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Ágrip  

Í þessari ritgerð verður skoðað hvort grundvöllur sé fyrir þroskaþjálfa á öldrunarheimilum. 

Gerð var rannsókn í þeim tilgangi. Tekin voru viðtöl við þrjá starfandi þroskaþjálfa á 

öldrunarheimilum þar sem rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: Hvernig nýtast 

þroskaþjálfar inni á öldrunarheimilum? Hvert er starf þeirra þar? Í ritgerðinni verður gert 

grein fyrir niðurstöðum úr þeirri rannsókn. Sjónum verður beint að öldrun og 

öldrunarheimilum út frá félagsþörf mannsins og skoðað hvað sé í boði eftir 67 ára aldur á 

öldrunarheimilum og utan þeirra til þess að uppfylla þær félagslegu þarfir sem maðurinn 

hefur. Leitast verður við að tengja saman kenningar um öldrun og félagsþörf. Að lokum 

munu nokkur úrræði verða kynnt til úrbóta, eins og Eden hugmyndafræðin, 

hugmyndafræði Lífsneistans og Notendastýrð persónuleg aðstoð sem að mati höfundar 

ættu að vera í boði á öllum öldrunarheimilum. Í rannsókninni kom meðal annars fram að 

áherslur í starfi þurfa að breytast og þroskaþjálfar geta nýtt bakgrunn sinn, reynslu og 

menntun til góðs og lagt sitt að mörkum. Starf þroskaþjálfa er lítið þekkt sem starfsstétt á 

öldrunarheimilum og eru tiltölulega fáir þroskaþjálfar sem starfa á þeim vettvangi. Ljóst er 

að námsáherslur þurfa að breytast þar sem aukin fræðsla og sérhæfing innan 

öldrunargeirans stæði til boða. Með jákvæðu umtali og hvatningu er hægt að opna augu 

verðandi sem starfandi þroskaþjálfa fyrir því spennandi starfi og þeim fjölbreyttu 

möguleikum sem þeirra bíður inni á öldrunarheimilunum.  
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Formáli 

Reynsla mín í starfi einskorðast nánast öll við vinnu með fullorðnum einstaklingum og því 

var ég viss um það frá upphafi að ég vildi skrifa um þjónustu við fullorðna eða aldraða. 

Eftir að hafa heimsótt afa minn í nokkur ár á öldrunarheimili datt mér í hug að skoða hvað 

væri í boði fyrir þá sem dvelja á öldrunarheimilum til að uppfylla félagslegu þörfina og 

hvort grundvöllur sé fyrir þroskaþjálfa á öldrunarheimilum.  

Þetta verkefni var mikil áskorun og oft á tíðum erfitt en fyrst og fremst áhugavert og 

lærdómsríkt. Eftir að hafa unnið það hefur áhugi minn svo sannarlega aukist enn frekar á 

málefnum aldraðra og opnað augu mín fyrir fjölbreytileika starfsins sem ég er að mennta 

mig í.  

Ég vil þakka elskulegu eiginkonu minni Evu Dögg Jafetsdóttur sem er búin að sýna mér 

ómetanlegan stuðning og þolinmæði á meðan á þessu verkefni stóð. Takk fyrir að vera 

svona frábær. Einnig vil ég þakka tengdamömmu minni Maríu Hrund Sigurjónsdóttur fyrir 

yfirlestur og aðstoð. Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum Ingibjörg H. Harðardóttur 

fyrir góðar ábendingar og aðstoð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

____________________________________________________________ 
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1 Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort grundvöllur sé fyrir þroskaþjálfa á 

öldrunarheimilum. Öldrun er óumflýjanlegur þáttur af lífsferlinu og samkvæmt spá 

Hagstofu Íslands mun öldruðum fjölga á komandi árum. Þjónustukrafan mun aukast í takt 

við nútímann og mikilvægt er að vera meðvitaður um þá þróun. 

Aldraðir eru eins misjafnir og þeir eru margir og mismunandi hópar krefjast mis-

munandi þjónustu. Í þessari ritgerð verður sjónum beint að öldrun og öldrunarheimilum 

út frá félagsþörf mannsins. Skoðaðar verða kenningar um öldrun, lög og reglugerðir og þá 

sérstaklega þær kenningar sem eiga við félagsþörf mannsins og það að eldast. 

Félagsþörfin er ávallt til staðar þrátt fyrir aldur og stöðu jafnvel þó hún þróist 

mismunandi. Félagsleg samskipti og félagslegur stuðningur er mikilvægur andlegri og 

líkamlegri heilsu fólks. Einnig verður rannsakað hvort grundvöllur sé fyrir þroskaþjálfa inni 

á öldrunarheimilum og hvað þeir hafa til brunns að bera út frá menntun og bakgrunni. Í 

tengslum við það var gerð eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við þrjá starfandi 

þroskaþjálfa inni á öldrunarheimilum þar sem leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

Hvernig nýtast þroskaþjálfar inni á öldrunarheimilum?  

Hvert er starf þeirra þar? 

Í ritgerðinni verður niðurstöðum rannsóknarinnar gerð ítarleg skil sem og leiðir 

skoðaðar til úrbóta.  
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2 Félagsþörf mannsins 

Maðurinn er félagsvera. Í þessum kafla verða hugtökin félagsvera og félagsþörf skoðuð og 

merking þeirra tilgreind. Skoðaðar verða kenningar fræðimanna um mikilvægi 

félagsskapar og þeim gerð skil með tilliti til þessara hugtaka. 

2.1 Félagsþörf  

Í Hávamálum segir í vísu 47: „.... þóttumst auðugur er ég annan fann, maður er manns 

gaman“ (Hávamál, 2007). Boðskapurinn í þessum fornu fræðum er að einn getur 

maðurinn ekki þrifist því félagsskapurinn auðgar lífið.  

Ýmsir fræðimenn hafa sett fram kenningar um félagsþörf mannsins og þar má til 

dæmis nefna Abraham Maslow. Hann setti fram kenningu sem ber nafnið Þarfapíramídi 

Maslows en hann gengur út á það að skipta þörfum einstaklingsins upp í þar tilgerðan 

píramída með 5 þrepum. Þarfirnar eru allar meðfæddar en styrkur þeirra er mismikill á 

milli manna og fara eftir aðstæðum og þroska einstaklingsins. Þarfirnar mynda píramídann 

út frá grunnþörfum mannsins til flóknari þarfa.  

 

Þarfapíramídi Maslow (Sigurlína Davíðsdóttir, 2006) 

Maslow taldi þarfirnar vera missterkar eftir stöðu þeirra í píramídanum, sterkustu 

þarfirnar væru þær neðstu, en það eru frumþarfirnar; þörfin fyrir súrefni, vatn og aðra 

lífsnauðsynlega þætti. Mikilvægt er að fullnægja þörfunum á neðstu þrepunum til að geta 

fullnægt þeim sem koma á eftir. Samkvæmt Maslow er ein þessara þarfa (þriðja þrepið í 

píramídanum) félagslegar þarfir eða þörfin fyrir að einhverjum þyki verulega vænt um 

okkur. Félagslega þörfin inniheldur þörfina fyrir vináttu, ást, barneignir og að tilheyra 
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samfélagi. Efsta þrepið í píramídanum er sjálfsbirtingaþörf og samkvæmt Maslow er það 

æðsta markmið í lífi fólks (Boeree, 1998). 

Dale Carnegie er frumkvöðull í námskeiðum um ræðumennsku og sjálfsuppbyggingu. 

Hann hefur skrifað bækur um það efni sem hafa selst í milljónum eintaka. Hann heldur því 

fram að mannleg samskipti séu eitt af því mikilvægasta í lífinu. Samkvæmt honum eru 

grundvallaratriði árangurs í lífi og starfi að stofna til sterkra sambanda við fólkið í kringum 

okkur og rækta þau. Þannig öðlumst við aukin lífsgæði (Carnegie, 2009).  

Heimspekingurinn John Dewey greindi frá í sínum kenningum að dýpsta þrá 

manneskjunnar væri þráin fyrir að vera mikilvægur, að allir hefðu þörf fyrir að vera 

viðurkenndur hluti af heild, að vera þátttakandi og tilheyra hópi. 

Þetta er einmitt það sem William James tilgreindi í sínum kenningum en hann hélt því 

fram að mikilvægasti þáttur manneðlisins væri þörfin fyrir viðurkenningu. Þessi þrá 

mannsins til að mega sín einhvers er einn helsti munurinn á mönnum og öðrum lifandi 

verum (Carnegie, 2009). 

2.2 Þrenns konar aldur 

Sálfræðingur að nafni J. Birren sagði að æviskeiði einstaklingsins væri hægt að skipta í 

þrenns konar þætti tengda aldri; hinn líffræðilega, hinn sálræna og hinn félagslega. Hver 

þáttur einkennist af þeim breytingum sem eiga sér stað á hverju tímabili fyrir sig (Jón 

Björnsson, 2004). 

Líffræðilegur aldur einstaklings miðast við það hvar einstaklingurinn er staddur á 

æviferlinu og það sem hefur áhrif á líffræðilegan aldur fólks eru erfðir. Með sálrænum 

aldri manns er oftast átt við sjálfsmyndina, hve gamall einstaklingnum finnst hann vera og 

eigin tilfinningu fyrir aldri. Að lokum er hinn félagslegi aldur en hann er skilgreindur af 

samfélaginu horft til þeirra gilda og hugmynda sem viðgangast. Samfélagið setur fólk í 

ákveðna hópa, setur þeim reglur og gefur þeim réttindi. Samfélagið lítur eins á alla sem 

eru í þessum hópi (Jón Björnsson, 1996). Með þessari kenningu er J. Birren að halda því 

fram að sama á hvaða aldri einstaklingurinn er þarf hann að huga að þessum þremur 

þáttum; líffræðilegum, sálrænum og félagslegum, því mikilvægt er að huga að þeim á 

hverju aldurskeiði fyrir sig.  

2.3 Félagsþörf eftir 67 ára 

Þegar einstaklingur eldist þarf hann að reyna að aðlagast þeim breytingum sem eiga sér 

stað í lífi sínu. Breytingarnar geta verið líkamlegar, andlegar, samfélagslegar og 

félagslegar. Þó einstaklingurinn eldist er félagsþörfin ávallt til staðar. Möguleikar til að 

mæta félagsþörfinni geta breyst til muna, til dæmis þegar maki fellur frá og einstaklingur 
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lendir í þeirri stöðu að vera einn eftir og fer frá því að hafa stöðugan félagsskap í það að 

þurfa að leita sér að honum til að fullnægja félagsþörfum sínum. Það er 

einstaklingsbundið og fer eftir aðstæðum hvers og eins hve auðvelt er að sækja sér 

félagsskap.  

Það getur verið nauðsynlegt fyrir aldraða að sækja sér félagsskap í félagsmiðstöðvar 

en þær eru starfræktar víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Markmið félagsmiðstöðvanna 

er að bjóða upp á félagsstarf fyrir aldraða til að draga úr félagslegri einangrun þeirra. Það 

er gert með því að bjóða upp á opið félags- og tómstundastarf auk ýmissa námskeiða. 

Félagsstarf veitir þannig félagsskap og stuðlar að samskiptum (Ingibjörg Berhöft, 2011).  

Sigurveig H. Sigurðardóttir (2003) vann að norrænni rannsókn um vellíðan fólks í 

ellinni. Þar kemur fram að félagsleg virkni hefur góð áhrif á líðan aldraðra og að 

fjölskyldustuðningur er mikilvægur. Það skiptir jafn miklu máli að hafa félagslegt öryggi og 

öruggt húsnæði. Það hefur góð áhrif á heilsuna og einnig getur það aukið langlífi að hafa 

góð félagstengsl. Samkvæmt Davies (2001) kvarta margir vistmenn öldrunarheimila undan 

einmanaleika og skorti á félagsskap, að þeir hafi engan til að tala við og séu mikið einir. 

Margir þeirra vilja virkt félagslíf, val um tómstundir og fjölbreytta dægrastyttingu og 

möguleika á að hitta aðra. Davies bendir á að samskipti við aðra, heilbrigð sjálfsmynd og 

sjálfstraust sé forsenda þess að íbúum öldrunarheimila líði vel. Í rannsókninni sem 

Sigurveig vann að kom fram, að þeir sem lifa virku félagslífi eiga ánægjulegri efri ár 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003).  

Hlutverkakenningin fjallar um aðlögun manneskjunnar við því hvernig hún tekst á við 

það að eldast, breytt hlutverk og breyttar aðstæður á efri árum. Fólk á efri árum vill gera 

gagn og finna fyrir því að það sé mikilvægt og þjóni einhverjum tilgangi í samfélaginu, en 

það er einmitt það sem hlutverkakenningin leggur áherslu á. Þegar komið er á eftirlaun 

verður einstaklingurinn í eftirlaunahlutverkinu. Miserfitt er fyrir fólk að hætta að vinna og 

því er mikilvægt að finna sér önnur hlutverk í stað þeirra sem nú hverfa. Einnig er 

mikilvægt að fólk haldi áfram félagslegum hlutverkum sínum og finni sér ný hlutverk þó 

svo að önnur hverfi. Mikilvægt er að taka virkan þátt bæði í sínu nánasta umhverfi og 

samfélaginu. Það auðveldar hlutverkabreytinguna og einstaklingurinn verður aðlögunar-

hæfari ef hann skilgreinir sig á þeim aldri sem hann er þegar hann fer í gegnum 

öldrunarferlið (Kart, 1997).  
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2.4 Samantekt 

Þegar þær kenningar sem á undan hafa komið eru skoðaðar má finna sameiginlegan 

grundvöll þeirra þar sem þær einblína á það sama í mannlegu eðli, en það er félagsþörfin 

og mikilvægi hennar, að maðurinn sé í raun félagsvera sem þrífst best í hópi. Það á við á 

öllum aldursskeiðum og jafnvel þó félagsþörfin breytist hverfur hún ekki og mikilvægt er 

að hlúa vel að henni. Með aldrinum getur frumkvæði og vilji fólks að sækja sér félagsskap 

dvínað og geta ýmsar ástæður valdið því, líkamlegar sem og andlegar. Mikilvægt er að 

félagsstarf aldraðra sé fjölbreytilegt og fyrst og fremst aðgengilegt og auðsótt.  
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3 Öldrun 

Samkvæmt íslenskum lögum er sá talinn aldraður sem náð hefur 67 ára aldri. (Lög um 

málefni aldraðra nr.125/1999). Hugtakið að vera aldraður hefur þó breytilega merkingu á 

meðal manna og því ekki hægt að tímasetja öldrunina svo auðveldlega því hún er hluti af 

þroskaferlinu og því mismunandi eftir persónuleika, viðhorfum og líðan hvers og eins. Í 

þessum kafla verða dregin fram ýmis ákvæði í mannréttindasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna í því skyni að sýna fram á með markvissum hætti mikilvægi þeirra réttinda er 

stuðla að félagslegri virkni þeirra sem náð hafa 67 ára aldri. Jafnframt verður fjallað um 

lög og reglugerðir öldrunar og þau skilgreind með áherslu á félagsstarf og skoðað það sem 

í boði er.  

3.1 Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Þegar mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna er skoðuð kemur fram, að allir 

eiga jafnt tilkall til mannréttinda. Það eru réttindi einstaklingsins að jafnt sé komið fram 

við hann og alla aðra óháð því hver hann er án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 

tungu og fleira. Sérhver einstaklingur hefur rétt til að njóta og lifa sem best því er 

mannréttindayfirlýsingin nauðsynleg. 

Í 22. grein yfirlýsingarinnar er fjallað um jafnan rétt allra borgara til að eiga kost á 

hvíld, slökun og félagslegri örvun í gegnum tómstundaiðju og menningarstarf. Þar kemur 

fram að allir þjóðfélagsþegnar eigi rétt á félagslegu öryggi og þeim efnahagslegu, 

félagslegu og menningarlegu réttindum sem eru nauðsynleg til þess að virðing þeirra og 

þroski fái notið sín með hjálp hins opinbera eða á grundvelli alþjóðasamstarfs. 

Mannréttindayfirlýsingin leggur áherslu á félagsstarf hjá öllum, ungum jafnt sem 

öldruðum. Mannréttindi aldraðra felst meðal annars í rétti til félagsþjónustu 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 1948).  

3.2 Lög um málefni aldraðra 

Þegar einstaklingur nær 67 ára aldri verður hann ellilífeyrisþegi. Til að eiga rétt á ellilífeyri 

þarf viðkomandi einstaklingur að hafa búið hér á landi í að minnsta kosti 3 ár á aldrinum 

16-67 ára. Til þess að fá lífeyrinn óskertan þarf einstaklingurinn að hafa búið á landinu í 40 

ár (Tryggingastofnun, 2011).  

Á Íslandi sem og í öðrum löndum í hinum vestræna heimi hefur öldruðum farið ört 

fjölgandi og talið er að eftir 50 ár muni 21% þjóðarinnar tilheyra aldursflokknum 67 og 

eldri. Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands gerir ráð fyrir að sá hópur verði 91.620 manns árið 
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2060. Til viðmiðunar voru þeir sem hafa náð 67 ára aldri og eldri samtals 34.693 þann 31. 

maí 2011 (Hagstofa Íslands, 2012). 

Árið 1982 var fyrsta heildstæða löggjöfin um málefni aldraðra sett og hefur þjónusta 

og réttindi aldraðra aukist til muna síðan þá. Tilgangur löggjafarinnar var að skipuleggja 

þjónustu við aldraða betur. Lögin hafa verið endurskoðuð tvisvar síðan 1982 og eru nú í 

gildi lög nr. 125/1999 en þau voru samþykkt á Alþingi 31. desember árið 1999. Markmið 

laganna er að aldraðir eigi völ á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á 

að halda og að hún sé veitt á því þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand 

hins aldraða. Í 8. gr. stendur að þjónustuhópur aldraðra skuli meðal annars hafa eftirtalin 

verkefni á starfssvæði sínu: Að fylgjast með heilsufari og félagslegri velferð aldraðra og 

samhæfa þjónustu.  

Opin öldrunarþjónusta telst vera samkvæmt 13. grein 4. kafla laganna:  

1. Heimaþjónusta veitt öldruðum sem búa heima. Þjónustan skal miðast 

við einstaklingsbundið mat á þjónustuþörf og byggjast á hjálp til sjálfshjálpar. 

Þjónustan er tvíþætt. Annars vegar er heilbrigðisþáttur heimaþjónustu …, sbr. 

lög um heilbrigðisþjónustu. Hins vegar er félagslegur þáttur heimaþjónustu 

viðkomandi sveitarfélaga eða aðila sem sveitarfélög semja við, sbr. lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Veita skal heimaþjónustu um kvöld, nætur og 

helgar þegar þess er þörf. Leitast skal við að skipuleggja og samhæfa 

heilbrigðis- og félagslega þætti heimaþjónustunnar með velferð og þarfir hins 

aldraða að leiðarljósi. 

2. Þjónustumiðstöðvar aldraðra sem eru starfræktar af sveitarfélögum 

til að tryggja eldri borgurum félagsskap, næringu, hreyfingu, tómstundaiðju, 

skemmtun og heilsufarslegt eftirlit. Þjónustumiðstöðvar geta starfað sjálfstætt 

eða í tengslum við aðra þjónustu sem aldraðir njóta. 

3. Dagvist aldraðra sem er stuðningsúrræði við þá sem að staðaldri 

þurfa eftirlit og umsjá til að geta búið áfram heima. Í dagvist aldraðra skal veitt 

hjúkrunarþjónusta og vera aðstaða til þjálfunar og læknisþjónustu. Boðið skal 

upp á flutningsþjónustu að og frá heimili einstaklingsins, mat á heilsufari, 

þjálfun, tómstundaiðju, félagslegan stuðning, fræðslu, ráðgjöf og aðstoð við 

athafnir daglegs lífs. Um framkvæmda- og rekstrarleyfi fyrir dagvist aldraðra 

fer [skv. 16. gr.] 

4. Þjónustuíbúðir aldraðra sem geta verið sjálfseignar-, leigu- og 

búseturéttaríbúðir. Áður en bygging þjónustuíbúða fyrir aldraða hefst ber að 

afla framkvæmdaleyfis hjá [ráðherra], sbr. 16. gr. Í þjónustuíbúð fyrir aldraða 

skal vera öryggiskerfi og völ á fjölbreyttri þjónustu, svo sem mat, þvotti og 
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þrifum, og aðgangur að félagsstarfi. Um greiðslu fyrir veitta þjónustu fer skv. 

20. gr. Íbúar þjónustuíbúða skulu eiga rétt á sömu heima- og vaktþjónustu og 

aðrir íbúar sveitarfélagsins. 

                                   (lög um málefni aldraðra nr. 125/1999) 

Samkvæmt ofangreindu skiptist félagsleg þjónusta í heimaþjónustu, þjónustu-

miðstöðvar aldraðra, dagvist fyrir aldraða og þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Þar segir enn 

fremur, að félagslegur þáttur sé annar þáttanna sem heimaþjónusta þarf að sinna. Þar 

kemur fram að leitast þurfi við að skipuleggja og samhæfa heilbrigðis- og félagslega þætti 

heimaþjónustunnar með velferð og þarfir hins aldraða að leiðarljósi og að í dagvistun fyrir 

aldraða skuli vera veittur félagslegur stuðningur.  

Í lögum um þjónustu við aldraða í sveitafélögunum segir í 38. gr., að stuðla þurfi að 

því að aldraðir geti búið eins lengi og mögulegt sé heima hjá sér og einnig að þegar þörf 

krefjist skuli nauðsynleg stofnanaþjónusta vera tryggð fyrir viðkomandi (Lög um 

félagsþjónustu sveitafélaga nr. 40/1991). 

3.3 Hvað er í boði eftir 67 ára aldur? 

Samkvæmt lögum er öldrunarþjónusta tvíþætt, en eins og fram hefur komið er 

öldrunarþjónusta annars vegar opin öldrunarþjónusta sem veitt er þeim sem búa heima, 

t.d. heimaþjónusta, heimsendur matur og dagvistun, og hins vegar stofnanaþjónusta, en 

stofnanaþjónustan er ætluð þeim sem ekki eru færir um að annast heimilishald þrátt fyrir 

þá aðstoð sem opna öldrunarþjónustan veitir (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

Öllum sveitarfélögum er ætlað að veita öldruðum greiðan aðgang að félags- og 

tómstundarstarfi (Lög um félagsþjónustu sveitafélaganna nr. 40/1991) og þó 

þjónustumiðstöðvar séu góð leið til þess er það alls ekki eina leiðin. Oft sjá félög eldri 

borgara um félagsstarfið í smærri sveitarfélögum (Ríkisendurskoðun, 2005). 

Þjónustumiðstöðvum er ætlað að tryggja aðgang að félags- og tómstundarstarfi þar 

sem hægt er að njóta félagsskapar við aðra (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

Þjónustumiðstöðvar eru úrræði fyrir fólk til að koma og fá alhliða upplýsingar um þá 

þjónustu sem hægt er að fá í hverju sveitafélagi fyrir sig. Þar er hægt að skila inn 

umsóknum um þá þjónustu sem er í boði í hverju sveitarfélagi og miðstöðvarnar sjá um að 

koma þeim á réttan stað. Sveitarfélögin eiga að sjá um að þörfum aldraðra sé sinnt (Lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991). Félagsstarf aldraðra er fyrir alla sem náð 

hafa 60 ára aldri og upp úr en markmið félagsstarfsins er að draga úr félagslegri einangrun 

og fyrirbyggja hana (Velferðarráðuneytið, 2012). 



  15 

Þegar einstaklingur hættir störfum á vinnumarkaði breytist margt og hefur hann þá 

oft meiri tíma fyrir sjálfan sig. Vinnan uppfyllti áður grunnþarfir hans sem hann þarf nú að 

uppfylla með öðrum hætti, eins og til dæmis að tilheyra hópi. Mikilvægt er að finna aðrar 

leiðir til að uppfylla þessar þarfir þegar kemur að starfslokum. Til þess að geta notið 

eftirlaunaáranna sem best er mikilvægt að skipuleggja þau og undirbúa vel.  

Árið 1969 hófst skipulagt félags- og tómstundastarf eldri borgara á vegum 

Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar (Hörður og Jakob, 1996). Í dag eru félags-

miðstöðvarnar í Reykjavík 16 talsins. Félagsmiðstöðvarnar bjóða upp á opið félags- og 

tómstundastarf auk ýmissa námskeiða. Félagsstarfið veitir fólki tækifæri til að hitta annað 

fólk, stuðlar að mannlegum samskiptum og ýmsum athöfnum. Þar er fólki hjálpað að 

halda í frumkvæði og viðhalda hæfileikum sínum. Í mörgum félagsmiðstöðvum er boðið 

upp á hádegisverð og er hann einnig sendur heim til þeirra sem það kjósa. Einnig bjóða 

margar félagsmiðstöðvarnar upp á baðþjónustu fyrir þá sem treysta sér ekki að sjá um 

það heima hjá sér (Ingibjörg Bernhöft, 2011).  

Félagsmiðstöðvarnar bjóða upp á misjafnar dagskrár og má þar nefna spilamennsku, 

leikfimi, skoðunarferðir, dans o.fl. Einnig eru ýmis konar klúbbastörf eins og listasmiðjur, 

vinnustofur, kórar og hagleikssmiðjur. Einnig eru í boði ýmsir árlegir viðburðir eins og 

haustfagnaður, þorrablót og þess háttar (Reykjavikurborg, e.d ).  

3.4 Samantekt 

Félagsþörf mannsins er ávallt til staðar þó hún sé mismikil og mikilvægt er að virða hana. 

Þá einstaklinga sem þurfa að nýta sér þann möguleika að flytja inn á öldrunarheimili 

skortir oft á tíðum frumkvæði og getu til að sinna félagslegu þörfum sínum og þá er 

mikilvægt að félagsstarf sé sýnilegt og aðgengilegt á þeim öldrunarheimilum sem þeir búa 

á.  
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4 Öldrunarheimili 

Þeir sem ekki geta búið lengur heima hjá sér t.d. vegna heilsubrests þurfa oft að flytja inn 

á öldrunarheimili og yfirgefa þannig heimili sitt. Samkvæmt niðurstöðum úr könnun sem 

Amalía Björnsdóttir, Auður Torfadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir framkvæmdu kemur 

fram að rúm 2% eldri borgara búa á öldrunarheimilum ( Amalía Björnsdóttir, Auður 

Torfadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2006). Í þessum kafla verður fjallað um upphafið 

að stofnun öldrunarheimila, vistunarmat og þá þjónustu sem í boði er á 

öldrunarheimilum. Fjallað verður um félagsþörfina á efri árum og hvernig henni er mætt á 

heimilunum.  

4.1 Upphaf öldrunarheimila  

Mikilvægt er að búið sé að fullreyna aðra þjónustumöguleika áður en flutt er inn á 

öldrunarheimili, t.d. að búið sé að reyna heimaþjónustu, heimahjúkrun, dagþjálfun, 

akstursþjónustu og heimsendan mat. Stefna þjóðfélagsins er að styðja við fólk svo það fái 

tækifæri til að búa eins lengi og mögulegt er heima hjá sér. Þó er alltaf einhver hópur fólks 

sem þarf að flytja inn á öldrunarheimili og er mikilvægt að kröfum og þörfum þeirra sé 

mætt og stutt sé við sjálfbjargarviðleitni þeirra (Landlæknisembættið, 2008). 

Fyrstu sérheimili fyrir aldraða voru reist árið 1922 en þá var farið í að byggja elliheimili 

fyrir aldraða á Íslandi. Áður fyrr voru það kirkjurnar sem tóku að sér að sinna öldruðu og 

veiku fólki. Á árum áður bjuggu margir ættliðir saman og þá hjúkruðu dætur gjarnan 

foreldrum sínum eða aðrir aðstandendur ættingjum. Líknarfélagið Samverjinn safnaði 

peningum til að hægt væri að reisa elliheimili í Reykjavík og fyrir ágóðann af söfnuninni 

var elli- og hjúkrunarheimlið Grund reist og opnaði það árið 1922. Það var ekki fyrr en eftir 

1970 sem farið var í að reisa elli- og hjúkrunarheimili á landsbyggðinni en þá voru þau 

byggð um allt land (Ingibjörg Bernhöft, 2011). 

Með árunum fjölgaði öldrunarheimilunum og í dag, 2012, eru 21 heimili á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar eru 1.330 hjúkrunarrými og 160 dvalarrými. Hjúkrunarrými er 

úrræði fyrir fólk sem er of veikt til að geta búið heima hjá sér með stuðningi, eins og 

heimahjúkrun, heimaþjónustu, hvíldarinnlögn, dagvist eða dvalarrými. Í hjúkrunarrýmum 

er í boði læknaþjónusta, hjúkrunarþjónusta og fleira. Í dvalarrýmum er minni 

hjúkrunarþjónusta og meira lagt upp úr vali á þjónustu og félagsstarfi 

(Velferðarráðuneytið, e.d).  
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4.2 Vistunarmat 

Á síðu Landlæknisembættisins er að finna upplýsingar um vistunarmat. Þeir sem þurfa af 

einhverjum ástæðum að flytja á öldrunarheimili eða dvalarheimili þurfa að sækja um 

vistunarmat. Vistunarmat er einstaklingsbundið mat á þörfum fyrir varanlegri búsetu á 

öldrunar- eða dvalarheimili og er framkvæmt af vistunarmatsnefnd. Vistunarmatið er 

staðlað en með því skal fylgja; læknabréf frá læknum umsækjanda, upplýsingar frá 

heilbrigðis- og félagsþjónustu og svæðisskrifstofu málefna fatlaðra.  

Við vistunarmatið er andlegt ástand viðkomandi metið, félagslegar aðstæður 

skoðaðar og heilsufari gerð skil. Færni í athöfnum daglegs lífs er einnig metin og út frá 

niðurstöðunum er sú þörf metin sem einstaklingur hefur fyrir langtímabúsetu á 

öldrunarheimili (Landlæknisembættið, 2011). Til að fá slíkt vistunarmat þarf öll önnur 

þjónusta að hafa verið fullreynd (heimahjúkrun, heimaþjónusta, hvíldarinnlögn og þess 

háttar). Mikilvægt er að einstaklingurinn fái tækifæri til að búa heima hjá sér eins lengi og 

hægt er með viðeigandi heilbrigðis- og félagsþjónustu (reglugerð um vistunarmat vegna 

hjúkrunarríma nr.1000/2008 ). Ef matið sýnir að einstaklingurinn þurfi að fá pláss á 

öldrunarheimili velur hann það heimili sem hann óskar eftir og fer þar á biðlista. Ekki eru 

fleiri upplýsingar aðgengilegar um vistunarmat og er því ekki hægt að fjalla nánar um það.  

4.3 Félagsþörf inni á öldrunarheimilum  

Eins og fram hefur komið er félagsþörf alltaf til staðar á öllum aldursskeiðum. Félagsþörfin 

er því einnig til staðar hjá þeim sem kominn er inn á öldrunarheimili og mikilvægt er að 

hlúa að henni.  

Í Reykjavík er sérstakt starfsfólk ráðið inn á öldrunarheimili til að sjá um afþreyingu 

þar. Yfirleitt er svipuð afþreying í boði á hverju heimili en það er; bingó, söngur, sagðar 

eru sögur, lesið úr dagblöðum og ýmis hópastörf. Mikilvægt er að hafa tómstundastarf í 

boði til dægrastyttingar og til að fullnægja félagsþörfinni (Anna Jónsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996).  

Félagsstarf á öldrunarheimilum er yfirleitt fjölbreytt en er þó oftast miðað við þá 

einstaklinga sem geta sjálfir komið sér á þann stað sem félagsstarfið á sér stað og séð um 

sig sjálfir. Félagsstarfið er oftast ekki einstaklingsmiðað heldur reynt að höfða til sem 

flestra. Markmið félagsstarfs er að auka virkni heimilismanna og koma í veg fyrir 

einangrun, örva samskipti og létta lund (Hrafnista, 2004). Þeir sem ekki geta komið sér 

sjálfir á þann stað sem félagsstarfið er í gangi eiga því oft á hættu að gleymast. Ekki er tími 

né starfsfólk til að sinna þessum hópi en mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeirri 

staðreynd að þetta fólk er einnig með félagslegar þarfir og því nauðsynlegt að þeim sé 

sinnt (Verity, 2008). 
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4.4 Samantekt 

Ljóst er að til þess að komast inn á öldrunarheimili þarf að fara í gegnum flókið mat. Öll 

þjónusta sem hægt er að fá bæði heim til sín og sú þjónusta sem hægt er að sækja annað 

þarf að hafa verið fullreynd áður en flutt er á öldrunarheimili. Félagsstarf á 

öldrunarheimilum er gjarnan fjölbreytt en einstaklingurinn þarf oft á tíðum að geta komið 

sér sjálfur á staðinn og hafa frumkvæði að því sjálfur því annars er hætta á því að þörfum 

hans sé ekki sinnt því ekki er nægt starfsfólk. Jafnframt gæti þekkingarskortur spilað stórt 

hlutverk og mikilvægt er að reyna að brúa bilið og finna lausnir fyrir alla út frá 

einstaklingsmiðaðri þjónustu. Þarna gætu þroskaþjálfar komið sterkir inn með sinn 

faglega bakgrunn og þekkingu.  
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5 Hvað hefur þroskaþjálfinn til brunns að bera? 

Þroskaþjálfanámið er fjölbreytt og getur nýst víða. Þó svo að námið sé miðað að því að 

þroskaþjálfar skuli starfa með fólki með fötlun eftir að hafa lokið námi er margt sem 

bendir til þess að þroskaþjálfar nýtast vel í vinnu á öldrunarheimilum. Þegar 

þroskaþjálfanámið sjálft er skoðað og rýnt í námskeiðslýsingar má þar sjá ýmislegt sem 

gæti nýst í starfi á öldrunarheimilum og að góður grundvöllur er fyrir þroskaþjálfa að 

sækja inn á þann vettvang. 

5.1 Þroskaþjálfanámið 

Í dag er helsti styrkur stéttarinnar sá að þroskaþjálfanámið er komið á háskólastig og mun 

það eiga eftir að hafa veruleg áhrif á framtíð þroskaþjálfunar sem faggreinar. Jafnframt er 

staðreyndin sú, að þroskaþjálfar vinna á mjög fjölbreyttum og ólíkum stöðum, sem ætti að 

gefa þeim aukna möguleika á því að veita ráðgjöf um fagið og vera metnir sem 

sérfræðingar (Laufey Jónsdóttir 2002: 32). Námið gefur verðandi þroskaþjálfum innsýn inn 

í helstu þætti er varða starfið og ábyrgðina sem því fylgir. Þroskaþjálfanám er þriggja ára 

nám kennt í Háskóla Íslands þar sem megin fræðasvið í náminu eru þroskaþjálfafræði, 

fötlunarfræði, félagsfræði, þroskasálfræði og siðfræði. Þroskaþjálfanámið er kynnt með 

það að leiðarljósi að styðja og efla samfélagslega þátttöku fólks með fötlun, aðstoða það 

og efla. Eftirfarandi lýsingar á námskeiðum er að finna í kennsluskrá 2012-2013. 

Í námskeiðinu Félagsfræði eru fullorðinsárin skoðuð og fjallað um þá félagslegu þætti 

sem skilgreina fullorðinsárin, eins og til dæmis sjálfstæði, atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf. 

Þar er einnig lögð áhersla á félagsstarf og mikilvægi þess.  

Í valnámskeiðinu Sálfræði fullorðinsára og öldrunar er tilgangur námskeiðsins að 

nemendur öðlist heildarsýn á þroska fullorðins- og efri ára. Hvað felst í því að eldast og 

þroskast, hindranir og sóknarfæri og velt upp öllum þeim þörfum sem einstaklingurinn 

hefur, sama á hvaða aldri hann er.  

Í námskeiðinu Siðfræði og fagmennska er markmiðið að skoða siðferðileg hugtök eins 

og sjálfræði, velferð, réttlæti og mannréttindi. Einnig eru skoðuð hugtökin fagmennska og 

virðing fyrir friðhelgi. Þar er lögð áhersla á ýmsar siðferðilegar spurningar og vangaveltur 

er snúa að starfinu sjálfu sem og einstaklingnum. Einblínt er á fagmennsku sem stóran 

hluti af starfinu og hvað það sé mikilvægt fyrir þroskaþjálfa að viðhalda henni í öllum 

aðstæðum starfsins.  
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Í námskeiðinu Einstaklingsmiðuð þjónusta: Starfshættir þroskaþjálfa er farið í ólíkar 

leiðir við að greina og meta þjónustuþarfir fólks með fötlun á öllum aldri ásamt aðferðum 

við að efla færni og lífsgæði. Þar er lögð áhersla á að meta þarfirnar út frá einstaklingnum. 

Nemendur fara í vettvangsnám tengt þessum áfanga þar sem þeir fá að spreyta sig á að 

setja upp einstaklingsmiðaða áætlun byggða á styrkleikum og stöðu einstaklings. Þar 

skilgreina þeir og leggja fram markmið sem þeir vinna að á meðan á vettvangstímabilinu 

stendur og fá innsýn inn í gerð þjónustuáætlana, markmiðagerða og endurmats.  

Í námskeiðinu Tjáskipti í starfi með fötluðum er fjallað um óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir fyrir fólk með tal- og tjáskiptaörðugleika af ýmsum toga. Áhersla er lögð 

á mikilvægi tjáskipta frá unga aldri og þátt þeirra varðandi mannréttindi og sjálfstætt líf. 

Kynntar eru ýmsar tjáskiptaleiðir og fá nemendur innsýn inn í möguleikana og mikilvægi 

tjáskipta.  

Í námskeiðinu Fjölskylda og samvinna er lögð áhersla á að öðlast þekkingu og færni í 

samskiptum við fjölskyldur og samstarfsaðila. Þar er skörun hlutverka fjölskylda og ýmissa 

stofnana samfélagsins skoðuð. Farið er í samskipti manna innan fjölskyldunnar og önnur 

samskipti eins og samskipti stofnana og fjölskylda. 

Þroskaþjálfanámið er bæði fjölbreytt og nothæft á marga vegu og áfangar eru margir 

og mismunandi. Það sem þeir hafa hins vegar allir sameiginlegt er, að í náminu er ávallt 

lögð áhersla á virðingu, einstaklingsnálgun, sjálfsákvörðunarrétt og fagmennsku. 

Jafnframt er lögð áhersla á teymisvinnu og þverfaglega vinnu. Námið gengur út á það að 

gera nemendur tilbúna að fara út á vinnumarkaðinn með það að leiðarljósi að vinna fyrir 

fólk með fötlun til að hjálpa þeim að verða virkir þátttakendur í samfélaginu. Það leggur 

áherslu á að efla fagvitund nemenda en fagvitund er hugtak sem endurspeglar 

hæfileikann til að tileinka sér menntun, reynslu og þjálfun og leggur áherslu á að 

einstaklingurinn líti ekki á sig sem fulllærðan, heldur að alltaf sé hægt að læra meira í 

starfinu af eigin reynslu sem og annarra (Dóra Ingimarsdóttir, Hulda Líney Magnúsdóttir 

og Sigríður Margrét Ingimarsdóttir, 2002:26). Einnig er lögð áhersla á að nemendur tileinki 

sér fagmennsku en fagmennska er að vera heiðarlegur gagnvart starfi sínu og vinna það af 

kappi og jákvæðni og að kunna að setja sér skýr markmið og vinna markvisst að þeim. 

Mikilvægt er að hafa siðareglur þroskaþjálfa ávallt sér til hliðsjónar í starfinu og virða 

þagmælskuna og mörk hennar. Endurmenntun er hluti af fagmennsku, að vera 

meðvitaður um að maður getur sífellt bætt sig og eflt þekkingu sína. Mikilvægt er að 

leggja metnað í starfið og vera trúr sjálfum sér og vera meðvitaður um að starfið er 

stöðugt nám. Það sem einkennir góða fagmennsku er að vera meðvitaður um þetta og 

bera virðingu fyrir starfinu. Þroskaþjálfar nýtast á fjölbreyttum vettvangi og hafa ýmislegt í 

farteskinu eins og að framan hefur verið sagt.  



  21 

5.2 Starfsfólk á öldrunarheimilum 

Á öldrunarheimilum vinnur fjölbreyttur hópur af starfsfólki, faglært og ófaglært. 

Mikilvægt er að hafa fjölbreytni í starfsmannahópnum til að geta veitt heimilisfólki sem 

bestu þjónustu og aðstoða það svo að því líði sem best á nýja heimilinu sínu. 

Öldrunarheimilin skiptast oft í mörg smærri heimili þar sem ólíkt fólk með mismunandi 

þarfir býr á hverju stað. Á hverju heimili búa margir einstaklingar og yfirleitt vinna fáir 

starfsmenn á hverju heimili í einu og er oftast einn starfsmaður sem sér um allt upp í 5 

einstaklinga. Þetta getur vissulega orðið mikið álag og skert þjónustuna við einstaklingana. 

Þeir þurfa oft að láta í minni pokann ef aðrir kröfumeiri einstaklingar eru í „þeirra hópi“.   

Á öldrunarheimilum eru yfirleitt sérheimili fyrir fólk með heilabilun, en heilabilun er þegar 

vitræn skerðing er orðin það mikil að viðkomandi getur ekki séð um sig og félagslega færni 

sína sjálfur (Björn Einarsson, 2007). Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að fólk er 

mismunandi og heilabilunin er mislangt gengin. Það þarf að mæta einstaklingnum þar sem 

hann er staddur og fyrst og fremst að mæta honum sem einstaklingi og vinna út frá 

þörfum hans og stöðu, efla hann og styrkja.  

5.3 Samantekt 

Í menntun þroskaþjálfa er lögð áhersla á að koma fram við einstaklinginn eins og hann er 

og reyna eftir fremsta megni að aðstoða hann í að framkvæma athafnir daglegs lífs og 

hjálpa honum að taka þátt í samfélaginu. Þroskaþjálfar eru jafnframt með góðan og 

haldbæran undirbúning fyrir hvers kyns teymisvinnu, að byggja út frá styrkleikum, vinna 

með einstaklingsmiðaða nálgun og umfram allt að líta á hindranir sem sóknarfæri. Þetta 

er í raun bara brot af því sem þroskaþjálfar hafa til brunns að bera í starfi inni á 

öldrunarheimilum. Til enn frekari glöggvunar á hvernig þekking þroskaþjálfa gæti nýst inni 

á þessum vettvangi var rætt við þrjá starfandi þroskaþjálfa á öldrunarheimili og gerð 

verður grein fyrir því í næsta kafla. 
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6 Viðtal við þrjá starfandi þroskaþjálfa á öldrunarheimilum 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir þeim aðferðum eigindlegrar viðtalsrannsóknar 

sem voru notaðar í þessari rannsókn. Þá verður þátttakendum gerð skil,rannsóknaraðferð, 

gagnasöfnun auk skráningar og úrvinnslu gagna. 

6.1 Framkvæmd og rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni studdist höfundur við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Þegar sú aðferð er 

notuð eru tekin viðtöl við fáa einstaklinga til að ná fram persónulegri reynslu fólks. 

Eigindlegar aðferðir eiga vel við þegar skoða á upplifun fólks, reynslu þess, tilfinningar og 

hugmyndir sem annars er erfitt að kanna. Mikilvægt er að rannsakandi sé hlutlaus og láti 

ekki sínar eigin skoðanir hafa áhrif á rannsóknina (Esterberg, 2002).  

6.1.1 Markmið 

Helsta markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um hvernig þroskaþjálfar sem 

starfa á öldrunarheimilum finnast þeir nýtast inni á þessum vettvangi. Spurt var um 

hvernig þroskaþjálfar nýtast inn á öldrunarheimilum og hvert væri starf þeirra þar.  

6.1.2 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór þannig fram að tvö viðtöl. Eitt sameiginlegt var tekið við alla þrjá 

þroskaþjálfana og svo annað ítarlegra viðtal við einn þeirra. Stuðst var við tvær 

meginspurningar sem voru: Hvernig nýtast þroskaþjálfar inn á öldrunarheimilum? Hvert 

er starf þeirra þar? Spurningarnar undu svo upp á sig og úr varð mikil umræða sem verður 

gerð skil hér á eftir. Viðmælendur fengu tækifæri til að tjá sig opinskátt og vítt um 

skoðanir sínar og álit og höfundur dró svo saman í lokin það helsta sem kom fram. Viðtölin 

fóru bæði fram í mars 2012, fyrra viðtalið 19. mars og seinna 21. mars og tóku 25 og 40 

mínútur og voru hljóðrituð.  

6.1.3 Lýsing á þátttakendum 

Þátttakendur vorur þrjár konur sem allar hafa það sameiginlegt að vera þroskaþjálfar að 

mennt og vinna á öldrunarheimilum. Þær höfðu rætt saman áður og hittust á fundi og 

fékk höfundur að sitja fundinn og nota hluta af þeim tíma til að spyrja þær spurninganna. 

Til aðgreiningar verða notaðir tölustafirnir 1, 2 og 3 í handahófskenndri röð. Bakgrunnur 

þátttakenda er eftirfarandi: 

Þroskaþjálfi 1 starfar nú sem listmeðferðarfræðingur á öldrunarheimili.  

Þroskaþjálfi 2 starfar í stjórnunarstöðu yfir dagþjálfun fyrir aldraða.  
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Þroskaþjálfi 3 starfar sem umsjónarmaður félagsstarfs á öldrunarheimilum. 

6.2 Niðurstöður viðtala 

Í byrjun viðtalsins komu upp þær vangaveltur hvernig hægt væri að breyta viðhorfum á 

svona stórum stofnunum og voru þroskaþjálfarnir allir sammála um að það væri einungis 

hægt með nýjum hugsunum og áherslum í starfi, þ.e. að viðhorf stjórnenda og 

starfsmanna þurfa að breytast. Það er mikilvægt að koma inn með nýjar lausnir og vinna 

teymisvinnu. Þetta er eitthvað sem þroskaþjálfar eru hæfir til, að vinna með öðrum 

fagaðilum. Þroskaþjálfar kæmu þarna sterkir inn í ráðgjafahlutverk en það er einmitt það 

sem þeir hafa sterkan bakrunn í, að veita ráðgjöf og fræðslu og efla þannig starfsfólkið 

með hvers kyns upplýsinga- og teymisvinnu.  

Það er einnig mikilvægt að þroskaþjálfar séu sýnilegir og fái annað starfsfólk í 

lið með sér með því að vera góð fyrirmynd. Það er mikill mannauður í boði á 

hjúkrunarheimilum og það vantar bara að setja fram skýrari hugmyndafræði, 

markmið og stefnu. Með það í huga væru möguleikarnir endalausir 

(Þroskaþjálfi 3). 

Þroskaþjálfar ættu að vera virkir í umræðunni um hvernig það er að vinna inni á 

heimili fólks og einnig er mikilvægt að greina á milli heimilis og vinnustaðar, eða eins og 

ein þeirra sagði: 

Þegar ég kom inn var ég ekki búin undir þessa miklu stofnun og stofnana-

menningu. Þetta er nefnilega stofnun fyrst og fremst þó reynt sé að hafa þetta 

heimilislegt. En hversu heimilisleg getur stofnun verið? Við þurfum öll að 

spyrja okkur þessarar spurningar og reyna að svara henni í sameiningu: 

Vinnum við á heimilum þeirra eða búa þau á vinnustaðnum okkar? 

(Þroskaþjálfi 3).  

Aðspurð um framtíðina svaraði þroskaþjálfi 3 að í framtíðinni verða einingarnar 

vonandi byggðar minni þar sem hjartað í húsinu verður eldhúsið, stórt sameiginlegt rými 

sem hægt væri að nýta á svo margan hátt. Að baka saman, elda, leggja á borðið, þrífa, 

ganga frá, bjóða til veislu og bara endur upplifa gömlu góðu heimilistilfinninguna. Þar 

væru einnig möguleikar fyrir hvers kyns hópastarf og notalega samveru. Að virkja 

einstaklingana í öllum þeim fjölbreytilegu almennu húsverkum, en það er einmitt það sem 

svo margir sakna. Mikilvægt er að koma með reynsluna úr starfi með fötluðum, en sá geiri 

er komin mörg ár fram úr öldrunargeiranum. Það er sorgleg staðreynd. 
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Þetta eru stór rými og mikið af fólki, langir gangar. Þessu þarf að breyta og það 

er staðreynd. Gera þetta heimilislegra, breyta áherslum og leggja meira upp úr 

því að auðga líf aldraðra, efla þau áfram og hvetja (Þroskaþjálfi 3). 

Þetta tekur allt sinn tíma og ekki er hægt að breyta heilu stofnununum á einu bretti. 

Að fara á öldrunarheimili nú er ekki ólíkt því og að fara á hótel. Maturinn er borinn fram 

fulleldaður og meira að segja færður upp á diskinn í matsalnum á meðan starfsfólkið 

þjónustar. Baðferðir eru skipulagðar og fólk kemur eða er sótt í tilbúið baðið. Þvotturinn 

er þveginn og færður þeim pressaður tilbaka, herbergin þrifin og skipt á rúmum svo 

eitthvað sé nefnt. Starfsfólkið þjónustar fólkið. Það hentar að sjálfsögðu mörgum þar sem 

færnin er farin að skerðast.  

En það er einmitt hér sem þroskaþjálfahugsunin nýtist afar vel. Að einfalda 

verkin en leyfa samt einstaklingnum að finna til sín. Að hvetja hann áfram til 

sjálfstæðra verka eins lengi og unnt er miðað við líkamlega og andlega færni. 

Öll viljum við hafa eitthvað hlutverk, einhvern tilgang (Þroskaþjálfi 3). 

Þegar staðið er frammi fyrir því að einstaklingur missir ákveðna stjórn á lífi sínu sökum 

sjúkdóma, heilabilunar eða annars, er svo mikilvægt að gera allt sem í okkar valdi stendur 

að láta hann finna sem minnst fyrir því. Til dæmis ef einhver er vatnshræddur eða þarf lyf 

sem hann vill ekki taka þá er svo mikilvægt að finna leiðir til að fá hann í lið með sér á 

hans eigin forsendum. Þetta erum við þroskaþjálfar menntaðir í að gera, að þekkja 

muninn á valdeflingu og forræðishyggju en það getur oft verið þunn lína.  

Það sem er svo mikilvægt er, að við séum góð fyrirmynd. Það er alveg 

ofboðslega mikilvægt. Í samskiptum okkar við fólkið, hvernig við tölum við 

skjólstæðinga okkar, það skiptir ekki máli hvað við gerum við verðum alltaf að 

vera góð fyrirmynd (Þroskaþjálfi 1). 

Þroskaþjálfarnir voru sammála um að námsáherslur þurfi að breytast. Skólinn þarf að 

fara að kenna nýjar víddir, fara meira og ítarlegar inn í öldrunargeirann og hvar 

þroskaþjálfar nýtast á öldrunarheimilum. Þær vilja ólmar fara í samvinnu við skólann og 

hvetja stjórnendur áfram.  

Í viðtalinu kom fram mikilvægi markmiðasetningar. Að unnið sé í samvinnu við alla 

starfsmenn en ekki bara yfirmenn. Leggja þarf fram spurningu um hvert okkur langi að 

stefna, hvar við sjáum okkur eftir eitt ár eða einhvern ákveðinn tíma. Hvernig eigum við 

sem heild að komast þangað? Halda verður reglulega fundi þar sem farið er yfir stöðuna 

og hvernig gengur. Þannig er hægt að finna lausnir því áhersla er lögð á það í náminu, þ.e. 
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að vinna lausnamiðað. Aðspurðar um hvað betur mætti fara kom ýmislegt fram en 

meginatriðið var svo ótvírætt breyttar áherslur í starfinu.  

Lögð er mikil áhersla hér á að sinna líkamlegu þörfunum sem er mjög 

mikilvægt að sjálfsögðu. Félagslegu og andlegu þarfirnar eru ekki síður 

mikilvægar og það er einmitt það sem við [þroskaþjálfar] erum löngu búin að 

átta okkur á. Þetta helst saman (Þroskaþjálfi 3). 

Mikið er lagt upp úr því að sinna öllum líkamlegu þörfunum en minna er lagt upp úr 

andlegum þörfum, félagslegum og sálfræðilegum.  

...konur og fólk sem er búið að vinna hérna í mörg, mörg ár og það kemur með 

tékklistana sína í kollinum yfir daginn.....svo labbar það út á kvöldin og ef það 

upplifir að það sé búið að ganga frá þessum tékklista í kollinum á sér þá finnst 

þeim þau hafa skilað vinnunni sinni en það að setjast niður og spjalla upplifa 

þær eins og að vera ekki endilega, það er ekki á tékklistanum þeirra 

(Þroskaþjálfi 1). 

Viðmælendurnir voru allar þrjár sammála um, að samvinna er mikilvæg alls staðar og 

sérstaklega þar sem verið er að vinna með fólki. Það er mikilvægt að skilgreina markmiðin 

og hafa skýrari hugmyndafræði þar sem allir vinna að því sama. Það er jafnframt 

nauðsynlegt að vinna einstaklingsmiðað og virða og meta þarfir hvers og eins. Það getur 

vissulega verið erfitt þar sem mannskapur er oft á tíðum ekki nægur en með breyttri 

hugsun og tilkomu þroskaþjálfa gæti ávöxtun orðið mikil. Það kom jafnframt fram í 

viðtölunum hversu mikilvægt það er að mynda tengsl við starfsfólkið og að þroskaþjálfar 

hafi tækifæri til að vinna á gólfinu og verði þannig fyrirmynd fyrir hina starfsmennina  

…þá eru ekki þessi skil á milli fólks í aðhlynningu og míns [starfsmanns í 

félagsstarfinu]. Þá get ég sýnt fram á möguleikana sem eru á hverri vakt til að 

efla fólkið félagslega og bæta þannig líðan með ýmsum leiðum, svo sem spjalli, 

upplestri, samveru og þess háttar. Snýst um að vera jákvæð fyrirmynd og nýta 

mannskapinn sem er til nú þegar og efla hann (Þroskaþjálfi 3). 

Þegar upp kom umræða um önnur tilfallandi verkefni og nýtingu þroskaþjálfa inni á 

öldrunarheimilum kom ýmislegt áhugavert í ljós. Þroskaþjálfar eiga fullt erindi til dæmis 

inn á heimili fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma, fólk sem þjáist af verkstoli og málstoli 

svo eitthvað sé nefnt.  

Ég hefði viljað sjá þroskaþjálfa alveg þrjá á vakt (Þroskaþjálfi 1).  
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Mikilvægt er að geta sett upp sjónrænt skipulag og hjálpa þeim sem það þurfa að 

halda í færnina eins lengi og unnt er. Sjónrænt skipulag fælist í því að útskýra til dæmis 

athafnir daglegs lífs. Þegar fólk fer að missa færnina á einhverju sem því þótti auðvelt 

áður en vefst nú fyrir þeim sökum sjúkdómsins, gætu þroskaþjálfar sett upp myndrænt 

hvernig þessar athafnir eru framkvæmdar og útbúið jafnvel töflur með mismunandi 

athöfnum, merkt herbergin og sameiginlegu rýmin myndrænt. Þannig getur þroskaþjálfi 

þjálfað fólk til að viðhalda færni með sjónrænum skýringarmyndum. Stöðugt þarf að leita 

að leiðum til að efla einstaklinginn og hvetja hann áfram til að taka þátt í samfélaginu, 

halda uppi sjálfstæði hans og finna aðferðir sem henta hverju sinni. Umfram allt þarf 

ávallt að gæta þess að halda uppi virðingu við einstaklinginn, friðhelgi einkalífsins og 

valrétti hans. 

Þroskaþjálfar meta einstaklinginn þar sem hann er staddur og vinna út frá 

styrkleikum hans. Þeir eru stanslaust að endurmeta og finna nýjar leiðir til að 

efla og auðga einstaklinginn með framtíðina í huga. Setja sér markviss 

mælanleg markmið og áætlun til að vinna að þeim (Þroskaþjálfi 3). 

Fyrir þá sem hafa misst mál og gætu þurft leiðir til að öðlast það að nýju með 

óhefðbundnum tjáskiptaleiðum er nokkuð sem þroskaþjálfar hafa fengið góða innsýn í 

náminu. Einnig að setja upp einstaklingsáætlun, þrepaskipta markmiðum og framfylgja 

þeim. Stöðugt þarf að vinna að endurmati og leggja upp með markvisst starf og vinna í 

samstarfi við aðra aðila sem koma að einstaklingnum og stuðla að jákvæðri teymisvinnu. 

Þeir þurfa að finna leiðir til að einstaklingurinn glati ekki sjálfum sér í skugga sjúkdóma og 

að hann sé metinn fyrir það sem hann er og einnig fyrir það sem hann stóð fyrir áður en 

hann var greindur t.d. með heilabilun. Fyrir þá sem heyra illa er sjónrænt skipulag 

nauðsynlegt og getur skipt sköpum. Fyrir þá sem eiga erfitt með að tjá sig getur 

tjáningarskortur ollið því að fólki líður illa, en það er eitthvað sem þarf að huga 

sérstaklega að. Þetta allt og meira til ætti þroskaþjálfi að vera vel undirbúinn fyrir og ætti 

að hafa það sem til þarf til að takast á við mismunandi viðfangsefni í starfinu.  

Aðspurðar hvort þær sjái þetta verða að veruleika í komandi framtíð voru þær nokkuð 

jákvæðar. Fyrst og fremst snýst þetta um að breyta hugsunarhætti eins og áður hefur 

komið fram. Einnig þarf að auka jákvæða umræðu meðal starfsfólk um vistmenn og gera 

það persónulegra og ekki gleyma því að skjólstæðingurinn er einnig manneskja ekki 

einungis sjúklingur. Áherslur í öldrun eru þó að breytast á einhverjum heimilum með 

tilkomu nýrrar hugmyndfræði sem ber nafnið Eden hugmyndafræði. 
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...og það gengur svona upp og ofan en ég vil segja að það sé út af því að það 

vantar fólk sem að hefur sterkan grunn í þessari hugmyndafræði og í þessari 

hugsun eins og þroskaþjálfar. (Þroskaþjálfi 1).  

Það er ljóst og þá sérstaklega eftir þetta stutta en innihaldsmikla viðtal að 

þroskaþjálfar hafa margt til málanna að leggja inn á öldrunarheimilum. Þroskaþjálfar 

koma sterkir inn með lausnamiðaða hugsun og kunnáttu í markmiðasetningu og 

endurmati og að vinna einstaklingsmiðað og byggja á styrkleikum. Mikilvægt er að líta á 

hindranir sem sóknarfæri og vera stöðugt að leita að leiðum til að auðga líf einstaklingsins 

og gera það með því að nýta getu þeirra og aðstæður.  

...hendum af okkur þessum búningum og verum í fötunum okkar eins og við 

[þroskaþjálfar] erum náttúrulega löngu farin að vera. Leggjum matinn á borðið 

og borðum með fólkinu (Þroskaþjálfi 1). 

6.3 Samantekt 

 Eftir þessi stuttu en jafnramt innihaldsríku viðtöl við þessa þrjá starfandi þroskaþjálfa á 

öldrunarheimilum er ýmislegt sem vekur mann til umhugsunar. Með breyttum áherslum 

og hugsanagangi koma nýir og betri tímar. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að góðir 

hlutir gerast hægt en með jákvæðu viðhorfi og lausnamiðaðri hugsun er margt hægt að 

ávinna. Þroskaþjálfar hafa mikið fram að færa með haldbæra og nothæfa menntun og 

bakgrunn. Niðurstöður úr þessari rannsókn leiða skýrt í ljós að þroskaþjálfar gætu svo 

sannarlega nýtt krafta sína til góðs í starfi á öldrunarheimilum.  
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7 Leiðir til betri tíma 

Í þessum kafla verður fjallað um úrbætur og lausnir til að efla þjónustu við aldraða. 

Skoðaðar verða þjónustur sem nokkur öldrunarheimili eru nú þegar að nýta sér eins og til 

dæmis Eden hugmyndafræðin og hugmyndafræði Lífsneistans en einnig verður skoðuð 

NPA þjónusta sem er notendastýrð persónuleg aðstoð sem er í notkun fyrir fólk með 

fötlun. Allar þessar þjónustur er eitthvað sem ætti að vera við lýði á hverju 

öldrunarheimili og í boði fyrir hvern þann sem það kýs.  

7.1 Eden hugmyndafræðin 

Eden Alternative hugmyndafræðin er upprunnin í Bandaríkjunum og hefur hún náð 

útbreiðslu víða um heim. Höfundur hennar er William H. Thomas. Hann var yfirlæknir á 

öldrunarheimili og eftir að hafa rætt við konu sem bjó á heimilinu um einmanaleika 

hennar fór hann að breyta hugsun sinni og út frá því þróaði hann Eden hugmyndafræðina. 

Með því að ræða við heimilismenn og eyða tíma með þeim komst hann að því að fólkið á 

öldrunarheimilinu lifði innihaldslitlu lífi og var afar einmana. Hann lagði því áherslu á að til 

að auka lífsgæði íbúanna yrði að leggja áherslu á að breyta þessu. Árið 1996 gaf Thomas 

út bók sem heitir Live Worth Living en þar fjallar hann um Eden hugmyndafræðina. Í 

bókinni setur hann fram leiðbeiningar fyrir önnur öldrunarheimili hvernig hægt er að 

breyta yfir í Eden heimili (Thomas, 1996). 

Markmiðið með hugmyndafræði Eden er að auka lífsgæði og vellíðan íbúanna, 

aðstandenda þeirra og starfsfólks. Einnig að heimilismenn haldi sjálfræði sínu þegar þeir 

flytja inn á heimilið. Mikilvægt er að lífið sé innihaldsríkt og gefandi fyrir íbúana jafnt sem 

starfsfólk. Reynt er að hafa umhverfið heimilislegt þar sem íbúar koma með persónulega 

muni að heiman sem eru fólkinu kærir. Íbúarnir eru hvattir til þess að gera herbergi sín 

sem heimilislegust og að taka með sér hluti af gamla heimilinu, mála herbergi sín í sínum 

uppáhalds lit og setja upp sínar eigin gardínur. Það er mikilvægt að fólki líði vel á heimili 

sínu og er mikið lagt upp úr því á Eden heimilunum. Þar er einnig lögð mikil áhersla á að 

íbúar taki sínar eigin ákvarðanir eins og þeir treysta sér til, því mikilvægt er að allar 

ákvarðanir séu í þeirra höndum og fjölskylda þeirra. Lagt er upp úr því að á Eden heimilum 

sé góð samvinna mikilvæg á milli allra aðila, íbúa, starfsfólks, ættingja og vina því að góð 

samvinna vinnur gegn einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða en það kallar Thomas 

„plágurnar þrjár.“ Þetta eru einmitt þær ástæður helstar sem valda vanlíðun meðal fólks 

sem býr á öldrunarheimilum. Aðstandendur, vinir og ættingjar eru hvattir til að koma sem 

oftast í heimsókn og taka þátt í daglegu lífi með íbúunum. Þá eru ættingjar einnig hvattir 
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til að nýta aðstöðuna þar með íbúum, eins og til dæmis að baka kökur, taka þátt í 

félagsstarfi eða það sem fólki dettur í hug hverju sinni (Thomas, 1996). 

Á Eden heimilunum eru svokallaðir Eden hjálparar en það eru börn, dýr og lifandi 

plöntur. Þá eru leikskólar fengnir til að koma með börnin vikulega í heimsóknir á heimilin 

þar sem þau fá að taka þátt í daglegu starfi heimilismanna, plöntur eru hafðar á hverju 

heimili og dýr búa þar. Starfsfólk er einnig hvatt til þess að koma með gæludýrin og börnin 

sín í vinnuna (Eden alternative, e.d.). Þessir þrír hjálparar er mikilvægir því þeir gleðja og 

auka lífsgæði og lífsfyllingu.  

Hugmyndafræðin byggir á tíu grunnreglum sem að miða að því að útrýma plágunum 

þremur. Helga Guðrún Erlingsdóttir (2011) þýddi reglurnar í lokaverkefni sínu til MS prófs. 

Hér verður notuð þýðing hennar.  

Grunnreglurnar í Eden hugmyndafræðinni eru: 

1. Einmanaleiki, vanmáttarkennd og leiði eru meginástæður vanlíðunar meðal 

fólks sem býr á hjúkrunarheimilum.  

2. Hjúkrunarheimilið skuldbindur sig til að skapa heimili þar sem lífið snýst um 

stöðugt og náið samband við börn, dýr og plöntur. Slík sambönd gefa ungum 

og öldnum tækifæri til að lifa lífi sem vert er að lifa.  

3. Ráð við einmanaleika er kærleiksríkur og náinn félagsskapur. Aldraðir eiga 

rétt á að hafa auðveldan aðgang að samfélagi við menn og dýr.  

4. Ráð við vanmáttarkennd er að skapa tækifæri fyrir íbúana til að veita 

umhyggju en ekki einungis þiggja hana.  

5. Ráð við leiða er að skapa umhverfi sem fyllt er tilbreytingu. Þar geta óvæntir 

og ófyrirsjáanlegir atburðir og uppákomur gerst sem veita gleði og ánægju.  

6. Tilgangslaus iðja hefur neikvæð áhrif á andlega líðan. Það er nauðsynlegt 

fyrir heilsuna að fá tækifæri til að stunda iðju sem hefur tilgang og veitir 

ánægju.  

7. Meðferð ætti ætíð að vera „þjónn einlægrar umönnunar en ekki húsbóndi“.  

8. Stjórnendur og starfsfólk hjúkrunarheimila eiga að virða hinn aldraða með 

því að stuðla að því að ákvörðunartaka sé eins mikið í hans höndum og 

mögulegt er eða þeirra sem næst honum standa.  

9. Að skapa Eden heimili er stöðugt þróunarferli, svo lengi sem maðurinn lifir 

verður hann að fá tækifæri til að þroskast.  

10. Skynsamleg og úrræðagóð stjórnun skiptir sköpum varðandi þróunarferlið. 

Stjórnendur vinna að því að auka lífsgæði íbúa þrátt fyrir óumflýjanlega 

erfiðleika sem fylgja breytingum.  
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7.2 Hugmyndafræði Lífsneistans 

Það er mikilvægt fyrir alla, sérstaklega þá sem eru með heilabilun, að þeir fái tækifæri til 

þess að viðhalda þeirri færni sem þeir hafa (Verity, 2008). 

Jane Verity er stofnandi samtakanna Dementia Care Australia. Samtökin er 

ráðgjafafyrirtæki fyrir fólk með heilabilun, aðstandendur þeirra og starfsfólk í 

öldrunarþjónustu. Verity er menntaður iðjuþjálfi og fjölskylduráðgjafi, fædd og uppalin í 

Danmörku en býr nú í Ástralíu. Hún er atvinnufyrirlesari og ferðast því um allan heim þar 

sem hún kynnir nýjar aðferðir í starfi með einstaklingum sem þjást af heilabilun. Verity 

byggir kenningar sínar á því að sjúkdómnum verði ekki breytt heldur geti menn breytt 

viðhorfi sínu og viðmóti. Þetta kallar Verity Lífsneistann eða Spark of life. Verity er ein af 

vinsælustu fyrirlesörum um heilabilun í heiminum. Hún hefur sett sér það markmið að 

breyta afstöðu samfélagsins gagnvart fólki með heilabilun og er hún þess viss að það sé 

hægt að endurvekja lífsneistann hjá fólki með heilabilun. Hún segir að til þess að hægt sé 

að ná árangri með Lífsneistanum þá þurfa þeir sem nota nálgunina að hafa samkennd, 

leikgleði og þolinmæði. Ein af aðferðunum sem Verity kennir er að leiða með því að fylgja 

en með því að nota þá aðferð getur sá hinn sami leyst úr læðingi hæfileika fólks með 

heilabilun, hann getur tengst hjarta þeirra og sál og byggt um traust og öryggiskennd. 

Þessi aðferð gerir fólki einnig kleift að koma út úr skelinni, verða þeir sjálfir, taka forystu, 

leika sér og skapa, efla sjálfsálit og tjá sig.  

Verity heldur því fram að samskipti séu eitt af því mikilvægasta sem þarf að halda í 

þegar aðstandandi eða skjólstæðingur greinist með heilabilun. Hún bendir á að 93% 

samskipta fari fram án orða og aðeins 7% sé röddin og því getur einstaklingur sem ekki 

getur tjáð sig með orðum notað þessi 93% til að tjá sig (Verity, 2008). 

7.3 Notendastýrð persónuleg aðstoð 

NPA miðstöðin stendur fyrir notendastýrða persónulega aðstoð. Miðstöðin var stofnuð 

árið 2010 og er í eigu og stjórn fólks með fötlun. NPA miðstöðin er samvinnufyrirtæki sem 

hefur það að markmiði að veita fólki með fötlun notendastýrða persónulega aðstoð. 

Markmiðið er að fólk með fötlun hafi sömu möguleika og fólk sem ekki er með fötlun, 

að það stjórni því sjálft hvernig allt fer fram í kringum þau og hvernig aðstoð þau fá. Fólk 

með fötlun ræður inn starfsfólk sem það velur sjálft og vinnur það samkvæmt 

starfslýsingu sem fólk með fötlun semur, starfslýsingu sem samræmist lífsstíl og kröfum 

hvers og eins.  
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7.4 Sameiginlegir pólar 

Öll þessi úrræði miða að því að veita fólki betri þjónustu og bættari lífsgæði til að þau geti 

lifað sjálfstæðu lífi. Öll þessi þrjú úrræði (Eden hugmyndafræðin, hugmyndafræði 

Lífsneistans og notendastýrð persónuleg aðstoð) eiga það sameiginlegt að til þess að njóta 

bestu lífsgæða verður þjónustan að vera góð. Þó svo að notendastýrð persónuleg aðstoð 

sé einungis í boði fyrir fólk með fötlun verður það vonandi í framtíðinni þannig að aldraðir 

hafi einnig kost á að nýta sér það úrræði. Það má í raun álykta að innihald hugmyndafræði 

Eden stefnunnar og hugmyndafræði Lífsneistans séu í raun það sem þroskaþjálfar hafa 

haft að leiðarljósi í starfi með fólki með fötlun jafnvel þó að það hafi ekki borið þessi nöfn. 

Sameiginlegt innihald allra þessa úrræða er að meta einstaklinginn eins og hann er, koma 

til móts við hann þar sem hann er staddur og finna leiðir til að efla hann. Með öðrum 

orðum, að veita einstaklingsmiðaða þjónustu en það er einmitt það sem starf þroskaþjálfa 

gengur hvað mest út á.  

7.5  Samantekt 

Ef þjónusta við aldraða er skoðuð hefur ýmislegt áunnist til góðs þó enn sé mörgu 

ábótavant. Ef þjónusta við aldraða er borin saman við þjónustu við fólk með fötlun er 

talsverður munur þar á. Þjónusta við fólk með fötlun hefur tekið miklum breytingum 

undanfarin ár og þó svo að öldrunargeirann hafi gert það líka er hann að mati höfundar 

talsvert á eftir. Öldrunargeirinn gæti vel nýtt sér þessi úrræði og myndi það án efa breyta 

miklu í þjónustu við aldraða.  
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8 Lokaorð 

Þroskaþjálfar hafa margt til brunns að bera í starfi með öldruðum og eiga fullt erindi inni á 

öldrunarheimilum. Áherslur í starfi þurfa að breytast og þroskaþjálfar geta nýtt bakgrunn 

sinn, reynslu og menntun til góðs og lagt sitt að mörkum. Þeirra helstu styrkleikar eru 

einstaklingsmiðuð þjónusta, þverfagleg teymisvinna og skipulögð markmiðasetning með 

reglulegu endurmati svo eitthvað sé nefnt. Þeir kunna að setja fram sjónrænt skipulag og 

meta mikilvægi myndrænnar framsetningar fyrir fólk sem hefur einhverjar hömlur, hvort 

sem það er heilabilun, heyrnarleysi, sjónleysi eða annað. Þeir líta á hindranir sem 

sóknarfæri og eru stöðugt að leita leiða til að styrkja einstaklinginn og hvetja hann til 

samfélagsþátttöku. Þeir leggja mikla áherslu á að veita heildræna þjónustu þar sem 

líkamlegum og andlegum þörfum er mætt jafnt. Félagsþörf mannsins er ávallt til staðar og 

mikilvægt er að hlúa að henni og auðga út frá einstaklingsmiðaðri nálgun.  

Eins og staðan er í dag hefur margt breyst og þróast til góðs á nokkrum 

öldrunarheimilum á Íslandi en þó er enn langt í land. Mörg heimilin eru byggð sem stórar 

einingar og virka frekar ópersónuleg á fólk, baðdagar eru skipulagðir og starfsfólk er í 

þjónustuhlutverki svo eitthvað sé nefnt. Starf þroskaþjálfa er lítið þekkt sem starfsstétt 

innan þessa geira og eru tiltölulega fáir þroskaþjálfar sem starfa á öldrunarheimilum. Með 

tilkomu Eden stefnunnar sem leggur upp með persónulegri þjónustu en ella er þetta 

smátt og smátt að breytast. Sú hugmyndafræði hefur löngum verið við lýði í starfi með 

fötluðu fólki jafnvel þó hún hafi ekki borið það sama nafn.  

Notendastýrð persónuleg aðstoð er úrræði fyrir fólk með fötlun og gengur út á að það 

stjórni sinni aðstoð sjálft. Með því að innleiða þá þjónustu inn á öldrunarheimilin myndi 

stofnanamenning líklegast heyra sögunni til og aldraðir hefðu meiri stjórn á lífi sínu og 

þeirri þjónustu sem þeim er veitt.  

Ljóst er að námsáherslur þurfa að breytast þar sem aukin fræðsla og sérhæfing innan 

öldrunargeirans stæði til boða. Með jákvæðu umtali og hvatningu er hægt að opna augu 

verðandi sem starfandi þroskaþjálfa fyrir því spennandi starfi og þeim fjölbreyttu 

möguleikum sem þeirra bíður inni á öldrunarheimilunum.  
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