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1. Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um viðhorf  og aðstæður aldraðra sem 

búa í heimahúsum. Tilgangurinn var að leita svara við því hvaða þættir stuðla að vellíðan og 

öryggi aldraðra og hvað þarf að vera til staðar til að aldrað fólk geti búið sem lengst á 

heimilum sínum. Rannsóknin byggir á rýnihópum þar sem rætt við 46 aldraða og þeir spurðir  

m.a. um búsetuhagi, þjónustu, starfslok, félagslega og fjárhagslega stöðu, svo og hvernig þeir 

upplifa viðhorf til sín í samfélaginu. Einnig var hvatt til umræðna um hver væru brýnustu 

verkefnin til að bæta hag aldraðra.  Niðurstöður rannsóknarinnar hafa m.a. verið kynntar á 

tveimur ráðstefnum í félagsvísindum sem haldnar hafa verið á vegum Félagsvísindastofnunar 

Háskóla Íslands (sjá Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2005; 2006).  

Í umræðuhópunum var mikið rætt um mikilvægi þess að búa á heimilum sínum sem 

lengst og til þess að svo geti orðið þarf fólk að geta treyst því að það fái viðeigandi þjónustu 

þegar það þarf á henni að halda. Víða kom fram að það væri nauðsynlegt að til staðar væri 

öryggisnet sem tæki við ef heilsan færi að gefa sig og fólk þarfnaðist aðstoðar. Bæði var rætt 

um að tryggja þyrfti að aldraðir fái þjónustu í heimahúsum og einnig að þeim verði tryggð 

hjúkrunarheimilisvist ef þess gerist þörf. Margir höfðu áhyggjur af því að ekki væru til 

hjúkrunarheimili fyrir alla þá sem á þeirri þjónustu þyrftu að halda og kviðu þeim tíma þegar 

og ef röðin kæmi að þeim að sækja um. Var það bæði vegna þess að erfitt er að fá inni á 

heimilum fyrir aldraða og einnig að það skerti frelsi einstaklinga að þurfa að fara á 

hjúkrunarheimili. Bent var á að mikið öryggi væri í því fólgið að fylgst væri með eldra fólki í 

heimahúsum, t.d. með skipulögðum heimsóknum.  

Hvatt var til þess að byggðar yrðu litlar heimilislegar einingar í stað þeirra stóru 

stofnana sem nú eru starfræktar.  Umræða var um að það vantaði millistig milli heimilis og 

hjúkrunarheimila fyrir fólk sem væri óöruggt heima hjá sér en þyrfti þó ekki á hjúkrun að 

halda. Einnig var hvatt til þess að aldraðir fengju að hafa gæludýr hjá sér, bæði í sérhönnuðum 

íbúðum fyrir aldraða og á hjúkrunarheimilum. Það getur spornað gegn einmanakennd hjá 

öldruðum.  

Umræða var um að heimaþjónustan væri ekki nógu trygg og að starfsmannaskipti þar 

gerðu það að verkum að þjónustan nýttist ekki sem skyldi. Til að geta búið heima þarf þessi 

þjónusta að vera stöðug og áreiðanleg og gerðar eru kröfur um að starfsfólkið kunni til verka. 

Fólki þótti bagalegt að fá starfsmenn sem ekki töluðu íslensku við notendur þjónustunnar. 

Aðrir þættir sem rætt var um að þyrftu að vera til staðar var ráðgjöf og góðar upplýsingar um 

þjónustu, heimsending á vörum, heimsendur matur og dagvistir.  
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Sérhannaðar íbúðir fyrir aldraða þóttu vera góður kostur fyrir aldraða en þær þóttu of 

dýrar og væru því einungis fyrir vel efnað fólk. Viðmælendur voru sammála um að öryggið 

væri meira í slíkum íbúðum en í almennu íbúðarhúsnæði þó svo að margir efuðust um að 

þjónustan væri betri í þeim.  Fram kom að fólk taldi sig hafa meiri félagsskap ef það byggi í 

húsum sem væru eingöngu ætluð eldra fólki. Aðild að Samtökum eldri borgara var talin bjóða 

upp á ákveðna vernd og veitti forgang við kaup á íbúðum sem byggðar eru á vegum þeirra.  

Fjármálin lágu mörgum þátttakendum þungt á hjarta og var mikil umræða um það hve 

lítið fé aldraðir hafa til ráðstöfunar og um óréttláta tvísköttun. Kom fram að mörgum þótti afar 

lítið gagn af lífeyrissjóðum því hvað svo sem fólk fengi greitt úr þeim þá væri jöfnuðurinn 

þannig að allir fengju það sama greitt út. Það þótti mikilvægt að koma því á framfæri við 

ráðmenn að breyta þessu fyrirkomulagi. Þeir sem væru vel stæðir fjárhagslega voru taldir hafa 

það gott en of lítið væri hugað að þeim sem hefðu minna handa á milli. Hjá þeim hópi mætti 

lítið út af bera fjárhagslega til að þeir lentu í vandræðum.  Fjárhagsleg staða aldraðra var þó 

talin fara batnandi og þar sem þeim fer fjölgandi sem fá greiðslur úr lífeyrissjóðum væri hagur 

aldraðra að vænkast,  þrátt fyrir allt. Bent var á að samfélagið kæmi til móts við aldraða sem 

þyrftu á lyfjum að halda og þann þátt þjónustu mætti ekki vanmeta. 

Ósanngjarnt þótti að láta fólk hætta launaðri vinnu við ákveðinn aldur og hvatt til þess 

að aldraðir gætu valið sveigjanleg starfslok ef þeir hefðu heilsu til. Þótti rétt að gefa öldruðum 

kost á léttari verkefnum. Fram kom tillaga um að hvetja stórfyrirtæki til að hafa jafna 

skiptingu milli ungra, miðaldra og fullorðinna starfsmanna en ekki bara milli kynja og nýta 

þannig reynslu og visku eldri starfsmanna sinna frekar en að láta þá hætta.  Fékk tillagan 

hljómgrunn í hópnum. Tekjutenging ellilífeyris og háir skattar höfðu áhrif á að fólk ákvað að 

hætta launaðri vinnu. Þegar fólk bar ekkert meira úr býtum fyrir vinnuna fannst því ekki taka 

því að vera í vinnu. Ef þessi skerðingarákvæði væru ekki til staðar væru eflaust fleiri 70 ára 

og eldri tilbúnir til að vinna lengur.   Við starfslok er mikilvægt að hafa að einhverju öðru að 

hverfa. Það að hafa áhugamál til að sinna eða hlutverki að gegna eftir starfslok hjálpaði fólki 

við þær breytingar sem starfslokin höfðu í för með sér.  

Skiptar skoðanir voru um hvort það væru betri tengsl í fjölskyldum í dag en áður var. 

Samband við börn og barnabörn mætti vera meira en þar reyndi ekki síður á hinna öldruðu 

sjálfa að hafa frumkvæðið að samskiptum og samverustundum. Það að rækta 

fjölskylduböndin kæmi einnig í veg fyrir einangrun þeirra sjálfra.  Fram komu hugmyndir um 

að reka áróður fyrir því í fjölmiðlum að hvetja unga fólkið til að sinna öldruðum ættingjum 

sínum. Umgengni við barnabörn var mikil og höfðu margir hlutverki að gegna í gæslu þeirra 

og aðstoð við börn sín. Almennt var álitið að samhjálp kynslóða væri mikil, en viðmælendum 
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var í mun að halda sjálfstæði sínu sem lengst og íþyngja ekki börnum sínum.  Samskipti við 

vini fóru minnkandi, þeim hafði fækkað og margir þeirra áttu orðið við veikindi að stríða. 

Sambandið við þá sem fólk hafði þekkt lengi var nánara en við þá sem fólk kynntist síðar á 

lífsleiðinni og því erfitt að eignast nýja vini. Bent var á að ekki ættu allir börn og barnabörn 

og þyrfti að muna eftir þeim hópi sérstaklega. 

Viðhorf til aldraðra var talið heldur neikvætt og fordómar gegn eldra fólki miklir. 

Framkoma við aldraða væri oft óásættanleg og ekki tekið tillit til þarfa þeirra og óska. Benda 

þyrfti yngra fólki á að bera meiri virðingu fyrir eldra fólki og hvatt til þess að stuðlað yrði að 

því að fólk á ólíkum aldri gæti stundað vinnu á sama stað. Gagnkvæm virðing og meiri 

samskipti gætu minnkað kynslóðabilið.  Fólk áttar sig ekki á fordómum gegn öldruðum fyrr 

en það verður sjálft gamalt. Ákveðin lítillækkun þótti einnig fólgin í því að aldraðir þyrftu að 

fá afslátt og strætisvagnamiða í öðrum lit en aðrir. Betra væri að þeir hefðu nægilegar 

ráðstöfunartekjur og gætu greitt fyrir sig fullt verð eins og aðrir.  

Öldruðum fjölgar í samfélaginu og var hvatt til þess að þeir létu meira  að sér kveða á 

opinberum vettvangi og hefðu áhrif á þá þjónustu sem þeim er veitt.  

Það að hafa hlutverk og ákveðin viðfangsefni eftir að launaðri vinnu er hætt er 

mikilvægt og auðveldaði fólki starfslokin. Það hlutverk að sinna barnabörnum og „ flytja 

vísdóm milli kynslóða” veitti fólki lífsfyllingu. Nauðsynlegt er að hafa eitthvað við að vera og 

mikilvægt að bera sig sjálfur eftir félagsskap.   

Í hnotskurn kom skýrast fram í rannsókninni mikilvægi þess að tryggja fólki örugga 

þjónustu þegar á þarf að halda, hvort sem um er að ræða heimaþjónustu eða vistun á 

hjúkrunarheimili. Þetta er forsenda þess að fólk geti búið heima sem lengst. Einnig var áhersla 

lögð á að bæta fjárhagslega stöðu aldraðra til að gera þeim kleift að lifa sjálfstæðu lífi. Önnur 

ríkjandi sjónarmið voru þau að mikilvægt væri fyrir eldra fólk að hafa hlutverki að gegna í 

samfélaginu eftir að launuðu starfi lýkur.     
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2. Inngangur  

 

Öldruðum á Íslandi hefur fjölgað mjög á undanförnum áratugum.  Milli 1961 og  1970 voru 

8.5% af þjóðinni 65 ára og eldri en á árunum 2001- 2005 voru þeir orðnir 11.7%. Mest hefur 

fjölgunin orðið í aldurshópnum yfir áttræðu en þeir voru 1.4% af þjóðarheild á árunum 1961-

1970 samanborið við 3 % árin 2001-2005. Þessi þróun mun halda áfram og mannfjöldaspár 

gera ráð fyrir að árið 2040 verði hlutfall 65 ára og eldri af heildarmannfjölda orðið 20.9% 

(Hagstofa Íslands, 2006). Mikil fjölgun aldraðra í samfélaginu mun kalla á breyttar áherslur í 

skipulagi og þjónustu við þennan aldurshóp. 

Það hefur verið skýr stefna íslenskra stjórnvalda undanfarin ár að stuðla að því að 

aldraðir geti búið á heimilum sínum eins lengi og unnt er og að þeir þurfi ekki að leita eftir 

dvöl á stofnunum fyrr en önnur úrræði eru fullreynd. Eitt af markmiðum íslensku 

heilbrigðisáætlunarinnar fram til 2010 er að 75% fólks 80 ára og eldra sé við svo góða heilsu 

að það geti með viðeigandi stuðningi búið heima.  Á árunum 1999 til 2003 lækkaði hlutfall 

þeirra 80 ára og eldri sem dvelja á öldrunarstofnunum úr 28.8% í 23.8 % (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2000, 2006; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og 

landlæknisembættið, 2004; Ríkisendurskoðun 2005 ).  

Á sama tíma og stefnt er að hlutfallslegri fækkun þeirra sem dvelja á stofnunum hefur 

þeim fjölgað sem metnir eru í brýna þörf fyrir hjúkrunarrými en komast hvergi inn. 

Undanfarin ár hafa um 300 manns beðið í mjög brýnni þörf eftir hjúkrunarrými á hverjum 

tíma svo ljóst er að fleiri þurfa á hjúkrunarrými að halda en þeir sem þar fá inni. Ekki er nóg 

að stefna að betri heilsu aldraðra heldur þurfa að koma til margir samverkandi þættir sem gera 

öldruðu fólki kleift að búa heima. Vellíðan og öryggi til að geta dvalið heima er ekki 

eingöngu hægt að mæla út frá líkamlegu heilbrigði heldur verður einnig að skoða þá þætti út 

frá sálfræðilegum- og félagslegum sjónarhóli. 

Í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 kemur fram að 

átak þurfi að gera til að auka þekkingu á öllum sviðum öldrunarmála og hvatt er til að kynna 

verkefni um nýbreytni á sviði heilbrigðis- og félagsmála. Áhersla er lögð á að auka þekkingu 

á áhrifum félagslegra þátta á líf og heilsu aldraðra svo og þekkingu er varðar líkamlegt og 

andlegt heilsufar. Varað er við því að skilgreina málefni aldraðra sem heilbrigðismál fyrst og 

fremst og til þess hvatt að félagslegum þáttum verði gert hærra undir höfði en hingað til hefur 

verið gert.  Einnig er lagt til að unnið verði að því að styrkja sjálfstæði og sjálfsforræði eldri 

borgara (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  Sú stefna er í samræmi við þá 

umræðu sem nú á sér stað m.a. í Evrópu um aukna hlutdeild notenda í skipulagi og 
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framkvæmd þjónustu. Með sterkari notendahópum mun krafan um samþættingu félags- og 

heilbrigðisþjónustu einnig aukast en markmið hennar er að bæta þjónustu, sérstaklega við þá 

notendur sem hafa margslungnar og langvarandi þarfir svo sem fatlaða og aldraða (Lára 

Björnsdóttir, 2006). 

 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi á undanförnum árum þar sem leitað hefur 

verið eftir viðhorfi ákveðinna hópa aldraðra. Sem dæmi má nefna viðhorfskönnun sem gerð 

var á vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins árið 1999 á meðal 65-80 ára 

einstaklinga. Þar voru kannaðir ýmsir þættir er lúta að kjörum og lífsmáta aldraðra. Í 

könnuninni kom m.a. fram að 83% þeirra sem svöruðu voru ánægðir með lífið almennt. 

Tæplega 19% svarenda telja líklegt að þeir skipti um húsnæði á næstu fimm árum og ríflega 

62% þeirra færu í húsnæði sem væri sérhannað fyrir eldri borgara (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 1999).  Í  könnuninni var einnig spurt hversu oft fólk fengi aðstoð 

frá börnum sínum. Í ljós kom að 13% fá aðstoð frá börnum sínum einu sinni í viku eða oftar 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1999).  Sömu niðurstöðu má sjá í rannsókn sem 

fjármögnuð var af Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu 1997 (Sigríður Jónsdóttir, 1997).  

Viðhorf aldraðra til þjónustu sem veitt er heimabúandi öldruðu fólki hefur einnig verið 

kannað af ýmsum aðilum. Í rannsókn sem gerð var meðal notenda félags- og 

þjónustumiðstöðva aldraðra í Reykjavík kom fram að rúmlega 80% segja að heimaþjónustan 

standist mjög eða frekar vel þær væntingar sem þeir höfðu til hennar. 13% óskuðu eftir meiri 

tíma til að tala við starfsmann heimaþjónustunnar og 10% eftir meiri aðstoð til að geta farið út 

að ganga með starfsmanni.  Nokkuð vel er komið til móts við það markmið félagslegrar 

heimaþjónustu að veita félagslegan stuðning þótt ákveðinn hópur óski eftir meiri aðstoð 

(Guðrún Reykdal og Sigríður Jónsdóttir, 2000).  

Á vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins er verið að byggja upp ítarlegt 

gagnasafn um aðstæður aldraðra. Notað er sk. RAI mælitæki (Resident Assessment 

Instrument), en með því er safnað upplýsingum um þá sem dvelja á stofnunum, bráðadeildum 

sjúkrahúsa, líknardeildum og geðdeildum en einnig um þá sem búa heima og fá þar þjónustu. 

Tilgangurinn með notkun mælitækisins er að tryggja gæði þjónustunnar. Tækið sem notað er 

við greiningu á aðstæðum þeirra sem búa í heimahúsum metur m.a. búsetu, líkamlegt og 

andlegt heilsufar, þjónustu, félagslega virkni og óformlegt stuðningskerfi (Berglind 

Magnúsdóttir, 2006).   

Atvinnuþátttaka eldri Íslendinga hefur einnig verið könnuð en hún er mun meiri en 

jafnaldra þeirra á Norðurlöndum og í Evrópulöndum almennt. Þessi mikla þátttaka eldri 
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borgara á vinnumarkaði hefur verið skýrð að hluta til með meiri eftirspurn eftir vinnuafli 

hérlendis, með lakari rétti til eftirlauna eða jafnvel með mikilli starfsánægju (Stefán Ólafsson 

ofl. 1999; Guðný Björk Eydal og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003). Þó virðist sem 

atvinnuþátttaka aldraðra sé heldur að dragast saman. Árið 1991 voru rúm 48% fólks á 

aldrinum 65-74 ára á vinnumarkaði, en 10 árum síðar eða árið 2001 voru þau tæp 40%.   Í 

könnun sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og IMG Gallup gerðu að frumkvæði nefndar 

um sveigjanleg starfslok kemur m.a. fram að 40% aðspurðra á aldrinum 55-64 ára vildu geta 

minnkað við sig vinnu við hefðbundinn starfslokaaldur fremur en að hætta alveg launaðri 

vinnu (Forsætisráðuneytið, 2002).   

Öldrunarþjónustan hefur verið talin of einhæf og hefur þótt vanta meiri sveigjanleika 

þar sem óskum notenda er mætt (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Gert 

hefur verið ráð fyrir að þeir sem tilheyra hópnum aldraðir hafi sömu þarfir og væntingar og 

lítið tillit tekið til sérþarfa þeirra hvort sem þeir búa í heimahúsum eða á hjúkrunarheimilum.  

Mikilvægt er að varpa ljósi á þann fjölbreytileika sem einkennir hóp aldraðra og gera ráð fyrir 

honum við stefnumótun og uppbyggingu framtíðar öldrunarþjónustu.   

Hér á landi vantar heildstæða þekkingu á viðhorfi aldraðra til þeirra þátta sem gerir 

þeim kleift að búa sem lengst við eðlilegar heimilisaðstæður. Í ljósi þessa er nauðsynlegt að 

kanna vilja og viðhorf aldraðra sjálfra til þeirra þátta sem hafa áhrif á líðan þeirra, en það er 

einmitt tilgangur þessarar rannsóknar.  Leitast var við að fá fram upplýsingar um viðhorf og 

væntingar þeirra sem búa heima um það hvaða þættir þurfa að vera til staðar svo að þeir geti 

sem lengst búið við eðlilegt heimilislíf og verið virkir í samfélaginu.  

Höfundur vill þakka þeim eldri borgurum sem tóku þátt í rannsókninni og voru fúsir til 

að ræða viðhorf sitt og væntingar. Ég vil þakka forstöðumönnum kirkju og félagsmiðstöðva 

fyrir að stuðla að því að ég komst í samband við þátttakendur.  Stjórn Öldrunarráðs Íslands, 

Rannsóknasjóði Háskóla Íslands og Aðstoðarmannasjóði Háskóla Íslands færi ég bestu þakkir 

fyrir veitta styrki. Ásdísi G. Ragnarsdóttur hjá IMG Gallup þakka ég aðstoðina.  

Þess er vænst að niðurstöður rannsóknarinnar gefi vísbendingar um vilja og stöðu 

aldraðra og  að þær komi að gagni við frekari stefnumótun í málefnum aldraðra.  

Niðurstöðurnar munu einnig leggja grunn að enn frekri rannsóknum á sviðinu.  
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3. Markmið og framkvæmd 

 

3.1. Markmið 

 

Helsta markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um viðhorf og aðstæður aldraðra sem 

búa í heimahúsum og skapa heildstæða þekkingu á þeim þáttum sem hafa áhrif á vellíðan á 

efri árum og gera eldra fólki kleif að búa heima sem lengst.  Spurt var um gildi félagslegra 

tengsla, samskipta við fjölskyldu og vini. Einnig var kannað hvernig þjónustan sem í boði er 

frá hinu opinbera hefur nýst þjónustuþegum. Markmiðið var einnig að kanna afstöðu til 

mismunandi húsnæðis og hvaða þættir hinn aldraði telur mikilvægt að séu til staðar til að 

hann geti búið áfram á heimili sínu.  Kannað var  hvernig öldruðum finnst vera  komið fram 

við sig í samfélaginu, bæði viðhorf almennings og stjórnvalda. Viðhorf til starfsloka og 

hvernig fólki tókst að aðlaga sig breyttum aðstæðum, félagslegum og fjárhagslegum við 

starfslok, var einnig skoðað.   

 

3.2. Aðferð og þátttakendur 

  

Í rannsókninni voru notaðir rýnihópar (focus groups). Þetta er eigindleg rannsóknaraðferð þar 

sem tekin eru viðtöl við hópa fólks (rýnihópa).  Í hópunum fá viðmælendur tækifæri til að tjá 

skoðanir sínar og viðhorf til þeirra þátta sem verið er að rannsaka. Með umræðum um 

ákveðna þætti fæst álit þátttakenda á þeim og ástæður fyrir skoðunum þeirra. Í viðtölunum var 

stuðst við spurningalista (sjá viðhengi I), en þess þó gætt að listinn stýrði viðtölunum ekki 

alfarið. Hefur þessi aðferð gefist vel í rannsóknum þar sem leitast er við að skýra viðhorf 

ákveðinna hópa (Morgan, 1996; Billinger, 2005).  

Þátttakendur voru alls 46, 26 konur og 20 karlar á aldrinum 66-90 ára. Flestir voru á 

aldrinum 72-84 ára eða 43.  Þátttakendur í hópunum voru fjórir til níu og alls voru hóparnir 

sjö. Ákveðið var að skipta viðmælendum eftir kynjum og voru tekin viðtöl við fjóra hópa 

kvenna og þrjá hópa karla. Reynslan sýnir að betra er að hafa þátttakendur í hópunum eins 

líka og hægt er hvað varðar aldur og stöðu og hefur það sýnt sig að einsleit kynskipting eykur 

öryggi þátttakenda og hvetur til meiri tjáningar (Morgan, 1996; Stjerna og Marttila, 1999). Til 

að ná til þátttakenda var leitað til forstöðumanna í félagsstarfi aldraðra og kirkjusöfnuðum. 

Þeir kynntu rannsóknina og veittu upplýsingar um hvar hún færi fram. Rannsakandi fór einnig 

sjálfur og sagði frá verkefninu. Einnig var leitað til aldraðra í átthagafélögum. Í nokkrum 

tilvikum komu þátttakendur með vinum sínum í viðtalið svo segja má að aðferðir við val á 
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þátttakendum hafi verið fjölbreyttar, allt frá því að auglýst var eftir viðmælendum og fólk 

hvatt til þátttöku til snjóboltaúrtaksins, þar sem einn bendir á annan (Billinger, 2005; Wibeck, 

2000). Lögð var áhersla á að fá fólk í rýnihópana sem var tilbúið til að tjá sig um aðstæður 

aldraðra og hafði skoðanir á því hvernig þjónustu við aldraða væri best fyrir komið. 

Þátttakendur voru flestir við góða heilsu og bjuggu allir í almennu íbúðarhúsnæði, eigin 

íbúðum eða í leiguíbúðum.   

Viðtölin voru tekin upp á segulband, þau færð yfir á ritað mál og greind með þeim 

hætti að leitað var eftir ákveðnum þáttum og lýsingu viðmælenda á þeim. Við greiningu 

gagna var þess gætt að hlusta eftir samræðum og skoðanaskiptum í hópunum og þeim þáttum 

sem komu fram í viðtölunum gerð skil. Tilvitnanir voru valdar með það í huga að vera lýsandi 

og gera grein fyrir þeim þáttum sem voru fleiri viðmælendum ofarlega í huga.  

Viðtölin fóru fram frá október 2004 - mars 2005 og voru viðtöl við tvo fyrstu hópana 

tekin í samvinnu við IMG Gallup. Að öðru leyti fóru viðtölin fram í félags- og 

þjónustumiðstöð og í húsakynnum Háskóla Íslands. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar og fengu þátttkendur skriflegar upplýsingar um tilgang rannsóknar og 

ábyrgðarmann hennar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða notaðar til að varpa ljósi á viðhorf og væntingar 

viðmælenda og vekja athygli á þeim þáttum sem þeim eru efst í huga varðandi aðbúnað eldri 

borgara. Ekki er hægt að alhæfa út frá rannsókn sem þessari en niðurstöðurnar gefa 

mikilvægar vísbendingar og innsýn í málaflokkinn og leggja grundvöll að frekari rannsóknum 

á sviðinu.  
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4. Heildarniðurstöður 

 

4.1 Mikilvægi öryggis og þjónustu ef heilsunni hrakar 

 

Í hópunum var mikil umræða um það að búa við öryggi á heimilum sínum og geta leitað sér 

aðstoðar ef eitthvað amaði að. Greinilegt var að viðmælendur lögðu á það ríka áherslu að geta 

treyst því að fá viðeigandi þjónustu þegar hennar gerðist þörf.  Sem hluti af því að búa við 

öryggi í heimahúsum var rætt um að fylgjast þyrfti með eldra fólki og að það gæti komist á 

hjúkrunarheimili ef heilsan færi að gefa sig.  

 

„Ef maður fengi einhverja ráðgjöf með það og það er náttúrulega spurning líka hvort 

það ætti að koma á nokkurs konar heilbrigðiseftirliti, eins og með ungbörn, það er 

ætlast til að þau komi reglulega og þið konur margar fáið bréf um það að mæta á 

krabbameinsleitarstöðinni. Að fólk bara komi til þess að, einu sinni á ári, til þess að 

vita hvernig búskapurinn er í heildina tekið.”  

 

Í hópunum var rætt um að eitt það mikilvægasta væri að halda heilsunni og á meðan hún væri 

í lagi þá væri best að búa heima. Það var þátttakendum mikilvægt að halda sjálfstæði sínu og 

búa á eigin heimilum eins lengi og mögulegt var. Nokkurs óöryggis gætti um hvort þjónustan 

væri til staðar ef á þyrfti að halda og olli það fólki hugarangri. Að það vantaði sjúkrahús og 

fleiri hjúkrunarheimili var fólki ofarlega í huga.  

 

„Það er náttúrulega heilsan sem er fyrir öllu, á meðan maður getur staðið á sínum 

eigin fótum er best að vera í sinni eigin íbúð“. 

 

„Heilsan er númer eitt, tvö og þrjú og það er bara gallinn hjá öllum Íslendingum og 

hérna í Reykjavík að það vantar sjúkrahús fyrir gamla fólkið sem er veikt “. 

 

Það kom víða fram að það væri nauðsynlegt að til staðar væri öryggisnet sem tæki við ef 

heilsan færi að gefa sig og fólk þarfnaðist aðstoðar.  
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„Það vantar kannski þetta öryggi þegar maður er orðinn gamall og hættur að geta 

hjálpað sér sjálfur, þá er það kannski öryggisleysi hjá sumum, hvað býður manns sko.  

Að maður viti það að maður geti komist einhvert annað ef það verður slæmt er 

mikilvægt ”. 

 

Það var greinilegt að margir hugsuðu með kvíða til þeirrar stundar þegar og ef þeir þyrftu að 

fara á hjúkrunarheimili. Umræða var um hve margir væru í mikilli þörf fyrir hjúkrunarrými og 

kæmust ekki inn. Margir viðmælenda höfðu ákveðnar skoðanir á þjónustu hjúkrunarheimila 

og töldu hana ekki samræmast væntingum sínum.  Rætt var um að því fylgdi mikið ófrelsi að 

fara á stofnun og að tilhneiging væri til þess að dvalar- og hjúkrunarheimilin væru frekar 

sniðin að þörfum starfsfólksins en þörfum þeirra sem þar búa. En hjúkrunarheimili eru samt 

nauðsynleg og var hvatt til þess að byggðar yrðu litlar heimilislegar einingar í stað þeirra 

stóru stofnana sem nú eru starfræktar.  

 

„Ég er alveg rosalega á móti svona öldrunarheimilum sem eru svona stór, ég vil hafa 

litlar einingar, fáar íbúðir í hverjum stigagangi og svo eitt stórt hús, við skulum segja 

þá í miðjunni og svo einingar í kring, þar sem að fólk getur sótt allt sem að það þarf, 

þegar það þarf þess. Mér finnst það vera mikið ákjósanlegra fyrir aldrað fólk og svo 

að þetta fólk í litlu einingunni geti haft hjá sér kisur og hunda, eða fugla og fiska”. 

 

„Mér finnst það rosalega mikið atriði að vera sem lengst heima hjá sér og eftir 

umtalið sem hefur verið í þjóðfélaginu þá er nú ekki spennandi að fara inn á 

hjúkrunarheimili “.  

 

Nokkrir ræddu um reynslu sína af því að sækja um vistun fyrir ættingja sína  á 

hjúkrunarheimilum og töluðu um hversu erfitt það hafði verið. Virðist sem sú reynsla hafi 

áhrif á neikvætt viðhorf til hjúkrunarheimilanna.  

 

„Varðandi þetta að búa heima eða á stofnun, mér finnst að fólk eigi tvímælalaust að 

hafa kosti meðan fólk er nógu hresst að búa í eigin húsnæði, auðvitað vill fólk sjá um 

sig sjálft meðan það getur, en það er talað um það eins og sjálfsagðan hlut að komast 

á stofnun, er það hægt í dag? Því  ég minnist með skelfingu hvernig það gekk með 

móður mína eða tengdó þegar þær þurftu á hjúkrun eða aðstoð á stofnun að halda og 

allar dyr lokaðar” . 
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Í hópunum var umræða um að það vantaði millistig í þjónustu, milli heimilis og 

hjúkrunarheimila. Það úrræði væri  fyrir fólk sem fyndi fyrir óöryggi á heimilum sínum og 

þyrfti að vera í vernduðu húsnæði þó svo að það þarfnaðist ekki hjúkrunar. Voru umræður um 

að það væri ennþá þörf fyrir dvalarheimili og verndaðar íbúðir og hvatt til þess að þessum 

þjónustuúrræðum verði ekki fækkað. 

 

„Það hefur að vissu leyti orðið afturför hérna þegar hætt var að byggja vistheimilin 

eða elliheimilin þegar fólk gat bara pantað þegar það var orðið lélegt en nú er þörfin 

orðin svo mikil fyrir hjúkrunarheimili og það er verið að breyta bæði Seljahlíð og 

öðrum heimilium í hjúkrunarheimili og þá vantar þetta millistig þegar við getum ekki 

verið í íbúðinni okkar og þurfum á aðstoð að halda, en samt ekki orðnir 

hjúkrunarsjúklingar. Það fer að komast á það stig núna að þetta vantar alveg “. 

 

Þeir sem eiga börn sem búa í nágrenni við þá eða jafnvel í sama húsi töldu að það skipti þá 

miklu máli og veitti það þeim öryggiskennd. Það að geta kallað á hjálp og geta treyst því að fá 

viðeigandi þjónustu var þátttakendum mikilvægt. Einnig kom fram að margir eiga nú GSM-

síma og telja að með því að hafa þá við höndina séu þeir öruggari og geti kallað eftir aðstoð ef 

þörf er á.  Hversu lengi fólk getur búið á heimilum sínum ræðst m.a. af því hvort það upplifir 

öryggistilfinningu á heimili sínu. 

 

  „En ég held að það verði að fara að taka til athugunar og það skiptir mestu máli að 

þegar við erum orðin það léleg að við getum ekki lengur farið út í búð og við getum 

ekki farið og sótt okkur félagsskap eins og við gerum meðan við höfum færni til þess. 

Eftir það fer að koma spurning um það hvort þú getir búið heima hjá þér eða ekki. 

Það eru öryggisþarfirnar frá því að vera fullfær um að geta farið hvert á land sem er 

eða að vera þannig að við komumst ekki með góðu móti út úr húsi, þá fer að verða 

spurning um það að mínu mati hvaða öryggisþarfir þarf að uppfylla og þær verða að 

vera til staðar”. 

 

Hvað varðar heimaþjónustu komu fram kvartanir um að hún væri ótrygg og að mikið væri 

skipt um starfsfólk. Talað var um að það væri erfitt að bera fram kvartanir, því þá væri hætta á 

að þjónustan væri skert. Til að geta búið heima þarf þessi þjónusta að vera stöðug og 

áreiðanleg og gerðar eru kröfur um að starfsfólkið kunni til verka. 
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 „Það er verið að senda fólk heim til manns, einn í dag og annan á morgun og þetta er 

illa gert, við húsmæður kunnum að þrífa og viljum að það sé vel þrifið, en við þiggjum 

það sem að okkur er rétt er það ekki? En ef þú segir eitthvað þá ertu komin í 

skammarkrókinn, þessu er alveg rosalega ábótavant að það þurfi að kenna fólkinu að 

þrífa, það er hræðilegt að lenda í því “. 

 

Nokkrar umræður voru um starfsfólk af erlendu bergi brotnu í heimaþjónustu og annarri 

öldrunarþjónustu. Það þótti þrífa vel og vera áreiðanlegt, en helst var fundið að því að það 

skildi ekki málið, það væri bagalegt þegar það skildi ekki gamla fólkið.   

 

„Ég er ekki að setja út á þetta útlenda fólk heldur að það skilur ekki gamla fólkið. 

Margt sem er búið að vera hérna stutt það skilur það ekki “. 

 

Bent var á að heimsending á vörum væri mikilvæg þeim öldruðu sem ættu erfitt með að sækja 

sér aðföng. Einnig var bent á að það væri mikilvægt að hægt væri að fá heimsendan mat, 

aðhlynningu, eftirlit og ráðgjöf. Til að gera fólki kleift að vera heima var bent á að dagvistir 

væru æskilegar. Í umræðunni kom fram að þjónusta aðstandenda væri mest í höndum 

eiginkvenna, dætra og tengdadætra.  

 

Nokkrir viðmælenda höfðu reynslu af heimaþjónustu, dagvistunum og hvíldarinnlögnum fyrir 

maka sína og voru þeir ánægðir með skipulagið og töldu að þjónustan nýttist þeim vel.  

 

„Sko maðurinn minn var fyrst í dagvistun og síðan hvíldarinnlögn. Það er starfsfólkið 

þar sem raðar þessu niður og finnur þörfina og þetta er góður hringur sem þjónar 

manni heima...... . Þessi þjónusta finnst mér vera í góðri rútínu” . 

 

Nokkur umræða varð um það hvort nauðsynlegt væri að þekkja fólk í áhrifastöðum til að fá 

viðeigandi þjónustu. Þar sem dagvistar -, hjúkrunar - og hvíldarinnlagnar - rými væru of fá 

miðað við þörf og eftirspurn töldu nokkrir viðmælenda að aldraðir þyrftu að nota 

kunningsskap til að fá aðgang að þeim. Aðrir töldu að sú staðhæfing ætti ekki við rök að 

styðjast og töldu að það færi fram faglegt mat á aðstæðum og að þeir sem væri í mestri þörf 

væru látnir ganga fyrir um þjónustu.   
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„Ég þekki engan í þessum geira en hef afskaplega góða sögu að segja af viðskiptum 

mínum við þessar svokölluðu stofnanir.  Það sem hefur komið fram í því er að núna  

undanfarið höfum við fengið alveg umtölulaust og sem sjálfsagðan hlut svokallaða 

hvíldarinnlögn  tvisvar á ári og ég þarf ekkert að segja ykkur frá því hvað þetta hefur í 

okkar tilfelli aukið lífsgæði okkar beggja og þá sérstaklega mín. Bara að eiga þennan 

kost að hún fær að vera þarna inni í fáeinar vikur tvisvar á ári og vera þarna 

algjörlega áhyggjulaus, en það er mjög mikil binding í okkar tilfelli vegna þessa 

lasleika sem er á heimilinu. Ég vil bara að það komi fram að ég hef mjög góða sögu 

að segja frá viðskiptum við svona stofnun án þess að þekkja neinn”.  

 

Nokkur umræða varð um það hvort nægilega mikil þjónusta væri í boði fyrir aldraða og voru 

skiptar skoðanir um það. Flestir voru sammála því að mikið væri gert fyrir aldraða en bjóða 

þyrfti sem fjölbreyttasta þjónustu og sníða hana að þörfum hvers og eins.  Þarfir og óskir fólks 

eru ólíkar og þótti erfitt að gera öllum til hæfis.  

 

„Ég held að það sé gert mikið fyrir aldraða, en það er erfitt að gera sumum til hæfis 

og verður alltaf og hefur alltaf verið “. 

 

 

4.2. Húsnæði 

 

Það kom fram að margir töldu sérhannaðar íbúðir fyrir aldraða vera góðan kost en kvörtuðu 

undan því að íbúðirnar væru of dýrar. Venjulegt fólk hefði varla efni á að kaupa slíkar íbúðir, 

þær væru bara fyrir stórefnað fólk. Íbúðirnar þóttu þó góður kostur, sérstaklega fyrir þá sem 

búa einir og voru viðmælendur sammála um að öryggið væri meira í slíkum íbúðum en í 

almennu íbúðarhúsnæði. Fram kom að það væri gott að losna við viðhald á eigin húsnæði sem 

var orðið mörgum þyrnir í augum.  Rætt var um að fólk hefði meiri félagsskap ef það byggi í 

húsum sem væru eingöngu ætluð eldra fólki. Í umræðunni kom þó fram að margir drógu í efa 

að þjónusta væri betri í umræddum íbúðum en í almennu íbúðarhúsnæði.  

 

„Já, á uppsprengdu verði. Já einbýlishúsin okkar duga ekki einu sinni fyrir 50 

fermetra holu. Mér finnst ekki í lagi að þurfa að selja kannski 200 fermetra 

einbýlishús sem dugar svo ekki einu sinni fyrir svona einbýli. Og skuldsetja sig líka”. 
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Umræða var um Samtök eldri borgara og mikilvægi þess að taka þátt í starfsemi þeirra. Í 

félagsaðild væri fólgin ákveðin vernd því hún veitti fólki möguleika á að fá verndaða íbúð ef 

þess þyrfti með og kom fram að viðkomandi fannst það skylda sín að tryggja sig á þann hátt. 

 

„Við hjónin erum í Samtökum eldri borgara sem að gefur okkur kost á því að fylgjast 

með hreyfingu á slíkum  íbúðum. ..... Við teljum okkur mikils virði að vera í svona 

lifandi félagsskap og fylgjast með þessu því að við vitum að það kemur einhvern 

tímann að þeim punkti að við þurfum á þessu að halda og þá erum við, að við teljum, 

undir það búin. ..... Við teljum að það sé raunverulega skylda okkar að eiga þennan 

möguleika, þá getum við svissað úr íbúð sem við eigum. ..... Ég legg mikið upp úr 

þessu og við erum okkur þess vel meðvituð að þetta sé nauðsynlegt”. 

 

 

4.3. Gæludýr og aldraðir 

 

Í hópunum skapaðist töluverð umræða um mikilvægi þess að aldraðir fengju að hafa 

gæludýr í íbúðum sínum og gætti ónægju með þær reglur sem giltu um dýrahald í 

fjölbýlishúsum og sérhönnuðum íbúðum fyrir aldraða. Töldu viðmælendur að kettir og hundar 

væru öldruðum góður félagsskapur og gætu dregið úr einmanakennd þeirra. 

 

„Ég hef oft hugsað bara ef ég mætti fá mér kettling eða einhvað. Við megum ekki hafa 

dýr í húsinu “. 

 

„En svo er búið að sanna það erlendis, því ég hef verið að lesa það í blöðum, að fólk 

sem hefur í kringum sig dýr, fiska, hund eða ketti það er mikið minna um þunglyndi 

hjá þessu eldra fólki. Nú kemur það í ljós að það hefur hækkað svo mikið 

sjálfsmorðstíðni hjá eldri borgurum vegna einsemdar. Það væri kannski minna um 

það ef það fengi að annast um hundinn sinn eða köttinn sinn og að hafa einhvað í 

kringum sig. Ég er alveg viss um að það myndi hjálpa “. 

 

Umræða varð einnig um gæludýr á öldrunarheimilum og var rætt um kosti þess að hafa 

gæludýr íbúunum til gleði og afþreyingar.  
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„Mér finnst vanta á gangana á þessum öldrunarheimilum fiskabúr með alls konar 

fiskum, það vantar fuglabúr þannig að það heyrist bara tíst í fuglum þannig að það sé 

einhvað sem að gamalt fólk hefur til þess að horfa á og skoða”.  

 

4.4. Fjármál 

 

Fjármálin lágu mörgum þátttakendum þungt á hjarta. Mikil umræða varð um það hve lítið fé 

aldraðir hafa til ráðstöfunar og óréttláta tvísköttun. Töldu viðmælendur þá skatta sem aldraðir 

greiða allt of háa.  Umræður urðu um lífeyrissjóðina og var það mat margra að það væri afar 

lítið gagn af þeim því hvað svo sem fólk fengi greitt úr lífeyrissjóðum þá væri jöfnuðurinn 

þannig að allir fengju það sama greitt út.  

 

„Það sem mér finnst það versta við þetta er að maður er búin að vinna alla ævi, það 

hefur verið tekið af manni í lífeyrissjóði, það hefur verið tekið af manni í skatta og svo 

þegar maður fær borgað út úr lífeyrissjóðnum þá er aftur skattlagt. Þetta er bara 

lögverndaður þjófnaður hjá hinu opinbera, ekkert annað.  Þetta kemur lang verst 

niður á fullorðnu fólki ” . 

 

„Já, það væri nú stórt atriði ef hægt væri að fella niður tvísköttun. Það væri stórt 

atriði. Sem að manni finnst mjög óréttlátt”. 

 

Margir höfðu orð á því að þeir sem væru vel stæðir fjárhagslega hefðu það gott en of lítið væri 

hugað að þeim sem hefðu minna handa á milli. Hjá þeim mætti lítið út af bera fjárhagslega til 

að þeir lentu í vandræðum. Þeir sem áttu sínar eigin íbúðir töldu tekjurnar duga nokkuð vel, 

en höfðu samúð með þeim sem þyrftu að greiða húsaleigu af lágum ellilífeyri. Einnig var rætt 

um að það væri dýrt að fara á námskeið og í ræktina.   

 

„Það má ekkert út af bera, maður getur skrimt með því að, maður náttúrulega..., og 

flest okkar eru nægjusöm og maður fer kannski orðið minna þegar að menn er komin 

á þennan aldur, skemmtanir og annað slíkt en það má voðalega lítið út af bera”. 

 

Fram kom í umræðum að konunum fannst heldur halla á sig hvað varðaði lífeyrisréttindi og 

tekjur og töldu samfélagið ekki umbuna þeim sem skyldi.  
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„Ég hef það að segja þannig að mér líður ekkert illa að vera eldri borgari en mér 

finnst skömm launin sem okkur eru fengin eftir það sem við erum búnar að leggja til 

þjóðfélagsins síðan að við byrjuðum að vinna mjög ungar. ..... Við vorum náttúrulega 

líka að ala af okkur Íslendinga og eyddum bestu árum ævinnar í að ala upp börnin 

okkar og það er ekkert metið” . 

 

Margir töldu þó að fjárhagsleg staða aldraðra færi batnandi og þar sem þeim fer fjölgandi sem 

fá greiðslur úr lífeyrissjóðum væri hagur aldraðra að vænkast,  þrátt fyrir allt.  

 

„Mér finnst að það horfi vel fyrir öldruðum á Íslandi. Til þess að taka eitt dæmi sem 

skiptir afar miklu máli ég sé ekki betur heldur en það horfi mjög vel í sambandi við 

fjárreiður aldraðra litið til framtíðarinnar. Það er búið að mynda svo tryggan 

öryggisvef þar sem eru lífeyrissjóðirnir, ef að ég á að gefa yfirlýsingu um þá 

möguleika fyrir fólkið að láta sér líða vel, þá lít ég á að það sé mjög björt framtíð fyrir 

eldri borgara hvað þetta áhrærir “.  

 

Fram kom í umræðum að samfélagið kæmi til móts við aldraða sem þyrftu á lyfjum að halda 

og þann þátt þjónustu mætti ekki vanmeta.  

 

„Þegar ég fór á fundinn hjá eldri borgurum og það var verið að segja að ellilífeyrinn 

væri lágur, en mér finnst þegar maður fer að vera sanngjarn þá er þetta ekki svo vont. 

Svo hneykslumst við hvað við erum með lítið en hvað með lyfin sem allir þurfa á að 

halda, ég sótti lyf og það kostaði yfir 30.000 sem ég er með og ég borgaði 4.000. Þetta 

er ekki svo lítil uppbót á ellilífeyrinn og við megum ekki gleyma því”. 

 

4.5. Að hætta launaðri vinnu 

 

Viðmælendur voru flestir hlynntir því að aldraðir fengju að vinna lengur en til 67 ára aldurs, 

ef þeir hefðu heilsu til. Fólk ætti að fá að vinna til 80 ára aldurs. Það þótti ósanngjarnt að miða 

starfslok við ákveðinn aldur. Rætt var um að ef vilji væri fyrir hendi þá væri eflaust hægt að 

finna þeim léttari verkefni. Einnig var umræða um mikilvægi þess að boðið væri upp á 

sveigjanleg starfslok.  
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„Ég held að það væri mjög æskileg sveigjanleg vinnulok. Það var nú þannig með mig, 

ég hætti sem fastur starfsmaður sjötugur en var endurráðinn síðan árlega bara með 

einfaldri bókun og þannig var ég ráðinn ár eftir ár og þangað til ég vildi hætta. Og þá 

var það þannig að mig langaði til að vera laus við á meðan ég var frískur og þannig 

urðu mín starfslok og allir voru ánægðir, eða ég veit ekki betur”. 

 

Fram kom tillaga um að umbuna stórfyrirtækjum sem ráða unga, miðaldra og fullorðna en 

ekki bara konur og karla til helminga.  

 

„Mér finnst að eldri borgarar eigi að fá að vinna fram að áttræðu ef þeir hafa heilsu 

og getu til og vitsmuni og allt það. Það er fullt af áttræðu fólki í dag sem er alveg í 

fullu fjöri...... .  Og ég er búin að vera að hugsa um það, mér finnst að það eigi að 

umbuna stórfyrirtækjum sem ráða unga, miðaldra og fullorðna en ekki bara konur til 

hálfs og karlmenn til hálfs heldur bara alla þessa flokka. Og fá umbun fyrir það hvað 

marga þú hefur í þínu fyrirtæki þar sem er svona skipting. Mér finnst að það eigi að 

vera svona”. 

 

Einnig var hvatt til þess að öldruðum gæfist kostur á léttari störfum innan fyrirtækjanna og að 

þau nýttu sér reynslu og visku eldri starfsmanna sinna frekar en að láta þá hætta.  

 

„ Mér finnst rétt að fyrirtæki haldi í eldri starfsmenn og þeir þurfa ekki að hafa þá þar 

sem mesti hamagangurinn er en þeir geta haft þá til ráðuneytis og þeir geta sjálfsagt 

unnið fyrir sínu kaupi. En það er ekki þar með sagt að þeir eigi að vera á sama kaupi 

og fullfrískur maður, en bara það að þeir geti gengið að þessu og fyrirtækið geti 

gengið að þeirri visku og reynslu sem þessir menn búa yfir “. 

 

Nokkrir viðmælenda minna voru ekki sáttir við að hætta að vinna og höfðu kviðið því mjög.    

 

„Já, ég var að vinna til 77 ára aldurs og mér fannst það alveg hryllilega leiðinlegt að 

hætta. Og ég er eiginlega ekki búin að ná mér ennþá ”. 

 

„Já, mér fannst það rosalega leiðinlegt að hætta. Mér fannst það mjög skemmtilegt að 

þurfa að fara á fætur og fara í vinnu og vera í vinnu “. 
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Dæmi voru nefnd um að fólki fyndist því hafa verið ýtt til hliðar og voru þeir  sem höfðu þá 

upplifun mjög ósáttir við starfslokin. 

 

„Ég hef ekki komið í fyrirtækið síðan ég hætti þar, þar sem ég vann síðustu áratugina. 

Mér var eiginlega ýtt út, maður vann eins og bandit við að byggja hús sem var byggt 

þar. Meira og minna í sjálfboðavinnu á kvöldin og um helgar og allt en svo þegar að 

búið var að byggja þá þurftu yngri mennirnir að komast að og mér var, ég segi ekki að 

mér hafi verið sparkað út en svona ýtt allavega”. 

 

Margir sögðust hafa hætt launaðri vinnu vegna tekjutengingar ellilífeyris og skatta,  þeir töldu 

sig ekki bera meira úr býtum í vinnu en á eftirlaunum. Var rætt um að ef þessar skerðingar 

væru ekki til staðar, væru eflaust fleiri 70 ára og eldri í vinnu.  

 

„Gallinn í sambandi við að vinna áfram er að maður jafnvel er á sömu launum;  ef 

maður er í lægri launuðu flokkunum þá lendir maður næstum því á sömu launum hvort 

sem maður er að vinna eða ekki. Ef maður til dæmis reyndi að fá sér einhverja létta 

vinnu fer eiginlega megnið af því í skatt”. 

 

„Ef skerðingin væri ekki svona mikill þá myndi ég segja að bróðurpartur af þeim sem 

eru undir 75 ára, væru alveg, svona bróðurparturinn, alveg fullfær um að vinna”.  

 

Töluverðar umræður urðu um það hvernig best væri að búa sig undir starfslokin. Talið var 

æskilegt að fólk gæti minnkað við sig vinnu síðustu starfsárin og þannig undirbúið sig undir 

það að ráðstafa tíma sínum á annan hátt.  Í mörgum hópanna urðu umræður um sumarbústaði 

og hve mikið það hefði hjálpað fólki að fara í bústaðinn og hafa eitthvað að gera. Það hefði 

bjargað málunum og gert það að verkum að fólki fannst það hafa eitthvað fyrir stafni og vera 

upptekið af einhverju þótt það þyrfti ekki að mæta aftur til vinnu að sumarfríi loknu.  

 

Nokkrir viðmælendur lýsa starfslokum sínum á eftirfarandi hátt: 

 

„Þegar ég hætti, hætti bara á miðju sumri, ég á sumarbústað, fór í hann og var í 

honum alveg fram í haust og svo bara vissi ég ekkert af þessu neitt” . 
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„Ég var orðinn svo fullorðinn, 76 ára, en það var nóg að gera í sumarhúsinu austur í 

Grímsnesi og maður undi sér þar”. 

 

„Ég segi það sama, ég lét byggja þarna sumarbústaðinn ári áður en ég hætti og svo 

förum við þangað og erum þar alltaf á sumrin þannig að við vitum ekkert af þessu “. 

 

Aðrir sögðu að félagsstarf á vegum sveitarfélags og kirkju hefði hjálpað þeim mikið þegar 

launaðri vinnu var hætt, það hefði skipt miklu máli að hafa að einhverju að hverfa.  

 

„Þetta starf hjá þessum félagsmiðstöðum, þetta er alveg frábært að geta komist í 

svona aðstæður að gera einhvað, það er alveg frábært. Eins og ég orða það stundum, 

þetta er á við ansi margar pillur, að grípa í þetta “. 

 

„Ég veit ekki hvar ég væri í dag ef ég hefði ekki minn tréútskurð, ég hugsa að ef ég 

hefði það ekki þá væri ég löngu orðinn snarvitlaus “. 

 

Margir héldu ennþá tengslum við vinnustað sinn, fóru þangað í kaffi og hittu gömlu félagana. 

Var það mörgum mikils virði að vera áfram í tengslum við fyrirtækið sem þeir unnu hjá og 

fylgjast með starfseminni.  

 

„Við erum búin að gera það í mörg ár, við förum alltaf í kaffi á fimmtudagsmorgnum, 

alltaf, allir þeir sem að hættir eru, bara til að ræða svona málin. Það er mjög gott ”. 

 

Nokkrum þótti þó gott að geta hætt að vinna og veltu því fyrir sér af hverju fólk ætti að vera 

að vinna lengur en til 70 ára aldurs.  

 

„Ég er aldrei í vandræðum við að finna mér einhvað að gera. Það hafði engin áhrif á 

mig hvort ég hætti, ég hafði bara frjálsari tíma í annað” .  

 

 

4.6. Fjölskyldan og félagsleg samskipti 

 

Að mati margra viðmælenda voru félagsleg samskipti ekki eins mikil og áður var og rætt var 

um að samband við börn og barnabörn mætti vera meira.  Margir umgengust þó barnabörn sín 
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mikið, þau komu oft við í spjall og kaffi. Aðrir sögðu að í dag væru allir svo uppteknir, það 

sæist varla maður. Skiptar skoðanir voru um hvort það væru betri tengsl í fjölskyldum í dag 

en áður.  

 

„Samskipti við krakkana og fjölskylduna er eins og maður segir í fullu fjöri en það eru 

allir orðnir rosalega uppteknir í dag og miklu uppteknari en þegar að við vorum að 

alast upp. Nú vinna allir úti og það er aldrei neinn heima nema þá á blákvöldin. Það 

náttúrlega breytist hvað það snertir”. 

 

Fram komu hugmyndir um að reka áróður fyrir því í fjölmiðlum að unga fólkið  

„vitjaði sinna áa“ og að það ræktaði sér eldra fólk.   

 

„Mér finnst að það þurfi að fara að vekja unga fólkið til þess að vitja sinna áa og 

koma til þeirra í heimsókn og tala við það í síma og það þyrfti að reka áróður fyrir 

þessu, nota t.d. fréttirnar og fara að spyrja fólk hvað er langt síðan þú fórst til hennar 

ömmu þinnar?” 

 

Viðmælendur töldu mikilvægt að efla fjölskylduböndin en það væri ekki síður hinna öldruðu 

sjálfra að hafa frumkvæðið að samskiptum og samverustundum. Það að rækta fjölskylduna 

kæmi einnig í veg fyrir einangrun þeirra sjálfra. 

 

„Mér finnst heldur ekki að fullorðna fólkið geti endalaust gert kröfur á það yngra. Við 

sem erum fullorðin höfum miklu meiri tíma og eigum að hafa samband við yngra 

fólkið, ég geri það við barnabörnin og þau elska mig öll og ég gæti fengið þau til að 

aðstoða mig og svona, ég segi fyrir mig að ef ég væri ekki svona ræktarsöm eins og ég 

er við mitt fólk þá gæti ég auðveldlega einangrast, ég bara kæri mig ekkert um það “. 

 

Greinilegt var að margir viðmælenda voru í góðum tengslum við börn sín og barnabörn og 

sögðu margir frá því að fjölskyldan hittist reglulega með ákveðnu millibili, ýmist þeir og 

afkomendur þeirra eða öll stórfjölskyldan með systkinum og þeirra afkomendum.  

 

 „En það er náttúrulega eitt sem mér dettur í hug, við erum að tala um að efla 

einhverja vitund að það er hjá þessu fólki sem að er í dagsins önn, hvort það sé hægt 

að fá það ......  með einhverjum hætti að gleyma ekki afa og ömmu eða pabba og 
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mömmu sem eru kannski einhvers staðar, farin að minnka hreyfigetuna. Nú er ég 

kominn inn á það sem að stjórnmálamennirnir eru farnir að tala um að efla 

fjölskylduna og fjölskylduböndin. En með hvaða hætti það kann ég ekki, en hins vegar 

reyni ég með mínum hætti, eða við hjónin, að halda saman fjölskyldunni. Já, þau koma 

alltaf í kvöldmat til okkar á hverju miðvikudagskvöldi, allt saman sko”. 

 

Samhjálp kynslóða á milli töldu margir viðmælendur að væri töluverð og var rætt um að 

aldraðir væru börnum sínum góður stuðningur.  Margir reiknuðu með að geta gengið að 

aðstoð barna sinna vísri ef þess gerðist þörf.  

„Foreldrarnir aðstoða börnin sín mikið meira. Allavega það sem við þekkjum. 

Kannski kemur að því að þau fara að hjálpa manni “. 

 

Þó var rætt um að viðhorfið til þess að veita foreldrum sínum umönnun væri breytt frá því 

sem áður var, en margir viðmælenda höfðu reynslu af því sjálfir að hafa á sínum tíma annast 

foreldra sína.  

 

„Ég held að þeim finnist að það eigi að byggja bara fín öldrunarheimili og svo eiga 

allir að fara á öldrunarheimili. Það held ég. Það er ekkert þetta viðhorf eins og var í 

gamla daga, pabbi minn var hjá mér og dó hjá mér og mömmur og ömmur og þetta 

hefur, amma mín var inni á heimili hjá dóttur sinni...”. 

 

Greinilegt var að mörgum viðmælendum var mikið í mun að halda sjálfstæði sínu og vildu 

ekki íþyngja börnum sínum og krefjast neins af þeim.  

 

„Já ég vil ekki vera að biðja börnin mín, ég vil vera sjálfstæð og við verðum að fá að 

vera sjálfstæð eins lengi og við getum”.   

 

Hvað varðar samskipti við vini ræddu margir um að gömlu vinunum fækkaði eða að þeir væru 

orðnir veikir. 

 

„Fólk deyr frá manni sko.  Maður er orðin svo fullorðinn,  það falla svo margir frá og 

vinkonurnar þær eru kannski komnar, í mínu tilfelli, með Alzheimers skilurðu. 

Eitthvað svona, þá náttúrulega þrengist þessi gamli vinahópur”. 
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Í hópunum kom fram að erfitt væri að eignast nýja vini þegar fólk væri komið af léttasta 

skeiði. Þeir sem fólk kynntist síðar á lífsleiðinni urðu frekar kunningjar en vinir og töldu þeir 

að sambandið væri ekki eins náið. Það væri allt öðru vísi en við gömlu vinina sem fólk hafði 

þekkt lengi. Þó svo að fólk eignaðist góða kunningja á efri árum væri „ekki hægt að trúa þeim 

fyrir innstu tilfinningum og létta þannig á sér”. 

 

„Það er erfitt að eignast vini þegar maður er gamall. Já, maður á vinina sína frá því í 

gamla daga. Maður treystir ekki hinum eins vel..... .  Þetta eru frekar kunningjar en 

vinir”. 

 

„Það eru nánari tengsl, vináttutengsl við þessa eldri sem maður er kannski búinn að 

vinna með í mörg ár eða ólst upp með í æsku eða slíkt. Það er allt öðruvísi”. 

 

Fram kom í viðtölunum að það væri mikilvægt að rækta sambandið við vini sína og virtist 

sem konurnar hefðu meira frumkvæði í að hvetja til samskipta.  

 

„Já, mér finnst að ef maður ætlar að eiga góða kunningja þá verður maður alltaf að 

koma og sinna þeim ..... . Já, ef maður kemur ekki til móts við fólk þá er ekki skipt sér 

af manni”. 

 

„Ég á marga góða vini og við höldum góðu sambandi en ég verð að viðurkenna að 

þessi sambönd og þessi vinskapur er konunni minni afar mikið að þakka. Ég verð að 

gera þá játningu. Hún er miklu duglegri en ég að rækta þessi sambönd, þessu 

dýrmætu sambönd ” .  

 

Bent var á að ekki ættu allir börn og barnabörn og þyrfti að muna eftir þeim hópi sérstaklega. 

  

4.7. Viðhorf til aldraðra 

 

Töluverðar umræður urðu  í hópunum um viðhorf til aldraðra. Þótti flestum viðhorfið heldur 

neikvætt og töldu að fordómar gegn eldra fólki væru miklir. Í samfélaginu væri mikil 

æskudýrkun sem gerði það að verkum að gamla fólkið yrði undir. Einnig var haft orð á því að 

framkoma starfsmanna og stjórnenda þjónustu við þennan hóp væri oft óásættanleg og ekki 

væri tekið tillit til þarfa aldraðra og óska þeirra.   
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„En varðandi opinberar stofnanir og eldri borgara  .........   stundum ber forræði 

stjórnenda keim af því að það sé litið niður á þessa gamlingja, það gleymist að þetta 

er fólk sem hefur unnið í ábyrgðarstöðum, heldur fullum vitsmunum með alla sína 

reynslu, því er ekki sýnd nægileg virðing eða tillitssemi. Og maður þarf að lesa það í 

blöðunum að einhver aumingjans kona fái bað einu sinni í viku og hún ræður því ekki 

einu sinni hvenær það er, fólk á að fá að halda reisn sinni og virðingu”. 

 

Töldu flestir nauðsynlegt að hvetja þyrfti yngra fólk til að bera meiri virðingu fyrir eldra fólki. 

Það gæti einnig minnkað kynslóðabilið. Sem dæmi um hvað væri hægt að gera til að minnka 

kynslóðabilið var að hvetja til þess að fólk  á ólíkum aldri stundaði vinnu á sama stað og 

einnig voru nefndar sögukonur sem eru eldri konur sem fara á leikskóla og segja börnunum 

sögur. Talað var um að rækta samband kynslóða á milli í stað þess að auka skilin. Það var mat 

viðmælenda að fólk áttaði sig ekki á þessum fordómum fyrr en það yrði sjálft gamalt.  

 

Hugtakið ellilífeyrir var nokkuð rætt og þótti það niðurlægjandi og töldu margir að 

framtíðarkynslóðir myndu ekki láta bjóða sér margt af því sem gömlu fólki er boðið í dag.  

 

„Þetta er rosalega leiðinlegt þetta sem heitir ellilífeyrir, ellistyrkur, þetta á bara að 

heita eftirlaun. Einu nafni og engir styrkir neitt inn í því.  Af því að það er 

niðurlægjandi”. 

 

Fram kom að margir viðmælendur voru mjög óánægðir með að aldraðir þyrftu að fá afslátt og 

“lituð strætóspjöld” í stað þess að hafa nægilegar ráðstöfunartekjur og geta greitt fyrir sig fullt 

verð eins og aðrir fullorðnir í samfélaginu. 

 

„Ekkert sem er prentun á okkur að við séum annar kynþáttur eða önnur kynslóð eða 

einhvað svoleiðis sko”. 

 

„Við eigum ekki að fá frítt í neitt, við eigum bara að fara á almennileg laun”.  

 

Nokkrar umræður voru um ört vaxandi hóp aldraðra og hvor hægt væri að veita þeim öllum 

viðunandi þjónustu í framtíðinni.  
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„Ég vona bara að það haldi áfram þessi sama umönnum um fullorðið fólk og hefur 

verið og þeir fara ekki að draga úr því. Það er það sem ég er hræddust um  .......  því 

að nú verðum við með of marga aldraða í samanburði við fólk sem kemur inn”. 

 

Rætt var um að þar sem hópurinn er alltaf að stækka þyrfti hann að láta meira  að sér kveða í 

samfélaginu, taka meiri þátt og hafa áhrif á hvernig búið er að öldruðum. 

 

„Miðað við hækkandi hlutfall okkar heldri manna í fólksfjölgun Íslendinga þá væri 

engin vandi ef við myndum standa saman, þá næðum við til okkar völdum og það má 

líka lækka aðeins í þessum unglingadeildum á Alþingi...... . Við erum kannski ekki öll 

sem erum komin á þennan aldur, við höfum kannski ekki öll líkamlega eða andlega 

mikinn styrk til að verða að miklu gagni en mörg okkar hafa það og það er pláss fyrir 

marga til að vera kannski til ráða og hver getur sagt meira um afkomu eldri manna en 

við sjálfir “. 

 

 

4.8. Að hafa hlutverk  

 

Mikilvægi þess að hafa hlutverk í lífinu var töluvert rætt og nauðsyn þess að hafa ákveðin 

viðfangsefni. Greinilegt var í umræðum hópanna að það auðveldaði fólki starfslokin að hafa 

að einhverjum verkefnum að hverfa. Það að hafa t.d.  því hlutverki að gegna að sækja 

barnabörn og sinna þeim eftir skóla veitti mörgum mikla gleði. 

 

„Nú koma tveir sonarsynir okkar í hádegisverð til okkar daglega og lítil átta ára 

stelpa, við sækjum hana og sendum, því að foreldrar þessara krakka eru í mjög 

krefjandi störfum og geta ekki mikið snúist daglega dags og þetta er náttúrulega mjög 

mikið hlutverk sem þetta tæplega áttræða fólk er í. Við teljum okkur vera strangt tekið 

í krefjandi starfi.....”. 

 

Eftirtektarvert var hve karlarnir tjáðu sig mikið um sinn þátt í aðstoð við börn og barnabörn 

og notuðu hugtakið  „dagpabbi”.  Það var greinilegt að þetta hlutverk var mörgum þeirra 

mikils virði. 
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„ ...... mig vantar ekki neitt og ég hef líka og legg ákaflega mikið upp úr því að þessi 

árin tel ég mig hafa hlutverk, þannig séð að ég fæ að taka þátt í að sinna 

barnabörnunum. Það er mjög dýrmætt fyrir mig, ég snýst flesta daga í sambandi við 

krakka í skóla og tel það mjög mikils virði en almennt séð líður mér ákaflega vel og 

mér finnst þjóðfélagið fara vel með mig í öllum meginatriðum “. 

 

Mörgum þeirra sem fannst mikilvægt að sinna afkomendum sínum töldu sig hafa ákveðnu 

hlutverki að gegna við flutning „vísdóms milli kynslóða” til barnbarna sinna. 

 

„Þetta er bara lífið sjálft, þessi framvinda, einmitt og það er svo mikils virði að geta 

flutt til dæmis þennan mikla vísdóm sem við búum yfir til þriðju kynslóðar. Þannig að 

þessi framvinda sé þjóðinni mjög mikils virði.  Að flytja  svona yfir á milli 

kynslóðanna. ...Þetta er að skila málinu áfram. ...  skila keflinu, í kapphlaupi lífsins” . 

 

Að mati viðmælenda var nauðsynlegt að hafa eitthvað við að vera og mikilvægt að bera sig 

sjálfur  eftir félagsskap.  Aldraðir gætu haft áhrif á það sjálfir hvort þeir einangruðust eftir að 

launaðri vinnu lyki eða notuðu tímann til að efla tengslin við aðra.  

 

„Það hefur verið mér afskaplega mikils virði eftir ég hætti að vinna að hafa einhver 

þannig störf með höndum að fá að umgangast barnabörn. Ég sæki eina sex ára, 

sonardóttur mína, hún er nú í skóla, og hún er hjá okkur seinnipart dagsins og svo 

koma reyndar fleiri og síðan höfum við það þannig að fjölskyldan hittist öll svona einu 

sinni í viku. Þetta tel ég vera eitt höfuðatriði, að fólk lokist ekki frá sínum, að það 

verði ekki einstæðingar og verði innilokaðir og afskiptir.” 

   

5. Umræða og lokaorð 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um þá þætti sem stuðla að öryggi og 

vellíðan aldraðra og hvað þarf að vera til staðar til að þeir geti búið á heimilum sínum sem 

lengst. Leitast var við að hlusta eftir því sem aldraðir hefðu til málanna að leggja og koma á 

framfæri viðhorfum þeirra og væntingum. Þetta þjónar þeim tilgangi að fá innsýn og 

upplýsingar sem leggja má til grundvallar stefnumótun og markvissum aðgerðum.  

Mikilvægi þess fyrir aldraða að búa á heimilum sínum kom ekki á óvart, það vilja 

flestir gera eins lengi og unnt er. Til að svo geti orðið þarf aldrað fólk að geta treyst því að 
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það geti fengið góða og viðeigandi þjónustu þegar hennar gerist þörf. Það mátti greina 

efasemdir um að þjónustan sé talin nógu traust í dag og má draga þá ályktun að sá þáttur hafi 

þau áhrif að fólk leitar eftir vistun á stofnunum til að tryggja sér þjónustu í tíma. Ef þjónustan 

væri áreiðanlegri vildu eflaust fleiri dvelja lengur á heimilum sínum. Aldraðir vilja halda 

sjálfstæði sínu þrátt fyrir það að þeir þurfi á aðstoð að halda við ákveðnar athafnir daglegs 

lífs. Nauðsynlegt er að leitað verði leiða til að tryggja öldruðum þjónustu á heimilum sínum 

svo þeir geti dvalið þar sem lengst.  

Langir biðlistar aldraðs fólks sem bíður á heimilum sínum og á sjúkrahúsunum í 

brýnni þörf fyrir hjúkrunarheimili gerir það að verkum að aldrað fólk telur sig ekki búa við 

nægilegt öryggi. Það getur ekki treyst því að fá viðeigandi þjónustu ef og þegar það þarf á 

henni að halda. Þegar viðtölin fóru fram var mikil umræða í samfélaginu um aðbúnað aldraðra 

á hjúkrunarheimilum. Hefur það eflaust haft áhrif á viðhorf viðmælenda minna. Dvöl á 

hjúkrunarheimili skerðir frelsi einstaklinga að mati þátttakenda og kemur það viðhorf heim og 

saman við niðurstöður rannsóknar Ástríðar Stefánsdóttur og Vilhjálms Árnasonar (2004) þar 

sem vakin er athygli á því að svo virðist sem þeir öldruðu sem ekki treysta sér lengur til að 

búa heima kaupi sér öryggi og þjónustu með skertu frelsi.  Brýnt er að stuðla að því að 

aldraðir fái þjónustu á því þjónustustigi sem þeir þarfnast og að hún sé til staðar þegar hennar 

gerist þörf.   

Bent var á að mikið öryggi væri fólgið í því að fylgst væri með eldra fólki í 

heimahúsum, t.d. með skipulögðum heimsóknum. Á Akureyri og víðar hafa aldraðir fengið 

heilsueflandi heimsóknir og hafa þær gefið góða raun (Inga Dagný Eydal og Kristín 

Sigursveinsdóttir, 2001). Heilsueflandi heimsóknir felast í að öldruðum sem búa heima er 

boðið upp á heimsókn þar sem áhersla er lögð á að veita upplýsingar og fræðslu um heilsufar 

og þjónustu svo og að greina áhættuþætti og þörf fyrir aðstoð (Akureyri, e.d.).  Í skýrslu 

stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 er hvatt til þess að koma slíkum 

heimsóknum á sem víðast á landinu. (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Greinilegt er að aldraðir telja þetta vera góða ráðstöfun og að hún stuðli að öryggi þeirra og 

vellíðan í heimahúsum.    

Sérhannaðar íbúðir fyrir aldraða þóttu vera góður kostur og var talið að öryggi og 

félagsskapur væri meiri í slíkum íbúðum en almennu húsnæði. Helsti ókosturinn var sá að 

íbúðirnar þóttu of dýrar og ekki nema fyrir vel efnað fólk að kaupa þær. Greinilegt er að þetta 

er ákjósanlegur kostur fyrir marga og væri æskilegt að stuðlað yrði að því að fleiri aldraðir 

ættu þess kost að búa í slíkum íbúðum. Þegar rætt var um hjúkrunarheimili komu fram óskir 

um að byggðar yrðu litlar heimilislegar einingar. Einnig var hvatt til þess að aldraðir fengju að 
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hafa gæludýr hjá sér, bæði í fjölbýlishúsum, sérhönnuðum íbúðum fyrir aldraða og á 

hjúkrunarheimilum og var það talið geta spornað við einmanakennd hjá öldruðum. Dæmi eru 

um að kettir séu heimilisfastir á hjúkrunarheimilum hérlendis og hefur það gefið góða raun 

(Borghildur Ragnarsdóttir, 2005).  Rannsóknir benda til að það geti haft jákvæð og örvandi 

áhrif á aldraða einstaklinga að hafa gæludýr á heimilunum eða fá þau í heimsókn. Í rannsókn 

sem gerð var á tveimur sérhæfðum öldrunarlækningadeildum fyrir heilabilaða á Landakoti 

kom fram að vikulegar heimsóknir hunda á deildina bætti líðan sjúklinganna sem þar dvöldu 

(Ingibjörg Hjaltadóttir ofl. 2002).  

Fjármálin voru sá þáttur sem hvað mest var rætt um. Gera má ráð fyrir að fleiri eldri 

borgara vildu vinna lengur en til 70 ára aldurs ef þeir hefðu fjárhagslegan hag af því. Var 

mikil reiði í hópunum vegna þeirrar tvísköttunar sem aldraðir búa við. Lítið gagn þótti vera af 

lífeyrissjóðum því jöfnunarreglurnar gerðu það að verkum að munurinn á tekjum þeirra sem 

áttu rétt á lífeyrisgreiðslum og þeirra sem aldrei höfðu greitt í þá var hverfandi.  Rík áhersla 

var lögð á það í hópunum að koma því á framfæri við ráðmenn að breyta þessu fyrirkomulagi.  

Mikilvægt er að gefa öldruðum kost á sveigjanlegum starfslokum og hvetja fyrirtæki 

til að nýta sér þekkingu og reynslu aldraðra betur en nú er gert. Þegar að starfslokum kemur er 

mikilvægt að fólk hafi að einhverju að hverfa og hafi hlutverki að gegna.  Stefna þarf að því 

að breyta viðhorfi til aldraðra og vinna gegn fordómum. Meiri samskipti ungra og aldraðra á 

vinnustöðum og víðar geta stuðlað að því að brúa kynslóðabilið svokallaða og koma í veg 

fyrir fordóma.  Fólk gerir sér ekki grein fyrir fordómum gegn öldruðum fyrr en það verður 

sjálft gamalt. Neikvætt viðhorf og fordómar í garð aldraðra hafa áhrif á ímynd aldraðra af 

sjáfum sér og grafa undan sjálfstæði þeirra. Upplýsa þarf yngra fólk betur um efri árin og þær 

breytingar sem geta orðið á högum fólks þegar aldurinn færist yfir. Stuðla þarf að 

viðhorfsbreytingu í samfélaginu og geta aukin samskipti kynslóða haft jákvæð áhrif (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). 

Reka þarf áróður fyrir því í fjölmiðlum að yngra fólkið sinni öldruðum ættingjum 

sínum betur en einnig þarf að hvetja aldraða sjálfa til að hafa frumkvæði að samskiptum. 

Samhjálp kynslóða er til staðar en greinilegt að aldraðir vilja ekki íþyngja börnum sínum. Góð 

félagsleg tengsl við fjölskyldu og vini stuðla að vellíðan og ýta undir að fólk búi sem lengst á 

heimilum sínum.  

Í lögum um málefni aldraðra og í fyrrnefndri skýrslu stýrihóps um stefnumótun í 

málefnum aldraðra til ársins 2015 kemur fram að meginstefnan sé sú að aldraðir geti búið við 

eðlilegt heimilislíf eins lengi sem verða má og að þeim sé tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta 

þegar hennar gerist þörf (Lög um málefni aldraðra nr.125, 1999; Heilbrigðis- og 
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tryggingamálaráðuneytið, 2003). Í skýrslunni er m.a. lagt til að auka þjónustu við aldraða í 

heimahúsum og gera þeim kleift að búa lengur í eigin húsnæði. Einnig er markmiðið að stuðla 

að virkri þátttöku aldraðra í samfélaginu sem lengst og bæta aðstöðu þeirra til atvinnuþátttöku 

eins lengi og starfsorka þeirra og áhugi eru fyrir hendi.  Þeirri kynslóð sem kallast eldri 

borgarar í dag finnst seint ganga að bæta þjónustuna og hrinda þessum markmiðum í 

framkvæmd.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að aldraðir hafi ákveðnar skoðanir á 

því sem betur má fara varðandi þá þætti sem hafa áhrif á líðan þeirra og afkomu. Mikilvægt er 

að kanna enn frekar viðhorf aldraðra til þjónustu, starfsloka og félagslegra tengsla og hvernig 

stuðla megi að því að koma til móts við óskir þeirra og væntingar. Niðurstöður og 

vísbendingar þessarar rannsóknar munu leggja grunn að enn frekari rannsóknum á sviðinu.  
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Viðauki I 
Umræðurammi 
 
Rýnihópar um viðhorf og vilja aldraðra sem búa í heimahúsum 
 
 
Búsetuhagir aldraðra. 
Að búa í heimahúsum. 
Að búa í þjónustuhúsnæði fyrir aldraða. 
Að búa á stofnunum.  
 
Þjónusta við aldraða. 
Hvaða þjónusta þarf að vera til staðar og hvernig nýtist hún? 
 
Atvinnuþátttaka og starfslok. 
Hvað tekur við eftir starfslok? 
Hvernig gengur að aðlagast nýjum aðstæðum? 
 
Fjárhagsleg staða.  
Hvernig er búið að eldri borgurum fjárhagslega? 
 
Félagsleg staða.  
Tengsl við fjölskyldu. 
Hver aðstoðar hvern? Börnin foreldrana, foreldrarnir börnin eða hvort tveggja. 
Tengsl við vini.  
Félagslíf og afþreying.  
 
Hver eru viðhorf til eldri borgara?  
 
Hver eru brýnustu málefnin?  
Hvað er gott og hvað má betur fara? 
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Um ritröðina 
 
 
Rannsóknasetur í barna- og fjölskylduvernd, RBF, gefur út þessa ritröð í samstarfi við Samtök 
um rannsóknir í félagsráðgjöf, Ís-Forsa. 
 
 
Samtök um rannsóknir í félagsráðgjöf, Ís-Forsa, er félag þeirra sem vilja styðja við og efla 
rannsóknir í félagsráðgjöf.  Félagið var stofnað árið 2002 en áður höfðu verið stofnuð 
sambærileg samtök, FORSA (forskning i socialt arbete), á öllum Norðurlöndunum um 
rannsóknir í félagsráðgjöf. 
 
Rannsóknasetur í barna- og fjölskylduvernd, RBF, var stofnað vorið 2006.  Markmið þess er 
að vera víðtækur vettvangur rannsókna á sviði félagsráðgjafar, einkum um málefni 
fjölskyldna.  Meðal hlutverka þess er að miðla vísindalegri þekkingu um félagsráðgjöf og 
kynna niðurstöður rannsókna með útgáfu fræðilegs efnis. 
 
Markmiðið með útgáfu ritraðarinnar er að skapa vettvang á Íslandi til að gefa út lengri 
fræðilegar ritsmíðar um efni á sviði félagsráðgjafar sem ekki henta til birtingar í tímaritum 
eins og Tímariti félagsráðgjafa eða í fréttablöðum fagfélaga.  Hlutverk ritraðarinnar er þannig 
að miðla faglegri þekkingu sem hefur vísindalegt og hagnýtt gildi fyrir félagsráðgjafa og þá 
sem starfa á skyldum sviðum og sem annars yrði e.t.v. ekki birt.  Með ritröðinni skapast 
vettvangur til að birta afrakstur rannsókna í félagsráðgjöf sem ekki er tilbúinn til endanlegrar 
útgáfu eða verk sem eru enn í vinnslu (working papers), skýrslur um verkefni og styttri 
útgáfur valdra námsritgerða.  Fyrirmyndir að slíkum ritröðum er að finna hjá 
rannsóknastofnunum, í útgáfu fagtímarita og á vegum fagfélaga í félagsráðgjöf í 
nágrannalöndunum. 
 
 
Áskrift 
 
Gert er ráð fyrir að ritröðin komi út eftir því sem efni berst og að hvert rit geti verið 
mismunandi að lengd.  Þannig verður líka upplag og verð hvers rits ákveðið um leið og það 
kemur út.  Útgáfa nýs heftis verður kynnt á heimasíðum RBF og Ís-Forsa og auglýsing send 
Stéttarfélagi íslenskra félagsráðgjafa.  Þeir sem vilja gerast áskrifendur eru beðnir um að 
senda tölvupóst á heimasíðu RBF þar sem nafn greiðanda, kennitala og heimilisfang er 
tilgreint og verður þeim þá sent ritið í pósti ásamt gíróseðli. 
 
 
Ritstjórn 
 
Ritstjórn ritraðarinnar er hjá framkvæmdanefnd RBF og fulltrúa stjórnar Ís-Forsa. 
 
 
Til höfunda 
 
Efni sem höfundar óska eftir að fá birt skal senda forstöðumanni RBF.  Handriti skal skilað 
fullbúnu hvað snertir málfar, yfirlestur og frágang.  Það á að vera í A-4 umbroti, með 12 
punkta letri og heimildaskrá skal vera eftir APA kerfinu.  Handritið skal hafa forsíðu með 
heiti, undirheiti, nafni höfundar og tímasetningu. 
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