum 

Félagsráðgjafar í öldrunarmálum hafa unnið eftir aðferðum sem styðjast við rannsóknir 

ásamt því að aldraðir taki þátt í ákvörðunarferlinu eins og heilsa þeirra leyfir. Ein 

aðferðin er þjónustustjórnun (e. case management). Með þeirri aðferð nálgast 

félagsráðgjafar skjólstæðing með heildarsýn. Þeir afla upplýsinga um hinn aldraða, um 

hans öryggisnet ásamt því að finna út hverjir hafa séð um hans mál. Hlutverk 

félagsráðgjafans er því að hafa yfirsýn yfir hvaða úrræði eru í boði og fylgjast með 

breytingum á þjónustuþörf hins aldraða. Félagsráðgjafinn vinnur náið með hinum 

aldraða og fjölskyldu hans en það veitir ákveðið öryggi að hinn aldraði viti að einn aðili 

hefur mál hans á sinni könnu. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir getu einstaklingsins og 

taka mið af henni þegar fundið er úrræði fyrir hann (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Önnur aðferð sem félagsráðgjafar í öldrunarþjónustu vinna eftir er verkefnismiðuð 

aðferð (e. task-centered approach). Í þeirri aðferð leysir hinn aldraði verkefni ásamt 

félagsráðgjafa sínum. Verkefnið er þríþætt og í fyrsta þættinum greina félagsráðgjafinn 

og hinn aldraði vandann. Þar eru styrkleikar og veikleikar hins aldraða skoðaðir ásamt 

því að kanna stuðningsnet hans. Í öðrum þætti er áhersla lögð á að finna úrræði til að 

takast á við vandann. Eitt af þeim úrræðum gæti verið að virkja ættingja hins aldraða til 

þátttöku í umönnun hans. Ásamt því að kanna hvort hinn aldraði sé í þörf fyrir 

óformlega umönnun. Í þriðja þætti er lögð áhersla á að afskiptum ljúki og hinum aldraða 

er hjálpað við að gera áætlanir um framtíð sína (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  

Þegar kemur að umönnun aldraðra foreldra getur skipt máli að umönnunaraðilar vinni 

saman. Gott getur verið að setja upp ákveðið kerfi, eins og til dæmis að 

umönnunaraðilar eigi ákveðna daga í viku sem þeir fara til hins aldraða. Með því er 

ábyrgðin á umönnuninni dreift á nokkra aðila og umönnunaraðilar þurfa því ekki að hafa 
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áhyggjur af hinum aldraða daglega. Þegar systkini sjá um umönnun aldraðra foreldra 

sinna þá getur það gerst að gamall rígur kom upp, systkinin falli í gömlu hlutverkin sín 

þegar þau voru börn eða að þau geti ekki sammælst um hlutverk sín gagnvart öldruðum 

foreldrum sínum og umönnun þeirra. Að taka á þeim ríg getur reynst erfitt og oft getur 

verið gott að leggja ríginn til hliðar á meðan umönnun foreldris stendur yfir (Morris, 

2004). Oft eru það einn eða tveir aðilar sem sjá um umönnunina og getur það reynst 

erfitt. Það getur leitt til að umönnunaraðilinn endi útbrunninn og sá sem þarf á 

umönnun að halda getur einangrast. Í Bandaríkjunum hefur ákveðið úrræði verið þróað 

fyrir umönnunaraðila sem nefnist Deilum ábyrgðinni (Share the care). Er það úrræði sem 

verið er að kenna bandarískum fagaðilum að nota í vinnu sinni með umönnunaraðilum. 

Úrræðið er ekki eingöngu notað í umönnun aldraðra heldur í allri umönnun sem 

ættingjar eða vinir sinna (ShareTheCaregiving how to Organize a Group to Care for 

Someone Who Is Seriously Ill [Share the care], e.d.a).  

3.3 Stuðningsúrræði í vinnu með aðstandendum 

Í Bandaríkjunum eru samtök sem heita ShareThe Caregiving™ , Inc. en þau samtök hafa 

kennt fagaðilum að bregðast við vandamálum sem hugsanlega hafa komið upp í 

umönnun ættingja, svo sem rifrildi og hver sinnir hvaða hlutverki. Þau kenna fagaðilum 

svo sem félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum, starfsfólki spítala og fleirum. Þau hafa 

kennt fagaðilum þar sem umönnunaraðilar hafa átt það til að einangra sig, orðið 

þunglyndir og leita lítið eftir aðstoð með umönnun. Þar af leiðandi hafa samtökin lagt 

áherslu á að kenna fagaðilum og þeir hafa svo komið sinni þekkingu áfram til 

einstaklinga sem sinna umönnun (Share the care, e.d.a).  

Share the care módelið gæti reynst vel í því samhengi að allir öðlist hlutverk í umönnuninni. Ef 

ósamkomulag er á milli umönnunaraðila gæti módelið einnig reynst vel til að taka á því. 

Samkvæmt Share the care þá eru sjö skref sem gott er að fylgja. Fyrsta skrefið er að deila 

ábyrgð umönnunarinnar þar sem enginn einn á að þurfa að bera alla ábyrgðina. Ef svo fer þá 

getur sá aðili brunnið út. Með því að deila ábyrgðinni er til dæmis átt við að skipta niður 

dögum um hver er á „útkallsvakt“ og hver sér um ákvörðunartöku. Annað skrefið tiltekur að 

allir verði að fá eitthvað út úr umönnunni, sé það ekki raunin þá getur til dæmis sá aldraði 

fengið samviskubit um að vera byrði á börnum sínum. Þriðja skrefið er að þekkja sín eigin 

takmörk og virða þau. Maður gerir það sem maður getur til að aðstoða en neitar ef maður 
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getur ekki eða treystir sér ekki til að sinna einhverju ákveðnu. Geri maður það ekki þá er 

maður ekki trúr sjálfum sér og fer að líða illa og hættir að fá eitthvað út úr umönnuninni. 

Samkvæmt fjórða skrefinu er ekki til nein ein rétt leið til að sinna umönnun. Leiðir umönnunar 

eru jafn margar og umönnunaraðilarnir sjálfir, það gera ekki allir hlutina eins og það verður að 

virða. Umönnunaraðilarnir geta gert með sér ákveðnar verklagsreglur sem allir fylgja. Það er í 

lagi að vera ósammála en gott er að sammælast um að vera sammála um undirstöðuatriði 

umönnunarinnar. Fimmta skrefið segir að ekki eigi að útiloka neinn sem vill aðstoða. Þó svo 

fólki finnist vera nóg komið af umönnunaraðilum þá má ekki útiloka þá sem vilja aðstoða. 

Einnig er tekið fram að þeir sem geta einungis aðstoðað einstöku sinnum eru einnig velkomnir 

þar sem þeirra aðstoð getur einnig reynst mikilvæg. Rætt er um traust og stuðning milli 

umönnunaraðila í sjötta skrefinu. Með því er átt við að einstaklingarnir eigi að deila með hver 

öðrum tilfinningum sínum, ótta og markmiðum. Mikilvægt er að eyða tíma saman til að 

kynnast vel og læra að meta hvert annað. Sjöunda og síðasta skrefið tiltekur að eigið líf 

umönnunaraðilans má ekki gleymast. Umönnunaraðili verður að sinna sjálfum sér vel til að 

geta sinnt öðrum. Hann má ekki gleyma því að hann á eigin fjölskyldu og vini sem einnig þarf 

að hlúa að. Fagaðili eins og félagsráðgjafi gæti nýtt þessa leið til að kenna aðstandendum 

aldraðs einstaklings að deila ábyrgðinni á umönnuninni. Einnig til að aðstoða 

umönnunaraðilana við að þekkja hlutverk hvers annars í umönnuninni. Með því að læra að 

deila ábyrgðinni getur umönnunaraðila liðið betur og átt auðveldara með að hugsa um sjálfan 

sig og sína eigin fjölskyldu meðfram umönnunarhlutverkinu. Með því gæti verið hægt að 

minnka áhyggjur umönnunaraðilans af því að hann hafi ekki tíma fyrir fjölskyldu sína vegna 

umönnunar (Share the care, e.d.b). 

Aðstandendur aldraðra aðstoða þá mikið og getur það reynst þeim erfitt. Eitt af hlutverkum 

félagsráðgjafans er veita aðstandendum hins aldraða aðstoð með upplýsingagjöf um 

þjónustu. Með því getur félagsráðgjafinn létt mikið undir með aðstandendum aldraðra. Líði 

aðstandendum vel og eru sáttir við þá þjónustu sem hinn aldraði fær þá getur þeim gengið 

betur við að sinna umönnunarhlutverki sínu og eiga jafnvel auðveldara með að sætta sig við 

breyttar aðstæður í lífi hins aldraða (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  
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4 Aðferð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsókninni, það er rannsóknaraðferð, 

framkvæmd, úrtaki, styrkleikum og veikleikum hennar auk siðferðilegra þátta.  

Þær rannsóknarspurningar sem unnið var út frá í rannsókn þessari voru eftirfarandi: 

1. Í hverju fólst umönnun foreldris? 

2. Fengu foreldrar umönnunaraðila þjónustu frá hinu opinbera? 

3. Hvert er viðhorf umönnunaraðila til opinberrar þjónustu aldraðra? 

4.1 Rannsóknaraðferð  

Verkefni þetta var unnið út frá eigindlegum rannsóknaraðferðum. Með því að taka 

eigindleg viðtöl er hægt að fá nánari og dýpri svör við þeim spurningum sem upp koma 

við gerð rannsóknarinnar. Með því var hægt að finna meginþemu sem komu fram í 

viðtölunum. Í eigindlegum rannsóknum gefst þátttakendum tækifæri til að koma með 

eigin reynslu og því er mikilvægt að samræmi sé á milli rannsóknargagna og þess sem 

fólk segir og gerir. Rannsakandinn er aðal rannsóknarverkfærið í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og gengið er út frá að heyra í fólki og uppgvöta eitthvað um 

hegðun þess. Rannsakandi notast meðal annars við opnar spurningar og fær með þeim 

innsýn í viðhorf viðmælenda sinna. Ólíkt megindlegum rannsóknaraðferðum er ekki 

mikilvægt að hafa stóran hóp viðmælenda í úrtaki þegar notaðar eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Gæði upplýsinganna sem koma fram er það sem máli skiptir 

(Esterberg, 2002).  

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er leitast við að skilja þau félagslegu fyrirbæri 

eins og líf heimildarmannanna út frá þeirra eigin sjónarhóli ásamt því að skoða hver 

þeirra skilningur er á eigin lífi og athöfnum. Með eigindlegri rannsóknaraðferð er hægt 

að öðlast dýpri skilning á þeirri merkingu sem fólk leggur á líf sitt og athafnir. 

Rannsakandinn getur þá spurt þátttakendur nánar út í hluti sem vekja hjá honum athygli 

í viðtölunum sjálfum (Kvale og Brinkmann, 2009). 



  

20 

4.2 Mælitæki 

Notast var við opin viðtöl við rannsókn þessa. Með því að nota opin viðtöl er reynt að 

komast hjá því að gera viðmælanda að staðlaðri ímynd einhvers konar raunveruleika. 

Heldur er reynt að greina hans menningarlegu gildi til að fá sannfærandi niðurstöðu um 

hann (Silvermann, 2008). Með opnum viðtölum er hægt að kanna viðfangsefnið á 

opinskáan hátt. Þá getur þátttakandi tjáð sínar eigin skoðanir og hugmyndir. 

Rannsakandi er ekki með fyrirfram ákveðinn spurningalista heldur notast hann við 

viðtalsvísi sem hann getur notað til hliðsjónar í viðtalinu. Hægt er að búast við óvæntri 

stefnu í opnum viðtölum og því verður rannsakandi að hlusta á viðmælanda sinn af 

mikilli athygli. Með því getur rannsakandi spurt nánar ef eitthvað nýtt og áhugavert 

kemur fram í viðtalinu sem hann vill vita meira um (Esterberg, 2002). 

4.3 Þýði og úrtak  

Tekin voru viðtöl við fimm fullorðin börn aldraðra. Viðmælendur voru 18 ára eða eldri 

þegar umönnunarhlutverk þeirra byrjaði. Umönnunahlutverki mátti vera lokið í síðasta 

lagi tveimur árum áður en viðtalið var tekið, það er foreldrar látnir eða farnir á 

hjúkrunarheimili. Höfundur hugðist kanna viðhorf umönnunaraðila aldraðra til 

aðstæðna þeirra og þjónustu. Einnig hvernig þeim gekk að leita eftir upplýsingum um 

ýmis úrræði fyrir hinn aldraða. Leitast var eftir að taka viðtöl við börn aldraðra sem 

heimsóttu eða aðstoðuðu foreldra sína að minnsta kosti fjórum sinnum í viku. Foreldrið 

varð að þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs (IADL). Sú aðstoð felur meðal annars í sér 

heimilisverk og innkaup. Foreldrið gat einnig þurft aðstoð við persónulegar athafnir 

dagslegs lífs (PADL) sem eru til að mynda aðstoð við persónuleg þrif, að klæða sig og 

matast. Einnig var kannað hvort hinn aldraði fékk heimahjúkrun eða heimaþjónustu.  

Rannsakandi spurði út í þá þjónustu frá opinberum aðilum sem foreldri naut á um-

önnunartímanum, hvort hún hefði haft áhrif á hlutverk viðmælanda. Kannað var hvort 

umönnunaraðili fann mun á sínu hlutverki eftir að hinn aldraði fékk heimahjúkrun eða 

heimaþjónustu og hvort umönnun aðstandanda minnkaði eða breyttist við þá þjónustu.   

Höfundur notaðist við markvisst úrtak (e. purposive sampling) í leit sinni að 

viðmælendum fyrir rannsóknina. Með markvissu úrtaki er átt við að finna viðmælendur 

er hæfa markmiði rannsóknarinnar. Þátttakendur eru valdir þar sem þeir eru taldir geta 

gefið rannsakandanum upplýsingar um reynslu eða aðstæður sem rannsakandi telur sig 
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þurfa að öðlast dýpri skilning á. Úrtakið er því þeir einstaklingar sem geta veitt bestu 

upplýsingarnar um viðfangsefni rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003; Yegidis og Weinbach, 2009).  

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru viðmælendur valdir sem hæfðu rannsókninni, 

það er fullorðin börn aldraðra sem aðstoða aldraða foreldra að minnsta kosti fjórum 

sinnum í viku. Með aðstoð ættingja og vina fékk rannsakandi ábendingar um níu 

einstaklinga sem hugsanlega gætu tekið þátt í rannsókninni. Rannsakandi hafði 

samband við alla þessa einstaklinga og af þeim níu voru fimm sem uppfylltu þau skilyrði 

sem rannsakandi hafði sett sér um viðmælendur. Þátttakendurnir fimm voru allt konur 

og voru á aldrinum 28-55 ára þegar viðtölin voru tekin. Þær voru á aldrinum 19-50 ára 

þegar umönnunarhlutverk þeirra hófust. Þrír viðmælendur sinntu einungis öðru foreldri 

sínu og tveir sinntu báðum.  

4.4 Þátttakendur  

Alls voru tekin fimm viðtöl við dætur aldraðra. Þær voru á aldrinum 28-55 ára. Allar voru 

þær aðalumönnunaraðilar foreldra. Til að gæta trúnaðar við viðmælendur hefur nöfnum 

þeirra verið breytt í ritgerðinni. 

Fyrsta viðtal var tekið við Jódísi Karlsdóttur, 54 ára. Hún er gift og á þrjú uppkomin börn 

og eitt barnabarn. Hún var aðalumönnunaraðili móður sinnar og var búin að sinna því 

hlutverki í rúmlega tvö ár þegar móðir hennar lagðist inn á hjúkrunarheimili fyrir um 

hálfu ári síðan. Jódís var í skóla á meðan á umönnun stóð og sagði hún umönnunina hafa 

tekið mikinn tíma frá henni. Jódís átti fimm systkini sem öll aðstoðuðu við umönnunina 

en mismikið þó. 

Annað viðtal var tekið við Andreu Harðardóttur 53 ára sem er einstæð og barnlaus kona. 

Hún var aðalumönnunaraðili beggja foreldra sinna. Hún talaði um að umönnunin hafi 

alltaf verið gagnkvæm þar sem hún glímir sjálf við sjúkdóm. Sem aðalumönnunaraðili 

var hún búin að sinna því hlutverki í um tíu ár áður en foreldrar hennar fluttust í 

þjónustuíbúð fyrir um hálfu ári síðan. Andrea átti tvö systkini sem aðstoðuðu aðallega 

fjárhagslega við umönnun foreldranna. 

Þriðja viðtalið var tekið við Jónínu Ásgeirsdóttur 50 ára, gifta, barnlausa konu. Hún var 

aðalumönnunaraðili föður síns, móðir hennar lést fyrir sjö árum síðan. Faðir hennar 
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hafði tvisvar þurft að leggjast inn á spítala vegna veikinda eftir að móðir hennar lést. 

Jónína vann hálfan daginn og gat því sinnt umönnunarhlutverki sínu hinn helming 

dagsins. Hún var búin að sinna umönnun föður síns síðan árið 2007. Hún átti fjögur 

systkini, þrjú þeirra aðstoðuðu við umönnun föður þeirra. 

Fjórða viðtalið var tekið við Önnu Jónsdóttur 55 ára gifta konu. Hún á tvö uppkomin 

börn og tvö barnabörn. Hún var aðalumönnunaraðili foreldra sinna ásamt tveimur 

systkinum sínum. Móðir þeirra veiktist skyndilega fyrir tveimur árum og hefur þurft á 

umönnun að halda síðan. Anna talaði einnig um að faðir þeirra væri orðinn frekar gamall 

og lúinn og því er það ekki einungis móðir þeirra sem þau systkinin sinna.  

Fimmta viðtalið var tekið við Berglindi Þórsdóttur 28 ára einstæða og barnlausa konu. 

Hún var eini umönnunaraðili föður síns. Þau bjuggu saman þar til faðir hennar lagðist 

inn á hjúkrunarheimili fyrir um 18 mánuðum síðan. Berglind átti þrjú systkini sem öll 

voru mun eldri en hún og fékk hún enga aðstoð við umönnun föður síns frá þeim. 

Berglind var búin að vera umönnunaraðili föður síns í sjö ár áður en hann flutti á 

hjúkrunarheimili.  

4.5 Framkvæmd  

Framkvæmd rannsóknar hófst í september 2011 og lauk í nóvember 2011. Gagnaöflun 

hófst þann 30. september með fyrsta viðtali og lauk með síðasta viðtali sem fram fór 4. 

nóvember. Öll viðtölin fóru fram á heimili viðmælenda. Allir þátttakendur voru beðnir 

um að skrifa undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 1). 

Viðtölin voru tekin upp á diktafón og afrituð fljótlega eftir hvert viðtal. Greining 

gagnanna hófst í lok síðasta viðtals. Greining fór þannig fram að viðtöl voru prentuð út 

og rannsakandi las þau yfir til að finna sameiginlega þætti sem fram komu. Úr 

gögnunum komu fimm þemu sem endurspegla rannsóknarspurningarnar.  

4.6 Siðferðilegir þættir 

Höfundur tilkynnti rannsókn þessa til Persónuverndar (S5413) þar sem unnið var eftir 

eigindlegum rannsóknaraðferðum og spurt var um persónulega hagi viðmælanda eins 

og til dæmis kyn, hjúskaparstöðu og fjölskylduhagi (Persónuvernd, e.d.). Höfundur fékk 

upplýst samþykki allra þátttakenda skriflega. Með upplýstu samþykki er átt við að 

þátttakandi hafi fengið og skilið allar þær upplýsingar um rannsóknina og þátttöku sína í 
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henni (Landlæknisembættið, 2008). Í upplýstu samþykki þarf að koma fram nafn 

rannsakanda, hvað sé verið að rannsaka, í hverju þátttaka felst og hvernig farið verður 

með persónupplýsingar þátttakenda í rannsókninni. Einnig þarf að taka fram að 

þátttakandi getur dregið þátttöku sína til baka, sama hver ástæðan er. Rannsakandi þarf 

einnig að vanda málfar í upplýstu samþykki, haga því þannig að þátttakendur skilji það 

sem kemur fram (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Nöfnum viðmælenda var breytt við úrvinnslu gagnanna til að gæta trúnaðar við þá. Í 

rannsókninni voru einungis notuð þessi breyttu nöfn. Tekið var fram í byrjun hvers viðtals að 

nafni viðmælenda hefði verð breytt og því væri ekki hægt að rekja viðtalið til þeirra.  

Farið var með öll gögn sem trúnaðarmál og voru þau geymd á öruggum stað. Gögnunum 

var eytt í lok rannsóknar. 

4.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Þegar um eigindlegar aðferðir er að ræða er ekki hægt að yfirfæra niðurstöðuna á allt 

þýðið. Hins vegar ættu niðurstöður að gefa vísbendingu um viðhorf umönnunaraðila til 

þeirrar þjónustu sem í boði er fyrir aldraða. 

Mikilvægt er að höfundur geri sér grein fyrir eigin skoðunum á þeim málefnum sem er verið 

að kanna (Esterberg, 2002). Höfundur verður einnig að gera sér grein fyrir því að viðvera 

hans getur haft áhrif á viðtalið sjálft. Það er að höfundur getur haft áhrif á svör viðmælenda 

með spurningum sínum. Verður hann því að gæta þess að hafa spurningarnar opnar og að 

koma ekki sínum skoðunum fram (Yegidis og Weinbach, 2009). Höfundur gætti þess að 

afrita viðtölin orð fyrir orð til að gæta réttmætis. Með því er meiri möguleiki á að það sé 

mælt sem mæla á og að það sé rétt mælt (Esterberg, 2002).  
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5 Niðurstöður  

Niðurstöður rannsóknarinnar greindust í fimm eftirfarandi þemu: Fjölskylda 

umönnunaraðila, Óformleg umönnun, Þjónusta opinberra aðila, Viðhorf 

umönnunaraðila til formlegrar þjónustu og Hugsanleg úrræði fyrir umönnunaraðila. 

5.1 Fjölskylda umönnunaraðila 

Allir fimm viðmælendur og foreldrar þeirra bjuggu á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir af fimm 

viðmælendum bjuggu nálægt foreldrum sínum á umönnunartímanum og einn 

viðmælenda bjó með foreldri sínu. Þegar viðtölin voru tekin voru tveir viðmælendur 

ennþá að sjá um foreldra sína. Foreldrar tveggja voru komin á hjúkrunarheimili og 

foreldrar eins komin í þjónustuíbúð. Breytingar á högum foreldra sem fólu í sér flutning 

á hjúkrunarheimili og í þjónustuíbúð áttu sér stað á síðastliðnum 18 mánuðum áður en 

viðtölin voru tekin.   

5.1.1 Samskipti umönnunaraðila 

Þrír viðmælendur af fimm voru giftir og tveir af þeim áttu fullorðin börn. Hjá þeim tveim 

sem áttu börn bjó eitt barn á hvoru heimili fyrir sig. Tveir viðmælendur voru einhleypir 

og barnlausir. Spurt var út í fjölskyldugerð umönnunaraðila, hvort hann ætti systkini og 

þá hversu mikinn þátt þau tækju í umönnuninni. Hvort samkomulag eða rígur væri milli 

umönnunaraðila og hvernig þeir tækjust á við það. Einnig var spurt hvort fjölskylda 

umönnunaraðila sýndi umönnuninni skilning. 

Allir viðmælendur voru aðalumönnunaraðilar, það er þeir sáu mest um umönnun 

foreldra sinna. Tveir af viðmælendum, Jódís og Anna, deildu því hlutverki með öðru 

systkini. Berglind var eini umönnunaraðli föður síns og fékk enga aðstoð systkina sinna. 

Hlutverk systkina var því í flestum tilfellum sem hliðarumönnunaraðilar og komu þau til 

aðstoðar þegar á þurfti að halda.  

Allir viðmælendur áttu systkini af báðum kynjum og voru hlutverk bræðranna oftast 

viðhald heimilis og dvöl yfir nótt hjá foreldri ef veikindi komu upp. Hlutverk systra var 

oftast þrif á heimilum, aðstoð við líkamlegt hreinlæti foreldra, að skipta á bleiu og sinna 

lyfjagjöf. Vilji systkina til að aðstoða viðmælendur var oft mikill. Allir viðmælendur áttu 
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systkini sem voru búsett út á landi eða erlendis og gátu því lítið aðstoðað. Þau voru hins 

vegar mjög dugleg að aðstoða þegar þau komu til landsins eða til höfðuborgarsvæðisins 

hjá fjórum viðmælendum af fimm.  

Þrír af fimm viðmælendum, þær Jódís, Anna og Jónína voru giftar og sýndu makar þeirra 

umönnun þeirra mikinn skilning. Tvær þeirra, Jódís og Anna áttu uppkomin börn og 

sýndu þau umönnunarhlutverki þeirra skilning. Þrátt fyrir að þær ættu maka og jafnvel 

börn þá ræddu þær ekki allar sérstaklega um fyrirkomulag umönnunarinnar við maka 

sinn eða börn. Jódís var sú eina sem sagði maka sínum og börnum að umönnun móður 

hennar gengi fyrir eða eins og hún orðaði það: „...ræddi ég það við þau að ég bara sagði 

þeim að ég þyrfti að... sinna mömmu og þau yrðu þau bara, þeim var eiginlega bara 

tilkynnt það“ og upplifði hún þau sýna hlutverki hennar skilning. Anna og Jónína sögðust 

ekki hafa rætt við sína aðstandendur sérstaklega en upplifðu engu að síður að 

stuðningur var til staðar. 

Samband umönnunaraðila og systkina var misjafnt. Systkinafjöldinn var frá tveimur 

systkinum upp í fimm og var hlutverkum umönnunar misjafnlega skipt á milli þeirra. 

Tveir viðmælendur af fimm sögðu að pirringur og/eða rígur væri á milli þeirra og hluta af 

systkinum. Einn viðmælenda sagðist ekki fá neina aðstoð systkina sinna en benti á að 

þau sem byggju á landinu heimsæktu föður þeirra.  

Berglind, sem fékk enga aðstoð systkina, sagðist eingöngu hafa mætt gagnrýni frá einu 

systkina sinna í stað þess að fá aðstoð. Systkinið var þá að benda á hluti sem því fannst upp á 

vanta í umönnun en bauðst ekki til að aðstoða Berglindi. Einnig sagðist hún ekki hafa beðið 

systkini sín um aðstoð þar sem henni fannst hún ekki þurfa þess. Henni fannst samt sem áður 

sjálfsagt að systkini hennar veittu aðstoð ef þess þyrfti en upplifði ekki af þeirra hálfu það 

sama. Berglind var yngsti viðmælandinn og sagðist ekki alltaf hafa vitað hvað hún væri að gera 

þegar að umönnun föður hennar kom. Hún hafði enga reynslu af umönnun og vissi ekki hvert 

átti að leita eftir upplýsingum um úrræði og þjónustu.  

ég ætla að taka það fram þú veist ég var 19 ára ég vissi ekkert hvernig þetta 

gekk fyrir sig og ekki neitt hvernig ég ætti að [...], fá aðstoð fyrir hann hvort 

sem það var heimahjúkrun eða koma honum inn á elliheimili eða neitt 
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Andrea upplifiði sig á vissan hátt eina í umönnuninni, hún var aðalumönnunaraðili og 

systkini hennar hliðarumönnunaraðilar. Annað systkini hennar býr erlendis en hitt á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þau vera dugleg að aðstoða fjárhagslega en hún sjái um 

praktíska hluti gagnvart umönnun foreldra sinna eins og að keyra þau til lækna og þess 

háttar. Hún taldi að systkinum hennar og foreldrum þætti eðlilegt að hún sinnti 

foreldrunum. Henni þótti ekki verra að sinna þeim, hins vegar fannst henni að systkini 

sín mættu taka meiri þátt en átti erfitt með að segja það við þau: „en það er svo 

asnalegt að segja þetta því ég vil ekki meina að ég sé að gera meira heldur en ég vil.“ 

Jónína á fjögur systkini og sagðist hún vera í góðu sambandi við tvö af þeim og fengi 

aðstoð frá þeim þegar þurfti. Hún var aðalumönnunaraðili og þessi tvö systkini hennar 

voru hliðarumönnunaraðilar þrátt fyrir að annað þeirra byggi erlendis. Það systkini sem 

bjó erlendis talaði við föður þeirra í síma vikulega og kom til landsins ef hann þurfti að 

leggjast inn á spítala. Hitt systkinið aðstoðaði fjárhagslega ásamt því að heimsækja föður 

þeirra og aðstoða þegar hann var mikið veikur. Jónína sagði hin tvö systkinin hjálpa 

takmarkað. Annað þeirra hefði veitt einhverja aðstoð en það gekk ekki vel þar sem það 

sinnti ekki föður þeirra sem skyldi. Jónína sagðist hafa tekið það nærri sér en að öðru 

leyti gekk samstarf systkinanna vel eða eins og hún orðaði það: „þannig að það er svona 

sem fer svolítið í mig sko en að öðru leyti gengur mjög vel hjá okkur systrunum. Sko 

þeirri yngri við alveg...“ Hún talaði einnig um að það systkini sem byggi á 

höfuðborgarsvæðinu en aðstoðaði ekki við umönnun hefði bara fylgst með úr fjarlægð, 

en ekkert systkinanna virtist vita hvers vegna.   

Jódís á fimm systkini og sagði hún samband þeirra vera mjög gott. Hún viðurkenndi að upp 

hafi komið rígur milli þeirra en hann hefði alltaf verið leystur. Jódís sagði að þau hefðu 

komið sér upp góðu kerfi sín á milli sem virkaði vel. Öll systkinin fengu hlutverk og ekkert 

þeirra var skilið útundan eða eins og Jódís sagði: „Það var enginn afsláttur gefinn.“ Sagði hún 

að hlutverkin hafi þó verið í hlutfalli við það sem hver gat lagt til. Eitt systkinana bjó úti á 

landi og því aðstoðaði það einungis þegar það kom til höfuðborgarinnar. Annað systkinanna 

var eitt með börn og í vinnu og því var hlutverk þess minna en hinna sem áttu auðveldara 

með að komast frá vinnu eða fjölskyldu sinni til að aðstoða hinn aldraða. Eða eins og Jódís 

sagði: „við vorum ekki að ætlast til mikils af henni.“ 
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5.1.2 Áhrif umönnunar á umönnunaraðilann 

Tveimur af fimm viðmælendum, Jódísi og Berglindi gekk ekki vel að samræma umönnun 

sína menntun og vinnu. Báðar voru í háskólanámi á meðan á umönnun stóð og Berglind 

var einnig í 100% vinnu. Báðar töluðu um að umönnunin hefði tekið það mikinn tíma hjá 

þeim að það hafi haft áhrif á gengi þeirra í skólanum. Jódís sem var einungis í skóla sagði 

umönnunina hafa komið niður á einkunnum, mikill tími fór í umönnun móður hennar. 

Hún fór til hennar tvisvar á dag: „ég hef eytt svona fjórum, fimm tímum á dag“ sagði 

Jódís. Því reyndist henni erfitt að finna tíma til að læra heima. Berglind sagðist hafa 

endað á að hætta í skólanum þar sem eitthvað varð að láta undan. Hún hafði ekki efni á 

að sleppa því að vinna og þar af leiðandi hætti hún í námi þar sem ekki var nægur tími til 

að sinna vinnu, skóla og umönnun föður. Berglind var eini umönnunaraðili föður síns og 

fékk enga aðstoð við umönnunina. Ef hún fór eitthvað út á kvöldin og um helgar var hún 

alltaf með hugann heima við og gat aldrei notið sín án þess að hafa áhyggjur. Hún hafði 

miklar áhyggjur af föður sínum þar sem hann átti það til að detta. Hún hafði því áhyggjur 

af því að hann dytti á meðan hún var ekki heima og hún vissi að fáir heimsóttu hann 

þannig að það yrði því hún sem kæmi að honum á gólfinu þegar hún kæmi heim. Hún 

fékk alltaf samviskubit þegar hún fór eitthvað út að skilja hann eftir einan heima.  

 ...það að setja svona álag á, þú veist mér er alveg sama hvað manneskjan er 

gömul hvort sem að hún sé skilur þú sextug, fimmtug eða tvítug eins og ég 

var þú veist það eiga allir rétt á sínu eigin lífi og ég, mér fannst, sko ég þurfti 

að setja allt mitt líf á pásu, þó svo ég hafi alveg gert ýmislegt meðan ég var 

að sjá um hann... 

Þremur af fimm viðmælendum gekk ágætlega að samræma umönnun við vinnu sína. 

Andrea talaði um að hafa verið frekar bundin á daginn þar sem hún sá um að aðstoða 

móður sína við lyfjagjöf. Hún vann heima við og átti því frekar auðvelt með að aðstoða 

þegar þess þurfti. Hins vegar sagðist hún ekki hafa uppgötvað það fyrr en foreldrar 

hennar fluttu í þjónustuíbúð hversu mikið álagið var í raun og veru og hversu miklum 

tíma hún hefði í raun eytt í umönnun foreldra sinna eða: „...en ég finn það bara þegar 

þau eru flutt að þá þarf ég ekki alltaf að vera að hugsa um að vera komin klukkan þetta.“ 
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Jónína vann fyrir hádegi og gat því nýtt seinni partinn vel í umönnun. Talaði hún um að 

ef hún þurfti að fylgja föður sínum til læknis reyndi hún til dæmis að fá tíma eftir hádegi 

til að geta farið með. Hún sagði að umönnunin hefði ekki haft mikil áhrif á hana að öðru 

leyti en þegar hún fór í sumarfrí. Hún og maki hennar hafa mikið ferðast í sumarfríum og 

hún talaði um: „þannig að það svona lendir þá meira á systir minni yfir þann tíma sko.“ 

Þar af leiðandi var hún alltaf með hugann hjá föður sínum í sumarfríinu og náði því ekki 

að njóta þess til fulls. Anna vann vaktavinnu og gat því sinnt umönnun í kringum það en 

hún fékk einnig góða aðstoð systkinis við umönnun. Anna talaði ekkert um þau áhrif 

sem umönnunin hafði á hana. Hins vegar var hægt að sjá úr viðtalinu að hún hefur ekki 

mikil áhrif. Anna var mjög æðrulaus gagnvart sínu hlutverki. Taldi hún að foreldrar sínir 

ættu frekar að ráða ferðinni með þau úrræði sem í boði voru og taldi því ekki rétt að 

systkinin hefðu þar áhrif á. Eða eins og Anna komst að orði: 

...enn sem komið er, mér bara, það fer nú bara eftir hvað þau vilja sjálf sko, 

við [systkinin] erum ekkert að og þannig að við bara teljum það bara á 

meðan þetta virkar svona við systkinin erum bara með þetta svona frá 

mánuði til mánuðs... 

5.1.3 Húsnæði hins aldraða 

Tveir viðmælendur af fimm, Andrea og Jónína, töluðu um að foreldri/foreldrar sínir 

hefðu skipt um húsnæði þar sem eldra húsnæðið hentaði ekki. Í báðum tilfellum bjuggu 

foreldri/foreldrar í þannig húsnæði að þeir þurftu að ganga upp og niður stiga og höfðu 

þeir ekki lengur getuna til þess.  

Jódís talaði um að hús móður hennar væri of stórt. Hins vegar var það allt á einni hæð 

og vel skipulagt. Hún sagði að þau systkinin hafi skipulagt það þannig að móðir þeirra 

nýtti eingöngu nokkur herbergi sem sparaði þá viðhald og þrif. 

Húsnæði foreldra Önnu var á þremur hæðum. Þeir áttu erfitt með stigana en fengu 

aukahandrið svo nú er handrið báðum megin og hjálpaði það foreldrunum mikið. Geti þeir 

ekki nýtt húsnæði sitt lengur hefur það verið rætt að þeir geti flutt í kjallara hússins þar sem 

er auka íbúð. Hins vegar aðstoða systkinin foreldra sína að bera hluti milli hæða.  

Berglind sagði að húsnæðið sem faðir hennar og hún bjuggu í hafi alls ekki hentað. Þau 

bjuggu á þriðju hæð í gömlu lyftulausu húsi. Faðir hennar var mikið veikur, var með 
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göngugrind og gat ekki farið sjálfur upp og niður stigann án aðstoðar. Berglind átti erfitt 

með aðstoða hann við það. Íbúðin var öll frekar þröng og á sumum stöðum passaði 

göngugrind föður hennar rétt á milli veggja. Baðherbergið var lítið og þröngt og erfitt 

reyndist að aðstoða föður hennar við böðun vegna þess. Hins vegar reyndist þeim erfitt 

að flytja eða breyta heimilinu af fjárhagslegum ástæðum. 

5.2 Aðalumönnunaraðili 

Allir viðmælendur voru aðalumönnunaraðilar. Allir viðmælendur sögðu að það hafi bara 

þróast þannig að þeir urðu aðalumönnunaraðilarnir.  

Andrea sagði að hún og foreldrar hennar væru háð hvert öðru og hefðu alltaf búið hlið 

við hlið. Þar af leiðandi þróaðist hlutverkið í hennar átt. Jódís sagði að hlutverk sitt sem 

umönnunaraðila: „lenti aðallega á okkur tveimur systrum. Systir mín sem er 

hjúkrunarfræðingur og mér“ þar af leiðandi varð umönnunin þeirra hlutverk. Það var 

aldrei rætt hver ætti að sjá um hvað, þetta varð bara svona og gekk vel upp þannig. 

Anna sagði að hún hefði tekið umönnunarhlutverkið að sér ásamt bróður sínum þar sem 

foreldrar hennar séu orðin það öldruð og lúin bæði. Móðir þeirra var mjög lasin og 

veiktist snögglega og þurfti því meiri umönnun en áður. Berglind sagði að hún hefði 

fengið þetta hlutverk þar sem systkini hennar voru 20-30 árum eldri en hún og öll með 

sínar eigin fjölskyldur. Þar sem hún var ein og bjó hjá föður sínum þá hafi hún tekið 

þetta hlutverk að sér. Hún upplifði einnig að systkini hennar vildu ekki aðstoða við 

umönnun föður þeirra og varð hún sjálfkrafa að eigin sögn eini umönnunaraðilinn. 

Jónína sagði að þetta hafi komið til þar sem hún vann hálfan daginn, eitt systkini bjó 

erlendis og hin sem bjuggu hér áttu annað hvort börn eða tóku einfaldlega ekki þátt í 

umönnuninni. Hún sagði einnig að það gæti haft áhrif að hún væri sjálf sjúklingur og vissi 

því hvernig það væri en yngri systir hennar aðstoðaði með fjármál föður þeirra:  

...hef þess vegna tekið svona meira að mér en yngri systir mín sér um 

fjármálin hans og því um líkt en en ég er svona mest það sem snýr að 

heilsunni og fer með honum í gegnum öll læknaviðtöl og allt svoleiðis. 

5.2.1 Umönnun aldraðra foreldra 

Fjórir viðmælendur sinntu foreldri daglega. Einn viðmælandi heimsótti foreldri tvisvar í 

viku og var í daglegu símasambandi við það. 
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Tveir af fimm viðmælendum, Berglind og Jódís, elduðu mat fyrir foreldri sitt og pössuðu 

að þau fengju bæði hádegismat og kvöldmat. Þær sáu einnig um þrif á heimili og 

aðstoðuðu foreldri við persónuleg þrif. Móðir Jódísar missti bæði þvag og hægðir og 

þurfti því oft aðstoð við persónulegt hreinlæti. Faðir Berglindar náði ekki á klósett á 

nóttunni síðasta árið og því kom oft fyrir að hún þurfti að skipta á rúmi og þrífa föður 

sinn á næturnar. Einnig sá hún um öll fjármál undir það síðasta þar sem faðir hennar 

komst ekki út til að sinna þeim sjálfur.  

Fjórir af fimm viðmælendum aðstoðuðu einnig foreldra sína með því að keyra þá til 

lækna og fara með þeim inn til læknanna. Andrea sinnti einnig lyfjagjöf móður sinnar og 

fór því til þeirra nokkrum sinnum á dag. Móðir hennar var með lyfjarúllu og átti það til 

að fylgjast ekki með dagsetningum á lyfjarúllunum. Andrea gaf því lyfin til að ekki kæmi 

til vitlausra lyfjagjafa.  

Anna kíkti daglega til foreldra sinna. Þegar hún kom til þeirra aðstoðaði hún með þvotta 

þar sem þvottahús er í kjallara hússins og foreldrar hennar áttu erfitt með að bera hluti 

milli hæða. Einnig kom það fyrir að hún og maki hennar þurftu að vera hjá þeim yfir nótt 

ef móðir hennar veiktist. Veikindi móðurinnar voru þannig að þegar hún veiktist gat það 

orðið til þess að hún þurfti að fara á spítala. Þar af leiðandi þótti henni gott að hafa 

dóttur sína hjá sér á nóttunni en það veitti henni ákveðið öryggi. 

5.2.2 Reynsla af umönnun 

Flestir viðmælendur höfðu litla sem enga reynslu af umönnun aldraðra áður en þeir tóku 

við umönnun foreldra sinna. Þrír af fimm viðmælendum höfðu alls enga reynslu af 

umönnun aldraðra. Jódís aðstoðaði móður við umönnun föður fyrir 25 árum síðan. Það 

telur hún ekki vera sambærilegt en móðir hennar sá þá um umönnunina en hún var 

einungis henni til aðstoðar. Það var ekki eins mikil vinna og umönnun hennar við 

móðurina í dag. Berglind og Andrea höfðu enga reynslu. 

Anna og Jónína höfðu einhverja reynslu í umönnun aldraðra. Jónína sá um ömmu sína í tíu ár 

fyrir 20 árum. Hún telur þó margt hafa breyst síðan þá, bæði kerfið og hún hefur einnig elst og 

þroskast. Anna vinnur á sjúkrahúsi og er því vön umönnun veikra einstaklinga. 
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5.2.3 Skapgerð foreldra 

Í viðtölunum kom fram hvert viðhorf hinna öldruðu var gagnvart breyttum lífsskilyrðum 

og hvernig aðstandendur upplifðu sitt hlutverk út frá viðbrögðum foreldra sinna við 

umönnun þeirra. 

Anna og Andrea töluðu um að foreldrar þeirra væru mjög jákvæðir og hressir og væru 

mjög jákvæðir gagnvart allri þeirri aðstoð sem þeir fengu. Andrea sagði foreldra sína 

alltaf vera hressa og þau hafi alltaf verið jákvæð. Anna talaði um að það hafi komið 

henni og systkinum hennar á óvart hversu jákvæðir foreldrarnir voru þar sem móðir 

þeirra átti það til að vera taugaveikluð þegar hún veiktist en nú tók hún veikindunum 

með ótrúlegri jákvæðni eða eins og Anna sagði: 

þetta er svolítið, þeim er eiginlega eða henni er í raun og veru kippt út þarna 

bara á no time þannig að maður vissi ekki alveg hvernig hún myndi taka, hún 

tók því óótrúlega vel... 

Jódís og Jónína töluðu um að foreldrar þeirra væru frekar þrjóskir. Móðir Jódísar vildi 

ekki fá neinn til að aðstoða sig nema börnin sín: „hennar persónuleiki er þannig .. hún er 

þannig gerð að hún vildi engan inn á heimilið nema okkur systkinin.“ Engin 

heimahjúkrun eða heimaþjónusta mátti aðstoða. Hins vegar breyttist það skömmu áður 

en móðir hennar flutti á hjúkrunarheimili en hún fékk heimahjúkrun og heimaþjónustu 

daglega. Faðir Jónínu vildi að börnin sín sæju um sig og sín mál, vildi nánast engin úrræði 

þiggja og var til að mynda ekki með heimahjúkrun. 

Berglind talaði um að faðir sinn hefði verið mikil félagsvera og þótt gaman að sitja og 

spjalla við aðra. Hins vegar gafst honum lítið tækifæri til að njóta þess síðustu árin heima 

þar sem hann var fastur heima við vegna veikinda.  

5.3 Formleg þjónusta opinberra aðila 

Allir fimm viðmælendur sögðu að foreldrar þeirra hafi fengið heimahjúkrun. Jódís, 

Berglind og Anna sögðu heimahjúkrun hafa komið daglega að aðstoða við að klæða eða 

sprauta foreldra. Andrea sagði heimahjúkrun hafa komið einu sinni í viku til að taka 

blóðprufu hjá móður hennar. Jónína sagði föður sinn hafa nýtt sér heimahjúkrun í tvö 

skipti. Í bæði skiptin eftir langar spítalavistir. Jónína talaði um að faðir hennar hafði ekki 
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sagst hafa þörf fyrir heimahjúkrun að öðru leyti eða: „...hann fann sig ekkert í því þannig 

að það datt upp fyrir.“ 

Allir fimm viðmælendur sögðu foreldra hafa fengið heimaþjónustu. Jódís og Berglind 

sögðu heimaþjónustu hafa komið daglega í innlit. Móðir Jódísar fékk þjónustu tvisvar 

seinni part dags til að aðstoðar við persónuleg þrif og bleiuskipti. Faðir Berglindar fékk 

heimaþjónustu einu sinni á dag í innlit til að kanna hvort allt væri í lagi hjá honum. 

Jónína, Andrea og Anna sögðu foreldra fá þrif hálfsmánaðarlega frá heimaþjónustu. 

Jódís og Berglind sögðu foreldra sína hafa farið tvisvar sinnum í hvíldarinnlögn.  

Jódís, Andrea og Berglind sögðu foreldra sína hafa fengið heimsendan mat. Jódís sagði 

að heimsendi maturinn hafi einungis verið nýttur til að uppfylla kröfur fyrir vistunarmat 

móður hennar. Andrea og Berglind sögðu foreldra sína hafa hætt með heimsendan mat. 

Var það vegna þess að þau voru óánægð með matinn, fannst hann ekki nógu góður og í 

sumum tilfellum „slepjulegur og ógeðslegur“ eins og Berglind komst að orði. Berglind 

sagði: „þannig að þá náttúrulega lenti það aftur á mér að passa að hann væri með mat í 

hádeginu og mat á kvöldin.“ Andrea talaði um að foreldrar hennar pöntuðu heimsendan 

mat frá einkafyrirtæki eftir að þau hættu með heimsendan mat. Sá matur hafi verið 

ágætur fram að hruni. Eftir hrunið fannst foreldrum hennar og henni maturinn vera 

frekar óspennandi og þau hættu því að kaupa matinn frá þeim.  

Berglind og Jónína sögðu feður sína hafa notað öryggishnapp. Jónína sagði að það hafi 

verið erfitt að fá föður hennar til að byrja að nota hnappinn. Hins vegar fór hann að nota 

hnappinn þegar búið var að útskýra fyrir honum að með því væru börnin rólegri.  

...þarna fékk hún kallinn aðeins til að hugsa að það borgaði sig nú að gera 

þetta því að hann væri í rauninni meira að gera okkur greiða með að bera 

hnappinn því við værum þá öruggari um hann næði þá sambandi við 

Securitas 

Jódís talaði um að hafa farið með móður sína á heilabilunardeild á Landakoti. Hins vegar 

hafi þau systkinin hætt fljótlega að fara þangað með móður sína þar sem þeim fannst 

framkoma gagnvart móður þeirra niðurlægjandi. Fannst þeim vera talað niður til hennar 

og ákváðu því systkinin í sameiningu að hætta að fara með hana þangað.  
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5.3.1 Hjálpartæki 

Fjórir af fimm viðmælendum sögðu foreldra sína hafa notað hjálpartæki. Vildu þeir allir 

meina að hjálpartækin hafi auðveldað foreldrum sínum lífið á einn eða annan hátt. Þau 

auðvelduðu einnig umönnun foreldra, það er að aðstoð þeirra annað hvort minnkaði 

eða breyttist við komu hjálpartækjanna. 

Andrea sagði móður hafa fengið baðstól og handföng inn á baðherbergi til að auðvelda 

baðferðir. Móðir hennar notaði göngugrind og fékk súlu til að auðvelda henni að standa 

upp úr rúminu. Einnig fékk móðir hennar vinnustól til að geta vaskað upp og eldað en 

hún átti erfitt með að hreyfa sig og gerði hlutina hægt. Andrea sagði það hafa verið 

tiltölulega auðvelt að sækja um öll hjálpartækin fyrir utan vinnustólinn. Hún sagði að 

móðir hennar hafi upphaflega fengið neitun en þegar Andrea skoðaði málin hafi móðir 

hennar á endanum fengið vilyrði fyrir vinnustólnum. Móðir hennar var þó ekki búin að 

fá stólinn þegar viðtalið fór fram. Þessi hjálpartæki auðvelduðu líf móður hennar.  

Jónína sagði föður sinn hafa fengið ýmis hjálpartæki í kjölfar spítalainnlagnar. Hún sótti 

síðar um viðbótarhjálpartæki og var mjög ánægð með þá þjónustu sem hún fékk. Þar 

sem faðir hennar var með svo mörg hjálpartæki fyrir þá hafi hún getað sótt um fleiri sem 

aðstandandi og þurfti því ekki að leita til læknis og fá vottorð fyrir þeim. Hún sagði það 

vera góða þjónustu og flýta fyrir málunum.  

Anna sagði móður sína hafa fengið ýmis hjálpartæki í kjölfar spítalavistar. Hvorki hún né 

foreldrar hennar þurftu að sækja um neitt af þessum hjálpartækjum. Sjúkraþjálfari kom 

heim til foreldra hennar til að kanna aðstæður og eftir það fengu þau auka handrið á 

stigann til að auðvelda sér að ganga hann.  

Berglind sagði að sjúkraþjálfari föður síns hafi sótt um göngugrind fyrir hann því hann 

átti orðið erfitt með gang. Þar sem sjúkraþjálfarinn sótti um göngugrindina þurfti 

Berglind eingöngu að sækja hana. Berglind fékk vin föður síns til að setja upp handföng 

fyrir hann inni á baðherbergi og svefnherbergi. 

5.3.2 Áhrif formlegrar þjónustu á óformlega umönnun 

Meiri hluti viðmælenda eða fjórir af fimm viðmælendum töluðu um að eftir að formleg 

þjónusta foreldra hófst létti það álagi af þeim. Einn viðmælandi sagðist ekki finna mun. 
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Jódís talaði um að viðvera hennar minnkaði að einhverju leyti og þegar hún kom í 

heimsókn til móður sinnar var hún meiri félagsskapur en umönnunaraðili. Það létti mikið 

á henni að þurfa ekki að gera allt en henni fannst samt að viðvera heimahjúkrunar og 

heimaþjónustu mætti hafa verið meiri því að: „þá hefði ég ekki þurft að vera eins mikið 

hjá henni.“ Einnig talaði hún um að þegar móðir hennar fór í hvíldarinnlögn gaf það 

henni meiri tíma fyrir sjálfa sig, fjölskylduna og námið. Jónína talaði um að eftir að faðir 

hennar fékk öryggishnapp og lærði að nota hann rétt hafi það létt mikið á áhyggjum 

hennar. Hún heimsótti föður sinn ekki daglega og hann var frekar neikvæður á ýmis 

úrræði og var því frekar oft einn heima. Því hafði öryggishnappurinn veitt henni og 

systkinum hennar ákveðið öryggi. Andrea sagði að heimahjúkrun hafi hjálpa henni mikið 

þar sem hún þurfti ekki lengur að fylgjast með til að mynda sáramyndun móður sinnar 

en hún átti erfitt með það vegna sinna eigin veikinda. Hún hafði því minni áhyggjur af 

foreldrum sínum eftir að þau fengu heimahjúkrun. Berglind sem sá ein um umönnun 

föður síns sagði að eftir að faðir hennar fékk innlit tvisvar á dag og heimahjúkrun einu 

sinni á dag þá hafi áhyggjur hennar af föður hennar minnkað mikið. Hún talaði um að 

hún hefði getað farið meira út á kvöldin og einnig upp í bústað um helgar. Faðir hennar 

fór tvisvar í hvíldarinnlögn og það létti áhyggjur hennar mikið eða eins og hún komst að 

orði: „.....huuh það hérna náttúrulega slakaði bara rosalega á mér vitandi það að hann 

væri hjá fólki sem honum líkaði vel við.“ Berglind vissi að hann hafði félagsskap þar og 

það var alltaf einhver sem fylgdist með honum allan daginn. Hún talaði um að á þeim 

tíma sem faðir hennar var í hvíldarinnlögn hafi hugurinn ekki hvarflað eins oft heim með 

áhyggjur af honum á meðan hún var í vinnu. 

Anna sagðist ekki finna mun á óformlegri umönnun í kjölfar formlegrar. Foreldrar 

hennar fengu formlega umönnun í kjölfar mikilla veikinda móður. Áður en hún veiktist 

var óformleg umönnun nánast engin heldur veiktist móðir hennar skyndilega og upp frá 

því byrjaði óformleg umönnun ásamt formlegri. 

5.3.3 Upplýsingagjöf 

Misjafnt reyndist hvert viðmælendur sóttu upplýsingar. Einn viðmælandi sótti þær á 

Internetið, aðrir nýttu sér félagsþjónustu og einn viðmælandi sagðist hafa fyrst leitað til 

Tryggingastofnunar ríkisins. 
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Jódís leitaði ekki til félagsþjónustunnar eftir upplýsingum þar sem hún nýtti internetið til 

þess. Sagði hún það vera fullt af upplýsingum sem auðvelt hafi reynst að nálgast. Anna 

sagði foreldra sína og þau systkinin ekki ennþá hafa þurft að leita til félagsþjónustunnar. 

Báðar sögðu þó að það væri einn aðili á félagsþjónustunni sem sæi um heimaþjónustu 

foreldra. Anna talaði þó um að það gengi vel að fá upplýsingar og þjónustu. Auðvelt 

reyndist að nálgast upplýsingar hjá starfsfólki opinberu þjónustunnar í gegnum síma. Í 

einhverjum tilfellum komu starfsmennirnir heim til foreldra hennar til að meta hvað 

hægt væri að gera. Hún sagðist mjög ánægð með þessa þjónustu. 

Jónína sagði að þjónustan sem pabbi hennar fékk hafi verið tvískipt hjá 

félagsþjónustunni. Það var félagsráðgjafi sem sá um hans félagslegu mál og svo var 

annar starfsmaður sem sá um heimaþjónustuna. Hún talaði um að hún og systkini 

hennar hafi getað hringt og talað við félagsráðgjafann hvenær sem var. Hún talaði þó 

um að aðgengi að starfsfólki félagsþjónustunnar væri ekki nógu gott. Hún sagði að 

auðvelt væri að hringja og leggja fyrir skilaboð en félagsráðgjafinn væri lengi að hringja 

til baka. Þegar viðtalið fór fram var hún til dæmis búin að bíða í þrjár vikur eftir því að 

félagsráðgjafinn hringdi til baka. Hún ætlaði að spyrja hann nokkurra spurninga en fékk 

svör við þeim annars staðar frá og var því ekki að ýta á eftir að félagsráðgjafinn hringdi.  

Andrea sagðist einu sinni hafa hitt félagsráðgjafa í sambandi við foreldra sína. Þá fór hún 

ásamt systur sinni að kanna hvort foreldrar þeirra gætu fengið húsaleigubætur. Annars 

var enginn félagsráðgjafi með málefni foreldra hennar hjá félagsþjónustunni. Hins vegar 

var starfsmaður sem sá um heimaþjónustu til þeirra og vissi eitthvað um þeirra mál. 

Andrea sagðist hafa haft samband við heimahjúkrunina ef hana vantaði upplýsingar eða 

aðstoð og það gekk mjög vel. Heimahjúkrunin tók vel í það og gat alltaf svarað henni. 

Berglind byrjaði á að leita upplýsinga um þau úrræði sem í boði voru á Tryggingastofnun 

ríkisins en fékk lítil sem engin svör þar. Hún sagðist hafa hitt sama félagsráðgjafann 

tvisvar en fannst það ekki nýtast sér þar sem eina sem var rætt á þeim fundum var 

hversu þröngt og lítið baðherbergið þeirra var. Erfitt reyndist að aðstoða föður hennar 

þar vegna plássleysis. Hins vegar talaði hún um að það hefði verið í boði að hringja og 

ræða við félagsráðgjafann til að fá upplýsingar eða aðstoð. Hins vegar hafi hún ekki þurft 

þess þar sem hún leitaði frekar til heimahjúkrunarinnar sem tók vel í að aðstoða hana og 

fékk hún aðallega upplýsingar þaðan: „já það var ein alveg sérstaklega sem var alveg 
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yndisleg og hérna... hún var mjög hjálpsöm.“ Berglind talaði um að hvert sem hún leitaði 

fékk hún lítil sem enginn svör önnur en þau að þar sem hún væri svona ung og byggi hjá 

föður sínum gæti hún sinnt honum. Þar af leiðandi þyrfti ekki að bjóða honum upp á 

heimahjúkrun og heimaþjónustu. Faðir hennar fékk þá þjónustu þegar hún flutti út af 

heimilinu á pappírum. Henni fannst það ekki góð þjónusta að hún þyrfti að setja sitt líf á 

pásu til að sinna föður sínum.  

5.3.4 Viðmót starfsmanna  

Fjórir af fimm viðmælendum sögðu viðmót heimahjúkrunar og heimaþjónustu hafa 

verið gott. Einn viðmælandi sagði að viðmót nokkurra starfsmanna hefði mátt vera betri 

en á heildina litið voru flestir mjög kurteisir og góðir. 

Jónína sagði þjónustu félagsráðgjafans hafa verið fína, hann hafi komið heim til föður 

hennar. Hún og systkini hennar hafi einnig komið til að vera viðstödd viðtalið. Þau 

systkinin hafi verið sammála að viðmót félagsráðgjafans hafi verið mjög gott. Að öðru 

leyti var hún ósátt við að erfitt reyndist að ná í félagsráðgjafann í síma þar sem hann 

hringdi ekki alltaf til baka. 

Andrea sagðist hafa leitað einu sinni til félagsráðgjafa, ásamt systur sinni, til að athuga 

hvort foreldrar hennar gætu fengið húsaleigubætur. Þeir áttu ekki rétt á þeim þar sem 

þeir voru í húsnæði sem systirin átti. Þær voru ekki sáttar við þau svör en skildu hins 

vegar afhverju þetta væri svona. Sumir væru hugsanlega að svindla á kerfinu en það hafi 

ekki verið í þeirra tilfelli og fannst þeim því að það mætti skoða hvert tilfelli fyrir sig. 

Berglind talaði um að það viðmót sem hún fékk frá Tryggingastofnun ríkisins og 

Vistunarmatsnefnd hafi ekki verið gott. Henni fannst eins og hvert sem hún leitaði væri sem 

hún gengi á veggi og enginn vildi veita svör. Sérstaklega talaði hún um slæmt viðmót 

starfsmanna Tryggingastofnunar en eins og hún lýsir síðasta skiptinu sem hún fór þangað: 

...og í þriðja skiptið þá varð ég nú bara svolítið reið og sagði að hvort sem 

þetta kæmi þeim við eða ekki þá hlytu þau alla vega að geta sagt mér [...], 

hvert ég ætti að fara og fyrst sagði konan sem ég talaði við þá bara „nei þú 

verður bara að finna út úr þessu sjálf, þetta er ekki okkar vinna“ þá varð ég 

bara ennþá reiðari og þetta endaði með því að ég fékk þær upplýsingar sem 

ég þurfti en ég þurfti að berjast fyrir því. 



  

37 

Berglind sagði að flest starfsfólk heimahjúkrunar og heimaþjónustu hafi verið mjög 

yndislegt í alla staði. Hins vegar hafi verið einhverjir starfsmenn inn á milli sem henn 

fannst full hryssingslegir í samskiptum við föður hennar og hana. Einnig fannst henni 

leiðinlegt að þau sem sáu um að baða föður hennar kvörtuðu til sinna yfirmanna yfir 

litlu og þröngu baðherbergi. Hún sagði í viðtalinu að hún hafi verið tilbúin að sýna þeim 

hvernig hún fór að því að aðstoða föður sinn við böðun áður en heimahjúkrun tók við. 

Hún hefði viljað að þær leituðu beint til hennar til að spyrja hvort hún hefði einhverjar 

lausnir á þessum vanda í stað þess að kvarta við sína yfirmenn. Hins vegar sagði hún það 

ekki við starfsmennina. Einnig fannst henni vanta upp á fagmennsku þeirra er vinna hjá 

Öryggismiðstöðinni. Eitt sinn var hún stödd úti á landi og hringdi í föður sinn á 

sunnudegi til að láta hann vita að hún kæmi ekki heim fyrr en daginn eftir. Hún heyrir 

hann detta og hann missti símtólið en kallaði að hann gæti ekki staðið upp. Hún skellti á 

og hringdi strax í Öryggismiðstöðina til að láta þá vita. Þeir sögðust myndu fara og hjálpa 

honum. Hún ákvað að pakka saman og keyra í strax bæinn en aksturinn tekur um einn 

og hálfan klukkutíma. Þegar hún kom heim þá voru þeir frá Öryggismiðstöðinni búnir að 

vera í um 5-10 mínútur hjá föður hennar. Það þýðir að hann lá á gólfinu í rúman 

klukkutíma áður en þeir komu við það var hún mjög ósátt. Henni fannst ótrúlega 

dónalegt af þeim að láta föður sinn liggja svona lengi á gólfinu að bíða eftir þeim. Hins 

vegar vissi hún vel að þeir gerðu meira en að fylgjast með öldruðum einstaklingum en 

fannst lágmark að ef einhver léti vita að aldraði einstaklingurinn lægi á gólfinu og enginn 

gæti aðstoðað að þá ættu þeir að fara strax og aðstoða hann. Í stað þess að láta hann 

liggja lengi ósjálfbjarga.  

Jódís sagðist hafa verið sátt við viðmót starfsfólks heimahjúkrunar og 

heimaþjónustunnar. Hins vegar hafi hún ekki verið sátt við það viðmót sem móðir 

hennar fékk þegar hún fór með hana á Landakot. Sagði hún að talað hefði verið niður til 

móður hennar og því hafi hún og systkini hennar ákveðið að hætta að fara með móður 

sína á heilabilunardeild Landakots.  

5.3.5 Félagsstarf aldraðra 

Jódís og Anna sögðu foreldra sína hafa vitað hvaða félagsstarf var í boði fyrir eldri 

borgara í sínu sveitarfélagi. Jódís talaði um að móðir hennar hafi unnið við félagsstarf í 

sínu sveitarfélagi en hafi ekki viljað nýta hana þegar til kom: „en hún taldi sig nú aldrei 
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vera öldruð... þannig að meðan hún hafði heilsu til ... þannig að hún var ekkert í 

því.“Anna sagði foreldra sína vera búna að taka þátt í félagsstarfi aldraðra í sínu 

sveitarfélagi í mörg ár. Móðir hennar var í íþróttafélagi löngu áður en hún veiktist. 

Foreldrar hennar voru mjög ánægðir með félagsstarfið. Anna talaði einnig um að 

félagsstarfið gerði foreldrum hennar gott þó svo að þeir nýttu það minna eftir veikindin. 

Jónína talaði um að félagsstarf hafi verið kynnt fyrir henni og föður hennar en hann vildi 

ekki nýta sér það. Hún ræddi það einnig að þau fengu enga kynningu á félagsstarfinu frá 

félagsráðgjafanum sem heimsótti föður hennar heldur fengu þau upplýsingar um það 

frá öldrunarhjúkrunarfræðingi á Landakoti. Hún talaði um að sá hjúkrunarfræðingur hafi 

bara verið að ræða það nokkrum vikum áður en viðtalið fór fram, fyrir það hafi enginn 

kynnt félagsstarfið fyrir þeim. 

Berglind sagði að hennar mati fengu faðir hennar og hún upplýsingar um félagsstarf 

eldri borgara í þeirra sveitarfélagi of seint. Þau fengu upplýsingar um starfið eftir að 

hann fékk heimahjúkrun og heimaþjónustu. Föður hennar var boðið upp á ýmisleg 

félagsstörf eins og til dæmis félagsstarf á öldrunarheimili rétt hjá heimili þeirra. Hins 

vegar gat hann ekki nýtt sér það því hann þurfti að koma sér sjálfur upp og niður stigana 

heima hjá sér með göngugrind til að komast í bílinn sem sótti hann. Bílstjórinn mátti ekki 

yfirgefa bílinn og Berglind var ekki heima á þeim tímum sem bíllinn kom þar sem hún var 

í vinnu. Hún var að vinna í öðru sveitarfélagi og átti þess ekki kost að skreppa heim og 

aðstoða föður sinn. Hún athugaði hvort hægt væri að fá aðila frá heimaþjónustu til að 

aðstoða föður sinn upp og niður stigana en það reyndist ekki. Berglind sagði að ef þau 

hefðu vitað af félagsstarfinu um ári eða tveimur árum fyrr hefði faðir hennar getað nýtt 

sér það þar sem hann gat gengið sjálfur upp og niður stiga á þeim tíma. Hún er viss um 

að faðir hennar hefði nýtt sér það þar sem hann var mikil félagsvera og leiddist oft að 

hanga einn heima allan daginn.  

Andrea sagði að félagsstarf hafi ekki verið kynnt fyrir foreldrum hennar né henni. Hún 

hafi leitað eftir þeim upplýsingum sjálf og gengið ágætlega við það. Hins vegar nýttu 

foreldrar hennar sér það ekki.  
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5.4 Viðhorf umönnunaraðila til formlegrar þjónustu 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í væntingar sínar til þeirrar þjónustu sem í boði er 

fyrir aldraða áður en til umönnunar kom voru svörin misjöfn. Þrír af fimm viðmælendum 

gerðu sér ekki grein fyrir væntingum sínum. Fjórði viðmælandinn gerði sér engar 

væntingar en fimmti hafði haft væntingar sem ekki stóðust. Einnig voru þeir spurðir 

hvort þeir vildu sjá einhverjar breytingar á opinberri þjónustu. Allir viðmælendur höfðu 

skoðun á því hverju ætti að breyta í opinberri þjónustu aldraðra og voru svörin misjöfn. 

Einnig voru viðmælendur spurðir hvort sú opinbera þjónusta er foreldrar þeirra fengu 

hafi verið nægjanleg að þeirra mati.  

5.4.1 Væntingar og skoðanir umönnunaraðila á formlegri umönnun 

Jódís og Andrea höfðu ekki hugsað út í hvaða væntingar þær gerðu sér um þjónstuna. 

Jódís talaði um að eftir að hafa sinnt umönnun móður sinnar fannst henni kerfið rangt á 

margan hátt. Eitt af því var að henni fannst kerfið vera að spara sér peninga með því að 

fjölskyldan komi mikið að óformlegri umönnun. Henni fannst kerfið ekki koma nógu 

snemma inn í umönnunarferlið og með því væri gengið á orku fjölskyldunnar. Jódís vildi 

sjá að reynt yrði að koma því til leiðar að það væri sama starfsfólkið sem kæmi inn á 

hvert heimili því: 

...af því það er mjög erfitt fyrir aldraðan einstakling sem er búinn að vera 

sjálfsstæður og fullhraustur að fara að eiga að fá sitthvora manneskjuna ... 

inn á sitthvorum tímum dags... 

Jódís talaði einnig um að hugtakið aldraðir heima eins lengi og hægt er ekki vera til í 

sínum orðaforða eftir þessa umönnun og væru bara falleg orð á blaði. Andrea sagðist 

ekki hafa hugsað út í væntingar sínar en eftir á að hyggja sé hún sátt við þá þjónustu 

sem foreldrar hennar fengu. Hins vegar hafi hún mikið hugsað til þeirra sem ættu enga 

eða fáa að sér til aðstoðar. Hún talaði um að oft hefðu foreldrar hennar farið til læknis 

þar sem hún sagði þeim að það væri nauðsynlegt. En hugsi hún til þeirra sem eiga enga 

að finni hún til með þeim þar sem hún vill meina að þeir eigi erfiðara með að leita sér 

úrræða og þjónustu. Hún kom með þá hugmynd að gera ætti bækling fyrir 

aðstandendur aldraðra um hvert bæri að leita eftir þjónustu og upplýsingum.  



  

40 

..til dæmis að þá gæti fólk í minni stöðu lesið þetta og í staðin fyrir að segja 

eitthvað við systkinin þá væri bara hægt að rétta bæklinginn og segja lestu þetta 

Hægt væri til dæmis að setja þessa bæklinga fram á heilsugæslustöðvum og í apótekum. 

Með því að gera slíkan bækling væri upplýsingamiðlun bættari. Einnig vildi hún sjá að 

byggð yrðu fleiri elliheimili en henni fannst alltof algengt að aldraðir einstaklingar væru 

að teppa sjúkrahúspláss því þeir gætu ekki farið neitt eftir sjúkrahúsvist. Þeir væru of 

veikir til að fara aftur heim til sín og engin pláss væru á elliheimilum fyrir þá. Hún nefndi 

sem dæmi að nóg væri af leikskólum í þjóðfélaginu en þegar hugað væri að öldruðum 

væri þjónustan við þá ekki eins góð: 

mér finnst vanta elliheimili, mér finnst vanta sko, að það sé sjálfsagt að fólk 

hafi, alveg eins og sjálfsagt að að foreldrið fái... leikskólapláss fyrir börnin sín 

[...] út af hverju er það ekki sjálfsagt að það sé hérna þjónusta og og staðir 

sem henta eldri borgurum og að það sé ekki verið að fylla spítalana með fólki 

sem gæti farið þaðan á einhvern einhvern annan stað 

Andrea taldi einnig að gott gæti reynst ef sjúkraþjálfari eða iðjuþjálfi gætu farið inn á heimili 

aldraðra til að taka þau út. Með því á hún við að benda á ýmsa þætti sem hægt væri að laga 

svo ekki yrðu slys á fólki heima við. Eins og til dæmis mottur á gólfi, hvar best sé að staðsetja 

rúm í herbergi og setja upp handföng á baðherbergi og í svefnherbergi.  

Jónína sagðist ekki vera viss hverjar væntingar hennar til kerfisins voru áður en til 

umönnunar kom. Hún vildi meina að kerfið væri orðið þungt í vöfum, erfitt hafi reynst 

að nálgast þjónustuna. Með því átti hún við að ferlið væri langt og þungt og oft reyndist 

erfitt að fá þær upplýsingar sem þurfti til að fá opinbera þjónustu. Þar af leiðandi voru 

hinn aldraði og umönnunaraðilar oft lengi að fá svör við ýmsum spurningum. Hins vegar 

gerði hún sér grein fyrir því að ekki væri hægt að fara fram á of mikið. Sú þjónusta sem 

faðir hennar nýtti sér sé góð. Hins vegar talaði hún mikið um að henni fannst leiðinlegt 

hvað faðir sinn var neikvæður gagnvart úrræðum og nýtti sér alltof fá þar af leiðandi.  

Anna talaði um að hafa engar væntingar haft til kerfisins þar sem hún hafði heyrt 

margar misjafnar sögur af því. Þar af leiðandi höfðu hún og hennar systkini ekki gert sér 

neinar væntingar til þess. Hins vegar hafi hún, foreldrar hennar og systkini verið mjög 

sátt með þá þjónustu sem foreldrar hennar fengu. Aftur á móti fór hún með foreldrum 
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sínum að skoða þjónustuíbúðir. Hún segir að væntingarnar til þess hafi verið miklar en 

orðið að engu. Þær þjónustuíbúðir sem þau hafi verið að skoða voru ekki með neinni 

þjónustu að hennar mati. Það var enginn hjúkrunarfræðingur sem vann þar heldur áttu 

aldraðir að leita til sinnar heilsugæslu ef eitthvað kom upp á. Það var hægt að hringja í 

einn aðila hjá þessari þjónustu á skrifstofutíma til að fá aðstoð en sá aðili var ekki á 

svæðinu heldur annars staðar og tók því tíma að koma til þeirra sem hringdu. Aldraðir 

áttu kost á að borða en í öðru húsnæði sem Önnu fannst í lagi en ef hinn aldraði varð 

veikur var ekki boðið upp á að koma með mat til hans. Hún sagði enga þjónustu vera 

þarna og foreldrar hennar gætu því allt eins búið áfram heima við. Henni fannst rangt að 

auglýsa þetta sem íbúðir með þjónustu þegar engin þjónusta var til staðar að hennar 

mati. Með þjónustu vildu hún og foreldrar hennar sjá að hægt væri að fá mat í íbúð og 

hugsanlega mötun ef viðkomandi kæmist ekki í mat. Hún sagði að með því að hinn 

aldraði þurfi að leita til eigin læknis eða hjúkrunarfræðings væri hann í sömu sporum og 

í eigin húsnæði. Þar af leiðandi sagði hún foreldra sína geta verið í eigin húsnæði áfram 

með þá þjónustu sem þau voru með. Henni fannst ekki viðeigandi að auglýsa íbúðirnar 

með þjónustu eða eins og hún sagði: „...mér finnst þetta bara verið að að rífa og tæta í 

gamla fólkinu mér finnst þetta eigilega alveg grátlegt þó það sé eldriborgarastarf í 

kjallara, það er engin þjónusta“ 

Berglind talaði um að væntingar hennar til kerfisins hefðu verið að allt gengi hraðar fyrir 

sig. Einnig sagðist hún hafa haldið að aðgengi að elliheimili væri auðveldara en það 

reyndist, það er að ef hinn aldraði væri tilbúinn að fara á elliheimili fengi hann það. Hún 

sá ekki tilgang þess að prófa öll önnur úrræði áður en til vistunarmats kom þar sem faðir 

hennar var orðinn frekar veikur og var fastur heima hjá sér þegar hann fékk 

heimahjúkrun og heimaþjónustu. Berglind talaði um að hún vildi aukið fjármagn til 

málefna aldraðra. Með því átti hún við að hægt væri að auka þjónustu til aldraðra með 

ráðningu fleira starfsfólks. Hún vildi meiri þjónustu eins og til dæmis einhvern sem gæti 

aðstoðað aldraða við að komast út úr húsi til að þiggja þá þjónustu sem þeir þurfa að 

sækja annað. Einnig vildi hún sjá að hægt væri að mæta áhugamálum aldraðra, en faðir 

hennar hafði mjög gaman af að fara í sund. Hins vegar gat hann ekki séð um sig sjálfur í 

klefanum og því gat hún ekki farið með honum í sund. Faðir hennar var kominn á 

elliheimili þegar viðtalið fór fram og þar komst hann loksins í sund nokkrum sinnum í 
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viku og var mjög ánægður með það. Hún hefði samt viljað að hann hefði einnig komist í 

sund þegar hann bjó heima. Hún vildi sjá breytingu á ferli innritunar á elliheimili en 

þegar hún fór með föður sínum að skoða herbergi á elliheimili þá var bara tvíbýli í boði. 

Var þeim sagt að ef hann tæki ekki þetta herbergi færi hann neðst á biðlista eftir næsta 

lausa plássi. Faðir hennar tók því herbergið því hann neitaði að fara aftur heim til sín, 

hann treysti sér ekki lengur til að vera heima. Hins vegar var herbergisfélagi hans á 

elliheimilinu mjög veikur og ruglaður vegna aldurs og áttu þeir ekki saman. Það var leyst 

þannig að skipt var um herbergisfélaga. Hún var ekki sátt við þá lausn. Hún vildi að 

einkaherbergi á elliheimilum yrðu fleiri.  

5.4.2 Töldu umönnunaraðilar formlega þjónustu nægjanlega mikla? 

Jódís og Berglind töldu þá þjónustu sem þeirra foreldri naut ekki vera nægjanlega. Jódís 

sagði að hún hefði viljað meiri viðveru frá heimahjúkrun og heimaþjónustu. Þrátt fyrir að 

viðvera hennar hafi minnkað mikið við þessa þjónustu fannst henni hún samt þurfa að 

vera mikið hjá móður sinni. Berglind taldi að faðir hennar hafi fengið þjónustuna of 

seint. Þegar hann fékk heimahjúkrun og heimaþjónustu hafi hann í raun og veru verið 

tilbúinn að fara á elliheimili. Sagði hún hann hafa verið fastan heima allan daginn þar 

sem hann hafi átt erfitt með að komast út hjálparlaust. Þau hafi rætt það sín á milli, áður 

en til formlegrar umönnunar kom: 

þá vorum við búin að tala um það að kannski væri bara best fyrir hann að 

fara á elliheimili þar sem hann hefði félagsskap og gæti hitt fólk og þú veist, 

og farið í göngutúra og svona 

Anna og Andrea töldu þá þjónustu sem foreldrar þeirra nýttu vera nægjanleg. Anna 

sagði að sú þjónusta sem foreldrar hennar voru með er viðtalið var tekið dugi enn sem 

komið er. Hins vegar hafa þau systkinin fylgst vel með foreldrum sínum og myndu biðja 

um aukna þjónustu þegar þess þurfi. Andrea sagði foreldra sína ánægða með 

þjónustuna sem þeir fengu og hún var einnig mjög sátt. 

Jónína sagðist vilja meiri þjónustu fyrir föður sinn: „persónulega mundi ég vilja að það 

kæmi stúlka einu sinni á dag eða annan hvern dag bara til að reka inn nefið...“ Hann var 

hins vegar mjög neikvæður gagnvart allri þjónustu. Jónína sagði að ef hægt væri að fá 
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föður hennar til að samþykkja innlit myndi það létta mikið áhyggjur hennar þar sem hún 

heimsótti hann ekki daglega en það var ekki hægt: „alls ekki alls ekki það þýðir ekki sko“ 

5.5 Úrræði fyrir umönnunaraðila 

Rannsakandi kynnti úrræðið Heilsueflandi heimsóknir og módelið Share the care í stuttu 

máli fyrir viðmælendum. Þeir voru síðan spurðir út í viðhorf þeirra til þessara úrræða og 

hvort þau hefðu getað nýst þeim á einhvern hátt ef þau hefðu verið í boði.  

5.5.1 Heilsueflandi heimsóknir. 

Þegar rætt var við viðmælendur um úrræðið Heilsueflandi heimsóknir töldu fjórir af 

fimm viðmælendum að foreldri sitt hefði ekki nýtt sér þessa þjónustu. Ekki hefðu þó 

foreldrar allra viðmælenda verið boðin slík heimsókn þar sem þeir voru margir komnir 

með einhverja þjónustu fyrir 76 ára aldurinn. 

Jódís og Jónína sögðu að foreldri sitt hefði afpantað heimsóknina strax þar sem það væri 

í þeirra eðli. Faðir Jónínu samþykkti nánast engin úrræði sem í boði voru og taldi hún því 

að þetta úrræði hefði ekki aðstoðað. Jódís sagði að móðir hennar hefði aldrei nýtt sér 

svona úrræði: „nei því hún hefði örugglega afpantað þennan tíma. Hún var gjörn á að 

gera það með allt.“ Því var hún viss um að móðir hennar hefði afpantað þessa heimsókn 

ef hún hefði verið í boði. Andrea og Anna sögðu þetta úrræði vera mjög fínt en ekki væri 

víst að foreldrar þeirra hefðu nýtt sér þetta. Andrea vildi meina að úrræðið væri gott 

fyrir þá sem ekki vita hvert eigi að leita eftir upplýsingum og þjónustu. Hins vegar hefðu 

hún og foreldrar hennar ekki þurft á því að halda og myndu því líklega ekki nýta slíka 

þjónustu. Anna taldi að þessi þjónusta hefði engu breytt fyrir sína foreldra. 

Berglind var sú eina sem taldi að þetta úrræði hefði nýst henni og föður hennar mjög 

vel. Sökum ungs aldurs og þess að hvorki hún né faðir hennar vissu hvert átti að leita 

eftir upplýsingum um úrræði hefði svona úrræði komið sér vel: „Það var ýmislegt sem ég 

fann bara út eftir að hann fór á elliheimili sem við nýtum ekki í dag.“ Þau hefðu eflaust 

getað sótt mun fyrr um félagsleg úrræði fyrir föður hennar og hugsanlega getað fengið 

heimaþjónustu og heimahjúkrun fyrr.  

5.5.2 Share the care módelið 

Meiri hluti viðmælenda eða alls þrír gat ekki svarað til um hvort þetta myndi nýtast þeim 

og þeirra fjölskyldum.  
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Jódís þekkti til módelsins og taldi það geta nýst vel í vinnu með umönnunaraðilum. Hún 

taldi að margar fjölskyldur ættu erfitt með álagið og sagði: „því að margar fjölskyldur 

náttúrlega splundrast við svona álag.“ Hún taldi að félagsráðgjafi eða annar fagaðili gæti 

aðstoðað fjölskyldur við að vinna úr sínum málum með því að nýta Share the care 

módelið. Hún og hennar systkini hefðu nýtt þetta módel ef þau hefðu ekki verið búin að 

koma sér upp góðu kerfi sín á milli sem reyndist þeim vel. 

Jónína sagði að þetta hefði hugsanlega geta nýst þeim vel en samskipti milli systkinanna 

voru misjöfn. Eitt systkinanna fylgdist með umönnuninni úr fjarlægð og taldi Jónína að 

hægt hefði verið að nýta þetta úrræði til að fá það systkini með í umönnunina 

já sjálfsagt, sjálfsagt það hefði örugglega ekkert verið vitlaust því að það 

hefði kannski orðið til þess jafnvel að systir mín fyrir ofan mig hefði tekið 

aðeins meiri þátt í að sinna honum... 

Einnig taldi hún að með þessu úrræði hefði verið hægt að minnka pirring og reiði á milli 

systkinanna. 

5.6 Samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar 

Flestir viðmælendur eða fjórir af fimm fengu aðstoð fjölskyldu við umönnunina. Þeir 

viðmælendur sem voru giftir eða áttu börn fundu einnig fyrir skilningi þeirra á þeim tíma 

sem fór í umönnunina og voru því fegnir. Skilningur systkina umönnunaraðila var oftast 

nær til staðar en systkini fjögurra af fimm viðmælendum tóku þátt í umönnun foreldra. 

Einn viðmælandi fékk enga aðstoð frá sínum systkinum og voru samskipti hans við þau 

ekki góð. Meirihluta viðmælenda eða þrír af fimm gekk vel að samræma 

umönnunarhlutverk sitt við vinnu en tveimur gekk ekki vel við það. Allir viðmælendur 

töluðu um að húsnæði foreldra þeirra hentaði þeim ekki. Tveir af þeim sögðu foreldra 

sína hafa flutt í hentugra húsnæði.  

Allir fimm viðmælendur voru aðalumönnunaraðilar foreldra sinna og höfðu tveir af þeim 

einhvers konar reynslu af umönnun. Þrír af fimm viðmælendum höfðu enga reynslu af 

umönnun. Tveir viðmælendur af fimm sögðu foreldra sína jákvæða bæði gagnvart þeim 

og þeirri þjónustu er þeir nutu. Tveir viðmælendur af fimm sögðu foreldri sitt vera 
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neikvætt og þrjóskt gagnvart þeim og þeirri þjónustu sem í boði var. Fimmti 

viðmælandinn sagði foreldri sitt hafa verið félagslynt en ekki komist neitt. 

Allir viðmælendur sögðu foreldra sína hafa fengið heimahjúkrun og heimaþjónustu að 

einhverju leyti. Misjafnt var þó hversu mikið, heimahjúkrun var allt frá tveimur skiptum 

eftir sjúkrahúslegu hins aldraða upp í daglega aðstoð hins aldraða. Tveir viðmælendur 

sögðu foreldri sitt hafa fengið heimaþjónustu daglega á meðan þrír viðmælendur sögðu 

sína foreldra fá heimaþjónustu hálfsmánaðarlega. Einnig voru foreldrar fjögurra af fimm 

viðmælendum sem þurftu að nýta sér hjálpartæki og gekk flestum umönnunaraðilum 

vel að fá upplýsingar um hvernig nálgast ætti þau. Niðurstöður bentu til þess að 

upplýsingagjöf væri ábótavant en erfitt reyndist fyrir umönnunaraðila að nálgast 

upplýsingar um úrræði og umönnun hjá félagsþjónustu ef þeir þá vissu hvert þeir áttu 

að leita. Tveir viðmælendur af fjórum sögðust hafa leitað upplýsinga og aðstoðar hjá 

heimahjúkrun foreldris síns. Fjórir af fimm viðmælendum sögðu að starfsmenn 

heimahjúkrunar og heimaþjónustu hafi verið mjög kurteisir. Fimmti viðmælandinn sagði 

flesta hafa verið kurteisa en það hafi verið einhverjir inn á milli sem ekki voru það. 

Meirihluti viðmælenda eða fjórir af fimm höfðu ekki gert sér neinar væntingar um 

þjónustu til aldraðra eða höfðu ekki hugsað út í þær. Fimmti viðmælandinn hafði gert 

sér þær væntingar að hlutirnir gengju hraðar fyrir sig. Allir fimm viðmælendur höfðu 

eitthvað fram að færa um breytinar á þjónustu við aldraða. Til að mynda meiri 

fjárframlög til málaflokksins, byggingu fleiri elliheimila, meiri þjónustu hins opinbera og 

einn viðmælandi kom með hugmynd að upplýsingabæklingi fyrir aðstandendur. 

Meirihluti viðmælanda eða fjórir af fimm sagði að foreldrar sínir hefðu ekki nýtt sér 

úrræðið Heilsueflandi heimsóknir hefði þeim verið boðið það. Fimmti viðmælandinn 

sagði að hans foreldri hefði nýtt sér það og það hefði nýst því til góðs. 

Meirihluti viðmælenda eða þrír af fimm gat ekki svarað því hvort módelið Share the care 

hefði nýst þeim að einhverju leyti. Einn viðmælandi af fimm sagði að þetta módel gæti 

nýst vel í vinnu með aðstandendum. Einn viðmælandi af fimm sagði að þetta módel 

hefði hugsanlega getað leyst ágreining milli systkinanna í umönnun foreldris þeirra. 
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6 Umræður  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf umönnunaraðila aldraðra til aðstæðna 

þeirra og þjónustu. Opin viðtöl voru nýtt til að fá þau viðhorf fram. Í þessum kafla verður 

fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í tengslum við fræðilega umfjöllun 

ritgerðarinnar. Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: Í hverju fólst umönnun foreldris? 

Fengu foreldrar umönnunaraðila þjónustu frá hinu opinbera? Hvert er viðhorf 

umönnunaraðila til opinberrar þjónustu aldraðra? 

6.1 Fjölskylda umönnunaraðila 

Mikilvægt er fyrir aðstandendur aldraðra að finna fyrir stuðningi til að umönnun þeirra 

gangi betur (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Rannsókn þessi leiddi í ljós að flestir 

umönnunaraðilar fengu aðstoð systkina sinna við umönnun foreldris. Leiddi það í ljós að 

umönnun þeirra gekk mun betur en umönnun þess eina sem enga aðstoð fékk. Því er 

ljóst að samvinna fjölskyldunnar við umönnun hins aldraða skiptir miklu máli. Óformleg 

umönnun hefst yfirleitt á aðstoð við almennar athafnir daglegs lífs (IADL) og færist síðar 

út í aðstoð við persónulegar athafnir daglegs lífs (PADL) (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2011; Wolff og Kasper, 2006). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að svo 

reyndist í tilfellum tveggja viðmælenda af fimm en hafa þarf í huga að foreldrar þeirra 

tveggja voru mun veikari en foreldrar hinna þriggja.  

Þessi rannsókn leiddi í ljós að flestir viðmælendur gátu sinnt sinni umönnun meðfram 

vinnu. Hins vegar voru tveir viðmælendur sem áttu erfitt með að sinna umönnun 

foreldris með námi og vinnu. Þessir tveir viðmælendur veittu þó foreldrum sínum áfram 

þá umönnun sem þeir þörfnuðust og gáfu frekar eftir í náminu. Henz sýndi fram á í 

rannsókn sinni að umönnun kvenna hafi ekki áhrif á vinnu þeirra. Þrátt fyrir meiri 

þjónustuþörf hins aldraða þá eru litlar líkur á að konur hætti í vinnu til að sinna 

umönnun (Henz, 2006).  

6.2 Aðalumönnunaraðili 

Misjafnt var hversu miklum tíma umönnunaraðilar eyddu í umönnun foreldris en því 

veikara sem foreldrið var þeim mun meiri tíma eyddu þeir í umönnunina. Foreldrar allra 
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viðmælenda voru með einhvers konar opinbera þjónustu en það fór eftir heilsu hvers og 

eins hversu mikil hún var. Það sýndi sig að því veikara sem foreldrið varð því meiri 

þjónustu þurfti það, bæði formlega og óformlega eins og Sigurðardóttir (2011) sýndi 

fram á með sinni rannsókn.  

Hafa verður í huga að erfitt getur reynst fyrir hinn aldraða að þiggja aðstoð, hvort sem 

um ræðir formlega eða óformlega. Eins verður að hafa í huga að virða 

sjálfsákvörðunarrétt hins aldraða (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Arnarsson, 2004). 

Viðmælendur voru því spurðir út í skapgerð foreldra sinna. Þar sem foreldrar voru 

jákvæðir var öll þjónusta auðveldari. Erfiðara reyndist að aðstoða þá foreldra sem 

neikvæðir voru. Með því að skoða þessar niðurstöður má sjá að jákvæðni og opinn 

hugur skiptir miklu máli þegar líf manns breytist. Horfi maður á líf sitt með jákvæðu 

hugarfari ganga öll samskipti betur og manni líður mun betur í kjölfarið. Með því að 

þiggja bæði óformlega og formlega umönnun þegar maður veikist er möguleikinn á að 

búa lengur í eigin húsnæði meiri. Því skiptir máli að vera jákvæður gagnvart sjálfum sér 

og horfa ekki á formlegu aðstoðina sem innrás á sitt líf heldur sem aukaaðstoð. 

Neikvæðni foreldris getur komið niður á umönnunaraðila en það sýndi sig hjá tveimur 

viðmælendum af fimm.  

6.3 Formleg þjónusta opinberra aðila 

Því veikari sem hinn aldraði verður þeim mun meiri þjónustu þarf hann á að halda og að 

lokum kemur opinber þjónusta inn meðfram óformlegu umönnuninni. Tryggja þarf 

stuðning heilbrigðisþjónustunnar til að styðja við aðstandendur aldraðra. Formleg 

þjónusta styður við aðstandendur hins aldraða þar sem umönnun hans getur minnkað 

eða breyst við opinbera þjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007; Sigurðardóttir, 

2011; Þingskjal 1230, 1997). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar allra 

viðmælendanna fengu heimahjúkrun að einhverju leyti en hún reyndist þó mismikil. 

Foreldrar sumra viðmælendanna fóru einnig í hvíldarinnlögn. Með því létti álagi í smá 

tíma af aðstandendum þeirra.  

Þrír af fimm viðmælendum sögðu foreldra sína hafa fengið heimsendan mat. Einn af 

þeim sagði það eingöngu hafa verið til að fullnýta alla formlega aðstoð svo foreldri gæti 

fengið vistunarmat. Til að aldraður fái vistunarmat þarf hann að hafa fengið alla 

formlega aðstoð sem í boði er (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2006b). 
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Sigurðardóttir (2011) sýndi fram á í sinni rannsókn að formleg þjónusta kemur inn eftir 

því sem þarfir hins aldraða fyrir þjónustu eykst. Hægt er að tengja það saman við 

niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem meirihluti viðmælanda sagðist finna fyrir létti 

á álagi í kjölfar formlegrar þjónustu til foreldra sinna. Þeir viðmælendur töluðu um að 

með formlegri umönnun gengi þeim betur að sinna sínu hlutverki. Viðmælendur voru 

einnig spurðir hvort foreldrar þeirra notuðu einhver hjálpartæki og hvort það hafi breytt 

einhverju í umönnun þeirra. Meirihluti þeirra notaðist við einhver hjálpartæki og 

auðveldaði það umönnun aðstandanda. 

Hlutverk félagsráðgjafa sem vinna með öldruðum er að styðja við hinn aldraða og 

aðstandendur hans og reyna að samþætta þá þjónustu sem hinn aldraði nýtur. Ásamt 

því að upplýsa hinn aldraða og aðstandendur um þau úrræði sem í boði eru fyrir hinn 

aldraða (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 eiga sveitarfélögin að sjá til þess að félagsráðgjöf, 

heimaþjónusta og heimsending matar sé til staðar. Einnig eiga sveitarfélögin að sjá til 

þess að félags- og tómstundastarf sé til staðar með fræðslu og námskeiðum um réttindi 

aldraðra. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þátttakendur upplifðu að sú var 

ekki raunin. Þeir viðmælendur sem leituðu til félagsráðgjafa fengu litlar sem engar 

upplýsingar eða aðstoð frá honum. Reyndist viðmælendum auðveldara að fá 

upplýsingar og aðstoð frá starfsfólki heimahjúkrunar. Út frá þessu mætti því álykta að 

félagsráðgjafar þurfi frekari fræðslu um aldraða og aðstandendur þeirra og mikilvægi 

þess að aðstandendum sé sinnt til jafns við hinn aldraða. Í þessari rannsókn voru það 

viðmælendur sem leituðu þjónustu og úrræða fyrir hinn aldraða. Hlutverk félagsráðgjafa 

í öldrunarmálum gæti því verið að aðstoða aðstandendur við að finna úrræði og útskýra 

úrræðin fyrir hinum aldraða. Hlutverk þeirra gæti jafnvel verið að ræða við hinn aldraða 

um að þiggja úrræði sem hinn aldraði vill hugsanlega ekki þiggja. Meirihluti viðmælanda 

sagði viðmót starfsmanna opinberu þjónustunnar vera mjög gott. Þó sögðu tveir af fimm 

viðmælendum að erfitt hefði reynst að ná sambandi við félagsráðgjafa og bið eftir að 

heyra í félagsráðgjafa gat orðið að nokkrum vikum. Bendir þetta til þess að mikið álag 

hvíli á starfstétt félagsráðgjafa. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að 

félagsstarf aldraðra stendur þeim til boða þar sem allir viðmælendur vissu af því. Af 

þessari rannsókn má þó draga þá ályktun að upplýsingagjöf um félagsstarf er samt sem 
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áður ábótavant. En meirihluti viðmælenda eða þrír af fimm viðmælendum sögðu að 

upplýsingar um félagsstarf aldraðra hafi borist seint eða þeir fundu upplýsingar um það 

sjálfir. Tveir af fimm viðmælendum sögðust vita af félagsstarfi þar sem foreldrar þeirra 

voru í félagsstarfi eða höfðu unnið við félagsstarfið.  

Komið var inn á hvort húsnæði hins aldraða hentaði honum. Allir viðmælendur sögðu að 

húsnæðið hafi ekki verið nógu hentugt. Tveir af viðmælendum sögðu foreldra sína hafa 

flutt í hentugra húsnæði. Hins vegar var það ekki val í öllum tilfellum. Flestir 

viðmælendur eða fjórir af fimm sögðu að stigar hefðu verið aðal vandamálið í 

húsnæðinu, það er erfiðleikar hins aldraða við að ganga stigana. Rannsakandi veltir því 

upp hvort formlegir þjónustuveitendur, ríki eða sveitarfélög gætu komið til móts við 

hinn aldraða með einhvers konar lyftu sem hægt er að setja á stigann. Oft hefur hinn 

aldraði ekki kost á að flytja og gæti þetta úrræði orðið til þess að hinn aldraði gæti búið 

lengur heima. 

6.4 Viðhorf umönnunaraðila til formlegrar þjónustu 

Skoðanir, væntingar og viðhorf umönnunaraðila til formlegar þjónustu aldraðra voru 

misjafnar. Meirihluti viðmælanda hafði ekki haft væntingar til þjónstunnar áður en 

foreldrar þeirra fengu hana. Meirihluti viðmælenda eða þrír af fimm töluðu um að kerfið 

væri seinvirkt og þungt í vöfum. Fannst það virka þannig að það auðveldaði ekki 

aðstandendum hlutverk þeirra. Einnig sagði meirihluti viðmælanda að sú þjónusta sem 

foreldrar þeirra fengu hafi ekki verið nægjanleg að þeirra mati. En sagt er í frumvarpi til 

mótunar opinberrar fjölskyldustefnu að heilbrigðisþjónustan eigi að taka mið af þörfum 

fjölskyldunnar til að sinna öldruðum eða sjúkum (Þingskjal 1230, 1997). Því má draga þá 

ályktun samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að heilbrigðisþjónustan sé ekki að 

mæta þörfum aðstandenda til að sinna öldruðum. Viðmælendur vildu sjá meira 

fjármagn til öldrunarmála til að auka þjónustu, bæði formlega þjónustu heim til aldraðra 

og til að byggja fleiri elliheimili. Einn viðmælandi talaði einnig um að huga mætti betur 

að rými aldraðra á elliheimilum með því að hafa fleiri einbýli. Í skýrslu Félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins frá árinu 2008 kemur fram að ef aldraður fer í 

hjúkrunarrými eigi hann að eiga þess kost að vera í einbýli (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008). Rannsakandi gerir sér grein fyrir að hjúkrunarheimili 

sem byggð voru hér á árum áður geta ekki breytt sínum vistarverum nema í áföngum. 
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Hins vegar er farið eftir þessum reglum þegar ný hjúkrunarheimili eru byggð og því má 

segja að verið sé að bæta rými aldraðra á hjúkrunarheimilum. Í Svíþjóð eru lögin þannig 

að ef aldraður einstaklingur býr með einhverjum sem getur sinnt honum þá fær sá hinn 

sami ekki formlega aðstoð (Kröger, 2005). Einn viðmælandi talaði um að þar sem hann 

bjó hjá foreldri sínu fékk það ekki formlega aðstoð fyrr en hann flutti. Því mætti segja að 

á Íslandi séu svipuð viðhorf til þess að búi heilbrigður einstaklingur með hinum aldraða 

geti hann sinnt honum.   

6.5 Úrræði fyrir umönnunaraðila  

Tilgangur úrræðisins Heilsueflandi heimsóknir er að auka sjálfstraust aldraðra og veita 

upplýsingar og ráðgjöf um úrræði sem í boði eru. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til 

að úrræðið gæti nýst þeim öldruðum sem ekki hafa traust félagslegt net í kringum sig. Einn 

viðmælandi af fimm sagði að úrræðið hefði getað nýst honum og foreldri vel eins og til 

dæmis með kynningu á félagsstarfi aldraðra. Því væri hægt að skoða hvort hægt væri að 

útfæra úrræðið Heilsueflandi heimsóknir þannig að aðstandandi hins aldraða væri 

viðstaddur heimsóknina. Eins og áður kom fram voru það aðstandendur rannsóknarinnar 

sem leituðu eftir upplýsingum um úrræði sem í boði eru. Þannig væri hægt að nýta þetta 

úrræði í að aðstoða aðstandendur við að kynna sér úrræði. 

Módelið Share the care hjálpar umönnunaraðilum við samskipti sín á milli ásamt því að 

skipuleggja umönnunina. Fagaðilar nýta sér þetta úrræði í Bandaríkjunum í vinnu sinni 

með aðstandendum (ShareTheCaregiving how to Organize a Group to Care for Someone 

Who Is Seriously Ill, e.d.b). Þrír af fimm viðmælendum gátu ekki sagt til um hvort 

úrræðið hefði nýst þeim. Hins vegar sagði einn viðmælandi að hugsanlega hefði úrræðið 

getað nýst til að laga samskipti milli systkina.  

Hægt væri að nýta þetta módel í vinnu félagsráðgjafa öldrunarmála hér á landi. 

Félagsráðgjafar vinna með hinum aldraða og aðstandendum hans og reyna að samþætta 

þá þjónustu sem hinn aldraði er með (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Einnig reynir 

félagsráðgjafi að mæta hinum aldraða með opnum hug og gerir sér grein fyrir að vandi 

hans getur verið bæði félagslegur og einstaklingsbundinn (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 

Með því að nýta þetta módel í vinnu með hinum aldraða og aðstandendum væri hægt 

að kynna úrræði fyrir öllum. Einnig væri hægt að ráða fram úr samskiptaörðugleikum 

milli bæði umönnunaraðila og einnig milli umönnunaraðila og hins aldraða. Fjölskyldur 
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eru misjafnar og tengsl innan þeirra geta einnig verið misjöfn, þar af leiðandi getur 

sumum reynst erfitt að ræða þau mál sem þarf að ræða. Eins og til dæmis ef hinn 

aldraði er neikvæður gagnvart einhvers konar úrræði gæti félagsráðgjafi útskýrt fyrir 

hinum aldraða kosti þess að nýta sér úrræðið án þess þó að troða á rétti hans til 

sjálfsákvörðunarréttar.  



  

52 

7 Lokaorð  

Rannsóknarspurningum var svarað í niðurstöðum rannsóknarinnar. Umönnun foreldris 

fól í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs (IADL) og í sumum tilfellum persónulegar athafnir 

daglegs lífs (PADL). Foreldrar allra viðmælanda fengu þjónustu frá hinu opinbera en 

mismikla þó. Viðhorf viðmælanda til opinberrar þjónustu reyndist frekar neikvætt þar 

sem þeim þótti kerfið frekar seint og þungt í vöfum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að í flestum tilfellum eru það aðstandendur 

aldraðra er leita upplýsinga um úrræði fyrir hinn aldraða og getur reynst erfitt að afla 

þeirra. Einnig benda niðurstöður á að sé gott félagslegt net í kringum hinn aldraða 

gengur umönnun hans betur. Hún verður skipulagðari og auðveldari fyrir 

umönnunaraðilann.   

Niðurstöður sýndu ennfremur að hlutverk félagsráðgjafa í vinnu með öldruðum og 

aðstandendum þeirra reyndist ekki nægjanlegt. Rannsakandi telur að hugsanlega þyrftu 

félagsráðgjafar meiri fræðslu um vinnu með öldruðum og aðstandendum þeirra. 

Stuðningur við aðstandendur aldraðra er mikilvægur og þar geta félagsráðgjafar komið 

sterkar inn með þekkingu sína og færni. Þeir gætu nýtt sér módelið Share the care í 

þeirri vinnu en með því gætu þeir leiðbeint aðstandendum hverngi best væri að 

skipuleggja umönnun með það í huga að öllum liði vel.  

Rannsakanda kom á óvart hversu fáir aðstandendur töldu að foreldrar sínir hefðu nýtt 

sér úrræðið Heilsueflandi heimsóknir. Hægt væri að breyta núverandi fyrirkomulagi 

þannig að aðstandandi hins aldraða fengi að vera viðstaddur Heilsueflandi heimsóknir. 

Það leiddi hugsanlega til þess að aðstandendur vissu frekar hvert ætti að leita 

upplýsinga um úrræði og gæti það verið þeim aldraða og aðstandendum meiri 

stuðningur.  

________________________________ 

Ásta Guðmundsdóttir 
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Fylgiskjal 1: Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókninni óformleg umönnun 

aldraðra, er álag á aðstandendur aldraðra sem sjá um óformlega umönnun? 

Markmið rannsóknarinnar er að sjá hvernig óformleg umönnun aldraðra fer fram, 

hverjir það eru sem veita hana og hvort eitthvert álag fylgi því. Rannsókn þessi mun 

hugsanlega skapa þá nauðsynlegu þekkingu á hverjir það eru sem sinna óformlegri 

umönnnun og hversu mikla þeir veita. Rannsakandi mun finna þátttakendur sjálfur. 

Hann mun notast við svokallað markvisst úrtak. Með því er átt við að viðmælendur 

þurfa að hæfa markmiði rannsóknarinnar. 

Um er að ræða um klukkustundarlangt viðtal við rannsakanda. Viðtölin verða hljóðrituð 

og afrituð orð fyrir orð. Rannsóknargögnin verða varðveitt á öruggum stað og einungis 

rannsakandi kemst í þau. Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Vinnsla 

rannsóknarinnar hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og verður farið með öll gögn 

sem trúnaðarmál.  

Með niðurstöðum rannsóknarinnar geta fagaðilar í málefnum aldraðra betur gert sér 

grein fyrir því hvað óformleg umönnun felur í sér fyrir þann sem hana veitir. Einnig 

verða niðurstöður notaðar til að skipuleggja frekari aðstoð við aðstandendur aldraðra 

svo hægt verði að búa öldruðum gott ævikvöld.  

Upplýst samþykki er í tvíriti og heldur þátttakandi öðru þeirra. Upplýstu samþykki verður 

eytt ásamt öðrum gögnum að rannsókn lokinni.  

Mér hefur verið kynnt þessi rannsókn og er mér ljóst að markmið hennar eru að skapa 

nauðsynlega þekkingu á óformlegri umönnun aldraðra. Með undirskrift minni samþykki 

ég þátttöku mína í rannsókn þessari, mér er ljóst hvað í þátttökunni felst ásamt rétti 

mínum að draga mig til baka úr rannsókn þessari á hvaða stigi hennar sem er. Ég 

undirrituð/undirritaður lýsi hér með yfir að ég er reiðubúin(n) að taka þátt í þeirri 

rannsókn sem hér um ræðir, án greiðslu eða umbunar. 
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