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Ágrip 

Um nokkurt skeið hefur það verið viðurkennt af hálfu stjórnvalda að breyta þurfi 

greiðsluþátttöku aldraðra í hjúkrunar- og dvalarrýmum þannig að aldraðir haldi fjárhagslegu 

sjálfstæði sínu. Það sem vakti áhuga höfundar á efni ritgerðarinnar var sú staðreynd að íbúar á 

hjúkrunarheimilum greiði ótilgreint endurgjald eftir því hversu mikil réttindi þeir hafi áunnið 

sér í hinu almenna lífeyrissjóðakerfi. 

Lítið hefur verið skrifað um þetta og engir dómar fallið sem beinlínis taka á þessu efni. Eldri 

borgarar eiga sér fáa málsvara og eru lélegur þrýstihópur. Þótti því höfundi fróðlegt að kanna 

hvort  það stæðist lög að einstaklingur greiddi það sama fyrir að kúra í herbergi í kjallara með 

öðrum á hjúkrunarheimilinu og aðili sem væri í lúxusherbergi á þriðju hæð með svölum og sér 

snyrtiaðstöðu. 

Víða hefur verið komið við, litið á lögræðislögin og lög sem varða aldraða og þau borin 

saman við lög sem varða fatlaða. 

  



  

 

Formáli 

Ritgerðin er 12 ECTS einingar og er lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptalögfræði við lagadeild 

Háskólans á Bifröst. Viðfangsefnið er að skoða greiðsluþátttöku aldraðra í umönnun sinni á 

hjúkrunarheimilum og fjárhagslegt sjálfstæði þeirra. 

Er það einlæg von höfundar að ritgerðin veki áhuga og auki skilning lesenda á viðfangsefninu. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvort aldraðir séu í raun de facto sviptir fjárræði 

og/eða sjálfræði við flutning á hjúkrunarheimili og einnig að kanna hvort lög er varða 

greiðsluþátttöku aldraðra, í umönnunarkostnaði, brjóti gegn mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar.  

Í lögræðislögum nr. 71/1997 eru settar fram ítarlegar reglur um skilyrði lögræðissviptingar 

sbr. 4. gr. laganna sem kveður á um að svipta megi mann lögræði með úrskurði dómara ef 

þörf krefur, sjálfræði einu sér, fjárræði einu sér eða hvoru tveggja. Fram kemur í 8. gr sömu 

laga hvernig standa skuli að kröfu um lögræðissviptingu. 

Þegar kemur að siðferðilegu hliðinni á því að taka ráðin af annarri manneskju, má segja að 

ekki megi taka fram fyrir hendurnar á honum nema gengið sé út frá þeirri meginreglu að 

einstaklingurinn sé hættulegur sjálfum sér eða öðrum. Hér er haft að leiðarljósi þekkt 

siðferðileg viðmið sem til að mynda kemur fram í umfjöllun Johns Stuarts Mill um frelsið í 

samnefndu riti:
1
 

Því aðeins er öllu mannkyni, einum manni eða fleirum, heimilt að skerða athafnafrelsi 

einstaklings, að um sjálfsvörn sé að ræða. Í menningarsamfélagi getur nauðung við 

einstakling helgazt af þeim tilgangi einum að varna þess, að öðrum sé unnið mein. Heill 

og hamingja einstaklingsins sjálfs til líkama eða sálar er ekki næg ástæða til 

frelsisskerðingar. Það er óréttlætanlegt að neyða mann til að gera nokkuð eða láta ógert af 

þeim sökum, að hann verði sælli fyrir bragðið eða hinum að aðrir telji skynsamlegt eða 

rétt að breyta svo.
2
 

Margar spurningar hafa vaknað varðandi málefni aldraðra hvað þetta varðar. Í lögum nr. 

125/1999 um málefni aldraðra má finna meðal annars ákvæði sem kveða á um 

greiðsluþátttöku aldraðra á hjúkrunarheimilum. Það er fyrst með forvera þeirra laga nr. 

82/1989 sem slík greiðsluþátttaka er lögfest. Allt fram til þess tíma greiddu aldraðir ekki fyrir 

legu á hjúkrunardeildum og sjúkrahúsum. Þróunin hefur hins vegar verið á þá leið að nú er 

öllum 67 ára og eldri gert að taka þátt í dvalarkostnaði sínum hafi einstaklingur tekjur yfir 

65.005 krónum á mánuði úr hinu almenna lífeyrissjóðakerfi. Hins vegar er ekki tekið tillit til 

                                                 
1
 Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason. (2004). Sjálfræði og aldraðir. Bls. 36 

2
 Mill, J.S. (2000). Frelsið. Bls. 47 
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sparnaðar úr séreignarlífeyrissjóðum né vaxtatekna. Gefur það tilefni til að velta því fyrir sér 

jafnræðisregla stjórnarskrárinnar sé virt. Stjórnarskráin leggur einnig ákveðnar skyldur á 

ríkisvaldið að tryggja, öllum þegnunum, í lögum rétt til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, 

atvinnuleysis, örbyrgðar og sambærilegra atvika. Landssamband eldri borgara hefur í mörg ár 

beitt sér fyrir því að breytingar verði gerðar á lögum um málefni aldraðra þannig að eldri 

borgarar haldi sjálfræði sínu og fjárhagslegu sjálfstæði óháð heimilisfesti 

Áður en vistunarmat fyrir aldraða kom í lög var forstöðumönnum elliheimila í sjálfsvald sett 

hverjir fengu inni á heimilunum. Aldraðir sóttu um vistun á eigin forsendum og var í mörgum 

tilfellum um fullfrískt fólk að ræða sem sóttist eftir því öryggi sem elliheimilin veittu. Eftir að 

vistunarmat kom til eru það einungis þeir einstaklingar sem ekki teljast færir um að búa á 

eigin heimili sem fá inni á heimilunum. Ekki er lengur um eiginleg elliheimili að ræða heldur 

dvalarheimili og hjúkrunarheimili. Upphaflega var það fyrirkomulag haft að þeir sem voru á 

elliheimilum greiddu hluta af daggjöldum en einstaklingar sem fóru þaðan og yfir á 

hjúkrunardeildir þurftu ekki að greiða þar sem þær voru skilgreindar sem sjúkrahús. Þótti 

þetta óeðlilegt fyrirkomulag og var því breytt 1989. 

Hafa verður í huga að ákvörðun um þjónustu og þjónustustig á öldrunarstofnunum liggur hjá 

hinu opinbera og hafa aldraðir sem þiggja þjónustuna og í mörgum tilfellum greiða fyrir hana   

engan ákvörðunarrétt um það hvaða þjónusta er í boði. Alveg sama við hvaða aðstæður fólk 

býr. Þeir sem búa í tvíbýli í kjallara stofnunar greiða sama hlut og sá sem hefur einbýli til 

umráða með sér snyrtingu og jafnvel svölum. Einnig er það svo að mismunandi rekstrarform 

og aðrir samningar á milli ríkis og öldrunarstofnana gerir það að verkum að öldruðum er ekki 

tryggð sambærileg þjónusta. 

Hinn 27. júní 2008 kynnti þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra, Jóhanna 

Sigurðardóttir, áhersluatriði sem vinna átti að í málefnum aldraðra á næstu misserum. Meðal 

áhersluatriða var að „Greiðsluþátttöku aldraðra í hjúkrunar- og dvalarrýmum verði breytt 

þannig að aldraðir haldi fjárhagslegu sjálfstæði og greiðslur vasapeninga lagðar af.“ Engar 

breytingar hafa orðið á lögunum og í þessari ritgerð verður reynt að varpa ljósi á hvort það 

standist mannréttinda- og jafnræðisákvæði Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og einnig hvort 

það brjóti gegn lögræðislögum að svipta vistfólk á hjúkrunarheimilum fjárhagslegu sjálfstæði 

sínu. Það hefur lengi verið litið svo á að vistaskipti eldri borgara, af heimili sínu og á stofnun 

á borð við hjúkrunarheimili hafi ekki verið leið frá einu heimili til annars heldur hefur fólk 

verið vistað á stofnuninni. Krafa Landssambands eldri borgara hefur verið að viðurkennt sé að 
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hjúkrunarheimili séu heimili, en ekki stofnun þar sem eldri borgurum sé komið fyrir án  

sjálfræðis í eigin málum. 
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2 Gerhæfi: lögræði, sjálfræði, fjárræði 

2.1 Almenn atriði 

Meðal mikilvægustu réttinda manna er gerhæfi þ.e. rétturinn til að ráða sér og ráðstafa 

réttindum sínum og til að takast á hendur eigin skuldbindingar. Gerhæfinu er sett það skilyrði 

að hafa náð þeim andlega þroska að hann hafi skilning á hvaða réttaráhrif ráðstafanir hans 

hafa fyrir hann sjálfan. Ekki er að finna bein ákvæði í lögum um gerhæfisskort og réttaráhrif 

hans. Gerhæfi miðast ekki við ákveðinn aldur heldur hversu þroskaður einstaklingurinn er. Í 

Persónurétti er gerhæfi skilgreint þannig: „Í því felst bæði hæfi til þess að fara með 

raunveruleg (faktisk) umráð réttindanna og hæfi til þess að stofna rétt sér til handa og skapa 

sér skyldur með sjálfs sín gerðum eða aðgerðarleysi í lögskiptum við aðra réttaraðilja.“
3
 

2.2 Lögræði 

Sú tegund gerhæfis sem mestu máli skiptir í daglegu lífi manna er lögræði. Er þar um að ræða 

samheiti yfir tvær mismunandi greinar lögræðis sem hugtakið tekur yfir: sjálfræði og fjárræði. 

Eins og segir í 1. mgr. 1. gr. laga um lögræði nr. 71/1997
4
 er lögráða maður sjálfráða og 

fjárráða. Það að vera sjálfráða merkir hæfi til að ráða persónulegum högum sínum og málum 

sjálfur en fjárræði hæfi til að ráðstafa fjárráðum sínum á eigin spýtur. Í 2. og 3. gr. laganna er 

það orðað svo að sjálfráða maður ráði einn öðru en fé sínu, nema lög mæli á annan veg en 

fjárráða maður ráði einn fé sínu, nema lög mæli á annan veg.
5
 Í lögræði felast mikil og 

dýrmæt persónuleg réttindi, mannréttindi, og slær löggjafinn og réttarkerfið í heild skjaldborg 

um þennan mikilvæga þátt almenns gerhæfis en þrátt fyrir það þá gerir réttarskipan okkar ráð 

fyrir því að menn kunni að vera sviptir þessum rétttindum ef nægar ástæður eru taldar til þess. 

Hafa skal í huga að um neyðarúrræði er að ræða sem ekki má grípa til nema ýtrasta nauðsyn 

beri til.
6
 

Bent hefur verið á að eldri borgarar séu de facto sviptir fjárræði við innlögn á 

hjúkrunarheimili og hefur það verið eitt af baráttumálum Landssambands eldri borgara
7
 að 

„dvalargjöld á stofnunum fyrir eldri borgara verði lögð niður í núverandi mynd og að íbúar 

                                                 
3
 Þórður Eyjólfsson. (1967). Persónuréttur. Bls. 36 

4
 Hér eftir  lrl. 

5
 Páll Sigurðsson (2010). Mannhelgi. Höfuðþættir almennrar persónuverndar. Bls.83. 

6
 Páll Sigurðsson (2010). Mannhelgi. Höfuðþættir almennrar persónuverndar. Bls.85. 

7
 Hér eftir LEB 
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haldi fjárhagslegu sjálfstæði sínu“
8
. Fram kemur í tölvupósti sem höfundur fékk frá formanni 

LEB, Jónu Valgerði Kristjánsdóttur, að þjónustunefnd LEB hafi í tvö ár verið að tala fyrir því 

í ræðu og riti að vasapeningar verði afnumdir og að fólk haldi sínu sjálfsforræði og fjárforræði 

þó það fari á öldrunarstofnun.
9
 

Nú er það svo að svipting lögræðis er harkalegt „inngrip“ í einkalíf og frjálsræði manna enda 

verður henni ekki komið við nema með dómsúrskurði.
10

 Er í raun, de facto, verið að svipta 

eldri borgara lögræði án undangengins dóms? Athyglivert er að skoða hvaða formkröfur 

löggjafinn gerir til lögræðissviptingar og hvaða lög og rök liggja að baki skertu lögræði eldri 

borgara. 

2.3 Form og efni kröfu um lögræðissviptingu 

Skýrt er kveðið á um form og efni lögræðissviptingar í 8. gr. lrl. Krafa um lögræðissviptingu 

skal ávallt vera skrifleg og þar skal koma fram hvort krafist sé lögræðissviptingar eða aðeins 

fjárræðis eða sjálfræðissviptingar. Í kröfunni skal einnig koma fram hvort krafist sé 

tímabundinnar sviptingar og ef krafist er fjárræðissviptingar skal tilgreina hvort hún taki til 

allra eigna viðkomandi eða nánar tilgreindra eigna. Í greinargerð með lögunum kemur fram að 

gert sé ráð fyrir því að sóknaraðili leggi ávallt fram læknisvottorð með kröfu um 

lögræðissviptingu. Ekki er það þó skilyrðislaus krafa að læknisvottorð liggi fyrir þegar lögð er 

fram krafa um lögræðissviptingu, verði því ekki komið við getur dómari við rannsókn máls 

aflað læknisvottorðs.
11

 

3 Lög nr. 71/1997 um lögræði 

Frumvarp til laga um lögræði nr. 71/1997 var samið af nefnd sem skipuð var af 

dómsmálaráðherra 15. mars 1993. Í skipunarbréfi nefndarinnar segir að hlutverk nefndarinnar 

sé heildarendurskoðun þágildandi lögræðislaga nr. 68/1984. Ýmis nýmæli voru í frumvarpinu, 

í II. kafla um sviptingu lögræðis voru settar mun ítarlegri reglur um meðferð lögræðismála 

fyrir dómstólum m.a. með því markmiði að tryggja betur réttarstöðu þeirra sem krafist er að 

sviptir verði lögræði. Gert var ráð fyrir að lögræðissvipting gæti verið tímabundin og að hún 

                                                 
8
 Listin að lifa. (2011). Helstu baráttumál Landssambands eldri borgara 2009-2011 

9
 Jóna Valgerður Kristjánsdóttir. (2011). Formaður LEB. Tölvupóstur.  

10
 Páll Sigurðsson. (2010). Mannhelgi. Höfuðþættir almennrar persónuverndar. Bls. 86. 

11
 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (1997). Lögræðislögin með greinargerð. Bls. 45 
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gæti einungis náð til tiltekinna eigna þegar um fjárræðissviptingu væri að ræða. Tilgangur 

reglnanna var að ekki væri gengið lengra í sviptingu lögræðis en þörf væri á hverju sinni.
12

 

3.1  Svipting lögræðis. Skilyrði lögræðissviptingar. 

Skilyrði lögræðissviptingar er að finna í II. kafla. 4. gr. lrl. en þar segir að svipta megi mann 

lögræði með úrskurði dómara ef þörf krefur, sjálfræði einu sér, fjárræði einu sér eða hvoru 

tveggja að uppfylltum þeim skilyrðum að, í fyrsta lagi ef hann er ekki fær um að ráða 

persónulegum högum sínum eða fé vegna andlegs vanþroska, ellisljóleika eða geðsjúkdóms 

eða vegna annars konar alvarlegs heilsubrests, í öðru lagi ef hann sökum ofdrykkju eða 

ofnotkunar ávana- og fíkniefna er ekki fær um að ráða persónulegum högum sínum eða fé, í 

þriðja lagi ef hann vegna líkamlegs vanþroska, heilsubrests eða annarra vanheilinda á óhægt 

með að ráða persónulegum högum sínum eða fé og æski sjálfur lögræðissviptingar af þeim 

sökum og í fjórða lagi ef nauðsyn ber til að vista hann án samþykkis hans í sjúkrahúsi sökum 

fyrirmæla í heilbrigðislöggjöfinni. 

„Ljóst er, að ástæður til lögræðissviptingar eru hér tæmandi taldar og ákvæðið verður að 

túlka þröngt eða bókstaflega, eins og almennt á við um svo íþyngjandi ráðstafanir, í reynd 

harkaleg „inngrip“ í einkalíf og frjálsræði manna“
13

 Einnig er vert að hafa í huga, sem áður 

var getið, að hér er um neyðarúrræði að ræða, sem ekki má grípa til nema ýtrustu nauðsyn beri 

til. 

Sérstaklega er tekið fram í upphafi 4. gr. að maður verði einungis sviptur lögræði með 

úrskurði dómara en einnig kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að „Maður verður ekki 

sviptur lögræði sínu, hvorki sjálfræði né fjárræði, nema þörf sé sviptingar“
 
Um málsmeðferð 

fer eftir almennri meðferð einkamála með frávikum sem greinir í lrl. Á dómara hvílir sbr. 1. tl. 

11.gr. lrl sú skylda að honum ber að tryggja að mál sé nægjanlega upplýst áður en hann 

kveður upp úrskurð um sviptingu lögræðis. Koma þar fram töluverð frávik frá almennum 

reglum um meðferð einkamála þar sem gert er ráð fyrir töluverðum afskiptum dómara við 

gagnaöflun og rannsókn máls ef þörf krefur. Kemur það til af ákvæði 1. tl. að dómara beri að 

tryggja það að mál sé nægjanlega upplýst áður en hann kveður upp úrskurð um 

lögræðissviptingu. Bregðist dómari skyldu sinni um upplýsingaöflun hefur Hæstiréttur séð 

ástæðu til að ómerkja úrskurðinn og vísa aftur til héraðs til efnismeðferðar að nýju. 

                                                 
12

 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (1997). Lögræðislögin með greinargerð. Bls. 11-12 
13

 Páll Sigurðsson (2010). Mannhelgi. Höfuðþættir almennrar persónuverndar. Bls.86. 
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Dómari getur sjálfur aflað sönnunargagna ef hann telur þörf á og ber að „kalla varnaraðila 

fyrir dóm, kynna honum kröfuna og gefa honum kost á að tjá sig um hana“. Ekki þarf þó að 

gæta andmælaréttar ef ástand varnaraðila „sé svo háttað samkvæmt vottorði læknis að það sé 

tilgangslaust“
 14

 

Hrd. 534/2009 Krafa var gerð um að A yrði svipt fjárræði ótímabundið þar sem 

hún væri alls ófær um að gæta hagsmuna sinna sjálf vegna heilabilunarsjúkdóms. 

Sóknaraðilar þrjú af fjórum börnum hennar höfðu komist að því að árið 2005 

hefði hún samþykkt veðsetningu fasteignar sinnar og skuldbundið sig með því til 

greiðslu u.þ.b. 4 milljón króna. Töldu sóknaraðilar að á þeim tíma hefði hún ekki 

gert sér grein fyrir því hvað það var sem hún undirritaði og þeirri ábyrgð sem því 

fylgir. Læknisvottorð var lagt fram og í því kom fram að A væri haldin síðbúnum 

Alzheimer sjúkdómi sem kæmi fram í skerðingu á þremur sviðum vitrænnar getu: 

skammtímaminni, athygli og einbeitingu og innsæi/dómgreind. Væri hún því ekki 

fær um að vera fjár síns ráðandi. A var skipaður talsmaður skv. 1. mgr. 31. gr. 

lögræðislaga og verjandi skv. 3. mgr. 10. gr. lögræðislaga. 

A var ekki kölluð fyrir dóminn og felldi Hæstiréttur niður úrskurð héraðsdóms um að A 

yrði svipt fjárræði ótímabundið þar sem ekki þótti ráðið af læknisvottorði að 

tilgangslaust hafi verið að kalla A fyrir dóm. Varð því ekki hjá því komist að ómerkja 

hinn kærða úrskurð. 

Hrd. 421/2005. Sóknaraðili B krafðist þess að faðir hennar yrði sviptur fjárræði 

tímabundið í tólf mánuði, með vísan til b-liðar 4. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. 

Varnaraðili A hafði átt við mjög alvarlegt áfengisvandamál að stríða til margra ára 

og margsinnis farið í meðferð sem ekki hafi borið árangur. Hann hafi selt 

atvinnurekstur sinn árið 2002 fyrir u.þ.b. 120.000.000 króna en lítið standi eftir í 

dag, einungis um 11-15.000.000 króna á bankareikningum og í verðbréfum. 

Peningunum hafi hann að stórum hluta eytt í áfengi og aðra óráðsíu á meðan hann 

hafi verið að drekka. Hann eigi enn eftir að greiða skatt af sölu atvinnurekstrarins 

og hafi ekki skilað skattskýrslum undanfarin ár. Margra milljóna króna 

skattaskuld hvíli á fasteign fyrrverandi eiginkonu hans en sjálfur eigi hann ekki 

fasteign og hafi hafst við í leiguherbergi. Vegna hrikalegrar umgengni, ofdrykkju 

og óþrifnaðar eigi nú að vísa honum þar á dyr. A var færður til afvötnunar á deild 
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 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (1997). Lögræðislögin með greinargerð. 
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33A LHS, nær dauða en lífi síðla í ágústmánuði. Þaðan útskrifaðist hann helgina 

áður og var byrjaður að drekka á ný. B óttaðist mjög um líf föður síns og að hann 

eyddi síðustu fjármunum sínum og krafðist tímabundinnar fjárræðissviptingar. Því 

var ekki mótmælt af hálfu varnaraðila að hann sé alkóhólisti og að hann hafi verið 

illa á sig kominn fyrir síðustu innlögn. Taldi héraðsdómur ekki vafa leika á því að 

A ætti við mjög alvarlegt áfengisvandamál að stríða og að hann gæti sólundað 

milljónum króna á tiltölulega stuttum tíma þegar hann væri undir áhrifum áfengis. 

Varð héraðsdómur við kröfu B eins og hún var lögð fram. 

Hæstiréttur taldi að þar sem héraðsdómari hlutaðist ekki til um að fyrir lægju í málinu 

fullnægjandi gögn skv. 11. gr. lrl um hagi sóknaraðila, svo sem læknisvottorð um ætlaða 

áfengissýki hans, áður en kveðinn var upp úrskurður um fjárræðissviptingu bæri að 

ómerkja úrskurð héraðsdóms og lagði fyrir héraðsdómara að taka málið efnislega til 

meðferðar að nýju. 

Ljóst er að miklar kröfur eru gerðar til málsmeðferðar í málum sem þessum og má því spyrja 

hvort svo mikil inngrip í fjárræði eldri borgara á hjúkrunarheimilum að skammta þeim aura 

eigi ekki að njóta sömu meðferðar fyrir dómstólum. 

3.2 Aðilar lögræðissviptingarmáls 

Í 7.gr. lrl er kveðið á um hverjir eru aðilar lögræðissviptingarmáls en það er skv. 1. tl. 

varnaraðili, sá sem krafist er að verði sviptur lögræði sínu og 2 tl. sóknaraðili, sá sem ber fram 

kröfu um lögræðissviptingu. En þeir geta verið: 

a. Maki varnaraðila, ættingjar hans í beinan legg og systkini. 

b. Lögráðamaður eða ráðsmaður varnaraðila. 

c. Sá sem næstur er erfingi varnaraðila að lögum eða samkvæmt erfðaskrá sem 

ekki er afturtæk. 

d. Félagsmálastofnun eða samsvarandi fulltrúi sveitarstjórnar á dvalarstað 

varnaraðila þegar talið er réttmætt að gera kröfuna vegna tilmæla aðila sjálfs, 

vandamanna, læknis hans eða vina, eða vegna vitneskju um hag aðila er fengist 

hefur á annan hátt. 

e. Dómsmálaráðherra þegar gæsla almannahags gerir þess þörf. 

 

Enn fremur getur maður sjálfur óskað eftir því að hann verði sviptur sjálfræði sbr. 3. tl. 4. gr. 
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Í meðfylgjandi töflu er að finna upplýsingar um aldur varnaraðila í málum til sviptingar 

lögræðis á tímabilinu 1. júlí 1984 til 31. desember 1995.
15

 

Aldur varnaraðila 

16-20 ára 18 7,8% 

21-30 ára 40 17,4% 

31-40 ára 31 13,5% 

41-50 ára 27 11,7% 

51-60 ára 19 8,3% 

61-70 ára 22 9,6% 

71-80 ára 29 12,6% 

81-90 ára 36 15,6% 

91-100 ára 8 3,5% 

Samtals 230 100% 

 

Í ljós kemur að 73 einstaklingar af 230 eru á aldrinum 71-80 ára. Höfundi hefur ekki tekist að 

finna neina dóma á þessu tímabili sem varða einstaklinga á öldrunarstofnunum. 

3.3 Ráðsmenn og lögræðismenn 

V. og VI kafli lrl. mæla fyrir um ráðsmenn og lögræðismenn. Það nýmæli kom í lögin 1997 

að fjárráða maður sem óhægt á með að sjá um fjármál sín getur óskað eftir að fá sér skipaðan 

aðstoðarmann, ráðsmann sem hægt er að fela umsjón tiltekinna eigna skjólstæðings síns. Er 

hann undir opinberu eftirliti yfirlögráðanda og ber að hafa samráð við skjólstæðing sinn eins 

og kostur er. Við skipun ráðsmanns glatar skjólstæðingur hans gerræði sínu yfir þeim eignum 

sem ráðsmanninum hefur verið falið til umsjónar en getur hvenær sem er farið fram á 

niðurfellingu ráðsmennskunnar og að hann fái aftur umráð eigna sinna. Áður hafði einungis 

verið gert ráð fyrir að einstaklingi væri skipaður lögráðamaður væri hann sviptur sjálfræði eða 

fjárræði. Fjárræðissvipting er ekki æskilegur kostur fyrir hóp fólks sem aðstoð þarf til að 

annast fjármál sín þar sem andlega teljast þeir fullfrískir en eiga óhægt um vik með að sjá um 

fjármál sín vegna veikinda eða líkamlegrar fötlunar.
16

 Sé hins vegar einstaklingur sviptur 

sjálfræði eða fjárræði, eða hvoru tveggja með dómsúrskurði þá hverfa lögráðin til 

yfirlögráðanda og skal hann þá skipa hinum lögræðissvipta lögráðamann svo fljótt sem auðið 

                                                 
15

 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (1997). Lögræðislögin með greinargerð. Bls. 42 
16

 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (1997). Lögræðislögin ásamt greinargerð. Bls. 99-101 
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er skv. 52. gr. lrl. Gefa skal þó hinum lögræðissvipta kost á að bera fram ósk um það hver 

skuli skipaður lögráðamaður hans, geri hann það skal skipa þann mann lögráðamann hans 

nema hagsmunir hins lögræðissvipta krefjist annars. 

Þar sem ekki eru aðgengileg gögn um skipun ráðsmanna er höfundi ekki kunnugt um hvort 

úrræðið hafi komið öldruðum að gagni. Einnig er höfundi ekki kunnugt um að öldruðum sé 

kynnt þetta úrræði er þeir vistast á hjúkrunarheimilum. 

4 Lög er varða réttindi aldraðra 

Eins og áður hefur komið fram er svipting lögræðis harkalegt „inngrip“ í einkalíf og frjálsræði 

fólks. Lögræðislögin eru almenn lög sem taka til allra þegnanna, í lögunum eru ítarlegar 

reglur um meðferð lögræðismála fyrir dómstólum, meðal annars með það að markmiði að 

tryggja réttarstöðu þeirra sem krafist er að sviptir verði lögræði. Í lögunum eru tæmandi taldar 

ástæður til lögræðissviptingar og einnig er kveðið skýrt á um það að maður verði einungis 

sviptur lögræði með úrskurði dómara. 

Ýmis lög varða eldri borgara en enginn heildstæður lagabálkur er til sem heldur utan um 

réttindi þeirra og skyldur. Er þar ýmist um að ræða almenn lög á borð við lög um 

almannatryggingar og lög um sjúkratryggingar. Eins lög um málefni aldraðra sem eru sérlög  

þar sem þau eiga einungis við um ákveðinn hóp í samfélaginu. Lög þessi eru í lagasafni 

Alþingis flokkuð með lögum um félagsþjónustu og félagslega aðstoð.
17

 Vert er að líta til þess 

hvort lög þessi feli í sér heimild til skerðingar á fjárræði eldri borgara án undangengins dóms 

eins og lögræðislögin kveða skýrt á um. 

4.1 Lög nr. 100/2007 um almannatryggingar 

Tryggður er sá sem skv. 1. mgr. 12. gr. laga um almannatryggingar
18

 er búsettur hér á landi og 

rétt til ellilífeyris eiga skv. 17. gr. þeir sem eru 67 ára eða eldri og hafa verið búsettir hér á 

landi a.m.k. þrjú almanaksár frá 16 til 67 ára aldri. Fullan ellilífeyrir skal greiða þeim 

einstaklingum sem búsettir hafa verið hér á landi a.m.k. 40 almanaksár frá 16 til 67 ára aldurs 

en hlutfallslega sé búsetutími styttri. Einnig er í 2. mgr. sömu greinar fjallað um tekjutengingu 

ellilífeyris. 

                                                 
17

 http://www.althingi.is/lagas/nuna/kaflar/25.html 
18

 Hér eftir skammstafað altrl 
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Dveljist elli- eða örorkulífeyrisþegi lengur en mánuð samfellt á sjúkrahúsi sem er á föstum 

fjárlögum skal skv. 5. mgr. 48. gr. lífeyrir hans og bætur honum tengdar falla niður hafi vistin 

varað lengur en sex mánuði undanfarna tólf mánuði. Ef ljóst er frá upphafi að um varanlega 

dvöl á hjúkrunarheimili eða í hjúkrunarrými öldrunarstofnunar er að ræða falla bætur niður frá 

fyrsta degi næsta mánaðar eftir upphaf dvalar. Ráðherra ákveður daggjöld dvalarheimila fyrir 

aldraða með reglugerð um daggjöld fyrir hjúkrunar-, dvalar- og dagvistarrými sem ekki eru á 

föstum fjárlögum, sbr. 6. mgr. 48. gr. en þar segir að Tryggingastofnun ríkisins
19

 sé heimilt að 

greiða dvalarheimili fyrir aldraða sem ekki er á föstum fjárlögum vistunarframlag allt að því 

sem á vantar dvalarkostnað í samræmi við lög um málefni aldraðra. Vistunarframlag skuli þó 

aldrei nema hærri fjárhæð en nemi dvalarkostnaði vistmanns eins og hann er ákveðinn af 

ráðherra hverju sinni. Lífeyrisþegi sem orðinn er 67 ára getur þurft að taka þátt í 

dvalarkostnaði sínum á viðkomandi sjúkrastofnun þegar lífeyrisgreiðslur frá TR falla niður 

vegna sjúkrahúsdvalar. Einnig kemur fram á heimasíðu TR að „Aðeins íbúar 67 ára og eldri 

taka þátt í dvalarkostnaði“
20

 Sömu reglur gilda um greiðsluþátttöku á sjúkrahúsi og 

dvalarstofnun og getur hinn aldraði því þurft að greiða allt að 311.741 kr. á mánuði fyrir 

vistun sína á sjúkrastofnuninni.
21

 

Heimild er í 7. mgr. 48. gr. altrl. til að greiða elli- og örorkulífeyrisþega sem dvelst á 

sjúkrahúsi hér á landi vasapeninga allt að 28.951 kr.
22

 á mánuði þegar lífeyrir og bætur honum 

tengdar falla niður skv. 5. mgr. sömu laga. Tekjur skerða vasapening um 65% og falla alveg 

niður við tekjur sem nema 651.146. kr. á ári
23

. Til tekna teljast skv. III. kafla 16. gr. altrl. 

tekjur skv. II. kafla nr. 90/2003 um tekjuskatt, að teknu tilliti til ákvæða 28. gr. sömu laga um 

hvað telst ekki til tekna og frádráttarliða með þó þeirri undantekningu að ekki telst til tekna 

þegar um er að ræða elli- og örorkulífeyrir sbr. 3. mgr. 

bætur samkvæmt lögum þessum og lögum um félagslega aðstoð, ... fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga og greiðslur úr... séreignarlífeyrissparnaði og 

viðbótartryggingavernd, sbr. lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóð, og sambærilegar bætur frá ríkjum sem Ísland hefur gert samninga við. 

                                                 
19

 Hér eftir skammstafað TR 
20

 http://www.tr.is/aldradir/dvalar--og-hjukrunarheimili/thatttaka-i-dvalarkostnadi/ 
21

 http://www.tr.is/aldradir/dvol-a-sjukrastofnun/thatttaka-i-dvalarkostnadi/ 
22

 46.873 kr. 2012 skv.  http://www.tr.is/aldradir/dvol-a-sjukrastofnun/vasapeningar/ 
23

 865.344 kr.  2012 skv. http://www.tr.is/aldradir/dvol-a-sjukrastofnun/vasapeningar/ 
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Höfundur leit til reglugerða og upplýsingabæklinga TR til að skoða þróun 

greiðsluþátttöku, vasapeninga og frítekjumarks frá árinu 2009. Þann 1. janúar 2009 eru 

vasapeningar aldraðra skv. reglugerð nr. 1196/2008 krónur 41.895,- frítekjumark er 

65.005 krónur skv. reglugerð nr. 1195/2008. Samkvæmt bæklingi TR
24

 er 

greiðsluþátttaka vistmanns í dvalarkostnaði aldrei hærri en 262.313 krónur á mánuði. Í 

ljós kemur að 2012 er frítekjumark óbreytt 65.005 krónur, vasapeningar hafa hækkað 

um 11,88% í 46.873 krónur en greiðsluþátttaka um 18,84% og er eins og áður hefur 

komið fram 311.741 króna. 

4.2 Lög nr. 112/2008 um sjúkratryggingar 

Markmið laga um sjúkratryggingar er að tryggja sjúkratryggðum aðstoð til verndar heilbrigði 

og jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag í samræmi við lög um 

heilbrigðisþjónustu, lög um réttindi sjúklinga og önnur lög eftir því sem við á. Einnig eiga 

lögin að stuðla að rekstrar- og þjóðhagslegri hagkvæmni heilbrigðisþjónustu og eftir því sem 

frekast er unnt hámarksgæðum hennar eftir því sem frekast er unnt á hverjum tíma.  

Sjúkratryggðir eru samkvæmt 10. gr. laganna sá sem hafa verið búsettir, þ.e. hafa átt 

lögheimili á Íslandi a.m.k. síðustu sex mánuði áður en bóta er óskað úr sjúkratryggingum að 

uppfylltum öðrum skilyrðum laga þessara, nema annað leiði af milliríkjasamningum. Lögin 

öðluðust gildi 1. október 2008 og hljóðaði 1. mgr. 18. gr. laganna við gildistökuna svona:  

Sjúkratryggingar taka til ókeypis vistar að ráði læknis í sjúkrahúsum sem rekin eru 

af ríkinu eða samkvæmt samningum skv. IV. kafla, þ.m.t. á fæðingarstofnunum, 

sbr. þó 23. gr. eða ákvæði sérlaga. Sjúkrahúsvist skal tryggð eins lengi og nauðsyn 

krefur ásamt læknishjálp og lyfjum og annarri þjónustu sem sjúkrahúsið veitir. 

Þann 15. desember sama ár er lagt fram frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum. Í X 

kafla þeirra laga er kveðið á um breytingar á 18. og 29. gr. laganna og hljóðar 18. gr. því eftir 

breytingarnar þannig: 

sjúkratryggingar taka til ókeypis vistar að ráði læknis í sjúkrahúsum sem rekin eru 

af ríkinu eða samkvæmt samningum skv. IV. kafla, þ.m.t. á fæðingarstofnunum, 

sbr. þó 23. gr., 2. tölul. 1. mgr. 29. gr. eða ákvæði sérlaga   

                                                 
24

 Áfram veginn, upplýsingarit um almannatryggingar fyrir eldri borgara 2009. http://www.tr.is/media/skjol-a-

pdf/Afram_veginn_2009-ok.pdf 
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Er hér vísað í 29. gr. sem fjallar um gjaldtöku vegna heilbrigðisþjónustu og aðstoð sem 

einstaklingar eigi á grundvelli laganna eða samninga. Í 29. gr. var upphaflega ekki gert ráð 

fyrir gjaldtöku af sjúklingum vegna innlagnar á sjúkrahús en eftir breytinguna sem tók gildi 1. 

janúar 2009 bættist við 2. tl. 

Komu vegna innlagnar á sjúkrahús, sbr. 1. mgr. 18. gr. Gjaldið nær m.a. til 

kostnaðar við innritun og aðstöðu og er heimilt að innheimta einu sinni fyrir 

hverja legu á sjúkrahúsi. Ekki er þó heimilt að taka gjald vegna innlagnar á 

fæðingardeild. Gjald fyrir þjónustu skal vera lægra hjá öldruðum, öryrkjum og 

börnum. 

Er því ljóst að með breytingum þeim sem tóku gildi 1. janúar 2009 með lögum nr. 173/2008 

um ráðstafanir í ríkisfjármálum, „bandormi“, er sjúkrahúsvist á Íslandi ekki lengur alfarið á 

kostnað ríkisins. 

Sjúkratrygging sbr. 24. gr. tekur til heilbrigðisþjónustu sem veitt er í hjúkrunarrýmum 

sjúkrahúsa, öldrunarstofnana og hjúkrunarheimila skv. samningum sbr. IV. kafla laganna. Í 

lögum nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu voru hjúkrunarheimili skilgreind sem sjúkrahús en 

í 23. gr. segir „Sjúkrahús eru í lögum þessum hver sú stofnun sem ætluð er sjúku fólki til 

vistunar og þar sem læknishjálp, hjúkrun og allur aðbúnaður er í samræmi við það sem þessi 

lög og reglugerðir þar að lútandi krefjast.“ Sjúkrahús eru svo flokkuð í 24. gr. eftir tegund og 

þjónustu. Inni í þeirri flokkun í 4. tl. eru hjúkrunarheimili sem skilgreind eru sem: 

„Vistheimili fyrir aldraða og sjúklinga sem búið er að sjúkdómsgreina en þarfnast vistunar 

og meðferðar sem hægt er að veita utan almennra og sérhæfðra sjúkrahúsa.“ 

Í lögum nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu sem tóku við af lögum nr. 97/1990 eru sjúkrahús 

ekki lengur flokkuð á sama hátt og áður. Til sjúkrahúsa teljast skv. lögunum Háskólasjúkrahús 

og kennslusjúkrahús en hjúkrunarrými skilgreind í 9. tl. 4. gr. sem „Rými á hjúkrunarheimili 

eða sjúkrahúsi þar sem hjúkrað er þeim sem þarfnast umönnunar og meðferðar sem hægt er 

að veita utan sjúkrahúsa.“ 

4.3 Lög nr. 125/1999 um málefni aldraðra 

Í V. kafla laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra
25

 er fjallað um kostnað við öldrunarþjónustu 

og í 22. gr. um þátttöku vistmanns í greiðslu dvalarkostnaðar og framkvæmd tekjuútreikninga. 

                                                 
25

 Hér eftir skammstafað mal. 
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Í 1. mgr. 22. gr. er kveðið á um að vistmaður sem hafi tekjur sbr. 26. gr. mal. umfram tiltekna 

upphæð á mánuði skuli taka þátt í greiðslu dvalarkostnaðar. Greiðsluþátttaka hans skuli þó 

aldrei nema hærri fjárhæð en sem nemi daggjöldum á stofnun eins og þau eru ákveðin af 

ráðherra, ákvæði sama efnis er í 6. mgr. 48. gr. altrl. Til tekna skv. 26. gr. teljast tekjur skv. II. 

kafla laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, að teknu tilliti til ákvæða 28. gr. sömu laga skv. 1., 3., 4. 

og 5. tl. A-liðar 1. mgr. Til tekna teljast ekki skv. 2. mgr. mal. bætur frá lífeyristryggingum 

almannatrygginga samkvæmt lögum um almannatryggingar, félagsleg aðstoð, fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga, greiðslur úr séreignarlífeyrissparnaði og sambærilegar greiðslur frá ríkjum sem 

Ísland hefur gert samninga við. 

Í viðtali við Jónu Valgerði Kristjánsdóttur, formann LEB og Ragnheiði Stephensen, 

stjórnarmann í LEB og formann þjónustunefndar kom fram megn óánægja með þá staðreynd 

að allir greiddu sama daggjald þrátt fyrir mikinn mismun á þjónustu. Ragnheiður nefndi til að 

mynda að það þyrfti að taka til athugunar hvaða aðstöðu fólk byggi við inn á 

hjúkrunarheimilunum og hnykkti á því sem áður hafði komið fram í tölvupósti frá Jónu 

Valgerði til höfundar að allir greiddu sama verð fyrir dvölina hvort sem þeir væru í einbýli 

eða tvíbýli, ekki skipti máli hvort einstaklingurinn kúrði í kjallaraherbergi með 

bráðókunnugum eða byggi einn í herbergi á þriðju hæð með svölum. 

Um mitt ár 2008 vakti Umboðsmaður Alþingis
26

 athygli stjórnvalda á því að með 

áðurnefndum ákvæðum laga um greiðsluþátttöku vistmanna sem dvelja á dvalarheimilum, 

hjúkrunarheimilum eða hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana væri ekki gætt jafnræðis milli 

einstaklinga. Bent hafi verið á að mismunandi rekstrarform og samningar sem ríkið hafi gert 

við rekstraraðila heimilanna leiði til þess að mismunur sé á þeirri þjónustu sem viðkomandi 

eigi kost á þrátt fyrir að heilsufarslega og félagslega sé aðstaða einstaklinganna sambærileg í 

lagalegu tilliti. Benti UA einnig á að ríkið greiði kostnaðinn af þjónustunni og þrátt fyrir 

mismunun í þjónustunni sé vistmönnum með lögum gert að taka þátt í kostnaði við 

þjónustuna með tekjutengdum greiðslum.
27

 

Daggjaldastofnun skal skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. innheimta hjá vistmanni sjálfum í 

byrjun hvers mánaðar daglegan hlut hans í dvalarkostnaði nýliðins mánaðar þegar hann tekur 

þátt í greiðslu dvalarkostnaðar. Ætíð skuli þó gætt að vistmaður haldi eftir mánaðarlegu 

ráðstöfunarfé skv. 22. gr. Stofnunin skal gera Tryggingastofnun ríkisins grein fyrir innheimtu 

                                                 
26

 Hér eftir skammstafað UA 
27

 UA. Mál nr. 4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007 
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fyrir 15. dag næsta mánaðar. Takist ekki að innheimta viðkomandi vistmann um sinn hlut í 

dvalarkostnaði er TR heimilt að halda eftir samsvarandi upphæð af mánaðarlegum greiðslum 

vistunarframlags til viðkomandi stofnunar sbr. 1. mgr. 23. gr.  

Mikillar óánægju gætir hjá daggjaldastofnunum, hjúkrunarheimilum að sú kvöð sé sett á þær 

að innheimta gjöldin. Standi heimilismaður ekki skil á greiðslu til heimilanna sitja þau uppi 

með skaðann og þurfa sjálf að sækja á viðkomandi. Dæmi eru um að hjúkrunarheimili hafi 

fengið rukkun frá Tryggingastofnun eftir að heimilismaður var látinn og búið var að ganga frá 

dánarbúi. Hjúkrunarheimilið sat uppi með skaða upp á 1,2 milljónir. Einnig er dæmi þess að 

einstaklingur neitar að borga sinn hlut og hefur neitað frá því hann kom inn á heimilið. Eina 

leið hjúkrunarheimilisins er að ganga að honum, stefna honum fyrir dóm til innheimtu 

gjaldanna.
28

 

5 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Stjórnarskráin, að meðtöldum mannréttindaákvæðunum, er æðri almennum 

lögum. Ber löggjafarvaldinu ævinlega að haga löggjöfinni innan þess ramma sem 

stjórnarskráin setur og framkvæmdarvaldinu að hafa hana að leiðarljósi við 

framkvæmd laga, s.s. útgáfu reglna og í stjórnvaldsákvörðunum.
29

 

Allt frá fyrstu stjórnarskrá Íslands 1874 hafa flest þau mannréttindi sem talin eru í 

núgildandi stjórnarskrá verið vernduð. Stóðu þau að mestu óbreytt allt fram til 1995 

þegar gagngerar breytingar voru gerðar á þeim og inn komu mörg ný 

mannréttindaákvæði sem einkum sóttu fyrirmynd sína í alþjóðlega 

mannréttindasamninga sem gerðir hafa verið eftir 1950. Ekki eru öll mannréttindi sem 

stjórnarskráin verndar fortakslaus þar sem enginn getur notið mannréttinda sinna svo 

afdráttarlaust og óhindrað að réttindi annarra skerðist að sama skapi. Nokkur ákvæði 

lýsa yfir fortakslausu banni, svo sem bann við pyndingum og svo eru önnur sem mæla 

fyrir um að ákveðin réttindi skuli vera tryggð með lögum án þess að skilgreina frekar 

réttindi þeirra. Svo er um ýmis félagsleg réttindi sem leggja skyldur á löggjafann til að 

tryggja þeim sem þess þurfa félagslega aðstoð.   

                                                 
28

 Viðtal við Gísla Pál Pálsson, forstjóra í Mörk, hjúkrunarheimili og formann Samtaka fyrirtækja í 

heilbrigðisþjónustu (hér eftir SFH), tekið 28. febrúar 2012 
29

 Björg Thorarensen ofl. (2006). Um lög og rétt. 
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5.1  Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar 

Mannréttindi leggja nú auknar skyldur á ríkið til að tryggja borgurunum ákveðin 

lífsgæði með sérstökum aðgerðum, bæði með löggjöf og stjórnvaldsaðgerðum, en 

ekki aðeins að láta þá afskiptalausa.
30

  

 Í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar eru lagðar ákveðnar skyldur á ríkið að tryggja öllum 

þegnunum í lögum rétt til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis , örbyrgðar og 

sambærilegra atvika. Ekki er kveðið nánar á um það í stjórnarskránni hvers eðlis þessi aðstoð 

á að vera eða hversu mikil heldur er það sett í hendur löggjafans að koma á fót 

almannatryggingakerfi sem tryggir mönnum bætur er þeir þurfa á að halda vegna aðstæðna 

sem taldar eru í ákvæðinu. Lög um bótagreiðslur og aðra aðstoð verða að byggja á almennum 

og hlutdrægum grunni og endrum og eins geta dómstólar úrskurðað að lög brjóti gegn 65. gr. 

sé mönnum í sambærilegri stöðu mismunað varðandi rétt til bóta og ljóst að til þess yrðu að 

liggja málefnaleg sjónarmið að baki.
31

 

Deilt hefur verið um hve langt framfærsluskylda ríkisins gengur og hverjir eru 

skerðingarmöguleikar ríkisvaldsins. Hversu langt ríkisvaldið geti gengið í tekjutengingu og 

hvort tekjur annarra en einstaklingsins sjálfs eigi að telja. Reyndi á heimildir ríkisins til að 

skerða tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap vegna tekna maka í svokölluðum 

Öryrkjadómi 

Hrd. 125/2000. Ágreiningur var um lögmæti þess að skerða frá 1. janúar 1994 

tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap á grundvelli 2. mgr. 4. gr. reglugerðar 

nr. 485/1995 með því að telja helming samanlagðra tekna beggja hjóna til tekna 

lífeyrisþegans þegar maki er ekki lífeyrisþegi. Ö taldi að ekki hefði verið heimild í 

lögum nr. 117/1993 um almannatryggingar til setningar reglna um skerðingu 

tekjutryggingar og jafnframt að slík skerðing bryti í bága við stjórnarskrárvarin 

réttindi 76. gr. stjórnarskrárinnar sbr. 65. gr. hennar. Héraðsdómur hafnaði þessum 

með þeim rökum að hjón beri sameiginlega ábyrgð á framfærslu fjölskyldunnar 

skv. 46. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993. Hæstiréttur taldi hins vegar að telja yrði 

það aðalreglu íslensks réttar að greiðslur úr opinberum sjóðum til einstaklinga 

skuli vera án tillits til tekna maka. Væri það í samræmi við þá stefnumörkun sem 

                                                 
30

 Björg Thorarensen ofl. (2006). Um lög og rétt. Bls.76. 
31

 Björg Thorarensen ofl. (2006). Um lög og rétt. Bls.96. 
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liggi að baki íslenskri löggjöf um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

28/1991, sbr. og 2. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar og vakti sérstaklega athygli á 

12. og 13. gr. félagsmálasáttmála Evrópu sem fullgiltur var 1976. Lýtur 

samningurinn að því að viðhalda almannatryggingum eða gera þeim það hátt undir 

höfði að þær fullgildi alþjóðavinnumálasamþykkt um lágmark félagslegs öryggis 

og 67. gr. þeirrar samþykktar mælir fyrir um reglur sem þetta lágmark þarf að 

uppfylla og og ekki geti verið um skerðingar að ræða nema vegna verulegra 

fjárhæða. Einnig 11. og 12. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi sem fullgiltir voru af Íslandi 1976 og 1970 sem lítur meðal 

annars að því að samningsaðilar viðurkenni rétt sérhvers manns til viðunandi 

lífsafkomu fyrir hann og fjölskyldu hans. Þrátt fyrir að almenni löggjafinn hafi að 

vísu vist svigrúm til að meta hvernig þessi lágmarksréttindi séu ákveðin geti 

dómstólar ekki vikið sér undan því að taka afstöðu til þess hvort matið samrýmist 

grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur taldi að skipulag réttinda 

örorkulífeyrisþega skv. lögum um almannatryggingar og afleiðingar sem sem þær 

geti haft fyrir einstaklinginn þá tryggi þetta skipulag þeim ekki þau 

lágmarskákvæði sem felast 1. mgr. 76. stjórnarskrárinnar á þann hátt að það tryggi 

þeim þau mannréttindi sem 65. gr. stjórnarskrárinnar mælir þeim. 

Reyndi hér í fyrsta skipti á 76. gr. stjórnarskrárinnar eins og henni var breytt með 14. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. Hæstiréttur velur að skýra hana með hliðsjón af 

alþjóðasamningum sem Ísland hefur fullgilt en ekki verður séð að Hæstiréttur telji það á sínu 

valdi að kveða upp úr um hver lágmarksframfærsla einstaklingsins skuli vera. Ljóst er  á dómi 

þessum að Hæstiréttur telur að réttindi skv. 76. gr. stjórnarskrárinnar séu einstaklingsbundin 

og verði ekki tengd öðrum án almennra og málefnalegra ástæðna. Jafnræðissjónarmiða væri 

ekki gætt þar sem mælt væri fyrir um mismunandi skerðingu eftir því hvaða tekjur væri um að 

ræða. Hæstiréttur viðurkennir að málefnalegar ástæður geti staðið til skerðingar en virðist telja 

að afleiðingarnar af skerðingunni hafi verið of þungbærar fyrir öryrkja til þess að á þær yrði 

fallist. 

Hæstiréttur bendir jafnframt á að ákvæði almannatryggingalaga um örorkulífeyri og 

tekjutryggingu örorkulífeyrisþega hafi lengi verið í nokkru samræmi við ákvæði laganna um 

ellilífeyrisþega þó verði að líta til þess að staða öryrkja geti verið ólík stöðu ellilífeyrisþega 

þar sem margir þeirra greiði ekki í sama mæli í lífeyrissjóð og öðlist því ekki sams konar 

réttindi úr lífeyrissjóðum. 
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5.2 Jafnréttisákvæði stjórnarskrárinnar 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis 

og stöðu að öðru leyti. 

Ekki er tæmandi talið hverjir skulu jafnir fyrir lögum í 65. gr. stjórnarskrárinnar. Hún leggur 

ekki einungis bann á mismunun á þeim atriðum sem talin eru upp í ákvæðinu heldur einnig 

„stöðu að öðru leyti“. Íbúar geta þurft að taka þátt í dvalarkostnaði vegna fastrar búsetu á 

dvalar- eða hjúkrunarheimili en það á einungis við um íbúa 67 ára og eldri. 

Ráðherra ákveður daggjöld dvalarheimila fyrir aldraða með reglugerð 47/2012 um daggjöld á 

stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum sbr. 5. mgr. 48. gr. laga um almannatryggingar. 

Til grundvallar daggjöldum er svokallað RAI mat
32

 og er mismundandi hve háum daggjöldum 

hverri stofnun er úthlutað. Þegar úthlutanir í reglugerðinni eru skoðaðar sést að mikill munur 

er á kostnaðarhlutdeild íbúa. Nærri 10% munur er á kostnaðarhlutdeild íbúa á Sólvöllum á 

Eyrarbakka og íbúa í Seljahlíð í Reykjavík. Á Eyrarbakka greiðir íbúi 52,11% daggjalda sinna 

en í Seljahlíð 42,93% eins og sjá má á meðfylgjandi töflu. 

Liður Viðf. Heiti stofnunar Daggjald    
   kr.    
401 113 Sólvellir, Eyrabakka 19.940 598.200 311.741 52,11% 
440 101 Kumbaravogur, Stokkseyri 20.413 612.390 311.741 50,91% 
401 113 Roðasalir, Kópavogi 20.696 620.880 311.741 50,21% 
401 113 Sæborg, Skagaströnd 20.696 620.880 311.741 50,21% 
436 101 Uppsalir, Fáskrúðsfirði 21.071 632.130 311.741 49,32% 
442 101 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum 21.071 632.130 311.741 49,32% 
427 101 Jaðar, Ólafsvík 21.213 636.390 311.741 48,99% 
437 101 Heilbrigðisstofnun Suðausturlands 21.331 639.930 311.741 48,71% 
439 101 Hjallatún, Vík 21.476 644.280 311.741 48,39% 
434 101 Öldrunarstofnun Akureyrar 21.539 646.170 311.741 48,24% 
417 101 Naust, Þórshöfn 21.741 652.230 311.741 47,80% 
426 101 Fellaskjól, Grundarfirði 21.741 652.230 311.741 47,80% 
412 101 Hjúkrunarheimilið Skógarbær 21.802 654.060 311.741 47,66% 
423 101 Höfði, Akranesi 21.802 654.060 311.741 47,66% 
433 101 Dalbær, Dalvík 21.970 659.100 311.741 47,30% 
429 101 Barmahlíð, Reykhólum 22.010 660.300 311.741 47,21% 
438 101 Klausturhólar 22.010 660.300 311.741 47,21% 
410 101 Hjúkrunarheimilið Eir 22.068 662.040 311.741 47,09% 
428 101 Fellsendi, Búðardal 22.129 663.870 311.741 46,96% 
401 113 Hlévangur, Reykjanesbæ 22.129 663.870 311.741 46,96% 
424 101 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi 22.238 667.140 311.741 46,73% 

                                                 
32

 RAI-mælingar eru byggðar á þremur þáttum, 1. Gagnasafni um heilsufar og hjúkrunarþörf í hjúkrunarrýmum 

2. Matslyklum. 3. Álagsflokkunarkerfi. 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/33107cc1af13f00d0

025746a00516c65?OpenDocument&Highlight=0,RAI,mat 
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401 113 Silfurtún, Búðardal 22.281 668.430 311.741 46,64% 
407 101 Grund, Reykjavík 22.337 670.110 311.741 46,52% 
409 101 Hjúkrunarheimilið Skjól 22.337 670.110 311.741 46,52% 
401 113 Hvammur, Húsavík 22.400 672.000 311.741 46,39% 
401 113 Blesastaðir, Skeiðum 22.555 676.650 311.741 46,07% 
413 101 Droplaugarstaðir, Reykjavík 22.608 678.240 311.741 45,96% 
415 101 Hulduhlíð, Eskifirði 22.674 680.220 311.741 45,83% 
416 101 Hornbrekka, Ólafsfirði 22.674 680.220 311.741 45,83% 
401 113 Grenilundur, Grenivík 22.831 684.930 311.741 45,51% 
405 101 Hrafnista, Reykjavík 22.835 685.050 311.741 45,51% 
406 101 Hrafnista, Hafnarfirði 22.835 685.050 311.741 45,51% 
408 101 Sunnuhlíð, Kópavogi 22.835 685.050 311.741 45,51% 
441 101 Ás Ásbyrgi, Hveragerði 22.835 685.050 311.741 45,51% 
445 101 Mörk, Reykjavík 22.835 685.050 311.741 45,51% 
411 101 Garðvangur, Garði 22.951 688.530 311.741 45,28% 
446 101 Boðaþing, Kópavogi 23.060 691.800 311.741 45,06% 
443 101 Holtsbúð, Garðabæ 23.513 705.390 311.741 44,19% 
401 113 Kirkjuhvoll, Hvolsvelli 23.513 705.390 311.741 44,19% 
425 101 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi 23.677 710.310 311.741 43,89% 
414 101 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu 23.749 712.470 311.741 43,75% 
418 101 Seljahlíð, Reykjavík 24.206 726.180 311.741 42,93% 

 

Leitað var álits UA í maí 1997 á því hvort ákvörðun um greiðsluhlutfall íbúa á 

hjúkrunarheimili bryti gegn jafnræðisreglunni. A var einn í hópi örfárra sjúklinga sem gert var 

að taka miklu meiri þátt í dvalarkostnaði en öðrum sjúklingum fyrir sömu þjónustu. Vísað var 

til þess að hlutdeild sjúklinga í almennri heilbrigðisþjónustu væri ýmist engin eða mjög lág 

allt að því ókeypis. UA féllst ekki á það í áliti nr. 2125/1997 að um væri að ræða brot á 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar þar sem reglan girti ekki fyrir að þeir sem hefðu til þess 

fjárhagslegt bolmagn stæðu undir greiðslum á fenginni þjónustu á vegum hins opinbera þrátt 

fyrir að aðrir kynnu að njóta hennar sér að kostnaðarlausu vegna fjárskorts. UA vekur athygli 

á því í úrskurði að þrátt fyrir að eignarhald og rekstur öldrunarstofnana sé mismunandi sé 

rekstur þeirra að stærstum hluta kostaður af opinberu fé. Það að ríkið greiði dvalar- og 

umönnunarkostnað hins aldraða getur leitt til þess að hann verði af ellilífeyrisgreiðslum og að 

fari aðrar tekjur hans yfir viðmiðunarmark verði það til þess að hann verði að greiða sjálfur til 

stofnunarinnar viðkomandi upphæð. UA telur annmarka á því að hafa þennan hátt á „Ég tek 

það fram að umræddar greiðslur bæði af hálfu ríkisins og hins aldraða sjálfs eru inntar af 

hendi án þess að hinn aldraði hafi að lögum einhvern rétt til þess að hafa sjálfur áhrif á þá 

þjónustu sem hann fær á viðkomandi stofnun og þessum greiðslum er ætlað að mæta kostnaði 

við. 
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5.2.1 Aldursmisrétti – „ageism“ 

Með aldursmisrétti er átt við það þegar gömlu fólki er mismunað vegna aldurs. 

Þessi afstaða minnir á mismunun kynja og kynþátta að því leyti að í öllum 

tilvikum er dregin upp stöðluð mynd og rangsnúin af hópi fólks
33

 

Árið 1989 voru sett ný lög á Alþingi um málefni aldraðra. Í athugasemd með frumvarpinu 

segir að það hafi sætt mikilli gagnrýni að aldraðir greiði hlutdeild í dvalarheimiliskostnaði 

hafi þeir lífeyrissjóðstekjur umfram frítekjumark og segir í athugasemdunum að: 

þeir sem hafa lífeyrissjóðstekjur og greiða dvöl sína sjálfir hætta því ef heilsa 

versnar og þeir flytjast yfir á þyngra og dýrara þjónustustig. Þá tekur 

sjúkratryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins við greiðslu hjúkrunarkostnaðar 

og lífeyrissjóðstekjur renna óskertar til hins  aldraða 

Salome Þorkelsdóttir lýsti í 2. umræðu um frumvarpið skoðunum sínum á 27. gr. 

frumvarpsins og segir þar meðal annars: 

Meginathugasemd mín við þetta frumvarp er við 27. gr. og er í mínum huga grundvallarviðhorf til 

þessa hóps í  þjóðfélaginu, hinna öldruðu. Það er þessi forsjárhyggja þegar fjárráðin eru 

bókstaflega tekin af fólki sem hefur unnið sér rétt til eftirlauna með greiðslu í lífeyrissjóði árum 

saman sem skilar sér í 27. gr. Ég tel þarna vera um mismunun  að ræða í þessu efni á milli þeirra 

aldraðra sem fá eingöngu sínar tekjur úr Tryggingastofnun ríkisins og hinna sem hafa öðlast rétt 

með því að greiða í lífeyrissjóð sinn árum eða áratugum saman til að verða sjálfbjarga í ellinni og 

eiga eitthvað til þeirra ára þegar starfsdegi lýkur. Samkvæmt þessari 27. gr. á nú að taka ráðin af 

þessu fólki. Þeir sem hafa eftirlaun og því aðeins grunnlífeyri frá Tryggingastofnuninni eiga að 

greiða vistgjöld af launum síum [sic] að fullu ef þau hrökkva til þess, en mega náðarsamlegast 

halda eftir svolitlum vasapeningum, 11.000 kr., og ef eftirlaunin eru hærri en vistgjöldum nemur 

og þessum 11.000 kr. mega þeir eiga það sem afgangs er. En ég geri ráð fyrir að slíkir 

eftirlaunamenn séu nú færri en hinir.
34

 

Villandi og rangsnúnar alhæfingar um gamalt fólk leiðir oft til þess að því er mismunað. 

Almennt má segja að aldraðir séu í meiri hættu en margir aðrir hópar að verða fórnarlömb 

forræðishyggju. Birtingamynd aldursmisréttis er oft sú að gamalt fólk, eingöngu vegna aldurs, 

er talið vanhæft til að taka ákvarðanir um læknismeðferð og rannsóknir. Ákvarðanir sem 

varða hinn aldraða eru teknar í samræmi við það sem aðrir telja að sé því fyrir bestu. Jafnvel 
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getur þetta leitt til þess að öldruðum sé ráðstafað á elliheimili því þar fái þeir besta umhyggju. 

„Í ljósi þessa getur hugsjónin um „áhyggjulaust ævikvöld“ jafnvel farið að hljóma sem 

vögguvísa forræðishyggjunnar gagnvart öldruðum sem ekki eiga að þurfa að hugsa um neitt 

sjálfir“
35

 

Í viðtali við Jón Eyjólf Jónsson, öldrunarlækni í Morgunblaðinu 1991 lýsti hann skoðun sinni 

á auglýsingu með slagorðinu um „áhyggjulaust ævikvöld“ og segir að það að flokka aldraða 

sem mest undir sama þak, auki kynslóðabilið og slíti gamla fólkið úr tengslum við umhverfið. 

Hann hafi aldrei skilið auglýsingar á borð við þá að veita öldruðum áhyggjulaust ævikvöld. Í 

slagorðum á borð við þetta er heil kynslóð skilgreind eins og einn samlitur hópur með sömu 

langanir og þarfir. Auglýsingin endurspegli það sjónarmið að heil kynslóð sé úr leik og eigi að 

horfa á lífið líða áfram án þess að vera beinir þátttakendur í því.
36

 

5.3 72. gr. stjórnarskrárinnar, friðhelgi eignarréttarins 

Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má  skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almennings þörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. 

Í áður nefndum umræðum um frumvarp til laga um málefni aldraðra segir Salome: 

Svo er annað sem gerist með þessari 27. gr. Nú á einnig að taka laun þeirra 

eftirlaunaþega sem þurfa að leggjast inn á hjúkrunardeildir sem ég vil meina að 

séu ekkert annað en sjúkrahús fyrir aldraða þegar þeir þurfa slíkrar umönnunar við 

og læknisþjónusta verður ekki veitt annars staðar. Þeir eiga að greiða fyrir það. 

Salome vitnar jafnframt í 18. gr. frumvarpsins
37

 þar sem skilgreindar eru hjúkrunardeildir eða 

hjúkrunarheimili og segir að: 

Skv. 27. gr. á dvalarkostnaður á stofnunum fyrir aldraða skv. 18. gr., þ.e. 

þjónustuhúsnæði og hjúkrunarrými, að greiðast af Tryggingastofnun ríkisins, sbr. 

þó 27. gr. Þegar aldraðir þurfa hjúkrunar við eiga þeir að greiða fyrir slíka hjúkrun 

á hjúkrunardeildum en almennir sjúklingar á sjúkrahúsum þurfa þess ekki hversu 

góðar tekjur sem þeir hafa. 
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Í pontu steig Karl Steinar Guðnason einn þeirra nefndarmanna sem að samningu frumvarpsins 

kom. Í svari hans kom fram að kerfið hafi verið þannig að mönnum hafi verið mismunað og 

með 27. gr. sé verið að „jafna til“. Þar sem þeir sem hafi verið á elliheimilum hafi þurft að 

greiða fullt gjald en með því að færast í næsta herbergi og á sjúkrabeð falli gjaldið niður og 

segir að  

Færist menn í næsta herbergi og fara á sjúkrabeð er það oftast þannig að 

viðkomandi er mjög illa settur og hefur ekki aðstöðu til að eyða krónu af því sem 

hann hefur og í flestum tilfellum er það þannig að viðkomandi á ekki afturkvæmt. 

En hann hefur sloppið við að greiða, þ.e. það hafa safnast þar peningar fyrir 

erfingjana og ekkert annað,
 
en þeir öldruðu sem ekki eru sjúkir þurfa að greiða 

fullt. 

Karl Steinar segir jafnframt að ekki sé verið að taka alla peninga frá fólki. Stoppað verði við 

þá fjárhæð sem kostar að vera sjúkrabeði og telur það fjarri því að um einhverja eignaupptöku 

sé að ræða. Heldur sé verið að jafna aðstöðu, „gera þeim sem eru sjúkir það sama og þeim 

sem ekki eru sjúkir en eru á svona stofnunum.“
38

 

Athygli vekur það orðalag sem þingmaðurinn notar í ræðu sinni um að það „safnist þar 

peningar fyrir erfingjana og ekkert annað“ og vekur upp spurningar um það hvort ætlun 

löggjafans hafi verið að tryggja ríkinu stærri hlut en því bar í tekjum aldraðra. 

6 Fjárhagslegt sjálfstæði 

Fram kom í viðtali við formann LEB og formann Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu
39

 

að í Danmörku héldu aldraðir fjárhagslegu sjálfstæði sínu á hjúkrunarheimilum. Undirritaður 

væri samningur, íbúar greiddu leigu og hefðu nokkurt sjálfræði um það hvaða þjónustu þeir 

keyptu að auki. Hefur það reynst ágætlega þrátt fyrir að formaður SFH telji að Danir hafi 

gengið helst til langt í þessum efnum.
40

  

Í Danmörku voru sett tímabundin lög 1992-05-20 nr. 380 um breytingu húsaleigulaga sem 

veittu öldruðum og fötluðum meira fjárhagslegt sjálfstæði sem staðfest voru 1994. 
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Athygli vekur að fjórum árum áður en Danir settu lög um fjárhagslegt sjálfstæði einstaklinga 

á hjúkrunarheimilum var gerð tilraun á Dalbæ, heimili aldraðra á Dalvík til þess að auka 

sjálfræði heimilisfólks.
41

 

6.1.1 Tilraunaverkefni á Dalbæ 

Árið 1989 fékk Halldór Sigurður Guðmundsson, forstöðumaður Dalbæjar á Dalvík leyfi 

Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytisins til að breyta hluta Dalbæjar, heimilis aldraðra á 

Dalvík, í verndaðar þjónustuíbúðir. Halldór skrifar skýrslu til Heilbrigðismálaráðuneytisins og 

Stjórnar Dalabæjar í október 1990, nokkrum mánuðum eftir að tilraunaverkefninu lauk og 

kom þar fram að átta manneskjum sem búið höfðu við hefðbundið elli- eða 

dvalarheimilisfyrirkomulag í þjónustu og aðstöðu hafi verið gert kleift að búa við þjónustu og 

rekstrarfyrirkomulag líku og í vernduðum íbúðum fyrir aldraða. Tilrauninni var ætlað að gefa 

þeim öldruðu kost á að halda sitt eigið heimili innan heimilisins og endurheimta fjárhagslegt 

sjálfstæði. Fram kemur hjá skýrsluhöfundi að til þess að hver einstaklingur geti lifað sem 

eðlilegustu heimilislífi þurfi fyrri lífstíll að geta haldist að mestu og aðstæður þannig að 

einstaklingurinn geti skapað sér eigið heimili innan veggja þess nýja. Ekki sé við því að búast 

að þegar tveir einstaklingar deili með sér íbúð að persónulegt einkalíf geti þrifist. Réttur 

einstaklingsins til sjálfsákvörðunar sé við slíkar aðstæður ekki mikils virtur. Fárhagslega sé 

dvalarheimilis fyrirkomulagið niðurlægjandi og einstaklingnum ekki gert kleift að sjá um sitt 

heimilishald sjálfur. Einstaklingurinn hefur látið allar sínar tekjur til dvalarheimilisins og 

hefur ekki nokkur fjárráð til að kaupa t.d. nauðsynjavöru eða matvöru. Íbúi á dvalarheimili sé 

sviptur þeim rétti að hafa eitthvað um sitt nærumhverfi að segja, hvenær þrifið sé, hvenær 

hann geti farið í bað eða fengið aðstoð til þess, hvernig gluggatjöld séu í íbúð hans og 

ýmislegt annað sem tilheyrir venjulegu og eðlilegu heimilislífi.
42

 

Eins og fyrr segir tóku átta einstaklingar, fjórir karlar og fjórar konur þar af ein hjón, þátt í 

tilrauninni í mislangan tíma frá nokkrum mánuðum upp í eitt ár. Í Dalbæ voru 20 íbúðir og 

fjögur auka- eða gestaherbergi. Sextán íbúðir með tveimur sérherbergjum ásamt eldhúsi og 

baði, fjögur hjónaherbergi með svefnherbergi, stofu, eldhúsi og baði. Reiknaðir voru hvað 

einstakir þættir þjónustunnar kostuðu svo sem aðstoð við þrif á íbúð, rúmfataskipti, tiltekt 

lyfja og önnur minniháttar aðstoð við húshald. Greidd var leiga í samræmi við stærð íbúða. 

Fyrirkomulag var á þá leið að Tryggingastofnun greiddi óbreytt dvalarheimilisdaggjöld fyrir 
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þá sem tóku þátt í tilrauninni en mánaðarlega var unnið úr upplýsingum um hversu mikla 

þjónustu viðkomandi nýtti sér og var mismunur greiddur einstaklingnum.
43

 Niðurstöður 

tilraunarinnar voru meðal annars þær að þeir sem þátt tóku í tilrauninni sýndu að þeir gátu 

tekið að sér mun fleiri verkefni en þeir höfðu gert áður. Þeir sýndu meiri áhuga fyrir 

nærumhverfi sínu, varðandi þrif á herbergjum o.fl. Þátttaka í félagslífi jókst og ferðir út í bæ 

og heimsóknir til ættingja jukust einnig mikið.
44

 Mjög margt jákvætt kom út úr tilrauninni 

sem ekki verður rakið hér en skýrsluhöfundur segir meðal annars um niðurstöðu hennar  

Í heildina hefur tilraunin sýnt svo marga jákvæða þætti að það eitt ætti að duga til 

að koma af stað umræðu um að hugað verði að breyttu formi varðandi greiðslur 

og þjónustu dvalarheimilanna, þar sem lögð yrði áhersla á að hvetja hvern og einn 

til að sinna þeim daglegu verkefnum sem hann getur. 

Og einnig 

Tilraunin hefur einnig leitt líkur að því enn frekar en áður að hið hefðbundna 

dvalarheimilisform, hefur alið af sér ótímabært hrörnað og andlega 

frumkvæðislausa/sljóa einstaklinga, sem síðan er haldið líkamlega lifandi á 

hjúkrunarheimilum. 

Viðbrögð ráðuneytisins voru um margt athygliverð og einkenndust af því að fólk sem væri 

svona virkt og kysi sjálfræði í fjármálum ætti varla heima á stofnun. Segir m.a. í bréfi 

deildarstjóra sem beðinn var álits á tilrauninni „Við höfum ekki ráð á því á erfiðum tímum að 

koma upp einhverjum útópíum í hverju plássi á Íslandi.“
45

 

Nú eru liðin u.þ.b. tólf ár síðan tilrauninni lauk og ekki er að sjá að neitt hafi breyst í lögum 

um greiðsluþátttöku aldraðra. Árið 2003 var gefin út skýrsla stýrihóps um stefnumótum í 

málefnum aldraðra til ársins 2015 og i lagt til í 7. tl. IV. kafla að   

Skipulagi og rekstri öldrunarstofnana verði hagað þannig að aldraðir haldi 

sjálfræði inni á stofnunum í eins ríkum mæli og kostur er, svo að sem minnstar 

breytingar verið á högum fólks og háttum þegar það þarf á stofnanavist að halda. 
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Á árinu 2008 kynnti þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, 

áhersluatriði sem vinna átti að í málefnum aldraðra á næstu misserum. Meðal þeirra var að 

„Greiðsluþátttöku aldraðra í hjúkrunar- og dvalarrýmum verði breytt þannig að aldraðir 

haldi fjárhagslegu sjálfstæði og greiðslur vasapeninga lagðar af.“ 

Eins og áður hefur komið fram er greiðsluþátttaka í dvalarkostnaði bundin við aldur og hefst 

greiðsluþátttaka við 67 ára aldur. Aldraðir á stofnunum eiga samkvæmt lögunum að greiða úr 

eigin vasa hærri hlut í kostnaði við umönnun sína og meðferð þegar þeir veikjast en aðrir þrátt 

fyrir að slík greiðsluþátttaka tíðkist ekki á öðrum sjúkrastofnunum. Sé hins vegar litið á 

hjúkrunardeildir sem heimili er greiðsluhlutdeild ekki óeðlileg en þá þurfa að fylgja réttindi 

og staða sem einstaklingurinn hefur á sínu eigin heimili
46

 

Ágreiningur hefur risið á milli hjúkrunarheimilis og ríkisskattstjóra hvernig skilgreina skuli 

húsnæði heimilisins. 

6.1.2 Hjúkrunarheimili – hjúkrunarrými 

Grund, elli- og hjúkrunarheimili lét reyna á það fyrir yfirskattanefnd og Héraðsdómi 

Reykjavíkur í máli nr. E-751/2011 hver skilgreining laganna væri. Grund fór fram á það við 

ríkisskattstjóra að fá endurgreiddan virðisaukaskatt vegna aðkeyptrar vinnu við endurbætur og 

breytingar á húsnæði sínu þar sem húsnæði hans hlyti að teljast íbúðarhúsnæði í skilningi 

reglugerðar nr. 440/2009 um tímabundna aukna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu 

manna við íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði auk annars húsnæðis sem er alfarið í eigu 

sveitarfélaga og samkvæmt skilgreiningu orðabóka á íbúðarhúsnæði. Ríkisskattstjóri synjaði 

Grund um endurgreiðslu þar sem skráning Grundar í Fasteignaskrá Íslands væri með þeim 

hætti að hún félli hvorki undir reglugerð nr. 440/2009 né undir reglugerð nr. 449/2009 um 

endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna við íbúðarhúsnæði. Þar sem Grund væri 

sjálfseignarstofnun með staðfesta skipulagsskrá væri ekki unnt að skilgreina Grund sem 

stofnun eða félag sem væri alfarið í eigu sveitarfélags. Grund vildi ekki una þessari niðurstöðu 

og höfðaði mál og krafðist þess að úrskurður yskn yrði felldur úr gildi. Studdi Grund kröfur 

sínar með þeim rökum að húsnæðið teldist íbúðarhúsnæði í skilningi laga um virðisaukaskatt 

og reglugerðar um tímabundna aukna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu við 

íbúðarhúsnæði o.fl. Rekið væri hjúkrunar- og dvalarheimili í húsnæði Grundar þar sem fjöldi 

fólks (heimilismanna) byggi og hefði þar skráð lögheimili. Vísaði Grund til þess að 
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íbúðarhúsnæði væri skilgreind sem „Húsnæði þar sem einhver hefur fasta búsetu og hefur 

sjálfstætt skráningarauðkenni í.“ í lögfræðiorðabók. 

Ríkisskattstjóri krafðist sýknu þar sem úrskurður hans var í samræmi við lög. Aðila greindi á 

um það hvort húsnæði það sem um ræðir sé íbúðarhúsnæði í skilningi bráðabirgðaákvæðis 

XV viðlög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Ákvæðið væri undantekningarákvæði og slík 

ávæði sæti almennt þröngri lögskýringu. Ríkisskattstjóri vísaði til þess að vistmenn stefnanda 

ættu ekki heimili hjá Grund skv. almennri málvenju heldur væru þar vistaðir annað hvort að 

eigin frumkvæði eða ættingja. Ekki væri að finna í lögum um virðisaukaskatt né í reglugerð 

nr. 449/1990 skilgreiningu á hugtakinu íbúðarhúsnæði og hafi því í skattframkvæmd verið 

miðað við að íbúðarhúsnæði sé 

Húsnæði sem sé byggt samkvæmt skipulagi sem íbúðarhúsnæði, þ.e. við byggingu 

ætlaða til samfelldrar notkunar á öllum tímum árs og geti gengið kaupum og 

sölum sem íbúðarhúsnæði og þá sé almenna reglan sú að það sé skráð sem 

íbúðarhúsnæði í Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands.  

Í forsendum héraðsdóms kemur fram að þrátt fyrir að hugtökin „íbúðarhúsnæði“, „íbúðarhús“ 

eða „íbúð“ komi fyrir í íslenskum lögum er fátítt að hugtökin séu beinlínis skilgreind. Það 

komi þó fyrir í lögum um húsaleigubætur þar sem segi að með íbúðarhúsnæði sé átt við 

„venjulega og fullnægjandi heimilisaðstöðu“. Einnig komi fram í lögum um niðurgreiðslu 

húshitunarkostnaðar að dvalarheimili aldraðra teljist íbúðarhúsnæði skv. lögunum. Taldi 

dómurinn hins vegar augljóst að lögum um húsnæðismál sé ekki ætlað að taka til húsnæðis 

fyrir dvalar- og hjúkrunarheimili og taldi ekki unnt að draga einhlíta ályktun af fyrrgreindum 

lögum um það hvernig túlka bæri þau ákvæði virðisaukaskattslaga sem um væri deilt og taldi 

að ætla yrði að „nákvæm afmörkun á því hvers konar húsnæði teljist til íbúðarhúsnæðis ráðist 

að miklu leyti af því samhengi sem hugtakið er notað í og tilgangi viðkomandi löggjafar“. 

Taldi dómurinn að við mat á því hvort húsnæði Grundar gæti talist íbúðarhúsnæði í skilningi 

virðisaukaskattslaga og reglugerðanna sem deilt var um í málinu yrði að líta til notkunar 

húsnæðisins. Í húsnæðinu væri rekið dvalar- og hjúkrunarheimili fyrir aldraða sbr. 14. gr. laga 

um málefni aldraðra og til að fá vistun þurfi að liggja fyrir vistunarmat og séu því þeir sem 

dvelji í húsnæðinu vistmenn í skilningi áðurgreindra laga um málefni aldraðra. Húsnæðið sé 

ekki skrá sem Íbúðarhúsnæði hjá fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands og aðstaða sem einstakir 

vistmann hafi til afnota sé ekki sérgreind í fasteignaskrá. Einnig yrði að ætla að húsnæði 

Grundar teldist ekki íbúðarhúsnæði skv. byggingarreglugerð nr. 441/1998.  
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Komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að húsnæði Grundar sé húsnæði fyrir þjónustustarfsemi 

en ekki íbúðarhúsnæði í skilningi 2. mgr. 42. gr. og ákvæðis til bráðabyrgða XV með lögum 

nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, þrátt fyrir að vistmenn eigi þar fasta búsetu. 

Höfundi er ekki kunnugt um að þessu máli hafi verið áfrýjað til Hæstaréttar. Ljóst er að 

samkvæmt skilningi héraðsdóms Reykjavíkur eru elli- og hjúkrunarheimili ekki „heimili“ 

fólks heldur stofnanir þar sem fólk er vistað með eða án samþykkis síns. Vekur það upp 

spurningu um hvort uppfylltar séu kröfur lrl. um nauðungarvistun ef raunin er sú að fólk sé 

vistað án samþykkis síns á slíkum stofnunum. Höfundi tókst ekki að finna nein dómafordæmi 

þar sem aldraður einstaklingur er vistaður nauðungarvistun á hjúkrunarheimili. 

7 Nauðungarvistun 

Mikilsverðar breytingar komu fram á III. kafla lgl. um nauðungarvistun í frumvarpi til 

laganna og var þeim ætlað að tryggja að ákvæði lögræðislaganna um nauðungarvistanir væru í 

samræmi við íslensk stjórnskipunarlög og alþjóðlega mannréttindasáttmála sem Ísland hafði 

fullgilt eða veitt lagagildi. Kemur einnig fram í greinargerð með frumvarpinu að ákvæði í 

þágildandi lögræðislögum nr. 68/1984 hefði verið tekin upp sú regla að ekki mætti 

nauðungarvista mann vegna alvarlegs geðsjúkdóms eða ofneyslu ávana- og fíkniefna lengur 

en í tvo sólahringa, nema með samþykki dómsmálaráðuneytisins. Slíkri vistun lyki þegar 

yfirlæknir teldi hennar ekki lengur þörf en þó ekki síðar en 15 sólahringum frá því að hún 

hófst nema að krafa hafi verið gerð fyrir dómi að viðkomandi verði sviptur sjálfræði. 

Upphaflega var gert ráð fyrir því í frumvarpinu að sömu reglur giltu en að fram kom í 

athugasemdum frá Geðlæknafélagi Íslands að æskilegra væri að lengja þann tíma sem slík 

nauðungarvistun stæði þar sem áhrifa lyfjameðferðar sé ekki alltaf farið að gæta að fullu eftir 

15 sólahringa. (Var farið að óskum Geðlæknafélagsins og eru í núgildandi lögum 21 

sólahringur).
47

  Í frumvarpinu fólust þau nýmæli helst að réttarstaða nauðungarvistaðs manns 

var gerð skýr og ótvíræð. M.a. með því að mæla fyrir um rétt hans til að bera nauðungarvistun 

undir dóm í öllum tilvikum. Rétt hans til að njóta ráðgjafar og stuðnings sérstaks ráðgjafa 

vegna dvalar á sjúkrahúsi og skýr ákvæði um að þvinguð meðferð nauðungarvistaðs manns í 

sjúkrahúsum sé háð ákvörðunum yfirlæknis nema í neyðartilvikum og að unnt sé að bera hana 

undir dómstóla. Lagðar voru til ýmsar breytingar sem miða eiga að því að tryggja sem best 

mannréttindi frelsissvipts manns sem rekja má til ákvæða í stjórnarskránni og til 
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mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að, einkum 67. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 5. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, 5. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 9. gr. alþjóðasamnings 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.
48

 

7.1 Skilyrði nauðungarvistunar 

Skýrt er í 18. gr. lrl. hvað átt er við með nauðungarvistun. Nauðungarvistun er bæði þegar 

sjálfráða maður er færður nauðugur í sjúkrahús og haldið þar og eins þegar manni sem dvalið 

hefur í sjúkrahúsi af fúsum og frjálsum vilja er haldið þar nauðugum. 

Í 1. mgr. 19. gr. segir að sjálfráða maður verði ekki vistaður í sjúkrahús. En í 2. mgr. segir að 

læknir geti þó ákveðið að hann skuli vistaður nauður í sjúkrahúsi sé hann haldinn alvarlegum 

geðsjúkdómi eða verulegar líkur séu taldar  að svo sé eða ástand hans þannig að jafna megi til 

alvarlegs geðsjúkdóms. Sama gildi eigi maður við alvarlega áfengisfíkn að stríða eða ofnautn 

ávana- og fíkniefna. Ákveði vakthafandi sjúkrahúslæknir nauðungarvistun manns samkvæmt 

þessari málsgrein skal bera ákvörðunina undir yfirlækni svo fljótt sem auðið er. Ekki má 

frelsisskerðing samkvæmt þessari málgrein standa lengur en 48 klukkustundir nema til komi 

samþykki dómsmálaráðuneytis skv. 3. mgr. En hún kveður á um að samþykki ráðuneytið má 

vista sjálfráða mann gegn vilja sínum í sjúkrahúsi í allt að 21 sólahring að uppfylltum 

skilyrðum 2. mgr. og að nauðungarvistunin sé óhjákvæmileg að mati læknis.  

Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að í 2. mgr. sé að finna undantekningu frá 

meginreglunni og að fyrsta undantekningin sé sú að maður sé haldinn alvarlegum 

geðsjúkdómi. Hugtakið sé samheiti yfir marga mismunandi sjúkdóma eða raskanir sem 

einkennist af verulegum hugsanatruflunum og dómgreindarbresti. Í öðru lagi séu þau nýmæli 

að heimilt sé að vista mann í sjúkrahúsi ef verulegar líkur séu taldar á því að hann sé haldinn 

alvarlegum geðsjúkdómi. Í þriðja lagi að heimilt sé að nauðungarvista mann ef ástand hans sé 

með þeim hætti að jafna megi við alvarslegs geðsjúkdóms og voru það einnig nýmæli í 

lögunum og svo í fjórða lagi er heimilt að nauðungarvista mann til afeitrunar í sjúkrahúsi eigi 

hann við alvarlega áfengisfíkn að stríða eða ofnautn ávana- og fíkniefna.
49

 

Því er ljóst að 1. mgr. 19. gr. er meginregla og einungis í undantekningartilvikum sem vel eru 

útlistuð í lagagreininni má nauðungarvista sjálfráða mann. 
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Aðilar þeir sem beðið geta um nauðungarvistun á sjúkrahúsi eru skv. 20. gr. þeir sömu og 

taldir eru í a-, g- og d-liðum 2. mgr. 7. gr. þ.e. þeir sömu og eru aðilar lögræðissviptingarmáls. 

Beiðni skal vera skrifleg og henni beint til dómsmálaráðuneytisins og rituð á eyðublað sem 

dómsmálaráðuneyti lætur í té sbr. 1. mgr. 21. gr. Einnig skal fylgja beiðninni læknisvottorð 

sem má eigi vera eldra en þriggja daga þegar það berst ráðuneytinu nema alveg sérstaklega 

standi á. Skal það að jafnaði ritað á eyðublað sem ráðuneytið lætur í té. 

Er ráðuneytinu berst beiðni um nauðungarvistun skal það taka málið til afgreiðslu og afla 

þeirra gagna er það telur nauðsyn bera til ef ekki er unnt að afgreiða mál á grundvelli beiðni 

og meðfylgjandi læknisvottorðs sbr. 1. mgr. 22. gr. Ráðuneytið skal án tafar ákveða, þegar 

nauðsynleg gögn og upplýsingar liggja fyrir, hvort nauðungarvistun skuli heimiluð eða ekki. 

Ákvæði 13., 14. og 18. gr. stjórnsýslulaga gilda ekki við meðferð mála um nauðungarvistun 

sbr. 2. mgr. 22. gr. 

Vakthafandi læknir skal skv. 25. gr. lrl. tilkynna nauðungarvistuðum manni án tafar um 

ástæður nauðungavistunarinnar, rétt hans til að njóta aðstoðar og stuðnings ráðgjafa skv. 27. 

gr., ákvörðun dómsmálaráðuneytisins ef um slíkt er að ræða og rétt hans til að bera 

nauðungarvistun eða þvingaða lyfjagjöf eða meðferð undir dómstóla skv. 30. gr. 

Nauðungarvistaður maður á skv. 27. gr. rétt á að njóta ráðgjafar og stuðnings sérstaks ráðgjafa 

vegna sjúkrahúsdvalarinnar og meðferðar og einnig skal vakthafandi læknir tilkynna 

ráðgjafanum nauðungarvistunina svo fljótt sem auðið er. Á hinn nauðungarvistaði maður rétt 

á að ræða við ráðgjafa sinn einslega um hvaðeina er nauðungarvistunina varðar og vera 

reglulega í sambandi við hann. Ákvæðið í 27. gr. um ráðgjafa var nýmæli en mikilsvert var 

talið að maður sem sviptur er frelsi með þessum hætti ætti rétt á ráðgjöf og stuðningi hlutlauss 

aðila sem fylgst gæti með að réttindi hins nauðungarvistaða væru virt og eftir atvikum 

aðstoðað hann við kröfugerð skv. 30. gr. Gert var ráð fyrir því að ráðgjafar skv. þessari grein 

væru fagmenntaðir á sviði félagsráðgjafar eða sálfræði eða öðrum sambærilegum sviðum.
50

 

Sjálfráða manni er tryggður skilyrðislaus réttur til að bera ákvörðun um nauðungarvistun 

undir dómstóla hvort sem hún byggist á 2. eða 3. mgr. 19. gr. skv. 30. gr. og lrl. 4. mgr. 5. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög r. 62/1994 og 4. mgr. 17. gr. stjórnarskrárinnar sbr. 4. 

mgr. 5. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995
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8 Lög nr.  59/1992 um málefni fatlaðs fólks 

Margt hefur breyst á síðustu árum og ekki síst í málefnum fatlaðra og er athyglivert að bera 

saman viðhorf til þeirra og aldraðra. Fatlaðir, jafnvel veikustu einstaklingarnir, eiga völ á mun 

fleiri búsetuformum en aldraðir og búið er að leggja niður altæka stofnanaþjónustu 

sambærilega við hjúkrunarheimilin. Lögð er áhersla á að fatlaðir einstaklingar búi í litlum 

rekstrareiningum sem veita möguleika á að virða einkalíf þeirra, vilja og þarfir.
52

 

Markmið laganna um málefni fatlaðs fólks
53

 „er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og 

sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu 

lífi.“ Til fötlunar telst skv. lögunum þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og 

heyrnarskerðing og einnig getur fötlun verið afleiðing af langvarandi veikindum, svo og 

slysum. Lögunum er meðal annars ætlað að tryggja fötluðum jafnrétti til náms og að tryggja 

þeim aðstoð í námi við hæfi skv. 7. gr. 

Skaðabótaábyrgð getur skapast á hendur ríkinu sé ekki farið að lögunum   

Hrd. nr. 177/1998 R hóf nám í viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands 1990 

en hvarf frá því 1994. R var blind og gekkst undir augnaðgerð í desember 19190. 

Að ráðleggingum deildarinnar endurinnritaðist hún hausti 1991. Stundaði hún 

nám við deildina þar til hún hvarf frá námi haustið 1994. R hélt því fram að hún 

hafi ekki fengið þá aðstöðu og aðstoð við deildina sem fötlun hennar krafðist og 

hún átti rétt á. R sendi deildinni bréf 5. september 1991 með ósk um undanþágu 

frá prófatilhögunar á fyrsta ári. Var komið á móts við þessar óskir að verulegu leiti 

en formleg stefna var ekki mótuð innan deildarinnar um viðbrögð við þörfum R 

og engin almenn samþykkt var gerð. R þurfti að biðja um sérstakar undanþágur 

þegar hún gat ekki fylgt almennri tilhögun námsins jafnt vegna veikinda og 

fötlunar sinnar. Ýmislegt fór úrskeiðis í framhaldinu svo sem að prófgögn voru 

tekin af henni við lok venjulegs próftíma í einu prófi, kennslubók var ekki til reiðu 

í einu fagi fyrr en liðið var á vormisseri og átti þá áfrýjandi eftir að fá bókina lesna 

fyrir sig. 

Dómurinn taldi að Háskólanum hefði borið skylda til að taka við henni og gera almennar 

ráðstafanir sem fylgdu námi svo fatlaðs einstaklings þannig að hún nyti þeirrar þjónustu sem 
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almennir nemendur við skólann nutu. Byggði Hæstiréttur niðurstöðu sína á lögum nr. 41/1983 

og 59/1992 um málefni fatlaðra, mannréttindasáttmála Evrópu og jafnræðisreglu 65. gr. 

stjórnarskrárinnar. Ekki væri nægjanlegt að koma til móts við óskir hennar um undanþágur og 

aðstoð vegna fötlunar hennar, hún hefði ekki átt að þurfa að ganga sjálf eftir eðlilegum 

tilhliðrunum. Skort hefði á að gerðar væru almennar ráðstafanir eða heildarstefna um 

námsaðstoð við hana, námsframvindu og aðstoð í prófum og próftíma sem væru aðgengileg 

henni. Dómurinn taldi að í þessu fælist meingerð gegn persónu hennar og frelsi hennar til 

menntunar og henni dæmdar bætur á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

Réttur fatlaðs einstaklings til sértækra og persónulegra úrræða er því ótvíræður og ber ríkinu 

og stofnunum þess skylda til að gera almennar ráðstafanir og móta heildarstefnu fyrir 

einstaklinginn sem tryggir honum frelsi til að sækja sér þá menntun sem hugur hans stendur 

til.  

Meðal annars er kveðið á um það í 10. gr. laga nr. 59/1992 að fatlað fólk skuli eiga kost á 

félagslegri þjónustu sem geri því kleift að búa á eigin heimili og húsnæðisúrræðum í samræmi 

við þarfir og óskir eftir því sem kostur er og í 5. mgr. að sveitarfélag skuli gera 

húsaleigusamning við fatlaðan einstakling sem búi í húsnæðisúrræði í samræmi við ákvæði 

húsaleigulaga og innheimti húsaleigu á grundvelli þess samnings.   

Fróðlegt er að gera samanburð á búsetuúrræðum fatlaðra og aldraðra. Báðir hópar skulu skv. 

lögum eiga kost á félagslegri þjónustu sem geri því kleift að búa á eigin heimili en sé þeim 

það ekki kleift gera mffl. ráð fyrir húsnæði á vegum sveitarfélaga og skal sveitarfélagið 

ákveða húsaleigu og innheimta. Þjónustuíbúðir aldraðra skv. mal geta verið sjálfseignar-leigu- 

og búseturéttaríbúðir skv. 4. tl. 13. gr. og íbúar í þjónustuíbúðum skv. 20. gr. greiða sjálfir þá 

þjónustu sem þar er veitt, aðra en heimaþjónustu.  

8.1 Lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 

Í XI. ákvæði til bráðabirgða í mffl. kemur fram að ráðherra skuli leggja fram á Alþingi 

frumvarp um réttindagæslu fyrir fatlað fólk eigi síðar en 1. mars 2011. Þann 1. júlí 2011 tóku 

gildi lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.
54

 Gilda þau um réttindagæslu fyrir 

fatlað fólk sem þarf vegna fötlunar sinnar stuðning við undirbúning upplýstrar ákvörðunar um 

persónuleg málefni eða aðstoð við að leita réttar síns gagnvart opinberum þjónustuaðilum, 

                                                 
54

 Hér eftir rfffl 
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öðrum stjórnvöldum eða einkaaðilum og er markmið þeirra að tryggja fötluðu fólki viðeigandi 

stuðning við gæslu réttinda sinna. 

Skv. 3. gr. laganna skal ráðuneytið hafa yfirumsjón með réttindum fatlaðs fólks og koma á fót 

sérstakri réttindavakt innan þess. Hlutverk réttindavaktarinnar er í fyrsta lagi að fylgjast með 

störfum fatlaðs fólks og veita þeim ráðgjöf og leiðbeiningar eftir þörfum, í öðru lagi að safna 

upplýsingum um réttindamál fatlaðs fólks og þróun í hugmyndafræði og þjónustu við fatlað 

fólk og koma á framfæri ábendingum um það sem betur má fara, í þriðja lagi að bera ábyrgð á 

fræðslu- og upplýsingastarfi, í samvinnu og samráði við hagsmunasamtök fatlaðra, varðandi 

réttindi fatlaðs fólks, svo sem fyrir hina fötluðu einstaklinga, réttindagæslumenn fatlaðs fólks, 

talsmenn þeirra, aðstandendur, starfsfólk og þjónustuaðila, í fjórða lagi að fylgjast með 

nýjungum á sviði hugmyndafræði og þjónustu við fatlaða sem kunna að leiða til betri þjónustu 

og aukinna lífsgæða fyrir fatlaða, í fimmta laga að annast útgáfu á auðlesnu efni og 

bæklingum um réttindi fatlaðra og í sjötta lagi að bera ábyrgð á fræðslu- og upplýsingastarfi í 

samvinnu og samráði við hagsmunasamtök fatlaðra til að upplýsa almenning um réttindi 

fatlaðra, vinna gegn staðalímyndum og fordómum og auka vitund um getu og framlag fatlaðra 

Höfundur hefur við vinnu sína ekki orðið var við að á döfinni sé að setja upp réttindavakt á 

borð við þessa fyrir aldraða. 
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9 Niðurstöður 

Eins og getið var í inngangi að ritgerð þessari var markmið hennar að skoða hvort aldraðir séu 

í raun de facto sviptir fjárræði og/eða sjálfræði við flutning á hjúkrunarheimili og einnig hvort 

lög er varða greiðsluþátttöku aldraða, í umönnunarkostnaði, brjóti gegn 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. 

Meginreglur lögræðislaganna kveða á um að enginn verði sviptur lögræði nema með úrskurði 

dómara og að enginn verði sviptur lögræði sínu, hvorki sjálfræði né fjárræði, nema þörf sé 

sviptingar. Miklar kröfur eru gerðar til málsmeðferðar í málum sem þessum og hefur 

Hæstiréttur hiklaust ómerkt úrskurði um lögræðissviptingu hafi formkröfum laganna ekki 

verið fylgt til hins ýtrasta. 

Fyrir setningu laga nr. 82/1989 um málefni aldraðra voru hjúkrunarheimili flokkuð sem 

langlegudeildir fyrir aldraða og lutu sömu lögmálum og sjúkrahús. Allt fram til þess tíma 

greiddu aldraðir ekki fyrir legu sína á hjúkrunardeildum né heldur á sjúkrahúsum. Þróunin 

hefur hins vegar verið á þá leið að nú er öllum 67 ára og eldri gert að taka þátt í 

dvalarkostnaði sínum á sjúkrastofnun hafi einstaklingurinn tekjur umfram 65.005 krónur og 

þarf hinn aldraði að greiða allt að 311.741 krónum. Frítekjumark hefur ekki breyst frá 1. 

janúar 2009, vasapeningar hafa hækkað um 11,88% og greiðsluþátttaka hins aldraða hefur 

hækkað um 18,84%. Þrátt fyrir að lífeyrissjóðakerfi hafi nú verið við líði í hátt í hálfa öld þá 

eru það líklega fáir aldraðir sem hafa yfir 376.746 krónur í lífeyrisgreiðslur. Má því leiða líkur 

að því að flestir þeirra sem einhverra réttinda njóta yfir 65.005 króna taki þátt í dvalarkostnaði 

sínum og hafi ekkert umfram þá upphæð. 

Það að svipta einstakling öllum tekjum sínum umfram tiltekna upphæð án undangengins dóms 

brýtur, að mati höfundar, í öllum meginatriðum gegn 4. gr. lögræðislaganna um að ekki megi 

svipta mann fjárræði nema með úrskurði dómara. 

UA hefur ekki fallist á það í álitum sínum að þátttaka í dvalargjöldum væri brot gegn 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar þar sem þeir sem hefðu til þess fjárhagslegt bolmagn stæðu 

undir greiðslum á fenginni þjónustu á vegum hins opinbera þrátt fyrir að aðrir kynnu að njóta 

hennar sér að kostnaðarlausu vegna fjárskorts. Hins vegar er það svo að einungis 

skyldusparnaður fólks í almenna lífeyrissjóðakerfinu sem er tekinn til greiðslu 

dvalarkostnaðar en ekki sparnaður úr séreignarlífeyrissjóðum né vaxtatekjur. Deilt hefur verið 

um það hversu langt ríkisvaldið geti gengið í tekjutengingu og hverjir skerðingarmöguleikar 
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ríkisvaldsins eru. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu í Hrd. 125/2000 Öryrkjadómi, að 

það bryti gegn jafnræðisákvæðum stjórnarskrárinnar að mæla fyrir um mismunandi skerðingu 

á tekjutryggingu eftir því hvaða tekjur um væri að ræða. 

Þegar borin eru saman lög um málefni fatlaðra og lög um málefni aldraðra kemur í ljós að 

báðir hópar skulu eiga kost á félagslegri þjónustu sem geri þeim kleift að búa á eigin heimili. 

Sé þeim það hins vegar ekki kleift gera lögin um fatlaða ráð fyrir húsnæði á vegum 

sveitarfélaga og skal sveitarfélagið ákveða húsaleigu og innheimta. Búið er að leggja niður 

altæka stofnanaþjónustu fyrir fatlaða og lögð er áhersla á að þeir búi í litlum rekstrareiningum 

sem veita möguleika á því að virða einkalíf þeirra, vilja og þarfir. Heldur því hinn fatlaði 

sjálfræði sínu og fjárræði þrátt fyrir að heimilisfesti hans flytjist frá einu heimili til annars. 

Hins vegar hefur einstaklingum 67 ára og eldri ekki verið tryggð þau mannréttindi sem þykja 

sjálfsögð fyrir alla aðra aldurshópa. Þegar þeir flytjast á hjúkrunarheimili vegna sjúkleika 

flytja þeir ekki heimilisfesti sitt heldur eru skráðir á stofnanir þar sem öldrunarstofnanir eru 

ekki heimili í lagalegum skilningi. Þar er þeim ekki gert kleift að hafa neitt um það að segja 

hvaða þjónustu þeir þiggja eða er veitt, hafa lítið sem ekkert um sitt nánasta umhverfi að segja 

og verða að láta sér nægja það sem að þeim er rétt. Víst er að stefna hefur verið sett á að 

útrýma fjölbýlum á öldrunarheimilum en enn skammtar ríkisvaldið hinum aldraða sömu 

fjárhæð hvort sem hann býr í sambýli eða einbýli. Ljóst er að hinn aldraði þegar hann er 

orðinn öðrum háður hefur ekki um marga kosti að velja og verður að láta sér lynda það sem í 

boði er. Vert að líta til þess að einungis 67 ára og eldri taka þátt í umönnunarkostnaði sínum. 

1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar leggur ákveðnar skyldur á ríkisvaldið að tryggja, öllum 

þegnunum, í lögum rétt til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbyrgðar og 

sambærilegra atvika. Almannatryggingakerfið sem löggjafinn hefur sett á fót á að tryggja 

mönnum bætur er þeir þurfa á að halda vegna aðstæðna sem taldar eru í ákvæðinu.  

Héraðsdómur Reykjavíkur í máli E-751/2011 komst að þeirri niðurstöðu að húsnæði Grundar, 

elli- og hjúkrunarheimilis, sé húsnæði fyrir þjónustustarfsemi en ekki íbúðarhúsnæði í 

skilningi laganna. Kemur fram í niðurstöðu dómsins að til þess að fá vistun þurfi að liggja 

fyrir vistunarmat og séu því þeir sem dvelji í húsnæðinu vistmenn í skilningi laga um málefni 

aldraðra þar sem fólk er vistað með eða án samþykkis síns. Í 19. gr. lögræðislaganna segir að 

sjálfráða maður verði ekki vistaður í sjúkrahús en læknir geti þó ákveðið að hann skuli 

vistaður nauðugur í sjúkrahúsi sé hann haldinn alvarlegum geðsjúkdómi eða verulegar líkur 

séu taldar að svo sé eða ástand hans þannig að jafna megi til alvarlegs geðsjúkdóms. Nú eru 

hjúkrunarheimili ekki skilgreind sem sjúkrahús en vafasamt er að áætla að minni kröfur ættu 
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að liggja að baki þvingaðri innlögn aldraðs einstaklings á hjúkrunarheimili en gert er ráð fyrir 

í lögræðislögunum. Höfundur hefur ekki fundið þess nein dæmi að slík mál hafi komið fyrir 

dómara.  

Lögræðislögin kveða alveg skýrt á um það að enginn verði vistaður nauðungarvistun á 

sjúkrahúsi án dóms. Læknar geta vistað mann tímabundið en leggja þarf málið fyrir dómara 

eins fljótt og auðið er. Að mati höfundar er þvinguð innlögn á hjúkrunarheimili 

nauðungarvistun án undangengins dóms og því skýrt brot á réttindum hins aldraða.  
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10 Lokaorð 

 Ríkisvaldinu, hefur í nokkurn tíma, verið ljóst að breyta þurfi greiðsluþátttöku aldraðra í 

hjúkrunar- og dvalarrýmum þannig að aldraðir haldi fjárhagslegu sjálfstæði. Kemur það 

meðal annars fram í kynningu á áhersluatriðum sem vinna átti að í málefnum aldraðra, á 

næstu misserum, sem birt var 27. júní 2008.  Ekki fer milli mála, að áliti höfundar, að það 

fyrirkomulag sem haft er á þjónustu við sjúka aldraða brýtur í bága við meginreglur 

lögræðislaga og mannréttindakafla Stjórnarskrárinnar. Það er ekki í neinu samræmi við 

jafnræðisreglu Stjórnarskrárinnar að ætla einungis 67 ára og eldri að greiða fyrir umönnun 

sína þegar þeir verða háðir kerfi sem þeir hafa enga stjórn á og ekkert val um hvort þeir nýti 

sér eða ekki. Þegar einstaklingar fara inn á hjúkrunarheimili eru þeir komnir með vistunarmat 

sem segir beinlínis að þeir séu með öllu ófærir til að sjá um sig á heimili sínu, þrátt fyrir að 

þiggja alla þá aðstoð sem tryggingakerfið bíður þeim sem heima eru.  

 Líta má til laga um málefni fatlaðra og spyrja hvort ekki væri rétt að setja sambærileg lög um 

aldraða. Réttur aldraðra til jafnréttis og sambærilegra lífskjara við aðra þjóðfélagsþegna getur 

ekki verið minni en fatlaðra. Jafnvel veikustu einstaklingarnir í hópi fatlaðra eiga á völ á fleiri 

búsetuformum en aldraðir. Altæk stofnanaþjónusta fyrir fatlaða hefur fyrir löngu síðan verið 

lögð niður og búsetuúrræði þeirra færð til nútímalegra forms í takt við Mannréttindasáttmála 

en eftir sitja sjúkir aldraðir. Fatlaðir eiga rétt á réttindagæslu þegar þeir eru ófærir um að gæta 

og sækja rétt sinn en aldraður sjúklingur á sér engan málsvara eigi hann ekki nákomna 

ættingja sem eru þess umkomnir að gæta að rétti hans. Samkvæmt núgildandi lögum skal hinn 

aldraði greiða af tekjum sínum úr almenna lífeyrissjóðakerfinu misstóran hlut 

umönnunarkostnaðar síns. Líklegt má telja að hópur aldraðra einstaklingar eigi eftir 20-30 ár 

mun meira í séreignarsjóðum eða jafnvel peninga á vöxtum í bönkum en í almenna 

lífeyrissjóðakerfinu. Liggur þá ljóst fyrir að mikill munur verður á aðstöðu þeirra sem lakari 

kjör hafa haft í lífinu en hinna þar sem greiðsluþátttakan er háð inneign í almenna kerfinu.  

Höfundi þykir skjóta skökku við að skýla sér á bak við að almenna lífeyrissjóðakerfið sé 

samtryggingakerfi og því megi ríkið taka til sín þau réttindi sem hinn aldraði einstaklingur 

hefur öðlast þar. Mun eðlilegra væri að hinn aldraði greiddi sína leigu á hjúkrunarheimilinu, 

mat og aðra þjónustu og ríkið sæi um umönnunarkostnað hans eins og fyrir aðra þegna 

landsins. Almannatryggingakerfið ætti síðan að sjá til þess að þeir sem minnstar hefðu 

tekjurnar hefðu lágmarksframfærslu af hendi ríkisins. 
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