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Útdráttur   

Rannsóknin beinist að verkefnum, vinnuumhverfi og líðan starfsfólks í umönnun aldraðra á 

íslandi samanborið við hin Norðurlöndin. Gagnasöfnun fór fram árið 2005 í Danmörku, 

Finnlandi, Noregi og Svíþjóð en árið 2009 á Íslandi. Samræmdur spurningalisti var lagður fyrir 

í löndunum öllum og var úrtakið jafnstórt eða 1200 manns í hverju landi. Þannig náði 

rannsóknin til hlutfallslega stærri hóps starfsfólks á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum. 

Rannsóknin náði til starfsmanna sem höfðu aðra menntun en háskólamenntun.  Svarhlutfall 

var frá 55% (Ísland) til 77% (Danmörk).  

 Niðurstöður sýna að starfsfólk í ummönnun aldrara á Íslandi hefur minni menntun, er 

að jafnaði yngra og með styttri starfsaldur en á hinum Norðurlöndunum. Verkefni íslensku 

starfsmannanna eru ekki jafn fjölbreytt og þeir sinna stjórnun í minna mæli en norrænir 

kollegar þeirra. Íslensku starfsmennirnir eru flestir í hlutastörfum, vinna í meira mæli á 

dagvinnutíma en kvöld eða helgarvinnu, og þeir eru flestir ánægðir með vinnutíma sinn. 

Niðurstöðurnar sýna að hærra hlutfall eldra fólks á Íslandi býr á stofnunum. Þeir sem búa 

heima fá minni tíma í þjónustu og sú þjónusta er oftast veitt á dagvinnutíma. Þetta  sýnir að 

þjónustan tekur að takmörkuðu leyti mið af þörfum notenda og samþykktri stefnu um 

áherslu á aðstoð í heimahúsum. Þá eru minni kröfur gerðar til menntunnar starfsmanna á 

Íslandi, starfsaldur og lífaldur þeirra er enn lægri en á Norðurlöndunum, og um þriðjungur 

íhugar að hætta starfi. Stöðugleiki og umfang þjónustu við aldraða á Íslandi eru því minni en 

á hinum Norðurlöndunum.  
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1. Inngangur 

Hér eru birtar niðurstöður rannsóknar sem var framkvæmd meðal starfsfólks sem starfar við 

umönnun aldraðra á Íslandi, með samanburði við hin Norðurlöndin (NORDCARE). Marta 

Szebehely, prófessor við Félagsráðgjafardeild Stokkhólmsháskóla, hefur stýrt rannsókninni 

sem hófst árið 2000. Gagnasöfnun fór fram árið 2005 í Danmörku, Finnlandi, Noregi og 

Svíþjóð en árið 2009 á Íslandi. Íslenska könnunin er nákvæm eftirmynd NORDCARE 

könnunarinnar og eru Stefán Ólafsson og Guðný Björk Eydal prófessorar við Háskóla Íslands 

ábyrgðarmenn íslenska  hlutans. Þetta er fyrsta könnunin á þessu sviði sem gerir mögulegt 

að bera saman aðstæður og viðhorf starfsmanna er starfa við umönnun aldraðra á öllum 

Norðurlöndunum. Gerð verður greining áverkefnum, starfsumhverfi og líðan 

umönnunarstarfsmanna á Íslandi, með samanburði við starfsmenn á hinum 

Norðurlöndunum, annars vegar meðal starfsmanna á stofnunum   og hinsvegar í 

heimaþjónustu. 

Sendir voru úr spurningalistar til 1200 starfsmanna við umönnun aldraðra og fatlaða í 

hverju landi.1 Svörunin var frá 55% (Ísland) til 77% (Danmörk). Spurningalistinn hafði að 

geyma lýðfræðilegar spurningar, spurningar um starf, vinnustað og vinnutíma, þjónustuþega 

og verkefni, mat á vinnu og vinnuaðstæðum, fjölskylduaðstæður og heimilisstörf, sem og 

ábyrgð starfsfólks á umönnun utan vinnutíma. Rannsóknin náði til starfsmanna sem ekki hafa 

lokið háskólaprófi á sviðinu heldur hafa menntun á grunn-, framhalds-, eða sérskólastigi. 

Leitað var til stéttarfélaga sem fengu leyfi Persónuverndar til að nota lista yfir félagsmenn 

vegna þessarar könnunar. Persónuvernd var einnig tilkynnt um vinnslu rannsóknarinnar. 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um tæknilega framkvæmd   ásamt höfundi. 

Þátttakendur eru starfsfólk við umönnun, bæði á einkaheimilum fólks og stofnunum fyrir 

aldraða eða fatlaða. 

Í þessari skýrslu verða birtar niðurstöður rannsóknarinnar er varða starfsfólk er starfar 

við umönnun aldraðra (65 ára eða eldri) en einhverjir þeirra starfa einnig með yngri 

þjónustuþegum. Fáar rannsóknir meðal starfsmanna í umönnun aldraðra hafa verið 

framkvæmdar hérlendis miðað við hin Norðurlöndin. Heldur fleiri rannsóknir hafa verið 

unnar í Danmörku og Finnlandi en aðstæður starfsmanna í umönnun aldraðra hafa mest 

                                                      
1
 Úrtakið var stærra í Noregi en þar var könnunin send til 1350 starfsmanna. 
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verið rannsakaðar í Noregi og Svíþjóð (Trydegård, 2005). Fáar samanburðarrannsóknir hafa 

verið gerðar meðal starfsmanna í umönnun aldraðra á Norðurlöndunum  með aðild Íslands 

(Trydegård, 2005). Með þessari rannsókn gefst ekki aðeins tækifæri til að skoða ítarlega 

aðstæður og viðhorf íslenskra starfsmanna við umönnun aldraðra heldur er einnig hægt að 

bera stöðu þeirra saman við stöðu starfsmanna á hinum Norðurlöndunum.  

Framsetningin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um öldrunarþjónustu á 

Íslandi  í samanburði við hin Norðurlöndin. Annars vegar stofnanaþjónustu og hinsvegar 

heimaþjónustu.  Í kafla þrjú er lýst aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er 

gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar um verkefni, vinnuumhverfi og líðan starfsfólks 

í umönnun aldraðra á Íslandi samanborið við starfsfólk á hinum Norðurlöndunum. 

Niðurstöður eru greindar eftir því hvort um öldrunarstofnanir eða heimaþjónustu er að 

ræða.  Í lokin eru dregnar saman um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar 

markmiðum og stöðu þekkingar á umönnun aldraðra á íslandi og dregnar ályktanir af 

niðurstöðum (kafli 5).  

 

2.  Öldrunarþjónusta á Íslandi  

Samkvæmt íslenskum lögum um málefni aldraðra (Lög um málefni aldraðra nr.125/1999) 

skiptist öldrunarþjónusta í opna þjónustu og stofnanaþjónustu. Opin öldrunarþjónusta felur í 

sér heimaþjónustu og heimahjúkrun, þjónustumiðstöðvar og dagvistir fyrir aldraða ásamt 

þjónustuíbúðum fyrir aldraða á vegum sveitarfélagana. Stofnanaþjónusta felur í sér: 

dvalarheimili, sambýli og íbúðir sérhannaðar fyrir aldraðra sem þrátt fyrir heimaþjónustu eru 

ekki færir um að annast heimilishald, sem og hjúkrunarheimili og hjúkrunarrými á 

öldrunarstofnunum.  

 Umönnun aldraðra er veigamikill þáttur í norræna velferðarkerfinu, ásamt því að vera 

umfangsmikill starfsvettvangur í velferðarþjónustu landanna, sérstaklega meðal kvenna, en 

yfirgnæfandi meirihluta starfsmanna við umönnun aldraðra á Norðurlöndunum eru konur 

(Gustafsson og Szebehely, 2001) og á það einnig við hér á landi (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 

Kristinn Tómasson og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004).Í alþjóðlegu samhengi er 

öldrunarþjónustu Norðurlandanna lýst sem víðtækri opinberri þjónustu sem allir þurfandi 

eiga rétt á, án tillits til fjárhagsstöðu þeirra. Öflug heimaþjónusta sveitarfélaganna við 
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aldraða er einnig talið sérnorrænt fyrirbæri og eitt einkenna velferðarþjóðfélagsins 

(Szebehely, 2005). Stundum er talað um norræna velferðarkerfið eins og um eitt kerfi sé að 

ræða en velferðarkerfi Norðurlandanna hafa þróast með ólíkum hætti. Það sem einkennir 

velferðarkerfi Norðurlandanna öðru fremur eru almenn og víðtæk réttindi allra þegna 

þjóðanna. Lögð er áhersla á jöfn réttindi borgaranna og jöfnun sem náð er fram með 

greiðslum frá hinu opinbera. Íslenska velferðarkerfið hefur þó aldrei verið eins gjöfult og 

velferðarkerfi skandinavísku landanna (Finnland meðtalið) þegar kemur að greiðslum vegna 

réttinda úr velferðarkerfinu sem svo endurspeglast í hlutfallslega minni útgjöldum til 

velferðarmála en í hinum löndunum (Stefán Ólafsson, 1999). Hið sama má segja um þjónustu 

til aldraðra, en þróun öldrunarþjónustu á Íslandi hefur í stórum dráttum verið svipuð og á 

hinum Norðurlöndunum um árabil. Á sama tíma hefur þjónustan á Íslandi byggst upp að 

miklu leyti af einkaaðilum og samtökum frá upphafi (Eydal og Sigurðardóttir, 2003). Stefna 

stjórnvalda þegar kemur að öldrunarþjónustu er skýr, markmiðið er að allir geti búið á eigin 

heimili sem lengst en eigi samt sem áður kost á stofnanaþjónustu þegar heilsan versnar (Lög 

um málefni aldraðra, nr.125/1999). Þróun þjónustunnar á Íslandi hefur því verið í samræmi 

við lögin og í stefnumótandi skýrslum ráðuneyta má sjá að aðaláherslan er á að veita 

fjölþætta þjónustu til aldraða á eigin heimili til þess að þeir geti haldir sjálfstæði sínu sem 

lengst (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, 2003; 2008).  

 Þjónusta til aldraða hefur verið tvískipt, annars vegar hjá ríkinu (stofnanaþjónusta og 

heimahjúkrun) og hjá sveitafélögunum (heimaþjónusta, dagvistun, tómstundastarf, félagsleg 

ráðgjöf, félagslegt leiguhúsnæði og þjónustuíbúðir). Stefna stjórnvalda síðustu ára hefur þó 

miðað að því að flytja eigi sem mest af þjónustu frá ríki til sveitarfélaga með 

þjónustusamningum við sveitarfélögin og er markmiðið að ljúka yfirfærslunni árið 2012 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, 2008). Minna örlæti íslenska velferðarkerfisins til 

öldrunarþjónustu má glöggt sjá í næsta kafla þegar útgjöld til umönnunar milli landanna eru 

borin saman að teknu tilliti til hlutfalls aldraða.  

 

2.1.1. Heildarútgjöld til öldrunarþjónustu   

Hér er fjallað um hvernig útgjöldum til öldrunarþjónustu er háttað á Íslandi borið saman við 

hin Norðurlöndin og hvaða þættir hafa áhrif. Hér verður fjallað um aldurssamsetningu 
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þjóðanna, mismunandi eftirlaunaaldur, meiri atvinnuátttöku eldra fólks sem og ólíka 

uppbyggingu öldrunarþjónustu á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum. 

 Aldurssamsetning Norðurlandaþjóðanna er að breytast. Með lækkandi fæðingartíðni, 

betri heilsu og auknu langlífi fólks verður hlutfall fólks yfir 80 ára sífellt stærra. Hlutfallið er 

þó lægst á Íslandi sem sker sig úr miðað við hin Norðurlöndin, hvort sem litið er til 

aldurshópsins í heild (eldri en 65 ára) eða aðeins 80 ára og eldri. Ef hlutfall þeirra sem eru 

eldri en 65 ára er skoðað sem hlutfall fólks á vinnualdri (16-64) er hlutfallið á Íslandi einnig 

mun lægra eða 17,6% samanborið við hin Norðurlöndin þar sem það eru 22-26%. Þá hefur 

atvinnuþátttaka fólks eldra en 67 ára verið meiri á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum 

(Norden, 2009).  

Atvinnutekjur skerða lífeyri sem gerir að verkum að útgjöld vegna lífeyristekna lækka 

(Stefán Ólafsson, 1999). Þetta þarf að hafa í huga þegar útgjöld til umönnunar aldraðra eru 

skoðuð. Annar þáttur sem hafa verður í huga er að eftirlaunaaldur í löndunum er misjafnlega 

sveigjanlegur. Hérlendis og í Noregi er miðað við 67 ára aldurinn, en lægri aldur í hinum 

löndunum sérstaklega í Svíþjóð þar sem eftirlaunaaldur getur hafist á 61. aldursári (Nososco, 

2009).  

Þá hefur þróun öldrunarþjónustu á Íslandi verið ólík þróuninni á hinum 

Norðurlöndunum þegar kemur að rekstrarformi þjónustunnar. Eins og komið hefur fram 

hefur þátttaka einkaaðila og samtaka verið umfangsmikill á Íslandi og voru það til dæmis 

sjálfboðaliða- og mannúðarsamtök sem byggðu upp fyrstu öldrunarstofnanirnar á Íslandi í 

kringum 1920 (Broddadóttir, Eydal, Hrafnsdóttir og Sigurðardóttir, 1997; Sigrún Júlíusdóttir 

og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997).   Þá er óformleg aðstoð  umtalsverð á Íslandi þá 

sérstaklega við heimilisstörf og léttari verk en líklegra að um formlega aðstoð sé að ræða 

þegar þörf er á aðstoð við persónulega umhirðu (Sigurveig, H. Sigurðardóttir, 2010 og 2011).    

 Þegar litið er á útgjöld til velferðarþjónustu verja Íslendingar lægstu hlutfalli af vergri 

þjóðarframleiðslu til þjónustu og lífeyris til eldri borgara. Hlutfallið er 4,9% hér á landi en á 

bilinu 7-11% á hinum Norðurlöndunum ( sjá töflu 1) 

 

Tafla 1.    Útgjöld vegna aldraða sem prósenta af vergri þjóðarframleiðslu (GDP) árið 2008 

Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

11,1 8,9 4,9 6,6 11,5 
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(Nososco, 2009) 

 

Samkvæmt Nososco (2009) skýrast hærri útgjöld í Danmörku af umfangsmikilli aðstoð við 

athafnir daglegs lífs. Lág útgjöld vegna aldraðra í Finnlandi ber að skoða í samhengi við 

þjónustu aldraðra á heilsugæslustöðvum og há gjöld notenda þar í landi. Lág útgjöld vegna 

aldraða á Íslandi skýrast   eins og áður hefur verið sagt, að hluta til af  atvinnuþátttöku eldra 

fólks sem og tekjutengingum lífeyrisgreiðslna.  

 Fjármögnun lífeyristrygginga og þjónustu fyrir 65 ára og eldri er ólík eftir löndunum. 

Fjármögnun er svipuð á Íslandi og í Finnlandi, en tæplega 20% (tafla  2.) af heildarfjármögnun 

er greidd af opinberum aðilum, rúmlega 60% með lífeyrissparnaði og milli 15-20 % í gegnum 

almannatryggingar. Fjármögnun opinbera aðila er  mun hærri sérstaklega í Danmörku og 

Noregi, og að sama skapi minni greiðslur úr lífeyrissjóðum eða með lífeyrissparnaði 

(Nososco, 2009). 

 

Tafla 2.    Fjármögnun útgjalda vegna aldraðra 2008 

Fjármögnun %  Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

Opinberir aðilar 48,0 19,8 19,5 42,9 30,4 

Lífeyrissparnaður 

/lífeyrissjóðir 
25,4 65,1 60,1 35,2 47,7 

Almannatryggingar, 

iðgjöld og sérsköttun 
26,7 15,1 20,4 21,9 21,9 

(Nossco, 2009) 

 

Flestar öldrunarstofnanir á Íslandi eru á föstum fjárlögum frá ríkinu (Alþingi, 2011). Þær 

íslensku öldrunarstofnanir sem ekki eru á föstum fjárlögum eru fjármagnaðar með 

daggjöldum frá hinu opinbera (Reglugerð um daggjöld fyrir hjúkrunar-, dvalar- og 

dagvistarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2011, nr. 35/2011) og með 

þjónustusamningum (t.d. Sóltún, Reykjavík). Daggjöldin miðast við hjúkrunarþyngd á 

viðkomandi heimili og eru mæld með RAI hjúkrunarþyngdarstuðlinum, en skammstöfunin 

RAI stendur fyrir raunverulegan aðbúnað íbúa. Í raun er RAI bæði mælitæki yfir 
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raunverulegan aðbúnað íbúa ásamt því að vera gæðavísir til að meta hve góð þjónusta er á 

hjúkrunarheimilum (Landlæknisembættið, 2001 og 2011). 

  

2.1.2.    Starfsfólk í öldrunarþjónustu á Íslandi 

Upplýsingar um fjölda starfsmanna eða stöðugilda í öldrunarþjónustu á Íslandi liggja ekki 

fyrir á einum stað. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands störfuðu 25.040 í heilbrigðis- 

og félagsþjónustu á Íslandi árið 2005 (20.620 konur og 4.420 karlar) en hluti þessara 

starfsmanna starfar í öldrunarþjónustu. Upplýsingar um fjölda ársverka í umönnun aldraðra á 

Íslandi er því erfitt að finna.  

Hér verða notaðar tölur úr stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar (2005) á þjónustu til 

aldraðra frá árinu 2005 til að meta fjölda ársverka í öldrunarþjónustu á Íslandi, út frá 

upplýsingum um fjölda hjúkrunar og dvalarrýma ásamt fjölda heimila sem njóta 

heimaþjónustu. Miðað er við árið 2003 nema annað sé tekið fram. Í skýrslu 

Ríkisendurskoðunnar er áætlaður fjöldi ársverka 1482 á hjúkrunarheimilum. Skipting 

starfsmanna var; ófaglært starfsfólk 62%, sjúkraliðar 19,5% hjúkrunarfræðingar 15,6% sem 

og annað fagfólk 3%. Ársverkin eru því 1208 ef frá eru talin ársverk hjúkrunarfræðinga og 

annarra sérfræðinga. Ársverkin á öldrunar- og dvalarheimilum er 254 samkvæmt sömu 

upplýsingum og því reiknast ársverk ófaglærða og sjúkraliða vera 226. Skipting starfsstétta 

var svipuð og á hjúkrunarheimilum en þó er hlutfall ófaglærða ennþá hærra eða 76,1% 

(12,8% sjúkraliða og 9,1% hjúkrunarfræðinga). Hafa verður í huga að hér er um ársverk er að 

ræða. 

Þegar kemur að upplýsingum um fjölda heimaþjónustustarfsmanna eru notaðar tölur 

yfir fjölda heimila (5910) sem njóta heimaþjónustu (og heimahjúkrunar) og miðað við 

meðaltalsfjölda tíma á viku sem veitt er á hvert heimili (2,5 klst.). Samkvæmt þessum 

upplýsingum má áætla að um 369 ársverk séu unnin í heimaþjónustu árið 2003. Ef tekið er 

mið af upplýsingum um ársverk annarra starfsmanna en hjúkrunarfræðinga (og annarra 

sérfræðinga) má áætla að árið 2003 hafi 1208 ársverk verið unnin á hjúkrunarheimilum, 226 

á öldrunar- og dvalarheimilum og 369 í heimaþjónustu eða samtals 1802 ársverk 

(Ríkisendurskoðun, 2005). Rétt er að taka þessum tölum með fyrirvara og þá má ekki gleyma 

að líklegt er að mun fleiri starfsmenn sinni þessum störfum en 1802 (t.d. hlutastörf).  
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 Árið 2003 var heimahjúkrun veitt á 32552 heimili á Íslandi, meðalþjónustutími í 

heimahjúkrun var 1,73 klst. á viku. Ef fjöldi ársverka er miðaður við fjölda heimila (3255) og 

meðalþjónustutíma á heimili er um 141 ársverk að ræða. Ekki liggur fyrir hvernig skipting 

starfsstétta er meðal starfsfólks í heimahjúkrun (Ríkisendurskoðun, 2005). 

 Á Íslandi hefur oft verið rætt hvernig hægt sé að laða fólk til starfa í öldrunarþjónustu 

og bæta ímynd þess að starfa á því sviði. Sérstakur starfshópur var til dæmis stofnaður árið 

2000 af ráðherra heilbrigðis- og tryggingamála með það að markmiði að bæta ímynd ellinnar 

og þess að starfa með öldruðum (Anna Birna Jensdóttir, Aðalsteinn Guðmundsson, Birna K. 

Svavarsdóttir, Jóhann Árnason, Sigþrúður Ingimundardóttir, Vilborg Ingólfsdóttir, Þórunn 

Sveinbjörnsdóttir,2003). Benti starfshópurinn á mikilvægi stöðugleika starfsmanna í 

öldrunarþjónustu sem og að tryggja námsframboð fyrir starfsfólk. Afrakstur af starfi hópsins 

var meðal annars að tryggja íslenskunám fyrir þann fjölda erlenda starfsmanna sem starfa í 

öldrunarþjónustu. Þá lagði hópurinn til að framhaldsnám sjúkraliða yrði hægt að stunda með 

vinnu, efla þyrfti símenntun/fjarnám fyrir starfsfólk í öldrunarþjónustu á vinnutíma (Anna 

Birna Jensdóttir ofl., 2003). Í skýrslu með tillögum til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra 

sem kom út 2008 var ennþá verið að benda á sömu atriði þ.e. mikilvægi stöðugleika meðal 

starfsfólks, að auka hlutfall sérmenntaðra starfsmanna og huga að menntun, símenntun og 

launakjörum starfsfólks (Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti, 2008) .  

2.2. Öldrunarstofnanir á Íslandi  

Eins og áður hefur komið fram er öldrunarþjónustu skipt í opna þjónustu og 

stofnanaþjónustu. Í þessum kafla er fjallað um stofnanaþjónustu á Íslandi og hún borið 

saman við stofnanaþjónustu á Norðurlöndunum eftir   því sem komið verður við. 

 

2.2.1.   Skilgreining stofnanaþjónustu 

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra (nr. 125/1999) er hlutverk öldrunarstofnana á Íslandi 

að bjóða upp á dvalar- og hjúkrunarheimili ásamt þjónustuíbúðum. Þessi heimili skulu sinna 

þörfum þeirra sem þrátt fyrir heimaþjónustu (og heimahjúkrun) eru of veikir til að búa á 

eigin heimili. Stofnanirnar skulu hafa sólarhringseftirlit og öryggiskerfi í hverri íbúð og bjóða 

                                                      
2
 Áætlaður fjöldi aldraða á þessum heimilum er 4092. 
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uppá ýmsa aðra þjónustu eins og heitan mat, þrif og þvottaþjónustu ásamt félagslegri 

afþreyingu. Þá skulu stofnanirnar bjóða upp á hjúkrun, læknisaðstoð og endurhæfingu (Lög 

um málefni aldraðra, nr. 125/1999).  

 Greining á þörf stofnanavistar fæst með einstaklingsbundnu mati sem unnið er 

samkvæmt vistunarmati aldraðra sem byggir á heilsu viðkomandi og félagslegum þörfum. Á 

öldrunarstofnunum er vistrýmum skipt í dvalar- og hjúkrunarrými. Dvalarrými eru 

dvalarheimili, sambýli eða íbúðir sérhannaðar fyrir aldraða sem þrátt fyrir heimaþjónustu eru 

ekki færir um að halda eigið heimili. Hjúkrunarrými eru rými á öldrunarstofnunum eða 

hjúkrunarheimilum ætluð öldruðum einstaklingum sem vegna sjúkdóma eða ellihrörnunar 

eru of lasburða til að dveljast í dvalarrýmum  (lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

 Í byrjun árs 2008 var gerð breyting á vistunarmati fyrir aldraða sem hafði umtalsverðar 

breytingar á biðlista stofnananna. Hefur þetta að líkindum breytt forgangsröðun inn á 

hjúkrunarheimilin sem síðan hefur leitt til styttri biðlista. Þegar um mitt ár 2008 var áhrifa af 

breyttu vistunarmati farið að gæta á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir breytingar á vistunarmatinu 

var alvanalegt að um 100 einstaklingur biðu á deildum Landspítala eftir vistun á 

öldrunarstofnun,  á sumarmánuðum 2008 hafði þessum einstaklingum fækkað í 30 

(Landlæknisembættið, 2008). Í byrjun árs 2008 voru í heildina um það bil 340 manns á 

biðlista til að komast á hjúkrunarheimili en þeim hafði fækkað niður í 70 manns í byrjun árs 

2010. Af þessum 70 sem voru á biðlista voru 30 einstaklingar inniliggjandi á Landsspítalanum, 

þar af 18 á sérstakri hjúkrunardeild (Jón Snædal, 2010).  

 

2.2.2.  Stofnanir 

Árið 2006 var fjöldi vistrýma á Íslandi 3.458 á 92 stofnunum. Tæplega 62% þessara rýma voru 

hjúkrunarrými (2.138). Langflestar af þessum stofnunum eða 68 voru reknar af ríki og 

sveitarfélögum, tæplega 20% þeirra (18) voru sjálfseignarstofnanir og 6,5% þeirra (6) voru 

reknar af einkaaðilum. Af þessum 92 stofnunum voru 5 dvalarheimili, 18 hjúkrunarheimili, 32 

blönduð dvalar og hjúkrunarheimili, 17 sjúkrahús eða heilbrigðisstofnanir með hjúkrunarrými 

og 20 dagvistunarstofnanir. Frá árinu 2001 hefur stofnunum með herbergjum eða 

fjölbýliseiningu sem aldraðir þurfa að deila með öðrum, fækkað (Hagstofa Íslands, 2008).  

 Mikil áhersla hefur verið á uppbyggingu hjúkrunarrýma í íslenskri öldrunarþjónustu, og 

hlutfall eldra fólks sem býr á stofnunum á Íslandi hefur verið hærra en á hinum 



14 

 

Norðurlöndunum. Ein helsta skýring á þessu er takmörkuð heimaþjónusta, en þróun 

heimaþjónustu á Íslandi   var mun hægari en á hinum norðurlöndunum og þrátt fyrir hátt 

hlutfall þeirra sem njóta þjónustunnar eru það einungis fáir tímar sem hver þjónustuþegi fær 

(Guðný Björk Eydal og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003). Ítarlegri umfjöllun um 

heimaþjónustu er í kafla 2.3.  

 Stefnan í öldrunarþjónustu hefur þó verið að breytast eins og sjá má í skýrslu um 

mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára sem gefin var út af Félags- og 

tryggingamálaráðuneytinu árið 2008. Þar var aðal áhersla lögð á að þjónusta við aldraða sé 

nærþjónusta sem taki mið af þörfum hvers og eins. Lögð er áhersla á það við uppbyggingu 

hjúkrunarrýma sem og við endurbætur á eldra húsnæði, að horfið verði frá 

stofnanafyrirkomulagi sem tíðkast hafi um árabil. Í stað þess verði byggðar litlar heimilislegar 

einingar með áherslu á einkarými íbúa og minni einingar í stað stærri, en stofnanir engu að 

síður (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008).  

 

2.2.3.   Íbúarnir, fjöldi aldraðra á stofnunum 

Árið 2008 bjó rúmlega 8% fólks 65/67 ára eða eldra á öldrunarstofnun á Íslandi. Heldur lægra 

hlutfall fólks bjó á öldrunarstofnunum á hinum Norðurlöndunum (4,9-6,4%) nema í Noregi 

en þar bjó 9,7% fólks eldra en 67 ára á öldrunarstofnunum (tafla  3. ).  Athygli vekur að þessi 

lönd eru jafnframt með lægstu útgjöldin 

Samkvæmt Nosoco (2009) er gjaldtaka vegna búsetu á öldrunarstofnunum ólík milli 

Norðurlandanna. Ákvörðun um greiðsluþátttöku er ákvörðuð af ríki (Central Goverment) á 

Íslandi, Danmörku, Finnland og Noregi en af sveitafélögunum í Svíþjóð. Útfærslan er einnig 

misjöfn, en í Finnlandi, Noregi og Íslandi eru greiðslurnar vegna búsetu á öldrunarstofnunum 

tekjutengdar og greiða þeir minna sem hafa lægri tekjur. Í Danmörku fá þeir sem búa á 

öldrunarstofnunum sinn lífeyri og síðan greiða þeir sjálfir fyrir leigu, fæði, þvotta og ýmsa 

persónulega umhirðu svo sem hársnyrtingu. Í Svíþjóð er sveitafélögunum í sjálfsvald sett, 

innan vissra marka, hve mikið það kostar að dvelja á öldrunarstofnunum. Þrátt fyrir að í 

Noregi og á Íslandi séu útgjöld til öldrunarþjónustu lægst og hæsta hlutfall aldraðra á 

stofnunum, er greiðsluþátttaka þjónustuþega ekki hærri í þeim löndum. Í Noregi eru 

notendagjöldin 10% af heildarkostnaði vegna öldrunarstofnana, en á Íslandi er hlutfall 
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notendagjalda vegna öldrunarstofnana aðeins 3,3% af heildarkostnaði3. Til viðmiðunar má 

sjá að greiðsluþátttaka þjónustuþega í Finnlandi er 19% af heildarkostnaði vegna 

öldrunarþjónustu meðan hlutfallið er eingöngu 4% í Danmörku (Nosoco, 2009). Lítil útgjöld 

Íslands til öldrunarþjónustu er því ekki hægt að skýra með hárri greiðsluþátttöku 

þjónustuþega.  

 

Tafla 3.      Einstaklingar 65 ára og eldri, sem búa á stofnunum    

% af 
aldurshópnum 

Ísland 
2009 

Danmörk 
2009 

Finnland 
2008 

Noregur 
2008 

Svíþjóð 
2008 

65-74 ára 1.5  1.2  1.5   2.2 1.2   
75-79 ára  5.6 3.5   4.1   6.1  4.2 

80 ára og eldri  22.6 13.9   14.1  23.9  16.6 
Samtals  eldri en 
65/67 ára 

 8.2 4.9   8.2  9.7  6.4 

Nosoco (2009) 

 

 Hugmyndafræðin í öldrunarþjónustu á Norðurlöndunum hefur verið sú að aldraðir geti 

búið heima sem lengst og fengið þar þá þjónustu sem þeir þarfnast. Þeim bjóðist síðan 

stofnunarvistun þegar þeir eldast og heilsufar verður það slæmt að meiri umönnunar er þörf 

en hægt er að veita á eigin heimili. Samkvæmt tölum frá Nososco (2009) skera Noregur og 

Ísland sig úr með hlutfallslegan mestan fjölda íbúa eldri en 80 ára (24%) sem og eldri en 65 

ára (9-11%) sem búa eða dvelja langdvölum á stofnunum. Hlutfallið er lægst í Danmörku fyrir 

báða aldurshópa (14%/5%) en svipað í Svíþjóð og Finnlandi (tæplega 7% 65 ára og eldri en 

17-18%, 80 ára og eldri ) (tafla 3.).  Í tölum um búsetu á stofnunum í Danmörku eru þeir 

meðtaldir sem búa  í vernduðu húsnæði, sem og þeir sem dvelja langtímum á stofnunum. 

Tölurnar frá Svíþjóð eru síðan 1. október 2006. Þá eru meðtaldir í aldurshópnum 65 ára og 

eldri íbúar í þjónustuíbúðum og einstaklingar í skammtímavistun.     

 Samkvæmt tölum frá Ríkisendurskoðun höfðu 57% íbúar hjúkrunardeilda 

öldrunarheimila á íslandi eigið herbergi árið 2003 og 29% eigið baðherbergi. Er þetta hlutfall 

öllu lægra hér á landi en t.d. í Noregi þar sem 91% allra rýma voru einstaklingsrými árið 2003. 

Fjöldi einstaklingsrýma á dvalardeildum hjúkrunarheimila er talsvert hærri en á 

hjúkrunardeildum. Er hlutfall einstaklingsherbergja á dvalardeildum 86% og höfðu 35% íbúa 

eigið baðherbergi (Ríkisendurskoðun, 2005). 

                                                      
3
 Árið 2005 
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 Hlutfall aldraðra fer hækkandi á öllum Norðurlöndunum. Hlutfall aldraðra sem búa á 

stofnunum hefur hinsvegar lækkað lítillega í Danmörku, á Íslandi og í Svíþjóð meðan 

hlutfallið hefur farið hækkandi í Finnlandi. Þá má sjá að í Noregi fór hlutfallið hækkandi frá 

1995 til 2000 og hélst síðan stöðugt þar til 2006 en síðan hefur hlutfallið heldur farið 

lækkandi. Sú lækkun sem sjá má á fjölda fólks á stofnunum á Íslandi milli áranna 1997 og 

1998 skýrist af því að frá 1998 eru þeir sem búa í þjónustuíbúðum ekki taldir í stofnanavistun 

þar sem þjónusta til þeirra er veitt í formi heimaþjónustu og heimahjúkrun (Nososco, 2009). 

Þjónusta við þá sem búa í þjónustuíbúðum er veitt af viðkomandi sveitarfélagi með 

heimaþjónustu og heimahjúkrun. Eins og áður hefur komið fram er markmiðið á öllum 

Norðurlöndunum að lækka hlutfall fólks á öldrunarstofnunum og auka þjónustu á 

einkaheimilum. Hlutfall fólks sem býr á stofnunum hefur lækkað jafnt og þétt á Íslandi síðan 

1998. Hinsvegar hefur hlutfallið verið stöðugt í Noregi frá 1999 með örlítilli lækkun milli 2006 

og 2007 (Nososco, 2009).   Margir hafa bent á að mikil eftirspurn eftir stofnunarþjónustu 

skýrist að hluta til á takmarkaðri heimaþjónustu (Eydal og Sigurðardóttir, 2003 ;Sigurveig H. 

Sigurðardóttir,2011). 

 

2.3.   Heimaþjónusta 

Í þessum kafla verður fjallað um heimaþjónustu hér á landi í samanburði við heimaþjónustu 

á hinum Norðurlöndunum, eftir því sem við verður við komið. Í samantekt Trydegård frá 

(2005) kemur fram að talsverður fjöldi rannsókna hafi verið gerðar meðal starfsfólks í 

heimaþjónustu, þó umtalsvert fleiri í Svíþjóð og Noregi en  í Finnlandi og Danmörku. 

Sérstaklega lítið er um slíkar rannsóknir á Íslandi.  

Áhersla í stefnumótun í öldrunarþjónustu hefur leitt til þróunarverkefna eins og 

sameiningu félagslegarar heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Einnig hafa nýlegar rannsóknir 

sýnt fram á umtalsverða   hlutdeild óformlegrar aðstoðar (fjölskyldu/vina/maka) við 

heimilisstörf, en að formlegrar aðstoðar sé þörf þegar kemur að persónulegri umhirðu. 

Stefnumótun í málefnum aldraðra felast meðal annars í sameiningu á félagslegri 

heimaþjónustu og heimahjúkrun undir sömu stjórn til að samhæfa þjónustuna við aldraða í 

heimahúsum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008).  
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2.3.1.   Skilgreining á heimaþjónustu  

Samkvæmt lögum um málefni aldraða er aðaláherslan í öldrunarþjónustu á að aldraðir geti 

búið á eigin heimili sem lengst og að þeir sem þurfi fái til þess viðeigandi þjónustu (Lög um 

málefni aldraðra, nr. 125/1999). Með heimaþjónustu er einnig átt við heimahjúkrun nema 

annað sé tekið fram.  

Í heilbrigðisáætlun Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins (2001) fram til ársins 

2010, er sett það markmið að 75% fólks eldri en 80 ára geti búið heima með viðeigandi 

stuðningi.   Markmiðið náðist þegar árið 2003   og var þá markmiðið endurnýjað og  markið 

sett á að  yfir 80% fólks 80 ára og eldra séu við svo góða heilsu að þau geti með viðeigandi 

stuðningi búið heima (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Leiðir sem bent er á 

að til að draga úr stofnanaþjónustu er að auka þurfi  og bæta heimaþjónustu, samhæfa og 

styrkja hana en eins og áður hefur komið fram hefur lengi  verið talið að takmörkuð 

heimaþjónusta sé eina helsta ástæða fyrir hárri stofnanavistun (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2002). Árið 2010 bjuggu 78% fólks 80 ára og eldra á eigin heimili 

(Velferðarráðuneyti, 2011).   

 

2.3.2.   Þjónustuþegar heimaþjónustu 

Þegar bornar eru saman tölur um hlutfall aldraðra sem njóta heimaþjónustu á 

Norðurlöndunum (utan Íslands) kemur í ljós að eftir því sem fólk eldist fær hærra hlutfall 

aldurshópsins heimaþjónustu í öllum löndunum (sjá töflu 3.2.1.) en slíkar upplýsingar liggja 

ekki fyrir á Íslandi. Hinsvegar má sjá að hlutfall fólks eldra en 65/67 sem fær heimaþjónustu 

er hærra á Íslandi en í hinum Norðurlöndunum. Árið 2007 nutu 20,4% eldra fólks (eldri en 

65/67) félagslegrar heimaþjónustu á Íslandi (Ekki liggja fyrir tölur um hlutfall eftir aldri). Er 

það umtalsvert hærra hlutfall en á hinum Norðurlöndunum utan Danmerkur þar sem 18,1% 

fólks á sama aldri naut heimaþjónustu (Nososco, 2009). Hversu hátt hlutfall fólks nýtur 

þjónustu á heimili sínu segir þó ekki alla söguna og mikilvægt er að skoða hvað þjónustan 

felur í sér og verður því að hafa ákveðinn fyrirvara á samanburðinum. Upplýsingar um 

umfangið eru frá 2008 í Noregi og Svíþjóð en frá 2009 í hinum löndunum. Í Danmörku er 

hlutfallið miðað við alla sem fá heimaþjónustu án tillits til búsetu, en í Svíþjóð eru tölurnar 

miðað við þá sem fengu heimaþjónustu 1. október 2006 og búa í eigin heimili.   



18 

 

  

 

Tafla 4.      Einstaklingar 65 ára og eldri, sem njóta heimaþjónustu 2008/9 

% af 
aldurshópnum 

Ísland 
2009 

Danmörk 
2009 

Finnland 
2009 

Noregur 
2008 

Svíþjóð 
2008 

65-74 ára   6.0 1.8 3.0 2.3  
75-79 ára    17.8  5.6  8.1  7.4 
80 ára og eldri    42.5  15.6  25.0  21.9 
Samtals  eldri en 
65/67 ára 

20.1  17.6  6.3  10.8  9.2 

(Nososco, 2009). 

 

 

Samanburðarhæfar upplýsingar um hve marga klukkutíma hver þjónustuþegi á Íslandi nýtur 

þjónustu að meðaltali á viku eða nákvæm útlistun á hvers konar þjónustu um er að ræða, eru 

vandfundnar. Þær tölur sem tiltækar eru sýna að fjöldi klukkustunda er lægstur hér á landi. 

Tölur frá Hagstofu Íslands (2010) sýna að meðaltímar á viku á heimili árið 2009 voru 2,2 

klukkustundir. Szebehely (2005) tók saman upplýsingar um heimaþjónustu (heimaþjónusta 

og heimahjúkrun) á Norðurlöndunum (miðað við árið 2004) og reyndi að meta meðalfjölda 

tíma á viku út frá rannsóknum og tölulegum upplýsingum frá hverju landi og komst að þeirri 

niðurstöðu að í Danmörku fær hver þjónustuþegi að meðtaltali 5,1 klukkustund á viku, en í 

Svíþjóð er meðaltalið 7 klukkustundir en aðeins 2,1 klukkustund á Íslandi. Erfiðara var að 

meta þjónustuna með þessum hætti í Noregi en þó voru flestir sem fengu um það bil 2,1 

tíma á viku ásamt 8 heimsóknum frá heimahjúkrun en þess var ekki getið hvort viðkomandi 

byggi á stofnun eða einkaheimili (Szebehely, 2005). Þá getur verið munur á þjónustunni milli 

landsvæða en ekki aðeins milli landa.  

 Samkvæmt Nososco (2009) hefur hlutfall þeirra sem fá félagslega heimaþjónustu farið 

lækkandi frá 1995 á öllum Norðurlöndunum nema á Íslandi. Sá tímafjöldi sem veittur er til 

þjónustuþega á Íslandi virðist hafa verið nokkuð óbreyttur undanfarin ár. Ef skoðuð er 

þróunin frá árinu 2005 hefur hlutfall þeirra sem fá heimaþjónustu lækkað í öllum löndunum 

en hefur lækkað mest í Finnlandi en staðið í stað í Svíþjóð á síðustu árum. Hinsvegar hækkaði 

hlutfall þeirra sem fá heimaþjónustu í Danmörku milli áranna 2007 og 2008 eftir að hafa farið 

lækkandi frá árinu 1997.    
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2.3.3.   Skipulagning heimaþjónustu  

Heimaþjónusta4 er á vegum sveitarfélaganna á Íslandi og er þjónustan er veitt á grundvelli 

laga um félagsþjónustu sveitarfélagana (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991) og 

lögum um málefni aldraðra (Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999). Í töflu 5 má sjá hvernig 

sveitarfélögin skilgreina verkefni heimaþjónustunnar, en upplýsingarnar eru fengnar af 

heimasíðum sveitarfélaganna5. Val á sveitarfélögum er  hið sama og í úrtakinu.   

 

Tafla 5.    Útfærsla sveitarfélaganna á heimaþjónustu til aldraða  

 

Sveitarfélag Fyrir hverja er þjónustan; Hvað felur þjónustan í sér; Hvað kostar þjónustan? 

Reykjavík Félagslega heimaþjónustu geta 

þeir fengið sem búa í 

heimahúsum og geta ekki séð 

hjálparlaust um heimilishald og 

persónulega umhirðu. 

Aðstoð við að sinna 

persónulegum þörfum; 

heimilisþrif, Þvotta 

félagslegan stuðningi, 

hvatning og samveru. 

Eingöngu heimilisþrif 

kr. 1000 á klst. 

Önnur félagsleg 

heimaþjónusta, þ.e. 

umönnunarþjónusta á 

dagvinnutíma og kvöld- og 

helgarþjónusta er 

endurgjaldslaus. 

Kópavogur Félagsleg heimaþjónusta er fyrir 

þá sem búa í heimahúsum og 

geta ekki séð hjálparlaust um 

heimilishald og persónulega 

umhirðu. Í þeim tilvikum sem 

umsækjandi deilir heimili með 

fullorðnum einstaklingi, sem á 

ekki við veikindi að stríða, er að 

öllu jöfnu ekki veitt 

heimaþjónusta.  

Aðstoð við þrif og félagslegum 

stuðningi. 

Aðstoð við persónulega umhirðu, 

innkaup og aðstoð við að rjúfa 

félagslega einangrun. 

Kvöldþjónusta.
1
 

 

Greitt er fyrir félagslega 

heimaþjónustu samkvæmt 

gjaldskrá sem bæjarstjórn 

setur að fengnum tillögum frá 

félagsmálaráði.  

  

Garðabær  Kost á félagslegri heimaþjónustu 

eiga þeir sem ekki geta 

hjálparlaust séð um heimilishald 

og persónulega umhirðu.  

Í þeim tilvikum sem umsækjandi 

deilir heimili með fullorðnum 

Hlutverk félagslegrar 

heimaþjónustu er að veita: 

a. aðstoð við heimilishald 

samanber þjónustusamning sem 

gerður skal við þjónustuþega. 

b. aðstoð við persónulega 

 Gjald vegna heimaþjónustu er 

skipt i 4 flokka, fyrst og fremst 

eftir stærð húsnæðis. 

Gjaldflokkur I Kr. 686,-/skipti.(  

Gjaldflokkur II Kr. 1.029,-

/skipti. 

                                                      
4
 Nefnd félagsleg heimaþjónusta í lögunum. 

5
 Sjá aftast í heimildaskrá 
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einstaklingi (þ.e. 18 ára og eldri), 

sem á ekki við veikindi að stríða, 

er að öllu jöfnu ekki veitt 

heimaþjónusta. 

 

umhirðu sem ekki er í verkahring 

heimahjúkrunar 

c. félagslegan stuðning, í þeim 

tilgangi að rjúfa félagslega 

einangrun. 

Gjaldflokkur III - Kr. 1.029,-

/skipti. 

Gjaldflokkur IV - Kr. 1.372,-

/skipti. 

Hafnarfjörður Félagsleg heimaþjónusta er fyrir 

alla aldurshópa. Þjónustan er 

fyrir þá sem búa í heimahúsum, 

geti þeir eða annað heimilisfólk 

ekki annast heimilishald 

hjálparlaust samkvæmt mati 

starfsmanna 

heimaþjónustudeildar. Með 

félagslegri heimaþjónustu er 

leitast við að efla viðkomandi til 

sjálfsbjargar og gera honum kleift 

að búa sem lengst í heimahúsi, 

við sem eðlilegastar aðstæður. 

Markmiðið er að auka lífsgæði og 

gera viðkomandi kleift að búa 

heima svo lengi sem unnt er. 

 Miðað er við  

  að viðkomandi búi einn eða 

maki eða annað heimilisfólk sé 

einnig í þörf fyrir heimaþjónustu . 

Aðstoð við grunnþætti 

heimilishalds (t.d. almenn þrif og 

þvotta). Aðstoð við persónulega 

umhirðu, sem ekki er í verkahring 

heimahjúkrunar s.s. aðstoð við að 

útbúa létta máltíð , veita 

viðkomandi samveru, með lestri 

dagblaða og slíkt. Aðstoði 

þjónustuþega við smávægileg 

matarinnkaup, líti til með 

þjónustuþega með   stuttu innliti 

og símhringingum.  

 

Heimaþjónusta - 

ellilífeyrisþegar og öryrkjar, 

hver klst. 470 kr. 

Álftanes Rétt til heimaþjónustu eiga þeir 

einstaklingar sem ekki geta séð 

hjálparlaust um heimilishald eða 

lifað eðlilegu lífi, innan heimilis 

sem utan. Félagsleg 

heimaþjónusta er veitt öldruðum 

svo þeir geti búið eins lengi og 

hægt er við eðlilegt heimilislíf 

sbr. lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999. 

Almenn heimilisþrif ,félagsleg 

samvera og innlit.  

Gjald fyrir félagslega 

heimaþjónustu er frá kr. 386 – 

643 og fer það eftir tekjum 

viðkomandi einstaklings, 

hjóna eða sambúðarfólks 

Mosfellsbær Markmið heimaþjónustu er að 

efla fólk til sjálfsbjargar og gera 

því kleift að búa í heimahúsi við 

sem eðlilegastar aðstæður. 

Þjónustan er veitt þeim sem 

þarfnast hennar vegna skertrar 

Aðstoð við persónulega umhirðu 

og heimilishald.Félagslegur 

stuðningur.Heimsending matar. 

Aðstoð við þrif. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar 

greiði gjald sem nemur: 

  647 kr. á klukkustund.     
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færni, fjölskyldu aðstæðna, 

veikinda, fötlunar o.fl. . 

Akureyri Félagsleg  heimaþjónusta er veitt 

skv. lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991. 

Félagsleg heimaþjónusta er fyrir 

alla aldurshópa. Þjónustan er 

fyrir þá sem búa í heimahúsum, 

geti þeir eða annað heimilisfólk, 

ekki annast heimilishald 

hjálparlaust samkvæmt mati. 

Aðstoð við almenn heimilisstörf. 

Persónulegur stuðningur, aðstoð 

við erindrekstur eða 

heimsendingu matar. 

 

  

Gjald fyrir heimaþjónustu er 

1000 krónur fyrir hvern 

unninn tíma. Aldrei er þó 

innheimt fyrir meira 

en tveggja tíma aðstoð við 

heimilisstörf vikulega. 

Þjónusta umfram það er 

gjaldfrí. 

1) Kvöldþjónusta er fyrir þá sem, samkvæmt einstaklingsbundnu mati á þörf, þurfa á félagslegri heimaþjónustu að halda utan 

dagvinnutíma. Kvöldþjónusta er í formi innlita og stuttrar viðveru.  

 

Eins og sjá má í töflu 5 um félagslega heimaþjónustu sveitarfélaganna eru áherslur 

sveitarfélaganna svipaðar (sótt 24 júlí 2011, sjá aftast í heimildaskrá). Algengast er að þess sé 

getið að þjónustan feli í sér heimilisþrif, aðstoð við persónulega umhirðu og félagslegan 

stuðning. Sjaldnar er minnst á innkaup, samveru, þvotta eða annað. Það vekur athygli að 

þjónustan miðast í flestum tilfellum við að sá einstaklingur sem nýtur heimaþjónustu búi 

einn, eða með einstaklingi sem einnig þarfnist heimaþjónustu. Hér virðist því sem það sé gert 

ráð fyrir óformlegri aðstoð.   

 Það sem vekur athygli í þessum samanburði er mismunandi gjaldtaka vegna 

heimaþjónustu. Þannig getur gjaldið fyrir heimaþjónustu verið allt frá kr. 386 á tímann til kr. 

1.372. Í öllum sveitarfélögunum er hægt að sækja um niðurfellingu gjaldtöku ef tekjur eru 

undir ákveðnu viðmiði sem er oftast lágmarks ellilífeyrir frá ríkinu. Af þessu má sjá að þrátt 

fyrir líkar áherslur í heimaþjónustu er kostnaður notenda mismunandi fyrir þjónustuna eftir 

búsetu á Íslandi.   

3.   Aðferð 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferð og framkvæmd íslenska hluta NORDCARE 

rannsóknarinnar. Þá eru einnig upplýsingar um framkvæmd gagnaöflunar frá hinum 

Norðurlöndunum. 
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3.1.1. Framkvæmd og gagnaöflun 

NORDCARE könnunin var framkvæmd í Svíþjóð, Danmörku, Noregi og Finnlandi árið 2005 en 

á Íslandi árið 2009. Gagnaöflun fór þannig fram að 1200 þátttakendur voru valdir með 

tilviljunar úrtaki úr þýði starfsmanna á sviði umönnunar aldraðra og fatlaðra í hverju landi 

fyrir sig6. Aðgengi að þátttakendum var fengið í gegnum viðeigandi verkalýðsfélög í öllum 

löndunum. Þátttakendur voru starfsmenn í umönnun aldraðra og fatlaðra hvort sem þeir 

störfuðu á heimili þjónustuþega, í þjónustuíbúðum eða á stofnunum. Könnunin var lögð fyrir 

á landsvísu í öllum löndunum utan Íslands. Á Íslandi var könnunin send til starfsfólks á 

höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Skilgreining á hugtakinu „starfsmaður“ í könnuninni vísar 

til starfsmanna í umönnunarstörfum sem hafa ekki lokið háskólaprófi sem tengist starfi 

þeirra. Þessir starfsmenn geta verið sjúkraliðar, félagsliðar, starfsmenn í matsal, býtibúri o.fl. 

og er þetta sammerkt í öllum löndunum.  

 Könnunin var send út á Íslandi í apríl 2009 en á öllum hinum Norðurlöndunum í febrúar 

árið 2005. Erfitt er að leggja mat á hvort þessi mismunandi tími fyrirlagnar skipti máli í 

samanburði milli landanna, en rétt er að hafa það í huga við lestur skýrslunnar. Hugsanlega 

hefur ótryggt efnahagsástand á Íslandi haft einhver áhrif á svör þátttakenda ef horft er til 

kenninga á sviði vinnumarkaðsfélagsfræði um áhrif kreppu á viðhorf til starfs .    

 Í öllum löndunum voru sendar út tvær áminningar til þátttakenda en í Svíþjóð var send 

þriðja áminning. Þá var einnig hringt í þátttakendur á Íslandi til að hvetja þá til að svara 

könnuninni, og náðist við það  55% svarhlutfall. Á Íslandi var einnig boðið upp á að fá sendan 

lista á ensku (sem 6 þátttakendur nýttu sér) og í boði var að svara spurningalistanum á 

netinu, sem 11% þátttakenda gerðu. Stéttafélögin tilkynntu vinnslu þessarar könnunar til 

persónuverndar, en tilkynningin náði til þess að nota nafnalista yfir starfsfólk í umönnun 

aldraðra hjá stéttarfélögunum. Þátttakendum var skýrt frá því að þátttaka í könnuninni væri 

sjálfviljug, og þeim hvorki skylt að svara könnuninni eða einstökum spurningum.  

 

Tafla 6.      Gagnasöfnun (NORDCARE gögn) 

 Sent Fyrsta áminning Önnur áminning Þriðja áminning 

Svíþjóð (2005) 15-16/2 3/3 17/3 13/4 

Danmörk (2005) 21/2 10/3 1/4 - 

                                                      
6
 Hér er eingöngu gerð greining á niðurstöðum meðal starfsfólks í öldrunarþjónustu. 
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Noregur (2005) 14-15/2 2/3 30/3 - 

Finnland (2005) 23/2 14/3 6/4 - 

Ísland (2009) 2/ 4 16/4 15/5  

  

3.1.2.   Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru starfsmenn sem vinna við umönnun aldraðra og fatlaða og 

hafa ekki fagmenntun á háskólastigi í fagi til að starfa við umönnun eins og til dæmis 

hjúkrunarfræðingar og aðrir sérfræðingar sem oft starfa við umönnun. Starfsheiti íslensku 

þátttakendana eru mörg og fjölbreytileg. Þetta eru félagsliðar og sjúkraliðar, einnig nefna 

margir að þeir starfi í umönnun/aðhlynningu, ræstitæknir, býtibúri/mötuneyti/borðsal, 

ræstingu í félaglegri heimaþjónustu o.fl.. Í öllum löndunum utan Íslands var könnunin á 

landsvísu en íslenski hluti könnunarinnar var sendur til starfsmanna á höfuðborgarsvæðinu 

og Akureyri. Könnunin nær með því yfir svæði þar sem um 70% landsmanna búa.   

 Endanleg svörun og brottfall er breytilegt eftir löndum eins og sjá má á töflu 7. Best var 

svörunin í Danmörku 77% en lægst á Íslandi 55%.  

 

Tafla 7.      Gagnaöflun og svarhlutfall (NORDCARE gögn) 

 A. 

Fjöldi 

þátttakenda 

B. 

Tilheyra ekki 

hópnum 
7
 

C. 

Nettó gögn  

(A-B) 

D. 

Heildarfjöldi 

þátttakenda 

 

Svarhlutfall 

(D/C) 

Danmörk 1200 107 1093 841 76,9 % 

Noregur 1200 106 1094 822 75,1 % 

Noregur auka
8
 150  12  138  84 60,9 % 

Noregur samtals 1350 118 1232 906 73,5 % 

Finnland  1200 197 1003 726 72,4 % 

Svíþjóð 1200  97 1103 735 66,6 % 

Ísland 1200 139 1061 584 55,0% 

                                                      

5) viðkomandi starfar ekki við umönnun aldraða; hefur skipt um starf, farið á eftirlaun eða því um líkt. Hér eru ekki meðtaldir einstaklingar 

sem tilheyra hópnum en vilja ekki af einhverjum ástæðum svara.  

8 Á haustdögum 2005 voru sendir út viðbótarspurningarlistar til 150 þátttakenda í Noregi. Ástæðan var að í fyrri útsendingu voru gerð 

mistök við úrtakið og eingöngu fengust svör frá 11 starfsmönnum í heimaþjónustu. Úrtakið var valið með tilviljun meðal starfsfólks í þeim 

stéttarfélögum sem fyrra val var gert. Með því að bæta við þessum auka þátttakendum endurspeglar úrtakið veruleikann betur. 
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Samtals 6150 658 6724 3792 68,9% 

 

Þátttakendur í hverju landi voru frá 584 til 906 en skipting þeirra eftir því hvort þeir starfa við 

umönnun aldraðra eða fatlaðra er mismunandi eftir landi sem og hvort þeir starfa á 

stofnunum, félagslegri heimaþjónustu eða í öðrum verkefnum. Svörun á Íslandi er 55% þegar 

tekið hefur verð tillit til þeirra sem starfa ekki við umönnun, voru veikir, fluttir af landinu eða 

erlendir ríkisborgarar og gátu hvorki svarað spurningalistanum á íslensku eða ensku (12). 

Þetta staðfestir einnig að ekki sé í öllum tilfellum gerð krafa um íslensku kunnáttu til 

starfsmanna í umönnun aldraðra á Íslandi.  

 

3.1.3.   Spurningalistinn 

NORDCARE spurningalistinn var sá sami í öllum löndunum  . Spurningalistinn skiptist í 7 hluta 

(a - g) og inniheldur spurningar um a) þátttakendur (bakgrunnsbreytur), b) starf, vinnustað 

og vinnutíma, c) þjónustuþega og verkefni, d) mat á vinnu og vinnuaðstæðum, e) 

fjölskylduaðstæður og heimilisstörf, f) ábyrgð á umönnun utan vinnu og g) spurningu þar 

sem þátttakendum gefst kostur á að láta í ljós skoðun sína á spurningalistanum og málefninu 

sem spurt er um. Spurningarnar eru annars vegar lokaðar spurningar sem gefa   möguleika á 

margskonar greiningum eftir t.d. aldri, menntun, vinnustað, og aldri þjónustuþega svo 

eitthvað sé nefnt. Hins vegar eru í listanum opnar spurningar þar sem þátttakendum gafst 

tækifæri til að svara frá eigin brjósti og koma sínum sjónarmiðum á framfæri.  

3.1.4.   Gagnagreining 

Gerð var samanburðargreining á niðurstöðum starfsmanna í umönnun aldraðra í löndunum 

fimm. Greiningin skiptist í tvo hluta, í fyrri hlutanum er gerð greining á niðurstöðum 

starfsfólks er starfar á öldrunarstofnunum, síðan eru samskonar niðurstöður fyrir starfsfólk í 

heimaþjónustu. Greiningin tekur til bakgrunns starfsmanna, vinnustaðar og þjónustuþega. Þá 

er borinn saman vinnutími, verkefni og ráðningarform starfsmanna. Að lokum var gerður 

samanburður á starfsumhverfi og stuðningi við starfsmenn sem og gerð grein fyrir líðan 

starfsmanna og viðhorfi þeirra til starfsins. Niðurstöður voru greindar með SPSS 

tölfræðiforritinu.  
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Niðurstöður eru settar fram eftir því sem við á með tíðni- og krosstöflum. Til að bera 

saman hvort um marktækan mun milli hópa er að ræða var notað kí-kvaðrat próf, en það 

gefur eingöngu til kynna hvort um marktækan mun er að ræða á hópunum en ekki um styrk 

sambandsins. Marktekt er sýnd með stjörnum eins og venja er. Stjörnumerktar niðurstöður 

vísa til þess að um marktækan mun sé að ræða og þrjár stjörnur (***) merkja að það sé 

minna en 0,01% líkur á að munurinn sé tilkominn vegna tilviljunar. Ef engar stjörnur eru 

sýndar er ekki um marktækan mun að ræða og ef tilgreint er (óg) í töflu hefur ekki verið 

hægt að reikna út marktekt.  

4.   Niðurstöður 

Í þessum hluta er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður á að fjalla um 

niðurstöður svara meðal starfsmanna á stofnunum. Í síðari hluta verður svo fjallað um 

niðurstöður viðhorfs   starfsmanna í heimaþjónustu. Gerð er grein fyrir bakgrunni 

starfsmanna og þjónustuþega og samanburði á vinnuaðstæðum meðal starfsmanna svo sem 

vinnutíma, ráðningarformi og verkefnum. Að lokum er greint frá stuðningi við starfsmenn, 

líðan þeirra og viðhorf til starfsins. Eins og áður hefur komið fram er hér eingöngu gerð 

greining meðal starfsmanna sem starfa með fólki eldra en 65 ára og á það við um 91%  

starfsmanna á Íslandi  og í Finnlandi, 94,5% starfsfólks  í Danmörku, 80% í Noregi og 76,5% í 

Svíþjóð. Hafa verður í huga þegar bornar eru saman niðurstöður milli landa að gagnasöfnun 

var í öllum löndunum utan Íslands árið 2005 en á Íslandi 2009.  

 

 

4.1. Starfsmenn á stofnunum 

Í upphafi var sett fram rannsóknarspurning; Hvernig eru verkefni, starfsumhverfi og líðan 

umönnunarstarfsmanna á Íslandi, samanborið við starfsmenn á hinum Norðurlöndunum. Í 

þessum kafla er leitað svara við þessari spurningu fyrir   umönnunarstarfsfólk á stofnunum.  

  

4.1.1.   Bakgrunnur starfsmanna 
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Eins og sjá má á töflu 8 eru konur 95% umönnunarstarfsfólks á Íslandi, en hlutfallið er  heldur 

hærra í hinum löndunum en á Íslandi. Mun hærra hlutfall starfsmanna á Íslandi eru undir 25 

ára aldri en á hinum Norðurlöndunum. Þá eru ríflega helmingur (57%) íslenskra starfsmanna 

með menntun eða þjálfun sem er minni en sex mánuðir í umönnun aldraðra.   Starfsfólkið á 

Íslandi hefur því mun styttri menntun en í hinum löndunum, en meira en helmingur 

starfsfólks hefur styttri menntun eða þjálfun í umönnun en sex mánuði samanborið við (4-

14%) í hinum löndunum.  

 

Tafla 8.      Bakgrunnur umönnunaraðila   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

N 420 403 440 438 323 

Konur ** 95,2 98,3 98,9 98,4 96,9 

Aldur: ***      

Yngri en 25 20,4 2,8 6,2 3,8 7,3 

26-30  5,7 5,9 5,0 4,7 7,3 

31-40 13,3 17,0 19,9 17,9 19,2 

41-50 16,2 34,4 31,1 32,9 28,1 

51-60 25,9 36,1 35,0 32,9 27,8 

61 og eldri  18,5 3,8 2,7 7,8 10,4 

Lengd þjálfunar:*** 

0-6 mánuðir 56,6 3,8 6,4 7,4 13,8 

6 mánuðir-2 ár  18,5 63,2 46,7 54,8 53,1 

2 ár eða lengri  24,9 33,1 46,9 37,8 33,1 

Starfsreynsla:*** 

Minna en 1 ár 10,6 0,2 1,4 0,2 0,9 

1-5 ár 33,0 16,1 17,9 7,3 19,2 

6-9 ár 15,2 14,1 11,3 13,0 13,3 

10-19 ár 24,3 30,5 35,5 39,4 30,7 

20 eða fleiri ár 16,9 39,0 33,9 40,0 35,9 

Með annan uppruna en 

vinnuland *** 

14,6 4,3 1,4 4,9 14,2 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Niðurstöður sýna því að íslenskir starfsmenn eru yngri, hafa minni menntun/þjálfun og styttri 

starfsaldur en starfsmenn á hinum Norðurlöndunum. Þá vekur athygli að sambærilegt 
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hlutfall starfsmanna á Íslandi og í Svíþjóð er með annan uppruna en vinnulandsins sem þeir 

starfa í. Heildarhlutfall fólks með annan uppruna í þessum tveim löndum er mjög ólíkt, þar 

sem árið 2008 töldust 14% sænsku þjóðarinnar vera fædd í öðru landi samanborið við 8% 

íslensku þjóðarinnar (Statistic Sweden; Hagstofa Íslands, 2009). Eins og sjá má er hæsta 

hlutfall starfsfólks með annan uppruna en vinnulands á Íslandi þrátt fyrir að hlutfall 

innflytjenda í landinu sé með því lægsta á Íslandi. Hluti af skýringunni er væntanlega það að 

ekki hefur alltaf verið gerð sú krafa til starfsmanna að þeir tali íslensku þegar þeir hefja störf.  

 

4.1.2.   Vinnustaður og þjónustuþegar 

 

Flestir íslensku starfsmannanna starfa á höfuðborgarsvæðinu   (tafla 9.).  

 

Tafla 9.      Þjónustuþegar og búseta starfsfólks   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Svæði: *** 

Stórborg 73,0 27,6 13,4 10,7 15,5 

Önnur borg/bær 24,8 54,1 58,1 41,3 58,4 

Dreifbýli  2,1 18,4 28,5 48,0 26,2 

Vinna með þjónustuþegum sem… 

Þurfa aðstoð við að hreyfa sig eða eru 

rúmfastir *** 

93,6 99,5 96,2 95,4 98,1 

eru geðfatlaðir *** 68,4 93,6 97,3 86,5 84,2 

eru minnisskertir * 97,1 98,3 99,3 95,9 96,6 

eru þroskaheftir *** 33,3 46,8 49,0 52,5 36,5 

eiga við vímuefnavanda að stríða *** 37,5 69,3 58,9 45,2 40,2 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Nær allir starfsmenn á stofnunum starfa að minnsta kosti með einum þjónustuþega sem er 

rúmfastur eða þarf aðstoð við að komast úr og í rúm. Nær allir starfsmenn á 

Norðurlöndunum segja að þeir sinni að minnsta kosti einum þjónustuþega sem er 

minnisskertur. Heldur færri starfsmenn á Íslandi segja að þeir aðstoði einhvern þjónustuþega 
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sem glímir við geðfötlun eða eru þroskaheftir en á hinum Norðurlöndunum. Hið sama má 

einnig segja um þjónustuþega sem glíma við vímuefnavanda (tafla 9.).  

Miðað við þessar niðurstöður er spurning hvort þeir sem búa á stofnunum á Íslandi séu 

ef til vill betur á sig komnir líkamlega og andlega en á hinum Norðurlöndunum og skýri þar 

með að einhverju leyti hátt hlutfall stofnanavistunar á íslandi. Hafa verður þó í huga   að hér 

er um mat starfsmanna að ræða á heilsufari þjónustuþega.  

 

4.1.3.  Vinnutími, verkefni og ráðningarform 

Flestir starfsmannanna á Norðurlöndunum eru fastráðnir (88-96%). Í öllum löndunum utan 

Finnlands er hlutfall starfsfólks með tímabundna ráðningu mjög lágt 3-4% en í Finnlandi er 

hlutfallið 19%. Finnland sker sig einnig úr þegar kemur að starfshlutfalli, en 90% starfsmanna 

eru í fullu starfi. Þetta er andstaða þess sem gerist í hinum löndunum þar sem um 70% 

starfsmanna eru í hlutastarfi (tafla 10.).  

 

Tafla 10.      Vinnuaðstæður umönnunaraðila   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Tegund ráðningar: *** 

fast starf 88,5 95,7 76,3 94,2 87,6 

tímabundið starf 3,1 3,3 18,9 4,1 4,1 

Tímavinna 6,9 0,3 0,7 1,2 7,6 

Annað 1,4 0,8 4,1 0,5 0,6 

Vinnustundir: *** 

fullt starf 28,9 34,5 89,6 32,8 35,4 

Hlutastarf 71,1 65,5 10,4 67,2 64,6 

Vinnutími: *** 

dagvaktir, eingöngu virkir dagar 13,8 15,3 3,6 1,8 3,4 

kvöldvinna, eingöngu virkir dagar 1,0 4,7 0,0 2,1 1,9 

aðeins um helgar 7,2 0,5 0,0 2,1 0,6 

eingöngu næturvinna 6,4 10,6 2,0 9,4 12,7 

Vaktavinna 71,6 68,8 94,4 84,7 81,4 

Meðtaltal vikulegra vinnustunda: 24,9 29,4 23,7 24,3 26,9 

Hlutastarf *** 

myndi vilja vinna fleiri stundir 6,8 6,3 3,7 27,3 17,5 
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myndi vilja vinna færri stundir 5,3 1,5 12,4 2,3 2,5 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Í öllum löndunum er vaktavinna algengasta vinnufyrirkomulagið, en þó vinna um 15% 

starfsmanna á Íslandi og í Danmörku   eingöngu dagvinnu virka daga. Eins og sjá má eru 

flestir starfmennirnir í hlutastarfi í öllum löndunum nema í Finnlandi. Meðaltal vikulegra 

vinnustunda hjá starfsfólki í hlutastarfi er svipað í löndunum (24-29 tímar á viku). Þegar 

starfsmenn voru spurðir hvort þeir væru ánægðir með fjölda vinnustunda kemur ekki á óvart 

að finnskir starfsmenn (12,4%) óska helst eftir að vinna færri vinnustundir á viku, en hins 

vegar mundu bæði norskir (27%) og sænskir (17,5%) vilja vinna fleiri stundir á viku nær 95% 

íslensku umönnunarstarfsmanna eru ánægðir með starfshlutfall sitt   (tafla 10.).  

 Þegar kemur að spurningunni um verkefni umönnunarstarfsmanna á Íslandi 

samanborið við Norðurlöndin má sjá að samkvæmt töflu 11. að verkefni stafsmanna eru 

yfirleitt fyrirfram ákveðin þegar þeir mæta til vinnu. Hins vegar er umfang verkefna 

mismunandi eftir löndum. Þannig er hlutfall íslenskra starfsmanna sem fást við þrif eða 

undirbúa máltíð fyrir þjónustuþega að minnsta kosti vikulega, mun lægra en starfsmanna á 

hinum Norðurlöndunum. Hlutfall þeirra sem bera fram tilbúinn mat vikulega eða oftar er þó 

mjög sambærilegt við starfsmenn í hinum löndunum. Þá er hlutfall íslenskra starfsmanna 

sem aðstoða við persónulegt hreinlæti eða við að lyfta eða færa þjónustuþega úr rúmi eða 

hjólastól heldur lægra en starfsmanna á hinum Norðurlöndunum. Rúmlega 61% íslenskra og 

sænskra starfsmanna segjast setjast niður með þjónustuþega og drekka með þeim kaffi en 

þetta segja 75% norskra og 80% danskra starfsmanna. Slíkt virðist tíðkast í mun minna mæli í 

Finnlandi þar sem aðeins 26% segja þetta eitthvað sem þeir gera vikulega eða oftar. Nær 

90%  starfsmanna á Íslandi segjast veita þjónustuþegum stuðning og uppörvun  en hlutfallið 

er heldur hærraí hinum löndunum.  

 

Tafla 11.      Verkefni umönnunaraðila 

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Framkvæma eftirfarandi verkefni að minnsta kosti einu sinni í viku: 

þrífa heimili/bústað þjónustuþega *** 11,5 43,2 31,7 22,1 73,9 
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elda heita máltíð *** 8,0 43,3 11,4 24,6 29,3 

bera fram tilbúinn mat*** 79,9 79,6 80,2 89,3 83,6 

versla inn *** 1,8 26,7 6,0 12,4 18,2 

hjálpa fólki við persónuleg þrif *** 88,6 98,5 98,2 99,1 99,7 

lyfta eða færa einstakling *** 84,1 94,9 94,7 89,9 95,8 

fá sér kaffi með þjónustuþega *** 61,8 80,3 26,2 74,7 61,2 

veita stuðning eða uppörvun *** 88,5 94,3 97,4 98,1 96,5 

fara út að ganga með þjónustuþega *** 21,8 37,3 39,6 25,0 34,2 

sinna stjórnunarstörfum 15,3 61,4 79,0 49,9 75,6 

verkefni mín eru fyrirframákveðin 82,2 85,9 79,0 80,6 78,4 

Framkvæma eftirfarandi verkefni að minnsta kosti einu sinni í mánuði  

talþjálfun, gönguþjálfun, eða önnur 

endurhæfing *** 

37,4 49,2 88,5 73,2 68,3 

deila út lyfjum *** 65,1 92,4 81,1 88,3 90,9 

gefa sprautu *** 5,8 19,9 66,2 33,4 38,9 

persónuleg umhirða, t.d. hárgreiðsla, hand- 

eða fótsnyrting *** 

73,9 69,3 89,0 80,5 77,7 

fylgja þjónustuþega í snúninga utan heimilis 

*** 

13,7 26,5 23,2 29,0 39,5 

taka þátt í tómstundarstarfi með einum eða 

fleirum þjónustuþegum ** 

32,3 27,2 23,3 30,0 35,0 

hafa samband við yfirvöld eða aðra 

umönnunaraðila utan vinnustaðar ** 

8,3 63,9 62,2 27,1 45,0 

hafa samband við skyldmenni þjónustuþega 

(eða skyldmenni þjónustuþega hafa 

samband) *** 

48,5 80,2 82,8 70,2 74,0 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Í töflu 11 er einnig greining á störfum sem starfsmenn í umönnun sinna að minnsta kosti 

mánaðarlega. Umfangið á verkefnum er mjög mismunandi milli landa og í flestum tilfellum er 

hlutfall íslenskra starfsmana sem sinna þeim verkum sem hér eru borin saman, lægra en 

starfsmanna á hinum Norðurlöndunum. Þá má sjá að aðeins 15% starfsmanna á Íslandi segja 

að stjórnunarstörf séu hluti af þeirra starfi, vikulega eða oftar. Þetta er mun lægra hlutfall en 

á öllum hinum Norðurlöndunum. Aðeins þegar kemur að tómstundastarfi með þjónustuþega 

er hlutfallið lítillega hærra á Íslandi (32%) en í hinum löndunum, sem og að hjálpa 
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þjónustuþegum við hárgreiðslu, hand- eða fótsnyrtingu. Þessar niðurstöður geta bent til þess 

að það sé mun meiri verkaskipting á milli starfsmanna á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum 

þegar kemur að umönnun á öldrunarstofnunum.  

 Þegar kemur að þáttum í starfi sem umönnunarstarfsmenn sinna að minnsta kosti 

mánaðarlega má sjá mun lægra hlutfall starfsmanna á Íslandi (65%) deila út lyfjum en 

starfsmenn á hinum Norðurlöndunum (81-93%). Aðeins 6% starfsmanna á Íslandi gefa 

sprautu, en það virðist mun algengara á hinum Norðurlöndunum, sérstaklega í Finnlandi 

(66%) en hlutfallið er heldur lægra í Noregi (33%) og Svíþjóð (39%) en lægra í Danmörku 

(20%). Þá er lægra hlutfall starfsmanna á Íslandi (14%) sem fylgir þjónustuþegum í snúninga 

utan heimilis samanborið við starfsmenn á hinum Norðurlöndunum (23-40%), eða hefur 

samband við yfirvöld eða aðra umönnunaraðila (8%). Þetta eru verkefni sem 27% norskra 

starfsmanna sinna, 45% sænskra starfsmanna og um 63% starfsmanna í Danmörku og 

Finnlandi. Þá hefur aðeins um 49% starfsmanna á Íslandi samband við skyldmenni 

þjónustuþega (eða þeir hafa samband) en þetta hlutfall er mun hærra á hinum 

Norðurlöndunum.  

 

4.1.4.  Starfsumhverfi og stuðningur 

Það er sammerkt með starfmönnunum á öllum Norðurlöndunum að þeim finnst starfið sitt 

alltaf eða næstum alltaf áhugavert. Nær allir starfsmenn á Íslandi og í Finnlandi eru sammála 

því að það sé oft gefandi að annast þjónustuþega sína  en hlutallið er heldur lægra í hinum 

löndunum. Um það bil tveir þriðju starfsmanna á Íslandi, Noregi og í Svíþjóð segja að oftast 

eða nær alltaf hafi þeir tækifæri til að læra nýja hluti en hlutfallið er enn hærra í Danmörku 

og Finnlandi (tafla 12).  

 

Tafla 12.      Starfsþróun og mat   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Finnst starfið áhugavert: 

alltaf eða oftast 94,5 96,3 97,3 96,3 94,7 

Hefur tækifæri til að læra nýja hluti: *** 

alltaf eða oftast 71,0 83,9 86,2 72,4 70,3 

Kröfur eru í samræmi við kunnáttu *** 
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Sammála 78,2 85,4 87,8 87,7 79,8 

„Mér finnst oft gefandi að annast þjónustuþega mína.“ *** 

Sammála 97,3 87,2 96,1 85,5 88,7 

Telja þjónustuþegar kunna að meta starf sitt: *** 

frekar mikið 75,1 88,9 90,5 89,7 87,9 

Telja nána aðstandendur þjónustuþega kunna að meta starf sitt: *** 

frekar mikið 63,4 78,2 79,5 84,0 81,4 

Telja stjórnendur sveitarfélaga og stjórnmálamenn kunna að meta starf sitt *** 

 frekar mikið 17,6 17,6 8,6 14,2 7,1 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Heldur lægra hlutfall starfsmanna á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum hefur trú á því að 

starf þeirra sé mikils metið af þjónustuþegum eða fjölskyldum þeirra. Það er sammerkt með 

starfsmönnum í öllum löndunum að fáir telja að starf þeirra sé metið af stjórnendum eða 

stjórnmálamönnum í sveitarfélaginu.  

 Í töflu 13. má sjá greiningu á niðurstöðum um starfsumhverfi og stuðningi við 

starfsmenn. Á Íslandi eru starfsmannafundir vikulega eða oftar hjá tæpum helmingi 

starfsmanna sem er svipað og þekkist í Danmörku. Þetta er mun sjaldgæfara í Svíþjóð og 

Noregi, en Finnland sker sig úr, þar sem 90% starfsmanna segja að starfsmannafundir séu 

almennt vikulega eða oftar. Hátt í 80% starfsmanna í öllum löndunum segjast yfirleitt fá 

fullnægjandi upplýsingar frá yfirmanni um fyrirhugaðar breytingar á vinnustaðnum. Þá segja 

82% starfsmanna á Íslandi að þeir fái yfirleitt alltaf stuðning frá næsta yfirmanni sem er ívið 

hærra hlutfall en á hinum Norðurlöndunum. Starfsmenn á Íslandi hafa líka trú á að vinna 

þeirra sé metin af næsta yfirmanni (76%) sem og samstarfsfólki sínu (76%). Heldur lægra 

hlutfall sænskra starfsmanna hafa trú að vinna þeirra sé metin af næsta yfirmanni en 

hlutfallið í hinum löndunum er svipað og á Íslandi. Heldur hærra hlutfall starfsmanna á 

hinum Norðurlöndunum hefur trú á að vinna þeirra sé metin af samstarfsfólki (85-88%). Áður 

hefur komið fram að verkefni starfsmanna í umönnun eru yfirleitt ákveðin fyrirfram þegar 

þeir mæta til starfa en samt sem áður segja tveir þriðju danskra starfsmanna að þeir geti 

oftast eða yfirleitt alltaf haft áhrif á daglegt starf sitt samanborið við einn þriðja starfsfólks í 

hinum löndunum.   

Tafla 13.      Starfsumhverfi og stuðningur   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 
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 % % % % % 

Starfsmannafundir: *** 

vikulega eða oftar 45.4 40.1 90.1 33.3 17.3 

Fullnægjandi upplýsingar frá yfirmanni varðandi breytingar á vinnustað:  

alltaf eða oftast 77.0 78.7 76.5 78.1 74.3 

Fá stuðning í vinnu frá næsta yfirmanni: **  

alltaf eða oftast 81.7 80.2 74.9 80.4 72.4 

Telja næsta yfirmann kunna að meta starf umönnunaraðila: *** 

frekar mikið 76.0 75.7 77.7 73.5 64.4 

Telja samstarfsmenn kunna að meta starf umönnunaraðila: *** 

frekar mikið 78.1 87.9 87.4 87.9 85.1 

Getur þú haft áhrif á daglegt skipulag vinnu þinnar? *** 

alltaf eða oftast 28.3 66.1 33.2 33.1 47.1 

Nægur tími til að ræða erfiðleika í vinnu við samstarfsmenn: ** 

alltaf eða oftast 86.0 87.9 93.0 91.6 91.6 

Á undanförnum arum hafa vinnuaðstæður mína: *** 

aðallega batnað 36,3 19,0 38,5 34,4 17,3 

aðallega versnað 18,7 48,6 28,7 30,0 42,8 

Á undanförnum arum hefur möguleikinn á að mæta þörfum þjónustuþega *** 

aðallega batnað 60,7 15,7 32,9 32,3 19,2 

aðallega versnað 4,4 49,1 33,3 27,6 38,7 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Það er sammerkt í öllum löndunum að starfsmenn segjast yfirleitt eða alltaf hafa nægan tíma 

til að ræða um starfið við samstarfsfólk sitt og það sem liggur á þeim vegna starfsins (86-

92%). Í því efni er þó hlutfallið  lægst á Íslandi (86%). Þá segja milli 30 og 40% starfsmanna á 

Íslandi, Finnlandi og í Noregi að starfsaðstæður þeirra hafi batnað á síðustu árum en 

hlutfallið er lægra í Danmörku og í Svíþjóð. Íslenskir starfsmenn segja einnig að á síðustu 

árum hafi möguleikinn til að mæta þörfum þjónustuþega aðallega batnað (61%) en þetta 

hlutfall er mun lægra á hinum Norðurlöndunum og mun hærra hlutfall danskra starfsmanna 

telur að möguleikinn til að mæta þörfum þjónustuþega hafi versnað (tafla 13.). Hverju þetta 

sætir er erfitt að átta sig á en hugsanlegar skýringar eru aukið vinnuálag eða verri 

vinnuaðstæður. 
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4.1.5.  Líðan starfsmanna og viðhorf til starfsins 

Þegar kemur að spurningum um líðan starfsmanna og viðhorfi til starfsins má sjá að nær 

tveir þriðju svarenda á Íslandi segist finna til vanmáttar yfir því að þjónustuþegarnir fái ekki 

þá umönnun sem þeir ættu að fá   Athygli verkur að hlutfallið er ennþá hærra hjá 

starfsmönnum á hinum Norðurlöndunum. Nær 40% starfsfólks á Íslandi, Svíþjóð og Noregi 

segjast oft eða oftast hafa of mikið að gera, en heldur færri starfsmenn í Danmörku og 

helmingur starfsfólks í Finnlandi er sammála þeirri fullyrðingu. Milli 60-70% starfsmanna 

(nema finnskra, 75%) segjast oft eða nær alltaf vera líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn. Þá 

segja um 36% starfsmana á Íslandi að þeir séu oft eða oftast andlega úrvinda í lok 

vinnudagsins. Heldur lægra hlutfall danskra starfsmanna eru sammála þessu en hlutfallið er 

yfir 40% bæði í Svíþjóð og í Finnlandi. Yfir 40% starfsfólks á Íslandi segir að oft eða alltaf hafi 

þau bakverki eftir vinnu sem er heldur meira en á hinum Norðurlöndunum (tafla 14.).  

Samkvæmt þessu er starfið erfitt bæði líkamlega og andlega. Þetta kemur heim og 

saman við niðurstöður könnunar meðal starfsfólk á öldrunarstonfunum, þar kom fram að 

ófaglærðir starfsmenn í umönnun Íslandi lýsa starfi sínu á stofnunum sem frekar einhæfu og 

líkamlega erfiðu (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Kristinn Tómasson og Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2004). 

 

Tafla 14.      Neikvæðar hliðar starfsins   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Finn til vanmáttar því þjónustuþegar eru ekki að fá þá ummönum sem þeir ættu að fá: *** 

alltaf eða oftast 66,7 74,5 85,1 86,8 88,9 

Vinnur eftirvinnu (launaða yfirvinnu): *** 

vikulega eða oftar 8,3 12,1 10,2 3,9 3,7 

Þarf að vinna lengur en greitt er fyrir (ólaunuð yfirvinna): *** 

vikulega eða oftar 1,4 5,7 9,7 3,9 4,0 

Sleppi eða stytti matartíma vegna anna: *** 

vikulega eða oftar  28,5 38,4 44,7 34,0 27,2 

Vinnustaðurinn er undirmannaður vegna veikinda, sumarleyfa eða skorts á starfsfólki: *** 

vikulega eða oftar 39,2 53,7 38,6 44,7 40,2 

Þarf að lyfta eða bera þunga hluti eða þjónustuþega: *** 

oft eða oftast 56,8 62,9 89,4 73,1 80,2 

Hefur þú of mikið að gera í vinnunni? *** 
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oft eða oftast 38,7 30,2 50,6 38,6 39,9 

Er líkamlega þreytt(ur) eftir vinnudag: *** 

oft eða oftast 67,9 61,9 74,7 69,4 67,2 

Andlega úrvinda í lok vinnudags ** 

oft eða oftast 36,3 30,9 43,3 36,3 41,8 

Með bakverki eftir vinnu: * 

oft eða alltaf 42,5 34,7 32,3 35,6 37,8 

Andvaka vegna þess að er að hugsa um vinnuna: ** 

oft eða alltaf 9,0 15,6 19,6 16,2 16,7 

„Oft finnst mér eins og ég beri ein(n) ábyrgð á þjónustuþegum mínum“ *** 

 Sammála 30,9 23,0 38,2 21,5 34,4 

„Mér finnst eins og yfirmennirnir treysti starfsfólkinu ekki. Það er of mikið eftirlit og aðhald“ *** 

 Sammála 13.6 28,7 28,6 23,8 36,9 

„Ég er hrædd(ur) um að ég gæti misst vinnuna.“ *** 

 Sammála 10,5 12,0 14,2 15,3 22,5 

Hefurðu íhugað að hætta í vinnunni síðastliðið ár? *** 

Já 35,2 31,6 8,5 14,4 22,7 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Rúmlega þriðjungur starfsmanna á Íslandi hefur íhugað að hætta í vinnunni undanfarið ár. 

Þetta segja heldur færri danskir starfsmenn og enn færri sænskir, en 15% norskra 

starfsmanna höfðu einnig íhugað að hætta og innan við 10% finnskra. Þá höfðu fæstir 

starfsmannanna á Íslandi áhyggjur af því að missa vinnuna en hæsta hlutfall starfsfólks í 

Svíþjóð hafði áhyggjur af því. Sömu tilhneigingu má sjá þegar kemur að spurningunni um 

hvort yfirmenn treysti ekki starfsfólkinu, að 37% starfsmanna í Svíþjóð eru sammála því en 

aðeins 14% á Íslandi.  

 

4.1.6.   Samantekt 

Starfsfólk í umönnun aldraðra á stofnunum hér á landi er yngra, minna menntað og hefur 

styttri starfsaldur samanborið við hin Norðurlöndin. Þá er hærra hlutfall starfsmanna á 

Íslandi sem hefur erlendan uppruna (einnig í Svíþjóð) en í hinum Norðurlöndunum. Þrátt fyrir 

að flestir vinni vaktavinnu má sjá að 15% starfsfólks á Íslandi starfar eingöngu á dagvöktum 

virka daga. Þetta er einnig þekkt í Danmörku en ekki á hinum löndunum. Þegar borin eru 

saman verkefni starfmanna má sjá að verkefni starfsfólks á hinum Norðurlöndunum virðast 
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fjölbreyttari en meðal starfsfólks á Íslandi. Sérstaklega má sjá þetta á verkþætti um 

útdeilingu lyfja, en um 65% starfsfólks á íslenskum stofnunum segir það lið í   mánaðarlegum 

störfum sínum samanborið við 81-93% starfsfólks á hinum Norðurlöndunum.  

 Á Íslandi eru starfsmannafundir vikulega eða oftar hjá tæpum helmingi starfsmanna 

sem er svipað og reyndist vera í Danmörku. Þetta er mun sjaldgæfara í Svíþjóð og Noregi en 

Finnland sker sig úr, þar sem 90% starfsmanna segja að starfsmannafundir séu almennt 

vikulega eða oftar. Hátt í 80% starfsmanna í öllum löndunum segjast yfirleitt fá fullnægjandi 

upplýsingar frá yfirmanni um fyrirhugaðar breytingar á vinnustaðnum. Þá segja 82% 

starfsmanna á Íslandi að þeir fái yfirleitt alltaf stuðning frá næsta yfirmanni sem er ívið hærra 

hlutfall en á hinum Norðurlöndunum. Starfsmenn hér á landi hafa líka trú á að vinna þeirra 

sé metin af næsta yfirmanni (76%) en þetta er svipað hlutfall og á hinum Norðurlöndunum 

nema í Svíþjóð þar sem hlutfallið er heldur lægra. 

Heldur hærra hlutfall starfsmanna á hinum Norðurlöndunum (85-88%)hafa trú á að 

vinna þeirra sé metin af samstarfsfólki en er á Íslandi (76%).  Áður hefur komið fram að 

verkefni starfsmanna í umönnun hafa verið ákveðin áður þegar þeir mæta til starfa en samt 

sem áður segja tveir þriðju danskra starfsmanna að þeir geti oftast eða yfirleitt alltaf haft 

áhrif á daglegt starf sitt samanborið við einn þriðja starfsfólks í hinum löndunum. 

 Nær tveir þriðju starfsfólks á Íslandi segist finna til vanmáttar yfir því að 

þjónustuþegarnir fá ekki þá umönnun sem þeir ættu að fá, en hlutfallið er ennþá hærra á 

hinum Norðurlöndunum. Nær 40% starfsfólks á Íslandi, Svíþjóð og Noregi segjast oft eða 

oftast hafa of mikið að gera, en heldur færri starfsmanna í Danmörku og helmingur 

starfsfólks í Finnlandi er sammála því. Milli 60-70% starfsmanna (nema finnskra, 75%) segjast 

(oft eða nær alltaf) vera líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn. Þá segja um 36% starfsmana á 

Íslandi að þeir séu (oft eða oftast) andlega úrvinda í lok vinnudagsins, og er þetta hlutfall 

heldur lægra meðal danskra starfsmanna en hærra bæði í Svíþjóð og í Finnlandi. Yfir 40% 

starfsfólks á Íslandi segir að oft eða alltaf hafi þau bakverki eftir vinnu en heldur færri segja 

það á hinum Norðurlöndunum. Samkvæmt þessu má draga þá ályktun að minni 

menntunarkröfur séu gerðar til starfsfólks á íslenskum öldrunarstofnun, verkefni starfsfólks 

séu sérhæfðari og   séu verkefni sem ekki þarfnast alltaf  kunnáttu á íslenskri tungu.  
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4.2.   Starfsfólk í heimaþjónustu 

Í þessum kafla er fjallað um niðstöður rannsóknarinnar meðal starfsmanna í heimaþjónustu 

sem sinna þjónustuþegum 65 ára og eldri. Gerð er grein fyrir bakgrunni starfsmanna og 

þjónustuþega. Þá er gerður samanburður á vinnuaðstæðum meðal starfsmanna svo sem 

vinnutíma, ráðningarformi og verkefnum. Að lokum er greint frá stuðningi við starfsmenn, 

líðan þeirra og viðhorf til starfsins. Þá er leitað svara við spurningunni; hvernig eru verkefni, 

starfsumhverfi og líðan umönnunarstarfsmanna á Íslandi, samanborið við starfsmenn á 

hinum Norðurlöndunum þegar kemur að starfsfólki í heimaþjónustu.  

 

4.2.1.   Bakgrunnur starfsmanna 

Starfsmenn í heimaþjónustu á Íslandi eru 11% þátttakenda í rannsókninni og eru aðeins 50 

talsins. Þetta verður að hafa í huga þegar ályktað er út frá niðurstöðunum. Besta leiðin til að 

sjá hversu áreiðanlegar niðurstöðurnar eru fyrir svo fáa þátttakendur er að reikna vikmörk 

fyrir niðurstöðurnar. Lítill fjöldi þátttakenda þýðir venjulega að vikmörkin fyrir 

niðurstöðurnar verða stærri. Vikmörk fyrir niðurstöður meðal starfsmanna í heimaþjónustu 

er ±5-7% sem þýðir að frávik frá niðurstöðunum geta verið ±5-7% frá birtum tölum.  

Á töflu 15 má sjá niðurstöður fyrir íslenska heimaþjónustustarfsmenn til samanburðar 

við starfsmenn frá hinum Norðurlöndunum. Nær allir starfsmenn í heimaþjónustu á 

Norðurlöndunum eru konur (93-100%). Mun hærra hlutfall starfsfólks á Íslandi (10%) er í 

yngsta og elsta aldurshópnum (24%) en í hinum löndunum. Þá má sjá að menntun íslenskra 

starfsmanna er mun minni en á hinum Norðurlöndunum. Þannig hefur tæplega helmingur 

íslenskra starfsmanna minni menntun eða þjálfun við umönnun en sex mánuði miðað við t.d. 

12,5% starfsmanna í Danmörku. Heldur hærra hlutfall starfsfólks á Íslandi hefur unnið 

skemur en 5 ár samanborið við hin Norðurlöndin, en hinsvegar hafa um það bil fjórðungur 

starfsmanna unnið við umönnun í 20 ár eða lengur. Alls eru 4% starfsmanna á Íslandi fæddir í 

öðru landi en þeir vinna í. Þetta er sama hlutfall eins og í Danmörku en mun lægra en í 

Svíþjóð þar sem tæp 12% starfsmanna hafa annan uppruna en sænskan.  

 

Tafla 15.    Bakgrunnur umönnunaraðila   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 
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N 50 215 121 112 149 

 % % % % % 

Konur óg 98,0 98,6 100,0 92,9 96,6 

Aldur: ***      

Yngri en 25 ára 10,0 1,4 5,2 2,7 4,8 

26-30  2,0 4,7 8,6 7,2 10,2 

31-40 12,0 20,9 12,9 20,7 21,1 

41-50 24,0 35,1 25,9 30,6 31,3 

51-60 28,0 35,5 42,2 26,1 23,8 

61 og eldri  24,0 2,4 5,2 12,6 8,8 

Lengd þjálfunar *** 

0-6 mánuðir 48,9 17,5 12,5 33,6 26,7 

6 mánuðir-2 ár 21,3 63,1 39,2 37,3 50,0 

2 ár eða lengur  29,8 19,4 48,3 29,1 23,3 

Starfsreynsla: óg 

Minna en 1 ár 8,5 1,4 2,5 0,0 2,7 

1-5 ár 25,5 13,0 18,2 16,1 16,9 

6-9 ár 8,5 21,9 15,7 17,0 19,6 

10-19 ár 34,0 29,8 26,4 31,3 37,8 

20 ár eða lengur 23,4 34,0 37,2 35,7 23,0 

Fædd utan búsetulands *** 4,0 4,3 0,0 1,8 11,9 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Yfirgnæfandi meirihluti starfsmanna í heimaþjónustu á Íslandi eru konur og af þeim er 

fjórðungur komin yfir sextugt. Það er því ljóst að sumir starfsmanna nálgast þjónustuþegana í 

aldri og líklega ákveðin þörf á endurnýjun í stéttinni. Þá er menntunarstig starfsmanna einnig 

mun lægra á Íslandi en það er á hinum Norðurlöndunum. Íslenskir heimaþjónustustarfsmenn 

hafa einnig hlutfallslega styttri starfsaldur en starfssystkin þeirra á Norðurlöndunum.  

 

4.2.2.   Vinnustaður og þjónustuþegar 

Það má segja að á öllum Norðurlöndunum utan Íslands, vinni   70-80% starfsfólks í þéttbýli 

og 20-30% í dreifbýli. Nær allir (98%) Íslensku þátttakendana     starfar í þéttbýli (tafla 16). 
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Tafla 16.      Þjónustuþegar og búseta starfsfólks   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Svæði: *** 

Stórborg 74,0 32,7 26,1 20,0 19,6 

önnur borg/bær 24,0 45,5 48,7 50,9 55,2 

Dreifbýli 2,0 21,8 25,2 29,1 25,2 

Vinn með einhverjum þjónustuþegum sem… 

þurfa aðstoð við að hreyfa sig eða 

eru rúmfastir *** 

72,0 94,9 87,6 86,6 90,6 

eru geðfatlaðir 84,0 90,7 95,0 89,3 85,9 

eru minnisskertir óg 100,0 99,1 100,0 94,6 92,6 

eru þroskaheftir * 46,0 49,3 55,4 55,4 37,6 

eiga við vímuefnavanda að stríða *** 56,0 79,1 84,3 76,8 66,4 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Til að meta heilsu þjónustuþega voru starfsmenn spurðir hvort þeir önnuðust einhvern sem 

væri að glíma við eftirfarandi þætti: eru rúmfastir eða þurfi aðstoð úr og í rúm, eru 

geðfatlaðir, eru minnisskertir, eða þroskaheftir og að lokum hvort þjónustuþeginn eigi við 

fíknivanda að stríða. Mun færri íslenskir starfsmenn en í hinum löndunum segjast þurfa að 

aðstoða að minnsta kosti einn þjónustuþega við að komast  í og úr rúmi. Þegar kemur að 

þjónustuþegum sem eru geðfatlaðir þá er hlutfall starfsmanna sem annast að minnsta kosti 

einn þjónustuþega með geðfötlun svipað og í Svíþjóð en hlutfallið er hærra á hinum 

Norðurlöndunum. Allir starfsmenn á Íslandi annast að minnsta kosti einn sem á við 

minnisleysi að stríða. Heldur færri starfsmenn á Íslandi annast að minnsta kosti einn 

þjónustuþega sem á við fíknivanda að stríða (t.d. áfengi) en á hinum Norðurlöndunum, og 

38-55% starfsmanna segjast aðstoða að minnsta kosti einn þjónustuþega sem eru  

þroskaheftir   (46% íslenskra starfsmanna)(tafla 16). Hafa verður í huga að alltaf er um mat 

starfsmanna að ræða á heilsufari þjónustuþega þeirra. Hins vegar vekja þessar niðurstöður 

upp spurningu um hvort þjónustuþegar á Íslandi séu meira sjálfbjarga eða líkamlega betur á 

sig komnir en í hinum Norðurlöndunum.  
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4.2.3.   Vinnutími, verkefni og ráðningarform 

Nær allir starfsmenn í heimaþjónustu eru fastráðnir á Íslandi, Danmörku og Noregi. Finnland 

sker sig nokkuð úr með hærra hlutfall starfsfólks í tímabundnu starfi. Í öllum löndunum utan 

Finnlands (14%) er meirihluti starfsmanna í hlutastarfi. Þegar kemur að vinnufyrirkomulagi 

skera íslenskir starfsmenn sig úr, en 66% starfsmanna vinna eingöngu dagvinnu á virkum 

dögum og 28% í vaktavinnu á öðrum tímum. Þetta er gjörólíkt því sem þekkist á hinum 

Norðurlöndunum þar sem að minnsta kosti 2/3 hluti starfsmanna vinnur í vaktavinnu (tafla 

17).  

 

Tafla 17.    Vinnuaðstæður umönnunaraðila   

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Tegund ráðningar: óg 

fast starf 97,9 95,7 80,7 92,7 87,9 

tímabundið starf 2,1 1,9 16,8 4,5 5,4 

Tímavinna 0,0 1,4 2,5 0,9 6,0 

Annað 0,0 1,0 0,0 1,8 0,7 

Vinnustundir: *** 

fullt starf 38,0 48,8 85,8 35,5 35,1 

Hlutastarf 62,0 51,2 14,2 64,5 64,9 

Vinnutími: óg 

dagvaktir, eingöngu virkir dagar 66,0 28,4 24,8 29,5 6,0 

kvöldvinna, eingöngu virkir dagar 0,0 2,8 0,0 1,8 2,7 

aðeins um helgar 0,0 0,0 0,8 0,0 1,3 

eingöngu næturvinna 6,0 0,9 2,5 4,5 1,3 

Vaktavinna 28,0 67,9 71,9 64,3 88,6 

Meðtaltal vikulegra vinnustunda:  24,5 30,2 23,8 24,4 28,6 

Hlutastarf *** 

myndi vilja vinna fleiri stundir 6,1 4,3 3,4 21,4 17,4 

myndi vilja vinna færri stundir 4,1 1,9 11,2 0,9 3,4 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Sú staða að mikill meirihluti íslenskra starfsmanna heimaþjónustu vinnur eingöngu virka 

daga á dagvinnutíma bendir til þess að þjónustan sé að mestum hluta aðeins veitt á þessum 

tíma á Íslandi. Þetta er ólíkt því sem gerist á hinum Norðurlöndunum þar sem algengast er að 
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starfsmenn vinni vaktavinnu og sinni þjónustunni á ólíkum tímun, væntanlega meira út frá 

þörfum þjónustuþega.  

 Eins og komið hefur fram er hærra hlutfall starfsmanna í hlutastarfi í öllum löndunum 

utan Finnlands. Þegar starfsmenn voru spurðir hvort þeir væru ánægðir með starfshlutfall 

sitt kom í ljós að bæði í Noregi og Svíþjóð myndi um fimmtungur starfsmenn vilja vinna fleiri 

tíma, en hins vegar vildu einungis 6% íslenskra starfsmanna vinna meira (tafla 17). 

 Á töflu 18 má sjá hvaða verkefnum starfsmenn í heimaþjónustu eru að sinna. 

Niðurstöður sýna að hlutfall íslenskra starfsmanna sem segjast þrífa hjá þjónustuþega 

vikulega eða oftar er lítillega hærra (52%) en meðal norskra starfsmanna (47%), og er lægra 

hlutfall en í Finnlandi (62,5%) Danmörku og Svíþjóð (78%). Mjög sjaldgæft er að íslenskir 

starfsmenn eldi heitan mat á heimili þjónustuþega en aðeins 2,3% starfsmanna segja það 

tilheyra verkum sínum vikulega eða oftar og 7,5% segjast kaupa inn fyrir þjónustuþega. Í 

öllum þeim sveitarfélögum sem rannsóknin tók til hafa þjónustuþegar möguleika á að borða 

heita máltíð í hádeginu í félagsmiðstöð nálægt heimili sínu. Þeir sem ekki geta farið og 

borðað í félagsmiðstöðunum sökum slæmrar heilsu geta fengið heimsendan mat. Þetta getur 

skýrt hversu fáir starfsmenn í umönnun segja það hluta af sínu daglega starfi að elda heitan 

mat. Á Norðurlöndunum er einnig talsvert algengt að starfsfólk versli inn matvæli fyrir sína 

þjónustuþega. Þetta er mjög sjaldgæft á Íslandi og aðeins 7,5% starfsmanna segja þetta hluta 

af sínu vikulega starfi. Samkvæmt nýrri íslenskri rannsókn (ICEOLD)  kom fram að  19% eldri 

borgara sem búa í eigin húsnæði segjast þurfa að láta kaupa inn fyrir sig (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2010). Þetta vekur upp spurningar um það hvort ættingjar veiti þá aðstoð 

kannski í meira mæli á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum. Niðurstöður nýrrar rannsóknar 

benda til að óformleg aðstoð sé öldruðum íslendingum mjög mikilvæg (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, Bo Malmberg og Marie Ernsth Bravell, 2011).  

  

Tafla 18.      Verkefni umönnunaraðila 

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Framkvæma eftirfarandi verkefni að minnsta kosti einu sinni í viku: 

þrífa heimili/bústað þjónustuþega *** 52,2 78,0 62,5 47,2 77,9 

elda heita máltíð *** 2,3 64,4 34,2 50,5 52,1 
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bera fram tilbúinn mat *** 22,0 89,2 87,4 73,5 91,7 

versla inn *** 7,5 43,4 51,7 43,9 76,9 

hjálpa fólki við persónuleg þrif *** 41,3 95,3 93,3 89,8 99,3 

lyfta eða færa einstakling ***  45,5 89,8 74,6 73,4 91,1 

fá sér kaffi með þjónustuþega *** 61,2 61,8 54,6 36,4 35,9 

veita stuðning eða uppörvun 89,8 91,9 98,3 95,3 94,4 

fara út að ganga með þjónustuþega *** 15,6 8,8 40,7 9,2 55,6 

sinna stjórnunarstörfum *** 11,1 43,9 68,9 44,4 66,9 

verkefni mín eru fyrirframákveðin óg 98,0 96,7 91,7 96,4 95,3 

Framkvæma eftirfarandi verkefni að minnsta kosti einu sinni í mánuði 

talþjálfun, gönguþjálfun, eða önnur endurhæfing *** 13,3 31,7 68,1 44,9 56,3 

deila út lyfjum *** 68,1 89,2 95,0 82,9 88,1 

gefa sprautu *** 15,9 7,1 55,6 30,2 35,9 

persónuleg umhirða, t.d. hárgreiðsla, hand- eða fótsnyrting *** 32,6 66,2 89,9 66,4 76,2 

fylgja þjónustuþega í snúninga utan heimilis *** 24,4 10,2 47,9 27,5 54,5 

taka þátt í tómstundarstarfi með einum eða fleiri þjónustuþegum 

** 

13,3 1,0 10,1 5,6 8,5 

hafa samband við yfirvöld eða aðra umönnunaraðila utan 

vinnustaðar *** 

22,7 60,4 87,4 56,4 68,3 

hafa samband við skyldmenni þjónustuþega (eða skyldmenni 

þjónustuþega hafa samband) *** 

47,8 55,5 84,7 58,2 67,4 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Það sem er sammerkt með öllum heimaþjónustu starfsmönnunum   er að verkefni þeirra eru 

yfirleitt fyrirfram ákveðin þegar þeir mæta til vinnu. Mun lægra hlutfall vikulegra verkefna 

íslenskra starfsmanna felur í sér stjórnun eða stýringu verkefna. Mikill meirihluti svarenda 

segir hluta vikulegra verkefna vera að styðja við þjónustuþega og setjast niður með þeim yfir 

kaffibolla. Starfsmenn voru einnig spurðir hvort þeir sinntu ákveðnum verkefnum 

mánaðarlega eða oftar og niðurstöður benda til að mismunandi áherslur séu því í hvernig 

þjónustu er veitt í hverju landi. Sama hlutfall íslenskra starfsmanna segist sinna 

endurhæfingu þjónustuþega og taka þátt í tómstundum með þeim. Hins vegar er þátttaka í 

tómstundastarfi með þjónustuþega mun sjaldnar hluti af mánaðarlegum störfum 
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starfsmanna á Norðurlöndunum sérstaklega í Danmörku og í Noregi. Mun hærra hlutall 

starfsmanna á hinum Norðurlöndunum segist sinna talþjálfun, gönguþjálfun eða annari 

endurhæfingu í vinnunni en íslenskir kollegar þeirra.  

 

4.2.4.  Starfsumhverfi og stuðningur 

Í töflu 19 er greining á upplifun starfsmanna á starfinu og viðhorfi þeirra sjálfs til starfsins. 

Það er sammerkt með öllum Norðurlöndunum að yfir 94% starfsmanna segja starfið 

áhugavert og mikilvægt, og rúmlega 92% allra starfsmann segja gefandi að annast 

þjónustuþegana. Þá segja um tveir þriðju starfsmanna á Íslandi að þeir hafi tækifæri til að 

læra nýjungar í starfinu. Hlutfallið er svipað meðal sænskra starfsmanna (66%) en lægra en í 

hinum löndunum.  

 

Tafla 19.      Starfsþróun og mat  

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Finnst starfið áhugavert: óg 

alltaf eða oftast 94,0 96,7 100,0 94,6 94,0 

Hefur tækifæri til að læra nýja hluti:  

alltaf eða oftast 66,0 82,3 89,3 75,9 66,4 

Kröfur eru í samræmi við kunnáttu 

Sammála 83,0 83,8 85,0 87,0 78,3 

„Mér finnst oft gefandi að annast þjónustuþega 

 mína.“ 

Sammála 95,9 92,4 98,3 91,7 95,9 

Telja þjónustuþega kunna að meta starf sitt: ** 

frekar mikið 82,0 96,3 93,4 94,6 96,6 

Telja nána aðstandendur þjónustuþega kunna að  

meta starf sitt: *** 

frekar mikið 48,0 81,4 86,8 75,0 76,5 

Telja stjórnendur sveitarfélaga og stjórnmálamenn 

 kunna að meta starf sitt  

frekar mikið 16,0 20,5 14,0 16,1 10,1 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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Þegar kemur að mati starfsmanna á því hversu mikils metin vinna þeirra er segja 82% 

íslenskra starfsmanna að vinna þeirra sé mjög mikils metin af þjónustuþegum, sem er heldur 

lægra hlutfall en hjá norrænum starfssystkinum þeirra. Þegar kemur að fjölskyldu 

þjónustuþegans skera íslensku heimaþjónustustarfsmennirnir sig enn frekar úr þar sem 

aðeins 48% telja að starfið sé mjög mikils metið og er það mun lægra hlutfall en á hinum 

Norðurlöndunum. Starfsmenn hafa jafnframt ekki mikla trú á að starf þeirra sé mjög mikils 

metið af opinberum aðilum eða stjórnendum bæjar- eða sveitafélags. Aðeins 10% sænskra 

starfsmanna og 20,5% danskra starfsmanna telja að vinna þeirra sé metin af stjórnendum, en 

á sömu skoðun eru 14-16% starfsmanna  hinna landanna þriggja. Fleiri en ein ástæða getur 

legið til þess að umönnunaraðilar telji störf sín ekki metin. Niðurstöður fyrri rannsókna hafa 

sýnt að umönnunarstarfið er bæði gefandi og krefjandi sem samræmist niðurstöðum 

þessarar rannsóknar (Trydegård, 2005).  

 Eins og komið hefur fram eru mismunandi áherslur í verkefnum sem starfsmenn í 

heimaþjónustu sinna. Hið sama má segja um skipulag og uppbyggingu starfsins. Um 72% 

íslenskra heimaþjónustustarfsmanna segja starfsmannafundi vera vikulega eða oftar, en eins 

og sjá má á töflu 20 er þetta mjög mismunandi eftir löndum. Starfsmannafundir eru heldur 

algengari í Finnlandi (81%) en aðeins 31,5% sænskra starfsmanna segja að í þeirra starfi séu 

vikulegir starfsmannafundir. Alls segjast 90% íslenskra starfsmanna oftast eða oftast nær fá 

stuðning frá næsta yfirmanni sem er heldur hærra hlutfall en meðal starfsmanna á hinum 

Norðurlöndunum. Þá er hlutfall starfsmanna sem segjast yfirleitt eða nær alltaf fá 

fullnægjandi upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á vinnustaðnum svipað í öllum 

löndunum.  

 

Tafla 20.      Starfsumhverfi og stuðningur 

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Starfsmannafundir: *** 

vikulega eða oftar 72,0 66,0 81,0 57,1 31,5 

Fullnægjandi upplýsingar frá yfirmanni varðandi breytingar á vinnustað:  

alltaf eða oftast 76,0 79,1 84,3 75,0 74,5 

Fá stuðning í vinnu frá næsta yfirmanni: * 

alltaf eða oftast 90,0 80,0 79,3 77,7 74,5 

Telja næsta yfirmann kunna að meta starf umönnunaraðila: 
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frekar mikið 64,0 69,3 82,6 71,4 67,1 

Telja samstarfsmenn kunna að meta starf umönnunaraðila: *** 

frekar mikið 56,0 80,5 90,1 88,4 87,2 

Getur þú haft áhrif á daglegt skipulag vinnu þinnar? * 

alltaf eða oftast 70,0 72,6 73,6 82,1 83,9 

Nægur tími til að ræða erfiðleika í vinnu við samstarfsmenn: * 

alltaf eða oftast 76,0 79,5 90,1 88,4 87,9 

Á undanförnum árum hafa vinnuaðstæður mínar: *** 

aðallega batnað 37,5 17,5 51,3 26,1 20,0 

aðallega versnað 18,8 61,3 15,1 43,2 42,1 

Á undanförnum arum hefur möguleikinn á að mæta þörfum þjónustuþega: *** 

aðallega batnað 48,0 10,4 37,8 20,7 18,5 

aðallega versnað 0,0 66,0 34,5 44,1 45,9 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

  

 

Mun lægra hlutfall starfsmanna á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum telja að starf þeirra sé 

metið af nánasta samstarfsfólki. Hins vegar má segja að umönnunarstarfsfólk á Íslandi sé 

frekar jákvætt þegar kemur að vinnuaðstæðum sínum, og helmingi fleiri þeirra segja 

starfsaðstæður sínar hafa batnað (frekar en versnað) á síðustu árum. Þetta segir einnig 

helmingur finnskra starfsmanna, en á hinum löndunum eru það umtalsvert fleiri sem segja 

að starfsaðstæður hafi versnað frekar en batnað. Starfsmennirnir á Íslandi skera sig helst úr 

þegar kemur að spurningunni hvort möguleikar til að mæta þörfum þjónustuþega hafi 

batnað eða versnað á síðustu árum. Helmingur starfsmanna á Íslandi segir að möguleikarnir 

hafi aðallega batnað og enginn er á þeirri skoðun að þeir hafi versnað. Í öllum hinum 

löndunum (utan Finnlands) telur hærra hlutfall starfsmanna að möguleikarnir hafi versnað, 

en svipað hlutfall í Finnlandi telur að möguleikarnir hafi hvorki batnað né versnað.  

4.2.5.  Líðan starfsmanna og viðhorf til starfsins 

Starfsmenn voru einnig spurðir um neikvæðari eða meira krefjandi hliðar starfsins og hvernig 

það hefði áhrif á líðan þeirra (tafla 21). Mun lægra hlutfall starfsmanna á Íslandi líður 

stundum eða oftast nær illa, vegna þess að þeir geta ekki veitt þjónustuþegum þá aðstoð 

sem þeir þurfa. Þá er það nær óþekkt að íslenskir starfsmenn vinni ólaunaða eða launaða 

eftirvinnu miðað við starfsfólk í hinum löndunum. Hlutfall íslenskra starfsmanna sem þurfa 
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að stytta matartíma sinn vegna vinnuálags er einnig mun lægra en á hinum 

Norðurlöndunum.  

 

Tafla 21.      Neikvæðar hliðar starfsins  

 Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

 % % % % % 

Finn til vanmáttar því þjónustuþegar eru ekki að fá þá ummönum sem þeir ættu að fá: ** 

alltaf eða oftast 64,0 80,9 87,6 84,8 79,9 

Vinnur eftirvinnu (launaða yfirvinnu): *** 

vikulega eða oftar 2,0 14,0 28,9 15,2 12,8 

Þarf að vinna lengur en greitt er fyrir (ólaunuð yfirvinna):  

vikulega eða oftar 6,0 6,0 13,2 8,9 8,7 

Sleppi eða stytti matartíma vegna anna:  

vikulega eða oftar 24,0 37,2 41,3 38,4 32,9 

Vinnustaðurinn er undirmannaður vegna veikinda, sumarleyfa eða skorts á starfsfólki: *** 

vikulega eða oftar 18,0 67,0 56,2 56,3 52,3 

Þarf að lyfta eða bera þunga hluti eða þjónustuþega: *** 

vikulega eða oftar 26,0 41,9 72,7 68,8 68,5 

Hefur þú of mikið að gera í vinnunni? 

oft eða oftast 32,0 34,4 28,9 33,0 35,6 

Er líkamlega þreytt(ur) eftir vinnudag:  

oft eða oftast 46,0 61,9 56,2 61,6 63,1 

Andlega úrvinda í lok vinnudags 

oft eða oftast 36,0 34,4 38,8 37,5 43,0 

Með bakverki eftir vinnu: *  

oft eða alltaf 38,0 29,8 21,5 39,3 39,6 

Andvaka vegna þess að er að hugsa um vinnuna: * 

oft eða alltaf 4,0 14,0 23,1 14,3 15,4 

„Oft finnst mér eins og ég beri ein(n) ábyrgð á þjónustuþegum mínum“ *** 

Sammála 26,0 23,8 51,7 22,9 45,8 

„Mér finnst eins og yfirmennirnir treysti starfsfólkinu ekki. Það er of mikið eftirlit og aðhald“ *** 

Sammála 20,0 51,4 23,9 29,6 42,9 

„Ég er hrædd(ur) um að ég gæti misst vinnuna.“ * 

Sammála 10,2 11,9 23,1 26,1 26,4 

Hefur íhugað að hætta í vinnunni síðastliðið ár 36,7 26,2 0,0 17,9 16,4 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

óg gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs 
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Mun lægra hlutfall íslenskra heimaþjónustustarfsmanna (18%) segir að vinnustaður þeirra sé 

fáliðaður vegna veikinda, fría eða vöntunar á starfsfólki (á hinum Norðurlöndunum eru það 

52-67%, vikulega eða oftar). Hins vegar segja 32% íslenskra starfsmanna að þeir hafi oftast 

eða yfirleitt alltaf of mikið að gera í vinnunni, sem er sambærilegt við starfsfólk á hinum 

Norðurlöndunum (29-36%). Starfsmenn voru spurðir hvort þeir þyrftu að lyfta einstaklingi úr 

hjólastól eða úr rúmi. Mun lægra hlutfall íslenskra starfsmanna (26%) segjast þurfa að lyfta 

eða færa einstakling, t.d. úr rúmi eða hjólastól samanborið við starfsfólk á hinum 

Norðurlöndunum. Alls segjast 56-63% heimaþjónustustarfsmanna á Norðurlöndunum oftast 

eða yfirleitt alltaf vera líkamlega þreyttir eftir vinnuna, en hlutfallið meðal íslenskra 

starfsmanna er lægra (46%). Einn tíundi íslenskra starfsmanna segist hafa áhyggjur af því að 

missa vinnuna sem er svipað og meðal danskra starfsmanna. Hærra hlutfall starfsfólks í 

umönnun í Finnlandi (23%), Noregi (26%) og Svíþjóð (26%) hefur mun meiri áhyggjur af því 

að þeir geti misst vinnuna. Aftur á móti hafa fleiri íslenskir starfsmenn (37%) hugleitt 

síðastliðið ár að segja upp starfi sínu en starfsmenn á hinum Norðurlöndunum. Enginn 

finnsku starfsmanna við heimaþjónustu hefur hugleitt að segja upp starfi sínu undanfarið ár. 

Hugsanlegar skýringar á þessu geta verið margar og má velta fyrir sér hvort vaxandi ótryggt 

efnahagsástand á Íslandi á þeim tíma sem könnunin var lögð fyrir, hafi haft áhrif á hvort 

starfsfólk hafi hugsað sér að hætta eða hafði áhyggjur af því að verða sagt upp. Starfsmenn 

gátu þó útlistað af hverju þeir hefðu hugleitt að hætta og verður unnið úr þeim niðurstöðum 

síðar.  

  

4.2.6.  Samantekt  

Eins og áður hefur komið fram er íslenskt starfsfólk í heimaþjónustu minna menntað í 

umönnun samanborið við starfsfólk á hinum Norðurlöndunum. Hlutfallslega fleiri eru í elsta 

og yngsta aldurshópnum hér á landi. Mun algengara er einnig að vinnutími þeirra sé á 

dagvinnutíma virka daga. Mun algengara að starfsfólk á hinum Norðurlöndunum vinni 

vaktavinnu. Flestir starfsmanna eru í hlutastarfi nema í Finnlandi þar sem mikill meirihluti 

þeirra eru í fullu starfi. Starfsfólk á Íslandi og í Danmörku er að miklum meirihluta ánægt með 

vinnuskyldu sína. Hinsvegar myndu starfsmenn bæði í Svíþjóð og Danmörku vilja vinna fleiri 

tíma (um 20%) en 11% finnskra starfsmanna mundi vilja færri tíma. Flestir starfsmenn í 

heimaþjónustu segja vikuleg verk sín felast í stuðningi og uppörvum við þjónustuþega, 
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þrifum, lyfta eða færa einstakling og aðstoð við persónulega umhirðu. Mun færri 

starfsmanna á Íslandi sinna störfum eins og útdeilingu lyfja, gefa sprautu, elda heitan mat, 

eða kaupa inn. Verkefni umönnunaraðila á íslandi virðist því ekki eins fjölþætt og á hinum 

Norðurlöndunum, sem kann að vera skýring á minni menntun starfmanna hér á landi. Heldur 

hærra hlutfall starfsfólks á Íslandi fá stuðning frá næsta yfirmanni en heldur færri telja að 

starfið sé metið að yfirmanninum.  

 Það vekur athygli að nær 40% umönnunarstarfsmanna á Íslandi telur að vinnuaðstæður 

sínar hafi batnað á undanförum árum og um helmingur að möguleikinn til að mæta þörfum 

þjónustuþega hafi aðallega batnað (en ekki staðið í stað eða versnað). Þessu er öfugt farið í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Heldur færri íslenskra starfsmanna telja að starf sitt sé metið 

af þjónustuþegum og aðstandendum þeirra en starfsmönnum hinna Norðurlandanna. Minni 

hluti íslensku starfsmannana   segja vinnustaðinn sinn undirmannaðann, eða að  þeir þurfi að 

bera þunga hluti eða þjónustuþega. Þrátt fyrir það upplifa þeir í sama mæli bakverki og 

svipað hlutfall segist vera úrvinda í lok vinnudags. Innan við 5% starfsfólks eru andvaka vegna 

vinnu en það hlutfall starfsfólks á hinum Norðurlöndunum er mun hærra. 

 

5.   Umræða og lokaorð 

Hér hefur aðaláherslan verið á að kynna niðurstöður í heild, eins og þær liggja fyrir en ekki 

hefur ennþá verið unnið úr öllum upplýsingum né er hér forsenda til að fjalla um efnið í 

dýpra samhengi.  

 Eins og komið hefur er það yfirlýst stefna í öldrunarmálum á Íslandi að eldra fólk á geta 

búið sem lengst heima og fengið til þess þjónustu við hæfi. Samt sem áður býr hærra hlutfall 

eldra fólks á stofnunum á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum, ef Noregur er undanskilinn. 

Ein ástæða þessa getur verið að þrátt fyrir skýra stefnu sé þjónustan sem veitt er öldruðum í 

heimahúsi samt sem áður ófullnægjandi. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að 

svo geti verið. Í fyrsta lagi vinna flestir heimaþjónustu starfsmenn eingöngu á  dagvinnutíma, 

en það bendir til að þjónustan sé að mestu veitt á þeim tíma og því ekki mikil þjónusta utan 

hefbundins dagvinnutíma. Þetta getur leitt til þess að stofnanaþjónusta verði nauðsynleg fyrr 

en ella þyrfti. Þó svo að hlutfall eldra fólks á Íslandi sem nýtur heimaþjónustu sé mun hærra 

en á hinum Norðurlöndunum er hins vegar tímafjöldinn sem hver þjónustuþegi fær mjög 
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takmarkaður. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda einnig til að verkefni umönnunaraðila 

á Íslandi séu ekki jafn fjölþætt og á hinum Norðurlöndunum, en mjög lágt hlutfall íslenskra 

starfsmanna sinnir sumum verkefnum sem vitað er að eldra fólk hefur þörf fyrir. Til að brúa 

þetta bil skapast umtalsverð þörf á óformlegri aðstoð ættingja og vina, en í nýlegri rannsókn 

kemur fram að óformleg aðstoð er sérstaklega mikilvægur þáttur í þjónustu við eldra fólk á 

Íslandi (Sigurveig H. Sigurðardóttir og félagar, 2011).  

  Í þessu riti hafa verið birtar niðurstöður rannsóknar á verkefni, vinnuumhverfi og líðan 

starfsfólks í umönnun aldraðra á Íslandi samanborið við Norðurlöndin. Þegar á heildina er 

litið kemur fram í  niðurstöðunum rannsóknarinnar;   

1. Gerðar eru minni kröfur til starfsmanna varðandi menntun í umönnun á Íslandi.  

2. Ekki er alltaf gerð sú krafa að starfsfólk kunni íslensku (sérstaklega í umönnun á 

stofnunum). 

3. Um það bil 2/3 starfsfólks í heimaþjónustu á íslandi starfar eingöngu á daginn. 

4. Svo virðist sem umönnunarstörf á Íslandi séu afmakaðri að viðfangsefnum  en á 

hinum Norðurlöndunum.  

5. Sammerkt er meðal starfsmanna á Íslandi, bæði í heimaþjónustu og á stofnunum, 

að afar lágt hlutfall starfsfólks sinnir stjórnunarstörfum miðað við starfsfólk á 

hinum Norðurlöndunum. Getur það bent til meiri stýringar á því sem gera þarf og 

að starfsfólk sinni þeim störfum sem aðrir hafa ákveðið. Vísbending um þessi 

samskipti stjórnenda og starfsmanna kemur m.a. fram í því að um 75% starfsfólks á 

Íslandi segir að það fái fullnægjandi upplýsingar um breytingar og annað frá næsta 

yfirmanni.     

6. Starfsfólk á Íslandi upplifir að það sé metið af næsta yfirmanni í meira mæli en 

starfsfólk á hinum Norðurlöndunum og upplifir vantraust yfirmanns í minna mæli.  

7. Samt sem áður hefur um 35% starfsfólks bæði í heimaþjónustu og á stofnunum á 

Íslandi hugsað um að hætta störfum síðastliðið ár.  

 

Í heildina má segja að umönnunarstarfið hafi bæði sínar jákvæðu og neikvæðu hliðar, því 

fylgir líkamleg og andleg áreynsla en það er jafnframt gefandi. Þetta gefur ef til vill ákveðið 

jafnvægi í starfinu sem geri það að verkum að fólk sækir í umönnunarstörf.  
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 Þessi rannsókn svarar einungis ákveðnum spurningum um verkefni, vinnuumhverfi og 

líðan starfsfólks í umönnun aldraðra á Íslandi í samanburði við hin Norðurlöndin. Ýmsir 

möguleikar eru á frekari greiningu gagna og  síðar verður sjónum beint að frekari greiningu á 

líðan starfsfólks og óformlegri umönnun starfsfólks er starfar við umönnun aldraðra. Þær 

ályktanir sem draga má af niðurstöðunum tengjast einkum þörf á endurskoun á 

menntunarkröfum, vinnuálagi og ábyrgð almenns starfsfólks í öldrunarþjónustu í íslensku 

velferðarkerfi. 
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