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Ágrip 

Ritgerð þessi, sem er til cand.theol.-prófs í guðfræði og trúarbragðafræði, fjallar um 

sálgæslu aldraða á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Það er ákveðin sorg sem fylgir því að 

verða gamall og heilsa og færni skerðist, ástvinir hverfa á braut og félagsstaða og 

hlutverk breytast. Meginþema ritgerðarinnar er hvernig sálgæslan nýtist til að mæta 

andlegum þörfum hins aldraða og efla hann og styrkja til að lifa uns yfir lýkur. Að vera 

honum álengdar nær en aldrei víðsfjarri. 
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Inngangur  

Einn dagur er hjá Drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur (2Pét 3.8). 

Mannsævin er ekki löng ef hún er sett í samhengi við söguna, hún getur þó verið löng ef 

horft er á reynsluna, horft á það sem á dagana kann að drífa. Margt breytist og gerist á 

einni mannsævi, reynsla og viska þess sem lifað hefur í sjötíu, áttatíu, níutíu ár er mikil 

og þá er saga hans orðin löng. Þessi saga sem hver einstaklingur á og gerir hann 

einstakan. Þessi langi árafjöldi veitir einstaklingnum einnig heiðurstitil, aldraður. Sumir 

líta þó neikvæðum augum á þennan titil og jafnvel þá sem hann bera. En gráhærðum 

virðing ber, eins og öðrum börnum Guðs og meta þarf einstakling út frá veru hans en 

ekki aldri.  

 Hverjir eru aldraðir? Sérstök lög um málefni aldraðra voru fyrst sett á Alþingi árið 

1982 og þau síðast endurskoðuð árið 1999. Samkvæmt lögunum er aldraður hver sá sem 

náð hefur 67 ára aldri. Markmið laganna er að aldraðir fái þá heilbrigðis- og félagslegu 

þjónustu sem þeir þurfa á að halda. Lögunum er einnig ætlað að tryggja að aldraðir geti 

búið við eðlilegt heimilislíf eins lengi og kostur er, jafnframt því að tryggja nauðsynlega 

stofnanaþjónustu þegar hennar er þörf.
1
 Íslendingar sem fæddust árið 2012 geta búist 

við að lifa í rúm 80 ár, karlar í 80,8 ár og konur í 83,9 ár samkvæmt gögnum Hagstofu 

Íslands.
2
 Margir verða þó eldri en áttræðir, þann 1. janúar 2013 voru 11.646 

einstaklingar 80 ára eða eldri, þar voru konur í meirihluta eða 6.859 á móti 4.787 

körlum.
3
  

 Á tuttugustu öldinni urðu straumhvörf í íslensku samfélagi með breyttum 

lifnaðarháttum og betri afkomu þjóðarinnar. Eftir því sem leið á öldina tók Íslendingum 

að fjölga, einkum í elstu aldurshópunum. Hlutfall 80 ára og eldri af íslensku þjóðinni 

var 0,62% árið 1900 en var komið í 2,68% árið 2000.
4
 Öldruðum mun fjölga mun 

hraðar næstu ár samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands, sem gerir ráð fyrir að árið 

                                                 
1
 Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999 

2
Hagstofa Íslands, (e.d.). Ólifuð meðalævi við fæðingu 2012. Sótt 23. apríl 2013 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN05401%26ti=Me%F0al%

E6vilengd+og+eftirlifendatala+1971%2D2012+++++++++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Danir/

%26lang=3%26units=Fj%F6ldi%20%E1ra%20/%20Fj%F6ldi 
3
Hagstofa Íslands, (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni og aldri 2013. Sótt 23. apríl 2013 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6

ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2013+++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%2

6units=Fj%F6ldi 
4
Hagstofa Íslands, (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2011. Sótt 14. júlí 2011 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6

ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2011+++++%26path=./Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26un

its=Fjöldi 
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2030 tilheyri um 17% þjóðarinnar hópi aldraðra, þar af verður hlutfall 80 ára og eldri 

tæp 5%.
5
 Fjölgun í þessum aldurshópi kallar á aukna þjónustu fyrir aldraða og þá ekki 

síst á frekari úrræði sem auka lífsgæðin, einkum þeirra sem eiga við heilsubrest að 

stríða. Þá má ekki gleyma þeirri sorg sem oft fylgir auknum aldri þegar aðstæður 

breytast. Andleg líðan skiptir ekki síður máli en hin líkamlega og því þarf að huga að 

þáttum sem auka hana, ekki einungis þeim sem lúta að líkamlegri líðan líkt og áherslan 

vill stundum verða. 

 Áttatíu ár og þaðan af meira þykir langur tími og margt sem gerist á lífsleiðinni allri 

og mótar manneskjuna og þroskar hana. Einstaklingur sem lifað hefur í áttatíu ár eða 

lengur á að baki langa lífsgöngu fulla af gleði og sigrum, áföllum og sorgum. Hann 

hefur gleymt sér í leikjum bernskunnar, unað sér í áhyggjuleysi æskunnar, dreymt stóra 

drauma og látið þá rætast eða horft á eftir þeim, fundið ástina og verið elskaður, hann 

hefur misst og saknað, mætt andstöðu, orðið fyrir vonbrigðum, tekið stórar ákvarðanir, 

endurskoðað lífsgildi sín og ákvarðanir, haft mörg og oft ólík hlutverk. Hann hefur kvatt 

samferðamenn sína, suma allt of fljótt, misst ástvini, jafnvel tapað heilsu. Hann hefur 

lifað. Það gerir hver og einn, hann lifir og hann lærir af lífinu, hann þroskast. 

Einstaklingur sem lifað hefur hátt í heila öld hefur gengið í gegnum margt, miklar 

breytingar hvort heldur sem er í sínu persónulega lífi eða í samfélaginu. Fyrstu árin eru 

oftast full af gleði og leik, forvitni og lærdóm. Á fullorðins árum hefur lífið jafnan 

einkennst af framkvæmdagleði og uppbyggingu en er líður á ævikvöldið er rólegra yfir 

og missir verður meira einkennandi fyrir lífið. Missir atvinnu og starfsgetu, missir 

ástvina, missir heilsu, missir á heimili ef einstaklingur þarf að fara á hjúkrunarheimili, 

missir sjálfstæðis. Öll reynsla á öllum æviskeiðum hefur áhrif á manneskjuna og mótar 

hana, reynsla efri áranna skiptir ekki síst máli í þroskanum og heldur áfram að móta 

viðhorf hennar, skoðanir og trú.  

 Þegar árin færast yfir fer heilsu oft hrakandi. Margir þurfa þá að reiða sig á aðstoð 

annarra og jafnvel umönnun. Þeir geta þó oft búið áfram á heimili sínu með þá þjónustu 

sem hægt er að fá og hjálp aðstandenda en stundum þarf viðkomandi það mikla 

umönnun og hefur ekki getu til að búa í sjálfstæðri búsetu að hann þarf að fá inni á 

hjúkrunarheimili. Í tölum Hagstofu Íslands má sjá að árið 2010 voru Íslendingar 80 ára 

                                                 
5
Hagstofa Íslands, (e.d.). Spá um mannfjölda eftir kyni og aldri 2011-2060. Sótt 14. júlí 2011 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN09010%26ti=Sp%E1+um

+mannfj%F6lda+eftir+kyni+og+aldri+2011%2D2060++++++++%26path=../Database/mannfjoldi/mannfj

oldaspa2010/%26lang=3%26units=Fjöldi 
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og eldri 10.583
6
, þar af bjuggu 2.353 á hjúkrunarheimili, 1.586 konur og 766 karlar.

7
 

Margir kunna að upplifa sorg samfara því að eldast. Miklar breytingar verða á 

lífsháttum sem hafa áhrif á einstaklinginn. Stundum kann vonleysi og tilgangsleysi að 

fylgja í kjölfarið. Þessari sorg og vonleysi þarf að mæta og styðja viðkomandi í að finna 

merkingu í lífi sínu. Í þessari ritgerð er áherslan á aldraða sem búa á dvalar- eða 

hjúkrunarheimili (hér eftir er talað um hjúkrunarheimili en átt er við hvoru tveggja) og 

hvernig andlegan og trúarlegan stuðning þeir fá og þurfa, og hvernig nýta megi 

sálgæsluna inn á hjúkrunarheimilum. Þeir sem komnir eru á hjúkrunarheimili hafa tapað 

heilsu og færni og eiga erfiðara með að sækja kirkju eða annað starf utan heimilisins, 

því er sjónum fremur beint að þeim en öldruðum sem búa í heimahúsi og hafa oftar en 

ekki getu til að sækja það félagstarf og þjónustu sem það óskar, þó allur gangur geti þó 

verið á því. Aldraðir eru fjölbreyttur hópur, enginn er eins. Hver og einn bregst við 

breyttum aðstæðum á sinn hátt, sumir þurfa stuðning og aðrir ekki. Hverjum og einum 

þarf að mæta þar sem hann er staddur. En gleði efri áranna er einnig mikil og margs að 

njóta, hér er ekki verið að draga úr því. Efni þessarar ritgerðar beinist hins vegar að því 

að mæta andlegum þörfum til að stuðla að betri heilsu og líðan aldraðra. Hinum aldraða 

er mætt í gegnum sálgæsluna en hún felst í helgihaldi, samtölum, bænum og fræðslu. 

Fyrst og fremst felst hún þó í að hlusta og virða manneskjuna fyrir það sem hún er. 

 Í fyrsta kafla er fjallað almennt um aldraða og öldrun, hvernig litið er á aldraða og 

hvað það er að eldast af heilum hug. Áhersla er lögð á að lífið, með sínum vexti, þroska 

og öldrun, er gjöf Guðs. Gildi manneskjunnar felst í veru hennar en ekki getu því hún er 

elskað barn Guðs. Kenningar um persónu- og trúarþroska eru viðfangsefni annars kafla. 

Þar er stiklað á stóru í kenningu Eriksons og öðrum persónuþroskakenningum. Einnig er 

fjallað um trúarþroskakenningar Fowlers og Koenigs, en hann setti fram eigin kenningu 

byggða á kenningu Fowlers. Koenig greindi einnig andlegar og trúarlegar þarfir aldraðra 

og eru þeim gerð skil í þriðja kaflanum. Í fjórða kafla er gefin innsýn í starf þriggja 

presta og eins djákna á þremur hjúkrunarheimilum í Reykjavík og á 

öldrunarsjúkrahúsinu á Landakoti. Í lokakaflanum er samantekt og umræður.  

                                                 
6
 Hagstofa Íslands, (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni og aldri 2010. Sótt 23. apríl 2013 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6

ldi+eftir+kyni+og+aldri+1841%2D2013+++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%2

6units=Fj%F6ldi 
7
Hagstofa Íslands, (e.d.). Vistmenn á stofnunum aldraðra eftir aldri og landsvæðum 1993-2010. Sótt 23. 

apríl 2013 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=2603&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=HEI03000%26ti=Vistmenn+%

E1+stofnunum+aldra%F0ra+eftir+aldri+og+landsv%E6%F0um+1993%2D2010+%26path=../Database/h

eilbrigdismal/aldradir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall 
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1. Gráar hærur eru heiðurskóróna 

Gráar hærur eru heiðurskóróna, á vegi réttlætis öðlast menn hana segir í 

Orðskviðunum (Okv 16.31). Í þessum orðum endurspeglast ekki aðeins virðing fyrir 

öldruðum heldur einnig að hinir réttlátu og guðhræddu, þeir sem Guð hefur velþóknun á 

muni lifa lengi, gráu hárin bera háum aldri vitni. Þá speki að blessun Guðs felist í 

langlífi er víðar að finna í Gamla testamentinu, svo sem í Sálmunum og spádómsbók 

Jesaja. Áhersla er einnig á virðingu í garð aldraðra, samanber fjórða boðorðið: Heiðra 

föður þinn og móður svo að þú verðir langlífur í landinu sem Drottinn, Guð þinn, gefur 

þér (2Mós 20.12). Sögnin að heiðra felur í sér umönnun sem stuðlar að lengri ævi. Þetta 

er eina boðorðið sem felur í sér fyrirheit, fyrirheit um langlífi og visku ef þú annast 

foreldra þína. Einnig liggur í boðorðinu félagslegt ákvæði, það er að annast þá sem eldri 

eru. Í Jobsbók er að finna vangaveltur um aldur og visku, einkum út frá því hvort þetta 

fari alltaf saman. Er spekina að finna hjá öldungum og hyggindin hjá langlífum? spyr 

Job (Job 12.12). En Elíhú andmælir því að aukinn aldur þýði óhjákvæmilega meiri 

viska, hins vegar feli aukinn aldur í sér þann möguleika að vaxa að visku (Job 32.9). 

 En í Biblíunni er einnig fjallað um þá sem Guð kallar til þjónustu við sig og eru það 

ekki alltaf hinir ungu og sterku. Í Fyrstu Mósebók segir meðal annars frá Nóa sem fann 

náð fyrir augum Drottins (1Mós 6.8) og var valinn til að bjargast undan flóðinu. Einnig 

segir frá Abraham sem Guð gerði sáttmála við (1Mós 15.18) og konu hans Söru sem ól 

barn þrátt fyrir að vera orðin gömul og komin til ára sinna og kvenlegir eðlishættir 

hennar horfnir (1Mós 18.11). Í Annarri Mósebók er Móse útvalinn til að leiða þjóðina 

úr ánauðinni í Egyptalandi (2Mós 3.10). Öll voru þau komin af léttasta skeiði en útvalin 

af Guði engu að síður. 

 Í vestrænni menningu 21. aldar er æskudýrkun ríkjandi en hún elur af sér fordóma í 

garð aldurs og aldraðra. Öldrun er álitin óeðlileg og virði manneskjunnar minnkar eftir 

því sem árin færast yfir og virkni, styrkur og fegurð dvínar.
8
 Ageism eða aldursfordómar 

er hugtak yfir staðlaðar ímyndir af öldruðum og fordóma í garð aldraðra. Robert Butler 

kom fyrstur fram með þetta hugtak á sjöunda áratugnum.
9
  Í því felst að leggja fólk til 

hliðar, leyfa því ekki að vera sjálfstæðir einstaklingar og lifa sínu lífi eftir eigin þörfum 

og vilja. Fordómar í garð aldraðra byrja að mati Butlers á barnsaldri og eru tilraun yngri 

                                                 
8
 Richard H. Gentzler, Aging and Ministry in the 21st Century, Nashville: Discipleship Resources, 2008, 

s. 19. 
9
 Robert N. Butler o. a., Aging and Mental Health. Positive Psychological and Biomedical Approaches (5. 

útg.), Austin: Pro-ed An International Publisher, 1998, s. 208, 226. 
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kynslóða til að hlífa sér við eigin öldrun og dauða og forðast að þurfa að eiga við 

félagsleg og efnahagsleg vandamál sem aukinn fjöldi aldraðra skapar. Butler heldur 

áfram og segir fordómana notaða til að réttlæta það að ýta eldra fólki út af 

vinnumarkaðnum án þess að leiða hugann að því hvað verður um allt þetta fólk. 

Framleiðni samfélagsins verður að varðveita ásamt hinni miklu æskudýrkun og er 

ageismi notaður til þess. En yngri kynslóðir eldast og verða sjálfar fyrir barðinu á eigin 

gjörðum, á eigin fordómum, ageismi fer því að beinast að þeim en ekki frá þeim eins og 

áður.
10

 

 Aldraðir eru oft settir undir einn og sama hattinn, látnir falla undir eina staðlaða 

ímynd. Sú ímynd er hins vegar ekki sönn og sýnir aðeins fordóma í garð aldraðra. 

Nokkrir þeirra þátta sem taldir eru eiga við alla aldraða, og gera þá að einsleitum 

minnihluta hópi sem best er geymdur þar sem enginn sér til, eru að aldraðir dvelji í 

fortíðinni, þeir séu að missa minnið eða séu elliærir. Geta og færni til verka sé lítil og 

hvorki þörf né möguleiki á að innleiða nýja færni, enda ráði íhaldssemi ríkjum og engu 

megi breyta í heimi þess aldna. Orðtakið ekki þýðir að kenna gömlum hundi að sitja er 

þannig haft að leiðarljósi og látið hafa úrslitavald. Fleiri þættir tilheyra hinni stöðluðu 

ímynd af gömlu fólki, svo sem lítil stjórn á líkamsstarfsemi, áhugasvið sem takmarkast 

við gamla tíma og gömul handverk og ekki síst skilningsleysi gagnvart nútímanum og 

nýrri tækni. Æskudýrkun samfélagsins er viðhaldið í afþreyingarefni og auglýsingum 

fjölmiðlanna og hin staðlaða ímynd aldraðra fær að dafna þar óáreitt. Fordómunum er 

þannig viðhaldið á hverjum degi. 

 En öldrun er eðlileg, hún er eðlilegt ferli sem hefst strax við fæðingu og er hluti af 

sköpuninni, lífinu, hinni dýrmætu gjöf Guðs. Henni ber að fagna.  

1.1 Hver er gamall? 

Þetta er gömul kona staðhæfir fjögurra ára stúlka við móður sína og bendir á konu sem 

hún sér, hún er með hvítt hár. Í huga barnsins er einfalt að sjá hver er gamall og hver 

ekki og hvítt hár þykir gjarnan ótvírætt merki um háan aldur. Útlit fólks segir kannski til 

um á hvaða aldursskeiði viðkomandi er en það segir ekki alla söguna því veikindi og 

lífsstíll geta gert fólk eldra eða yngra í útliti en lífaldur þess er, til dæmis grána sumir 

snemma á lífsleiðinni frá náttúrunnar hendi, aðrir halda sínum lit lengi og enn aðrir 

missa hárið.  
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 Sama rit, s. 208  
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 Richard Gentzler talar um ferns konar aldur, lífaldur (e. chronological age), það er sá 

aldur sem árafjöldinn segir til um; félagslegur aldur (e. social age) sem ákvarðaður er út 

frá félagslegri stöðu; færni aldur (e. functional age), það er hver er geta og færni 

viðkomandi; og huglægur aldur (e. subjective age), það er hve gamlan telur 

einstaklingurinn sig vera.
11

 Lífaldur er meðal annars notaður í lögum til að skilgreina þá 

sem aldraðir eru og hvaða þjónustu þeir eiga rétt á. Í íslenskum lögum er aldraður sá 

sem náð hefur 67 ára aldri, þá er viðkomandi kominn á aldur og öðlast réttindi til 

ellilífeyris, þó opinberir starfsmenn til dæmis megi vinna til sjötugs. 

 Maður er ekki gamall fyrr en eftirsjá kemur í stað drauma er haft eftir amerískum 

leikara.
12

 Í þessum orðum felst mikilvægi hugarfarsins, það er hugarfarið sem skiptir 

meginmáli en ekki árafjöldinn, félagsstaða eða færni. Hve gamall finnst þér þú vera er 

kannski spurning sem mætti spyrja oftar og horfa fremur á hinn huglæga aldur en 

lífaldurinn.  

 Karen D. Scheib ræddi við tíu konur á aldrinum 65 ára til 91 árs um stöðu fullorðinna 

kvenna í söfnuðum og spurði meðal annars um hvað felist í því að vera gamall. Flestar 

greindu milli lífaldurs og þess að vera ung í anda. Sá sem viðheldur virkni sinni og 

áhuga verður ekki gamall, en sá sem er gamall er hrumur og veikur og hefur misst 

áhuga á lífinu. Konurnar lýstu öldrun og elli á neikvæðum nótum, jafnframt því að telja 

sýn annarra á aldraða vera neikvæða, að aldraðir væru elliærir, þurfandi og ekki í 

tengslum við samfélagið. Þá kom einnig fram að þær upplifðu sig utanveltu í 

söfnuðinum vegna aldurs síns.
13

 

 Lífið er gjöf frá Guði og því ber að fagna með öllu sem því fylgir, líka öldruninni. 

Það er mun heillavænlegra að horfa á alla möguleika og tækifæri sem fylgja hækkandi 

aldri en ekki einblína á hið neikvæða eins og sjúkdóma, vanvirkni og skerta getu. Nú á 

tímum lifa aldraðir lengur og eru við betri heilsu en þeir voru fyrir nokkrum áratugum, 

hvað þá þegar horft er enn lengra aftur. Því skyldi forðast að setja samasemmerki milli 

efri ára og sjúkdóma og erfiðleika, ekki skyldi gjaldfella manneskjuna vegna aldurs. Það 

þarf að standa gegn fordómum í garð aldraðra og öldrunar, vinna gegn þeim og eyða 

þeim.
14

 Lífið er dýrmæt gjöf Guðs, henni ber að fagna, fagna með því að lifa og að lifa 

er að eldast.  

                                                 
11

 Richard H. Gentzler, Aging and Ministry, s. 23-24. 
12

 A man is not old until regrets take the place of dreams, John Barrymore (1882-1942). Sótt 2. maí 2013 

af http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/johnbarrym161562.html 
13

 Karen D. Scheib, Challenging Invisibility, St. Louis: Chalice Press, 2004, s. 17-18. 
14

 Richard H. Gentzler, Aging and Ministry, s. 55. 



9 

 

1.2 Kristinn mannskilningur og öldrun 

Virði manneskjunnar er fólgið í veru hennar en ekki getu. Það er ekki fólgið í hver hún 

er heldur hverra hún er, hún er elskað barn Guðs og það gerir hana mikils virði.
15

 Það er 

nauðsynlegt fyrir alla, ekki síst hinn aldraða sem kann að upplifa sig byrði á öðrum, að 

vita og sannfærast um að hann er elskað barn Guðs. Hver persóna er mikilvæg og hefur 

gildi, hvert sem líkamlegt eða andlegt ástand hennar er. Mannskilningurinn að baki 

þessu felst í því að vera skapaður í Guðs mynd. Við erum öll eitt í Kristi. Við erum öll 

Guðs börn, öll jöfn frammi fyrir Honum. Guð er kærleikur, kærleikur sem beinist að 

öllum, kærleikur sem fer ekki í manngreinarálit. Samkvæmt kristnum mannskilningi 

verður maðurinn aðeins skilinn í ljósi Guðs orðs, ekki af sjálfum sér heldur því sem Guð 

segir um manninn. Það er skaparinn, Guð, ekki sköpunin, sem kristinn mannskilningur 

tekur mið af.
16

 

 Grundvöllur kristins mannskilnings liggur í opinberuninni sem Biblían geymir, þeirri 

opinberun sem ekki er hægt að sannreyna með vísindalegum aðferðum. Kristinn 

mannskilningur hafnar þó ekki því sem vísinda- og fræðigreinar upplýsa um manninn, 

heldur er sú vitneskja sett í rétt samhengi á grundvelli kristins mannskilnings. Trúin á 

sköpunina og trúin á endurlausnina haldast í hendur, því felast einkenni kristins 

mannskilnings bæði í sköpuninni og endurlausninni, sem og í upprisunni.
17

  

 Kristinn mannskilningur segir ekki aðeins hver maðurinn er, hann hlýtur einnig að 

segja hvað manninum beri að gera, hvernig hann skuli haga sér gagnvart Guði og 

gagnvart náunga sínum. Kristinn mannskilningur felst því einnig í hinu æðsta boðorði: 

Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga 

þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hliðstætt þessu: Þú skalt elska 

náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og 

spámennirnir (Matt 22.37-40). Samband Guðs og manna og samband manna á milli er 

skilgreint í þessum tveimur boðorðum, það er kærleikssamband. Kristinn 

mannskilningur getur aldrei undanskilið kærleikann né það kærleikssamfélag sem ríkir 

milli Guðs og manna og ætti að ríkja milli mannanna. Kristinn mannskilningur á alltaf 

að vera leiðarljós í samskiptum við náungann, sama hver staða hans, kyn eða aldur er. 

                                                 
15

 Sama rit, s. 56. 
16

 Sigurður Pálsson, Börn og trú af sjónarhóli sálarfræði, uppeldisfræði og guðfræði, Reykjavík: 

Skálholtsútgáfan, 2001, s. 26.  
17

 Sama rit, s. 27-29. 
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 Lífið er gjöf frá Guði. Að vaxa, þroskast og eldast er hluti af lífinu og ber að fagna 

því að eldast og upphefja það, en ekki að afneita öldruninni og sporna gegn henni.  

1.3 Að eldast vel, að eldast af heilum hug 

Það eru einkum fjórir þættir sem horft er til þegar talað er um að eldast vel. Það er að 

hafa heilsu í lagi, hafa öruggar tekjur, hafa nóg fyrir stafni og jákvætt hugarfar. Allt 

skiptir þetta máli en er það nóg spyr Gentzler, hann vill fremur tala um að eldast af 

heilum hug (e. aging faithfully) en að eldast vel. Reynsla sú sem einstaklingur öðlast í 

gegnum ögrandi verkefni lífsins getur eflt hann og þroskað eða bugað hann. Áföll lífsins 

reyna oft á trúna og andlegan þroska og því er mikilvægt að hafa traustan andlegan 

grunn þegar staðið er í lífsins ólgu sjó. 

 Að eldast af heilum hug felur í sér sex þætti. Sá fyrsti er að sjá og vita að allt lífið, á 

hverju æviskeiði, er gjöf frá Guði. Ást hans til okkar deyr aldrei. Það er sér í lagi 

mikilvægt að skynja þetta í andstreymi missis og áfalla. Þá er það að treysta loforðum 

Guðs. Náð Guðs er uppspretta loforða hans, fyrir hinn aldraða er nálægð og styrkur 

Guðs loforð hans. Huggun, fyrirgefning, eilíft líf eru einnig meðal loforða Guðs til 

hinna þjáðu, sjúku og deyjandi. Að standa gegn menningarlegum fordómum í garð 

aldraðra er þriðj þátturinn. Í þessu felst að fagna breytingum samfara aldrinum og 

viðhalda heilbrigðu hugarfari. Að eldast af heilum hug merkir einnig að þróa nýja 

sjálfsvitund, sjálfsvitund sem byggð er á verunni en ekki getunni. Það skiptir ekki máli 

hver við erum heldur hverra við erum. Þá skiptir máli að tilheyra söfnuði sem veit að 

andlegur þroski er mögulegur og mikilvægur fyrir aldraða. Hinn aldraði þarf eins og 

aðrir að vaxa í trúnni til að öðlast merkingu, tilgang og von andspænis ótta og missi. Að 

lokum er mikilvægt að iðka sína trú. Biðja, lesa í Heilagri ritningu, taka þátt í 

trúarathöfnum og þiggja heilagt sakramenti, að deila reynslunni með öðrum og mæta 

þörfum annarra. Eða með orðum spámannsins Míka: Maður, þér hefur verið sagt hvað 

gott er og hvers Drottinn væntir af þér: þess eins að þú gerir rétt, ástundir kærleika og 

þjónir Guði í hógværð (Mík 6.8).
18
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 Richard H. Gentzler, Aging and Ministry, s. 63-65. 
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2. Kenningar um persónu- og trúarþroska  

Margir sálfræðingar, hafa lagt fram kenningu um þroska mannsins og hvernig þær gera 

grein fyrir og spá fyrir um ákveðið mynstur hegðunar og hugsunar. Sálfræðingurinn 

Kenneth J. Gergen hefur skipt þessum kenningum í þrjá flokka eftir einkennum þeirra 

og áherslum. Hann leggur þó áherslu á að engar þessara kenninga eru vísindalega 

sannaðar heldur eru þær byggðar á athugunum og klínískum rannsóknum frá ákveðnum 

sjónarhóli. Í fyrsta flokknum eru kenningar sem einkennast af stöðugleika (e. the 

stability account). Áherslan er á samkvæmni í hegðun þar sem líffræðileg og félagsleg 

áhrif á unga aldri móta alla hegðun á komandi æviskeiðum. Þessi nálgun á þroska 

mannsins tekur ekki tillit til mikilvægra breytinga seinna í lífinu sem gætu haft áhrif á 

hegðun og þroska mannsins. Í þessum flokki er kenning Freuds um persónuþroska 

mannsins þekktust. Kenningar í flokki tvö hafa verið ráðandi síðastliðna áratugi en það 

eru kenningar um fyrirskipaðar breytingar (e. the ordered change account), það er að 

þroski komi á kerfisbundinn og fyrirsjáanlegan hátt þegar einstaklingur fer í gegnum 

þroskastig sem hefjast í frumbernsku. Einstaklingurinn þarf að takast á við ákveðin 

verkefni á hverju stigi fyrir sig til að öðlast nægjanlegan þroska til að komast á næsta 

stig. Verkefni sem ekki næst að ljúka farsællega geta hindrað þroska á öðrum stigum, 

svo sem að barn sem ekki nær að mynda traust í frumbernsku getur átt í erfiðleikum 

með þróun sjálfstæðis á leikskólaaldri og þróun nándar á unglingsárum. Þekktustu 

kenningar í þessum flokki eru kenningar sálfræðinganna Eriks H. Erikson, Jeans Piaget, 

Lawrences Kohlberg og Charlottes Buhler. Þriðji flokkurinn byggir á tilviljanakenndum 

þroska (e. the aleatoric account) og leggur áherslu á fjölbreytileika þroskamynstranna 

og sveigjanleika þeirra, sömuleiðis á skort kenninganna á algildi og áhrifa menningu og 

sögu á þær. Hér er horft á einstaklinginn sem virkan geranda í eigin þroska á öllum 

æviskeiðum, hann hefur sjálfur áhrif á eigin þroska með ákvörðunum sem teknar eru við 

hverjar aðstæður. Þekktustu kennimenn sem tilheyra þessum flokki eru Carl Jung, Harry 

Stack Sullivan, Abraham Maslow og Gordon Allport.
19

  

Það eru aðeins kenningar Jung og Erikson sem fjalla um þroska á efri árum, aðrir 

fræðimenn leggja ekki áherslu á þroskann eftir að fullorðinsárum er náð heldur ganga 

kenningar þeirra út á fyrstu æviár manneskjunnar en margar þeirra gefa þó vísbendingar 

                                                 
19

 Harold G. Koenig, Aging and God. Spiritual Pathways to Mental Health in Midlife and Later Years, 

New York: The Haworth Pastoral Press, 1994, s. 67-68. 
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um hvernig einstaklingi reiðir af þegar hann þarf að treysta á umönnun annarra sökum 

veikinda og aldurs.
20

 

2.1 Persónuþroskakenning Eriksons 

Kenning Erikson gerir ráð fyrir ákveðnum þroskaskeiðum manneskjunnar þar sem 

grunnurinn er lagður í bernsku og skiptir verulegu máli fyrir það sem á eftir kemur. Á 

hverju stigi eða æviskeiði þarf maðurinn að takast á við ákveðin verkefni til að öðlast 

þroska og komast á næsta stig, úrvinnsla hvers verkefnis ræður því hvernig tekst til að 

leysa verkefni sem bíða á næsta þroskastigi, það sem gerist á hverju þroskastigi hefur 

áhrif á næsta stig. Manneskjan þarf að láta laust til að geta öðlast áfram, hún þarf að 

kveðja ákveðið aldursskeið til að geta orðið fullorðin manneskja.
21

 Hann tengir saman 

barnið og gamalmennið, að það sem var lagt til einstaklings sem barn fær aukið vægi 

eftir því sem líður á ævina. Þetta sést til að mynda í trúnni, bænirnar sem kenndar voru í 

æsku verða mikilvægar í ellinni.  

Erikson skiptir þroska- eða vaxtarskeiðunum í átta stig, á hverju stigi er spenna milli 

tveggja andstæðna en reynslan ræður því hvor verður ofan á, til dæmis hvort barnið fái 

að öðlast sjálfstæði eða sé fyllt efasemdum um sjálft sig: 

1. Grundvallartraust á móti vantrausti (0-1 árs) 

2. sjálfstæði á móti efa (1-3 ára) 

3. frumkvæði á móti sektarkennd (3-5 ára) 

4. framtaksemi á móti vanmetakennd (5-11 ára) 

5. sjálfskennd á móti sundruð sjálfi (11-19 ára) 

6. nálægð á móti einangrun (20-40 ára) 

7. frjór hugur á móti stöðnun (40-65 ára) 

(generativity vs. stagnation) 

8. heilsteypt sjálf á móti örvæntingu (65 ára og eldri) 

(integrity vs. despair) 

 

Tvö síðustu stigin snúa að seinni hluta ævinnar. Á miðjum aldri er spennan milli frjós 

hugar og stöðnunar en milli heilsteypts sjálfs og örvæntingar á gamals aldri, en það er 

síðasta stigið í kenningunni. Að mati Erikson endurspeglar heilsteypt sjálf 

tilfinningalega samlögun sem gefur einstaklingnum færi á að vera leiðandi eða 

fylgjandi, allt eftir aðstæðum. Örvænting hins vegar er skortur á sjálfstrausti sem birtist í 

                                                 
20
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21
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ótta við dauðann, höfnun á eigin lífi og því að tíminn sem eftir er sé of naumur til að 

taka nýja stefnu með líf sitt.
22

  

Þá geta veikindi, einkum þau sem hafa í för með sér missi á færni og getu ásamt 

minnkandi tekjum, aukið baráttuna milli hins heilsteypta sjálfs og örvæntingar. Slæm 

heilsa vegur þá svo að getu einstaklingsins til að upplifa von, merkingu og tilgang í 

lífinu, að hann getur jafnvel litið svo á að verið sé að refsa sér fyrir ófyrirgefanlegar 

syndir. Þetta leiðir af sér örvæntingu, þunglyndi, vonleysi og að einstaklingur upplifir 

sig einskis virði. Rannsóknir á sjúklingum á spítölum í Norður Karólínufylki í 

Bandaríkjunum, sem komnir voru yfir sjötugt, sýna að nær 40% sjúklinganna hafa 

einhver einkenni þunglyndis, yfir 10% þeirra hafa alvarlegt þunglyndi sem tengja má 

líkamlegri heilsu.
23

  

Þegar Erikson sjálfur komst á efri ár endurskoðaði hann kenningu sína og gaf voninni 

meira vægi. Einstaklingur getur öðlast heilsteypt sjálf þrátt fyrir að hafa gengið 

misjafnlega á fyrri þroskastigum. Trúin spilar þar stórt hlutverk en hún getur veitt aðra 

sýn á heiminn, gefið lífinu tilgang og samfellu milli þessa lífs og þess næsta. Þá er það 

ekki síst áherslan á fyrirgefning sem hjálpar við að öðlast hið heilsteypta sjálf.
24

 

2.2 Aleatorískar persónuþroskakenningar 

Lykillinn að því að eldast vel að mati Harolds Koenig geðlæknis, felst í hæfileika 

einstaklingsins til að breytast og aðlagast nýjum aðstæðum, ekki síst í kjölfar heilsutaps, 

missis félagslegrar stöðu og minnkandi tekna. Það eru aðeins hinar tilviljanakenndu eða 

aleatorísku kenningar sem gera ráð fyrir þessum eiginleika mannsins, að breytast og 

aðlagast, á virkni hans og getu til að áhrif á eigin þroska óháð ákveðnum þroskastigum. 

Svokallaðar lífskeiðs kenningar (e. life-span theory) eru aleatorískar. Þær gera ráð fyrir 

sveigjanleika á efri árum og virkni einstaklingsins í eigin þroska, hann er gerandi í eigin 

lífi og þroska en er ekki bundinn af því hvernig til tókst á fyrri þroskaskeiðum. Kenning 

Carls Jung um persónuþroska mannsins fellur undir þennan aleatoríska flokk, en Jung 

var sennilega fyrstur sálfræðinganna til að fjalla um þroska á efri árum í kenningu sinni. 

Hann skipti lífsferlinu í fjóra hluta. Í þeim fyrsta, æskunni, er einstaklingurinn vandamál 

annarra, það er hann þarfnast umönnunnar annarra. Í þeim fjórða, ellinni, er 

einstaklingurinn aftur háður umönnun annarra. Jung hélt því þó fram að perónuþroskinn 

                                                 
22

 Sama rit, s. 74-75. 
23

 Sama rit, s. 76. 
24

 Sama rit, s. 76. 
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væri ekki háður því sem gerðist á fyrstu árunum heldur þroskist manneskjan allt lífið og 

utanaðkomandi þættir skipti verulegu máli. Maðurinn hefur sjálfur áhrif á eigin þroska 

allt sitt líf. Trúarlegir og andlegir þættir hafa að mati Jungs einnig mikilvæg áhrif á 

þroska mannsins. Trúin hefur það hlutverk að gefa lífinu merkingu og von ásamt 

heilbrigðu viðhorfi til dauðans.
25

 

2.3 Kenning Fowlers um trúarþroska 

Guðfræðingurinn James Fowler setti fram kenningu um trúarþroska í bók sinni Stages 

of Faith er kom út 1981. Kenninguna byggir hann á kenningum þriggja sálfræðinga, það 

er kenningu Eriksons um persónuþroska, kenningu Jean Piaget um vitsmunaþroska og 

kenningu Lawrence Kohlbergs um siðferðisþroska. Fowler skiptir trúarþroskanum í 7 

þrep eða stig,  þar sem einstaklingurinn þróar með sér á vitrænan og tilfinningalegan 

hátt trúargildi sín. Trúarþroski verður þegar einstaklingurinn stendur frammi fyrir 

lífskreppum og áskorunum og neyðist til að endurskoða gildi sín og lífsviðhorf, trú sína. 

Fyrsta þrepið er stig 0 og nær frá fæðingu til tveggja ára aldurs, það er sambærilegt við 

fyrsta stigið hjá Erikson. Á þessu stigi myndar barnið sína forhugmynd um Guð í 

gegnum samskiptin við foreldra sína, hér myndast grunnurinn fyrir trú, það er trú á því 

að þörfunum sé sinnt. Næstu sex stig byggjast á þessum grunni, þetta stig er því 

nauðsynlegt fyrir það sem á eftir kemur.
26

 Stigin eru: (1) innsæi og frávarp sem nær frá 

tveggja ára til sjö ára; (2) dulúð og bókstafur frá sjö til tólf ára, en þá eykst rökhugsun; 

(3) hefð og vani sem tilheyrir unglingsárunum er barnið aðgreinir sig frá fjölskyldunni; 

(4) sérstæð og mótuð afstaða, en þá er lífsreynsla farin að móta trúna, einstaklingurinn 

býr til eigið trúarkerfi og gagnrýni hans vex; (5) efi og umburðarlyndi, á þessu þrepi 

dýpkar trúarvitundin og einstaklingurinn er jafnvel opinn fyrir öðrum trúarhefðum; (6) 

allsherjareining er lokastigið, það leiðir til einingar með æðri krafti og vilja til að stuðla 

að réttlæti í heiminum. Þessu stigi ná fáir og í raun hætta margir að vaxa í trúnni á þriðja 

stiginu.
27

 En Martin Luther King, Móðir Theresa og Ghandi eru dæmi um einstaklinga 

sem náð hafa allsherjareiningu í trúarþroska sínum, þau gátu horft yfir allt sviðið.  

 Gagnrýni fræðimanna á þessa kenningu Fowlers felst meðal annars í áherslunni á 

vitsmunalega og hugræna þætti þroskans en ekki á tilfinningalega þætti og hvatningu. 

                                                 
25

 Sama rit, s. 77-78, 80, 82. 
26

 Sama rit, s. 87, 89-90. 
27

 David O. Moberg, Aging and Spirituality. Spiritual Dimensions of Aging Theory, Research, Practice, 

and Policy, New York: The Haworth Pastoral Press, 2001, s. 43-44. 
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Þroskastigin varpi fremur ljósi á möguleika sjálfsins til að skapa merkingu í lífinu en 

ekki trúna sjálfa. Þá geti kenningin ekki gefið heildræna mynd af því að trúa vegna 

áherslu sinnar á uppbyggingu trúarinnar en ekki innihalds.
28

 

2.4 Trúarþroskakenning Koenigs 

Koenig hefur rannsakað samspil trúarlífs og heilsu og þá einkum beint sjónum sínum að 

öldruðum. Hann gagnrýnir Fowler og kenningu hans meðal annars fyrir að einblína á 

uppbyggingu trúarbragða en ekki á innihald þeirra. Auk þess virðist honum sem hærri 

stigin hafi meira gildi en þau lægri og innihaldi meiri sannleika. Þá gagnrýnir hann 

áherslu Fowlers á hugrænan og vitrænan þroska til að öðlast trúarþroska. Koenig dregur 

í efa að hægt sé að nota hugrænt eða vitrænt módel til að mæla trúarþroska í eldri 

einstaklingum sem margir hverjir hafa litla menntun, eru haldnir langvinnum 

sjúkdómum eða jafnvel með einhverja vitræna skerðingu.
29

 

Koenig gagnrýndi ekki aðeins kenningu Fowlers um trúarþroska heldur mótaði hann 

eigin kenningu um trúarþroska sem hann skiptir í stig, líkt og Fowler gerði. Hans 

áhersla er þó fremur á innihald trúarinnar en uppbyggingu og reynir hann heldur ekki að 

gera algilda kenningu um trúarþroska, fremur kenningu sem á við eingyðistrú eins og 

kristni og gyðingdóm. Koenig segir alla menn hafa andlegt eðli, hvort sem þeir trúi á 

Guð eða ekki. Með náð sinni teygir Guð sig til mannsins en það veltur á trú mannsins 

hvort hann ákveði að svara, hvort hann ákveði að bregðast við Guði. Í stað þess að 

yfirtaka frjálsan vilja mannsins laðar Guð fólkið til sín í gegnum áföll sem verða á 

lífsleiðinni. Koenig segir að það að trúa er líka að upplifa og vera virkur. Trúarþroski er 

ferli þar sem samband manneskjunnar við Guð eða Jesú verður þeirra aðalhugðarefni og 

drifhvöt í lífinu, að hlýða Guði sem leiðir til lífs í réttlæti (Róm 6.16).
30

 

 Trúarþroski hvers og eins er einstakur, hann er ekki fyrirsjáanlegur. Aldur og vitrænn 

þroski hafa áhrif á það hvernig trúin er tjáð. Koenig talar um þroskaða trú (e. mature 

faith) en í henni felst að hámarka hvert stig trúarinnar eins og mögulegt er með tilliti til 

tilfinningalegrar og vitsmunalegrar getu. Einföld og innileg trú og traust á Guð eru 

frumforsendur þroskaðrar trúar, án tillits til aldurs og þroska. Hins vegar tjáir barnið trú 

sína á annan hátt en fullorðinn gerir, þar kemur hin vitsmunalega geta inn í. Trúin er 

                                                 
28

 Sama rit, s. 44. 
29

 Harold Koenig, Aging and God, s. 93; David O. Moberg, Aging and Spirituality, s. 44-45. 
30

 Harold Koenig, Aging and God, s. 105, 111, 113. 
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ekki háð vitsmunalegri getu, aðeins tjáning trúarinnar er undir henni komið.
31

 Trú þeirra 

sem hafa skerta vitsmuni, hvort heldur sem það er vegna fötlunar eða af völdum 

sjúkdóma eins og heilabilunar, er ekki metin minni eða lítilvægari en trú annarra af því 

geta þeirra til að tjá hana er önnur. Það sem skiptir máli er það sem er að baki henni, trú 

og traust á Guð. 

 Koenig skiptir trúarþroskakenningu sinni í fimm stig. Fyrstu fjögur stigin, frá 

fæðingu til fullorðinsára, eru nokkuð sambærileg stigunum í kenningu Fowlers, er það 

vegna áhrifa sálar- og siðferðisþroska sem og vitsmunaþroska á þessi fyrstu stig. 

Fimmta stigið hins vegar kemur þegar einstaklingur öðlast persónulega trú í gegnum 

eigin upplifun og reynslu. Það er ekki trú foreldra eða annarra fullorðinna í lífi 

viðkomandi eins og er ríkjandi á fyrri stigum heldur er einstaklingurinn búinn að 

aðskilja sig frá þeim og mynda eigin skoðanir, viðhorf og trú. Það er misjafnt hvenær 

einstaklingur kemst á þetta stig í trúarþroskanum en fyrsta skrefið til þess er að ákveða 

að trúa á Guð og taka upp innihaldsríkt samband við hann. Oftar en ekki er það svo að 

einstaklingur víkur frá sambandinu við Guð en tekur það upp aftur síðar, jafnvel gerist 

það nokkrum sinnum á lífsleiðinni að einstaklingur fer inn og úr sambandi sínu við Guð. 

Koenig segir þó að sambandið verði stöðugra eftir því sem trúin þroskist.
32

  

 Leiðin að auknum trúarþroska felst í því að setja Guð í öndvegi í lífi sínu, og halda 

honum þar, og treysta honum og trúa að hann sé manni við hlið hvað sem á dynur. Það 

er með þessari einlægu trú sem einstaklingurinn öðlast innri frið og styrk til að hefja sig 

yfir áföll og erfiða reynslu, til að viðhalda merkingu, tilgangi og von í mótlæti lífsins. 

Það er einmitt við áföll og mótlæti sem trúin þroskast, það er með reynslunni. Því er 

ekki hægt að kenna eða innræta slíka trú, það þarf að finna hana og lifa, öðlast hana, það 

gerist stundum ekki fyrr en seinna á lífsleiðinni. Þá liggur leiðin að auknum trúarþroska 

einnig í gegnum verkin, því eins og segir í Jakobsbréfi 2.17 er líka trúin ein og sér dauð 

vanti hana verkin. Trúin þarf að endurspeglast í verkunum, elskan til Guðs og 

náungakærleikur birtist best í gjörðum manna.
33

  

 Trúin getur hjálpað einstaklingum að takast á við verkefni lífsins og hún veitir von 

og styrk í andstreymi og áföllum. Sá sem hefur náð að þroska sína trú er mun betur í 

stakk búinn til að mæta áföllum og mótlæti en sá sem ekki hefur tileinkað sér trú. 

                                                 
31

 Sama rit, s. 113-114 
32

 Sama rit, s. 116, 122-124 
33

 Sama rit, s. 124-127 
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3. Að virða, hlusta og vera. Um andlegar og trúarlegar þarfir aldraðra 

Er hægt að meta andlegar og trúarlegar þarfir út frá trúrækni? Barbara Payne segir ekki 

hægt að meta trúrækni út frá kirkjusókn og hefur hún í því sambandi bent á þverstæður í 

tengslum aldurs og trúrækni (e. religiosity). Þátttaka í trúarlegum athöfnum minnkar 

með aldrinum en samt sem áður verður fólk trúaðra eftir því árin færast yfir. Kirkjusókn 

getur ekki verið mælikvarði á trúrækni, hún segir ekkert um ástæður þess að fara í 

kirkju né gildi trúarinnar fyrir manneskjuna. Minnkuð kirkjusókn er oft afgreidd sem 

fylgifiskur ellinnar, að fólk dragi sig í hlé er það eldist, sömuleiðis dragi umhverfið sig í 

hlé frá fólkinu. Þó heilsa eða félagslegar aðstæður dragi úr eða komi í veg fyrir 

kirkjusókn getur fólk verið trútt sinni kirkju. Trú fólks getur verið sterk og það stundað 

sínar trúarlegu athafnir þrátt fyrir að komast ekki til kirkju. Payne bendir á að þó dragi 

úr kirkjusókn tákni það ekki minni trúrækni eða skuldbindingu við kirkjuna. Breyttar 

aðstæður skapa aðra trúariðkun, svo sem að hlusta á guðsþjónustur í útvarpi, lesa í 

Biblíunni eða biðja bænir. Algengara er að eldra fólk en yngra stundi biblíulestur og 

bænahald eða hlusti á guðsþjónustur eða trúarlegt efni í útvarpi eða sjónvarpi. Aldraðir 

segja að trúin sé þeim mikilvæg og að hún sé þeim mikilvægari nú en hún var á yngri 

árum. Þetta eykst með hverjum áratug, það er einstaklingur um nírætt metur trú sína 

mikilvægari nú en hann gerði um áttrætt eða um sjötugt.
34

 

 Íslendingar sækja mikla huggun og styrk í trú sína samkvæmt niðurstöðum í 

alþjóðlegum gildakönnunum fyrir árin 1984, 1990 og 2000. Þá kemur einnig fram í 

íslenskum rannsóknum að um 30% Íslendinga fara með bænina Faðir vor daglega, og 

um 40% Íslendinga trúir á guð sem hægt er að eiga bænasamband við.
35

 Í könnun 

Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar á trúarlífi Íslendinga sem gerð var veturinn 

1986-1987 kemur fram að flestir sem biðja daglega til Guðs eru í elstu aldurshópunum, 

45-59 ára og 60-76 ára. Í sömu könnun kemur fram að tæp 32% játa kristna trú en 42% 

segjast vera trúuð á sinn eigin persónulega hátt. Um 65% í elsta aldurshópnum trúa að 

eitthvað taki við eftir dauðann, en það er svipað og í yngri aldursflokkunum.
36

 

                                                 
34

 Barbara Payne, ,,Religion and the Elderly in Today‘s World‘‘, Ministry with the Aging. Designs, 

Challenges, Foundations, ritstj. William M. Clements, New York: The Haworth Press, 1989, 153-174, 

s.157, 161-165. 
35

 Pétur Pétursson, ,,Fyrir og eftir árið 2000: félagsfræðilegar kannanir á trúarlífi Íslendinga‘‘, Rannsóknir 

í félagsvísindum VI, ritstj. Úlfar Hauksson, Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2005, 123-

137, s. 131. 
36

 Björn Björnsson og Pétur Pétursson, ,,Trúarlíf Íslendinga. Félagsfræðileg könnun‘‘, Studia Theologica 

Islandica. Ritröð Guðfræðistofnunar 3. Ritstj. Jónas Gíslason, Reykjavík: Háskóli Íslands, 1990, s. 23, 

26, 100. 
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Þörfin fyrir andlegan stuðning er mikil, segir Auður Inga Einarsdóttir, prestur á 

Grund, sérstaklega svona maður á mann stuðning, bara að setjast niður með 

manneskjunni og heyra hvað hún hefur að segja er svo mikilvægt. Að gefa sig að 

manneskjunni og vera með henni.
37

 Þá er einnig þörf fyrir þann trúarlega stuðning sem 

hægt er að veita í gegnum helgihaldið. Þátttaka í helgistundum á hjúkrunarheimilunum 

Grund, Sóltúni og Hrafnistu er jafnan góð, einnig í bænastundum sem haldnar eru inni á 

deildunum, eins og á Grund og Sóltúni.
38

 Helgihaldið er góð leið til að nálgast 

einstaklingana
39

 en það verður að gæta þess að tala til allra í predikunum, allir verða að 

geta tekið efnið til sín á einhvern hátt.
40

 

 Að mati Koenigs er trúin lykillinn að góðri andlegri heilsu á efri árum. Áhrif Heilags 

anda vinna á móti þeirri sorg sem öldrun kann að fylgja, svo sem vegna ástvinamissis, 

heilsutaps eða annarra breytinga á aðstæðum í lífinu. Rannsóknir sýna að traust og trú á 

Guð bjóði upp á andlegan stöðugleika sem getur dregið úr áhrifum missis og breytinga 

sem ekki verður undan komist með aldrinum.
41

 Sé horft á þetta út frá 

trúarþroskakenningu Koenigs þarf einstaklingur að hafa náð á fimmta stig trúarþroskans 

og eiga persónulega trú byggða á innihaldsríku sambandi við Guð til að búa við góða 

andlega heilsu á efri árum. 

Koenig heldur því fram að allir hafi andlegar þarfir (e. spiritual needs) hvort sem þeir 

sjálfir líti á þær sem andlegar þarfir eða ekki. Athugun meðal sjúklinga á mismunandi 

aldri leiddi í ljós að helmingur þeirra lét í ljós andlegar þarfir. Koenig segir að ætla megi 

að meðal aldraðra sem glíma við veikindi séu andlegar þarfir miklar, einkum miðað við 

auknar tilvistarspurningar og aukna trúarlega þörf á efri árum. Oft eru þessar þarfir líkar 

þörfum þeirra sem yngri eru, svo og þeirra sem ekki glíma við veikindi, en Koenig 

bendir á að aukið álag veikinda og yfirvofandi dauði geri þessar þarfir sýnilegri og 

áþreifanlegri.
42

 Hinar andlegu þarfir sem Koenig hefur greint eru þörf fyrir merkingu, 

tilgang, og von; þörf fyrir að umbreyta því sem er; þörf fyrir stuðning til að takast á við 

missi; þörf fyrir samfellu í lífinu; þörf fyrir stuðning við iðkun trúarinnar; þörf fyrir 

trúariðkun; þörf fyrir virðingu og það að vera metinn; þörf fyrir óskilyrtan kærleika; 

þörf fyrir að láta í ljósi reiði og efa; þörf fyrir að finnast Guð standa með sér; þörf fyrir 

                                                 
37

 Auður Inga Einarsdóttir, 25. mars 2013 munnleg heimild. 
38

 Sama heimild; Jón Jóhannsson, 26. mars 2013 munnleg heimild; Svanhildur Blöndal, 3. maí 2013 

munnleg heimild. 
39

 Kjartan Sigurbjörnsson, 2. maí 2013  munnleg heimild. 
40

 Jón Jóhannsson, 26. mars 2013 munnleg heimild. 
41

 Harold G. Koenig og Andrew Weaver, Pastoral Care of Older Adults, Minneapolis: Fortress Press, 

1998, s. 17 
42

 Harold G. Koenig, Aging and God, s. 283-284. 
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að vera öðrum einhvers virði; þörf fyrir að þakka og vera þakklátur; þörf fyrir að 

fyrirgefa og vera fyrirgefið; og loks þörf fyrir að undirbúa eigin dauða. Það er 

nauðsynlegt að viðurkenna þessar þarfir og mæta þeim til að bæta andlega líðan og 

heilsu hins aldraða. Hér er á eftir er farið nánar í þessar þarfir og hvernig nota má 

sálgæsluna til að mæta þeim. 

3.1 Þörf fyrir merkingu, tilgang og von og að umbreyta því sem er 

Andspænis veikindum og áföllum þarf einstaklingurinn að finna merkingu í þjáningunni 

til að umbera hana. Hann hefur einnig þörf til að umbreyta erfiðum aðstæðum eða hefja 

sig yfir þær, að horfa á hið ósýnilega en ekki hið sýnilega eins og Páll postuli segir 

(2Kor 4.18). Trúin hjálpar einstaklingnum til að finna merkingu í lífinu og tilgang og 

viðhalda voninni.
43

 

 Það er ekki aðeins í veikindum og áföllum sem þörf er fyrir merkingu og tilgang. Því 

hefur einnig verið haldið fram að erfiðleikar sem fylgja öldrun og því að vera gamall sé 

merkingarkreppa. Nútímatækni og lifnaðarhættir hafa bætt árum við lífið en ekki 

endilega tilgangi. Úr þessu þarf að bæta og eru prestar í lykilstöðu til þess, hvort heldur 

sem er í gegnum sálgæsluna eða helgihaldið. Bent hefur verið á þörf fyrir ákveðna 

helgisiði og tákn til að gefa tímamótum á efri árum merkingu, eitthvað sem auðveldar 

að samþykkja og móttaka breytingar sem fylgja aldrinum, eitthvað sem umbreytir 

þjáningunni.
44

 

 Prestar og djáknar hjúkrunarheimila þurfa oftar en ekki að aðstoða íbúa heimilanna 

við að finna merkingu og tilgang í lífinu. Sumir glíma við vonleysi, sjá ekkert 

framundan nema meiri eymd og þjáningu, aðrir hafa horft á eftir ástvinum sínum og 

standa einir eftir. Enginn er eins en hverjum og einum þarf að mæta þar sem hann er 

staddur. Helgihald og bænastundir eru ein leiðin til að ná til fólksins, samtöl önnur leið. 

Jafnframt er fólk hvatt til að mynda tengsl við aðra með því að mynda spjallklúbba. 

Stuðningshópar hafa einnig veitt mörgum hjálp til að takast á við missi og breyttar 

aðstæður.
45
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 Sama rit, s. 284-285. 
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 Melvin A. Kimble, ,,Pastoral Care‘‘, Aging, Spirituality, and Religion. A Handbook, Volume 1, ristj. 

Melvin A. Kimble o.a., Minneapolis: Fortress Press, 1995, 131-147, s. 137-138. 
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3.2 Þörf fyrir stuðning til að takast á við missi 

Efri árin einkennast oft af missi, ástvinamissi, missi á heilsu og færni, félagslegri stöðu, 

atvinnu og fleiru. Höfnunartilfinning, tómleiki, vonleysi og ótti sem fylgja oft miklum 

missi geta leitt til depurðar og jafnvel alvarlegs þunglyndis. Manneskjan þarf því 

stuðning til að takast á við missinn og viðhalda tilgangi í lífinu.
46

 

 Auður Inga Einarsdóttir segir marga sem koma inn á Grund hafa gengið í gegnum 

miklar breytingar af völdum missis og séu því oft í mikilli sorg þegar þeir koma á sinn 

lokaáfangastað. Þeir eru því í þörf fyrir mikinn stuðning sem hún veitir í sálgæslu og 

með því að tengja viðkomandi við aðra íbúa heimilisins.
47

 

3.3 Þörf fyrir samfellu í lífinu 

Samfella í lífinu er mikilvæg fyrir flesta en hún hjálpar til að varðveita hugræna virkni, 

jákvætt sjálfsmat og heilindi gagnvart sjálfum sér og viðhalda félagslegum tenglsum. 

Veikindi raska oft hinni nauðsynlegu samfellu, ekki síst þegar viðkomandi þarf að 

yfirgefa eigið heimili og dvelja á sjúkrahúsi eða flytja á hjúkrunarheimili. Trúin hjálpar 

mörgum til að viðhalda samfellu í lífinu, frá barnæsku til elliára, því Jesús Kristur er í 

gær og í dag hinn sami og um aldir (Heb 13.8). Ritningarvers og bænir, jafnvel sálmar, 

eru oft þau sömu og viðkomandi lærði sem barn og vekja gjarnan sömu tilfinningar nú 

og þau gerðu áður og eru til merkis um stöðugleika, þau standa fyrir það sem ekki 

breytist.
48

 Helgihaldið er góð leið til að skapa þessa samfellu og þá ekki hvað síst inn á 

deildum fyrir heilabilaða því þrátt fyrir að vera langt leiddir af sjúkdómnum tengja þeir 

við hinn kunnuglega boðskap, við sálmana og bænirnar.
49

 

3.4 Þörf fyrir trúariðkun og nærveru Guðs 

Margir aldraðir hafa þörf fyrir að iðka sína trú og hafa ekki síst þörf fyrir að fá tækifæri 

og stuðning til þess. Í trúariðkun felst að biðja bænir, einn eða með öðrum, lesa 

trúarlega texta, hlusta eða horfa á trúarlegt efni, taka þátt í helgistundum eða 

guðsþjónustum, þiggja sakramenti, hitta prestinn sinn eða djákna. Þá hafa margir þörf 

fyrir að finna að Guð standi með þeim, að Guð sé á þeirra bandi þrátt fyrir andstreymi í 
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lífinu. Í gegnum helgistundir, bænalíf og aðra trúariðkun getur einstaklingurinn fundið 

nærveru Guðs og fundið að Guð stendur með honum.
50

 Það getur því verið mikilvægt að 

hafa góðan aðgang að helgihaldi og sálgæslu og ekki síst að þörfin til þess sé virt. 

Helgistundir eru vikulega á hjúkrunarheimilunum Sóltúni, Grund og Hrafnistu. 

Guðsþjónustur á sunnudegi eru að jafnaði einu sinni í mánuði. Þátttaka er iðulega góð í 

þessum athöfnum og er það fólkinu mikils virði að geta tekið þátt. Helgistundirnar eru 

einnig góð leið til að nálgast fólkið og geta opnað á frekari samskipti þess við 

prestinn.
51

 Bænir eru mörgum mikilvægar og bænastundir inni á deildum vel sóttar. Þá 

þiggja margir að láta biðja með sér eða fyrir sér þegar frekari veikindi eða áföll dynja 

á.
52

 

3.5 Þörf fyrir að vera metinn, þörf fyrir kærleika 

Þegar veikindi og hár aldur hafa svipt einstakling getu til að annast sig sjálfur kann hann 

að upplifa sig sem byrði á öðrum, einskis nýtan og einskis virði. En allir hafa þörf fyrir 

virðingu, þörf fyrir að vera metinn og þörf fyrir óskilyrtan kærleika.
53

 Hér er það 

mannskilningurinn sem skiptir máli að boða, að allir eru elskað barn Guðs. Það skiptir 

ekki máli hver þú ert, heldur hverra. Sérhver er mikilvægur vegna veru sinnar en ekki 

getu.  

 Einstaklingur hefur einnig þörf fyrir að öðrum einhvers virði og annast aðra á þann 

hátt sem þeir hafa getu til. Þeir geta miðlað öðrum með nærveru sinni og umhyggju, 

með því að hlusta á aðra og vera þeim félagsskapur. Það getur veitt þeim tilgang að hafa 

hlutverk í lífi annarra. Þátttaka í bænastundum getur einnig gefið tilgang, að hafa áhrif á 

líf annarra með bænum sínum.
54

  

Til þess að finna sig metinn í augum annarra og finna viðurkenningu á sér og veru 

sinni getur einnig verið gott fyrir einstaklinginn að rifja upp lífsögu sína, líta yfir farinn 

veg og meta líf sitt, segja sögu sína. Lífsagan vitnar um hver viðkomandi er og varpar 

ljósi á nærveru Guðs í lífi hans, hún getur sömuleiðis hjálpað í merkingarleitinni og veitt 
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tilgang í lífið. Það að rifja upp líf sitt, skoða lífsögu sína og segja hana, getur stuðlað að 

frekari virkni einstaklingsins og aukinni sjálfsvitund hans.
55

 

3.6 Þörf fyrir að tjá reiði og efa 

Það er eðlilegt að finna til reiði við áföll lífsins, ekki síst reiði við Guð og spyrja hvers 

vegna. Það er ekki einungis eðlilegt, það er leyfilegt. Reiði og efi í garð Guðs eða út í 

lífið getur skapað kvíða og vanlíðan og jafnvel hindrað samband við Guð á stundum 

þegar þess er mest þörf. Það er því nauðsynlegt að leggja áherslu á að slíkar tilfinningar 

eru eðlilegar og viðurkenndar og gefa þannig fólki færi á að tjá tilfinningar sínar.
56

 

 Í viðtölum við heimilismenn og aðstandendur þeirra má oft greina reiði og vonbrigði, 

stundum vegna þess hvernig lífið hefur leikið þá, stundum vegna veikinda. Þá er 

mikilvægt að taka undir það og viðurkenna þessar tilfinningar en ekki gera lítið úr þeim 

eða reyna að hylja yfir þær.
57

 Með því að orða tilfinningarnar er kominn grundvöllur til 

að vinna úr þeim, vinna úr reiðinni og komast jafnvel yfir hana. Fyrsta skrefið er þó að 

viðurkenna þær og fá þær viðurkenndar. 

3.7 Þörf fyrir að þakka og vera þakklátur 

Koenig heldur því fram að lykillinn að andlegri vellíðan sé þakklætið, það að geta 

þakkað fyrir eitthvað. Í öllum aðstæðum má finna eitthvað til að vera þakklátur fyrir. 

Það getur verið erfitt að koma auga á það í þrengingum og þjáningu en það er þarna. Í 

andstreymi og þjáningu er auðvelt að einblína á hið neikvæða en það eykur vanlíðan að 

dvelja við það, því er svo mikilvægt að leita að því jákvæða, að því sem vert er að þakka 

fyrir.
58

 Í þessu felst að temja sér jákvætt hugarfar, sem margir hverjir hafa en aðrir ekki, 

þá reynir á að vera gerandi í eigin lífi, að hafa áhrif á eigin þroska. 

3.8 Þörf fyrir að fyrirgefa og vera fyrirgefið 

Þörfin fyrir að fyrirgefa og fá fyrirgefningu getur aukist þegar líður að endalokunum. 

Einstaklingur sem vegna aldurs eða veikinda á takmarkaðan tíma eftir vill gjarnan 

sættast við þá sem óuppgerðar sakir eru við, hvort heldur sem er að fyrirgefa eða fá 
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fyrirgefningu.
59

 Mikilvægt er að virða þessa þörf og styðja einstaklinginn til að leita 

sátta sé það vilji hans. Stöku sinnum þarf prestur eða djákni að leiða fólk saman, 

stundum er það hægt og stundum ekki.
60

 

3.9 Þörf fyrir að undirbúa eigin dauða 

Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast 

hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma, segir í Prédikaranum (Préd 3.1-2). Dauðinn 

er hluti af lífinu og allir vita hvert stefnir því allrar veraldar vegur /  víkur að sama 

punkt, / fetar þann fús sem tregur, / hvort fellur létt eða þungt eins og sálmaskáldið 

Hallgrímur Pétursson orti.
61

 Skyndilega er dauðinn ekki eitthvað óhjákvæmilegt í 

fjarlægri framtíð heldur er hann rétt handan við hornið. Margir finna þörfina til að 

undirbúa eigin dauða, að ráðstafa sínu húsi eins og segir í helgri bók. Sumir vilja bæta 

fyrir eigin misgjörðir og leita fyrirgefningar. En hver sem verkefnin eru má ekki gleyma 

því að manneskjan er lifandi þangað til hún deyr og styðja þarf hana í því að lifa lífinu 

til fulls eftir getu hvers og eins, uns yfir lýkur.
62

  

 Sumir þurfa fullvissu fyrir að ekki bíði hans endurgjald fyrir syndir hans og 

yfirsjónir, þeir þurfa fullvissu um ást og fyrirgefningu Guðs. Þá þurfa sumir fullvissu 

um að það taki eitthvað við af þessu lífi, að lífið heldur áfram. Í kaþólskum sið er 

síðasta smurningin helgiathöfn sem undirbýr einstaklinginn fyrir næsta tilverustig og 

getur dregið úr ótta við dauðann.
63

  

Ótti við dauðann er nokkuð algengur meðal aldraðra. Sumir óttast erfitt dauðastríð, 

að dauðinn verði þjáningarfullur. Oft er það erfið reynsla af dauða ástvina sem ýtir undir 

þennan ótta. Einnig óttast sumir köfnun, tilhugsunin um þann dauðdaga er afar 

kvíðvænleg. Þá er gott að fá aðstoð læknis eða hjúkrunarfræðings til að sefa óttann, að 

fullvissa viðkomandi um að allt er gert í dag til að draga úr sársauka og þjáningu og 

létta undir með hinum deyjandi. Þá eru einnig þeir sem hafa áhyggjur af því hvað tekur 

við eftir dauðann. Það gefst vel að ræða hugmyndir viðkomandi eða nota heilaga 

ritningu til að draga úr kvíðanum. Vonin og upprisutrúin hjálpa á stundum sem þessum. 

Þá eru þeir sem hafa áhyggjur af ástvinum sínum þegar þeir hafa skilið við. Það verður 
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að taka tillit til þessa ótta og leyfa viðkomandi að ræða hann og í reyna í gegnum 

samtalið að benda á úrræði fyrir ástvini sem geta dregið úr kvíðanum. Þegar 

einstaklingur óttast dauðann er nauðsynlegt að hann geti rætt það og fengið stuðning og 

hjálp við að losna undan óttanum, sefa áhyggjur og draga úr kvíða.
64

  

Andleg vanlíðan efri áranna má bæta með sálgæslunni og stuðla jafnframt að 

auknum trúarþroska einstaklings svo hann geti fundið huggun, styrk og von andspænis 

þjáningunni. 

4. Innsýn í starf presta og djákna á hjúkrunarheimilum og 

öldrunarsjúkrahúsi 

Á höfuðborgarsvæðinu eru um 15 hjúkrunarheimili
65

, en það aðeins á fjórum þeirra sem 

djákni eða prestur er í föstu starfi, á Sóltúni, Hrafnistu, Grund og Mörkinni. Samkvæmt 

upplýsingum á heimasíðu annarra hjúkrunarheimila sinnir sóknarprestur helgihaldi og 

sálgæslu íbúanna. Hjúkrunarheimili á landsbyggðinni njóta sömuleiðis prestþjónustu 

viðkomandi sóknarprests. Landakot er öldrunarsjúkrahús og er þar starfandi prestur. Hér 

er samantekt á starfi prestanna á Landakoti, Grund og Hrafnistu og djáknans á Sóltúni. 

4.1 Jón Jóhannsson, djákni Hjúkrunarheimilinu Sóltúni 

Hjúkrunarheimilið Sóltún í Reykjavík var opnað í janúar 2002 og er því með yngstu 

hjúkrunarheimilum á landinu. Umhyggja fyrir einstaklingnum er í fyrirrúmi í 

hugmyndafræði heimilisins og markmið þess er að hjúkrun og önnur þjónusta sé veitt á 

faglegan og ábyrgan hátt.
66

  

Jón Jóhannsson djákni hefur starfað á Sóltúni frá upphafi. Starf hans er fjölbreytt en 

felst einkum í stuðningi við íbúa heimilisins og aðstandendur þeirra sem og starfsfólk. 

Guðsþjónustur eru haldnar mánaðarlega frá september til hvítasunnu auk helgistundar á 

uppstigningardag. Sóknarprestur Laugarneskirkju tekur þátt í þremur af þessum 

guðsþjónustum, það er á föstudaginn langa, í nóvember og á aðfangadag. Héraðsprestur 
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messar í tvígang með djákna það er í janúar og á hvítasunnudag, í þeim guðsþjónustum 

er altarisganga. Hægt er að fylgjast með öllum samkomum og samverustundum í 

samkomusal á sérstökum rásum í sjónvörpum í setustofum eða inni hjá þeim íbúum sem 

eru með sjónvarp. Þannig er öllum íbúum gert kleift að njóta þess sem í boði er þar sem 

þeim hentar. Jón hefur einnig bænastundir vikulega á hverri hæð hússins. Þátttaka í 

helgi- og bænastundum er góð að sögn Jóns, allir hafa val um að taka þátt og hver og 

einn gerir það á sínum forsendum.  

Jón myndar fræðslunefnd Sóltúns ásamt hjúkrunarstjóra og yfirsjúkraþjálfara, sem 

annast einnig fræðslu fyrir starfsfólk, íbúa Sóltúns og aðstandendur, til dæmis um sorg 

og sorgarviðbrögð, um samskipti, og andlega uppbyggingu. Þá hefur Jón umsjón með 

daglegum samverustundum á morgnana. Sálgæsla og stuðningur við íbúana er þó 

veigamesta hlutverk Jóns á Sóltúni sem hann sinnir af natni og alúð. Jón leggur sig fram 

við að kynnast íbúunum og er mjög sýnilegur í öllu starfi heimilisins sem gerir það að 

verkum að hann á gott með að nálgast fólkið. Hann heimsækir íbúana og þá einkum þá 

sem ekki hafa frumkvæði til að leita eftir samveru með öðrum til að fyrirbyggja 

einangrun. Þá myndar Jón stuðningshópa eftir því sem þörf er á í samvinnu við annað 

starfsfólk heimilisins. 

Aðstandendur íbúanna eru einnig skjólstæðingar Jóns og þurfa þeir ekki síður á 

stuðningi hans að halda enda oft erfitt að sjá á eftir maka sínum inn á hjúkrunarheimili 

eða horfa upp á foreldra sína missa heilsu og færni. Einn liður í þessum stuðningi eru 

svokallaðir aðstandendahópar, það er hópar fyrir eiginmenn sér og eiginkonur sér, auk 

sér hópa fyrir syni og fyrir dætur. Sér til fulltingis hefur Jón einn til tvo 

hjúkrunarfræðinga. Hver hópur hittist vikulega í sex vikur og svo kannski nokkrum 

sinnum eftir það með lengra millibili. Fjöldi hópa og tíðni þeirra fer eftir þörfinni hverju 

sinni. 

Þegar íbúi á Sóltúni deyr er Jón gjarnan með bænastund við dánarbeðinn og nær 

alltaf með minningarstund á því sambýli sem viðkomandi bjó á. Þá er leikin tónlist, 

einkum tónlist sem hinn látni hafði dálæti á, og les Jón minningarorð um viðkomandi 

sem hann skrifar í samvinnu við ástvini hins látna. Með minningarstundunum gefst 

íbúum heimilisins og aðstandendum þeirra sem og starfsfólki tækifæri til að kveðja hinn 

látna. Ástvinir hins látna fá einnig tækifæri til að kveðja heimilið, íbúa þess og 

starfsfólk. Minningarstundir þessar eru dýrmætar fyrir alla og skipta ekki síst máli fyrir 

aðstandendur að fá að kveðja heimilið, starfsfólkið og íbúana og þakka fyrir samveruna 

og umönnun hins látna ástvinar. Oft hefur maki eða annar náinn aðstandandi verið 
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mikið á heimilinu og myndað tengsl við þá sem þar starfa og búa og finnst gott að fá að 

kveðja með nokkuð formlegum hætti.
67

 

Starf djáknans á Sóltúni er fjölbreytt og felur í sér mikla nánd við íbúa, aðstandendur 

og starfsfólk og er mikilvægur liður í allri þjónustu og starfsemi heimilisins. 

4.2 Séra Auður Inga Einarsdóttir, heimilisprestur á Grund 

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund er elsta starfandi heimili fyrir aldraða hér á landi, 

stofnað árið 1922. Heimilið hefur verið í núverandi húsnæði frá því 1930 með 

viðbyggingum og lagfæringum í takt við breyttar áherslur. Dvalarrými hafa vikið fyrir 

hjúkrunarrýmum og hefur einmenningsrýmum verið fjölgað. Í dag eru um 200 íbúar á 

Grund.
68

  

Frá upphafi hefur prestur verið í föstu starfi á Grund. Núverandi heimilisprestur er 

séra Auður Inga Einarsdóttir en hún tók við embættinu árið 2009. Sjálf líkir hún starfi 

sínu við starf sveitaprests því hún komi svo víða við og sé mikill þátttakandi í öllu starfi 

Grundar. Helgistundir eru reglulega á Grund og guðsþjónustur tvo sunnudaga í mánuði 

auk hátíðardaga. Hún hefur bænastundir á hverri deild með reglulegu millibili þar sem  

íbúar taka mikinn þátt. Hið eiginlega helgihald er þó aðeins lítið brot af starfi Auðar, 

aðalstarfið felst í sálgæslu og stuðningi við íbúa Grundar og aðstandenda þeirra, það er 

það sem mestur tíminn fer í. Að mörgu er að hyggja þegar fólk er komið á þann stað í 

lífinu að þurfa að búa á hjúkrunarheimili og eiga margir erfitt með að sætta sig við það, 

sætta sig við að leysa upp heimili sitt og flytja á þennan lokaáfangastað. Það er oft fyrsta 

þjónusta Auðar við nýja heimilismenn að sjá hvort þeir þurfi á stuðningi að halda við að 

aðlagast breyttum aðstæðum, það eru þó alls ekki allir sem þurfa á stuðningi prestsins 

að halda því margir eru sáttir með hvert þeir eru komnir og eru vel settir. Þá er og 

algengt að maki eða aðrir aðstandendur þurfi stuðning í sömu aðstæðum. Þó að mikil 

huggun sé fólgin í því að ástvinur sé kominn á öruggan stað og fái þá umönnun sem 

hann þarfnast kann sumum að finnast sem þeir hafi brugðist með því að setja maka sinn, 

eða foreldri, inn á hjúkrunarheimili í stað þess að annast viðkomandi sjálfur og er oft 

mikið samviskubit samfara því, kann jafnvel sumum að finnast þeir hafa svikið maka 

sinn með því að setja hann á hjúkrunarheimili. Sumir koma eftir að hafa  misst maka 
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sinn og þurfa þá enn frekar á stuðningi að halda því viðkomandi er oft í mikilli sorg, 

búinn að missa maka, heimili sitt og heilsu. Þá hafa margir sem flytja inn á 

hjúkrunarheimili einangrast vegna veikinda og skertrar getu til þátttöku í samfélaginu. 

Þessa einangrun þarf að rjúfa og leggur Auður sig fram við það að hjálpa einstaklingum 

að aðlagast samfélaginu á Grund og vera þátttakandi í því. Hún heimsækir viðkomandi 

eða býður honum í litla hópa karla og kvenna til að tala saman, eins konar sauma- eða 

kaffiklúbba, þetta gerir hún í samstarfi við iðjuþjálfa heimilisins.  

Auður segir að nú komi fólk mun veikara inn en áður, finnur hún mikinn mun á því 

núna og þegar hún hóf störf á Grund fyrir nær fjórum árum. Fólk kemur alltaf seinna og 

seinna inn og á styttri tíma hér en var áður. Því hefur það aukist að Auður sé kölluð út 

vegna andláts en hún er gjarnan með kveðjustund við dánarbeðinn. Þá er hún einnig 

með minningarstund um hinn látna á þeirri deild sem viðkomandi bjó á og gefur þannig 

íbúum og starfsfólki færi á að kveðja hinn látna og minnast hans áður en nýr 

heimilismaður kemur í staðinn. 

Samtöl Auðar við heimilismenn tengjast ekki aðeins tilverunni hér og nú heldur 

einnig því sem tekur við eftir þetta líf. Mjög algengt er að fólk óttist dauðann segir 

Auður og þurfi hún þá að komast að því hvað er að baki þeim ótta. Sumir óttast 

dauðastríðið sjálft og fær hún þá hjúkrunarfræðing til liðs við sig til að draga úr þeim 

ótta. Aðrir óttast það sem tekur við eftir hinsta andvarpið, efinn kemur upp þegar komið 

er svo nálægt dauðanum og ekki síður hjá  þeim sem eiga trú. Þessum ótta, kvíða og efa 

mætir Auður með samtölum, bænum og lestri úr Biblíunni.  

Auður annast einnig fræðslu fyrir starfsfólk og íbúa Grundar um sorg og 

sorgarviðbrögð, einnig um áföll og sorgir er tengjast efri árunum til að starfsfólk öðlist 

frekari skilning á því sem heimilisfólk er að ganga í gegnum. Þá hefur Auður fengið 

utanaðkomandi fyrirlesara til að vera með kynningu og fræðslu á ákveðnum málefnum, 

til dæmis frá Stígamótum. Stundum aðstoðar Auður heimilismenn við ýmsa praktíska 

hluti sem þarf að leysa úr. Að eigin sögn minnir starf hennar á starf sveitaprestsins, þar 

sem hún kemur að svo mörgu.
69

 Samfylgd og nærvera, mæta manneskjunni af virðingu 

og með kærleika er rauði þráðurinn í öllu starfi heimilisprestsins á Grund. 
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4.3 Séra Svanhildur Blöndal, prestur á Hrafnistu í Reykjavík og Hafnarfirði 

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hrafnista var fyrst opnað í Reykjavík 1957 og tveimur 

áratugum síðar í Hafnarfirði. Þar hefur séra Svanhildur Blöndal starfað sem prestur frá 

árinu 2005 og er hún fyrsti starfandi presturinn á Hrafnistu í fullu starfi. Hún þjónustar 

Hrafnistu í Hafnarfirði (40%) og í Reykjavík (60%). Heimilismenn eru um 226 á hvoru 

heimili fyrir sig, en auk þess eru þjónustuíbúðir tengdar báðum stöðum. Þá eru einnig 

hvíldar- og endurhæfingarrými á hvoru tveggja heimilinu, auk dagþjálfunar en þá er 

fólk aðeins yfir daginn, 2-5 daga vikunnar í ákveðinn tíma.
70

  

 Söfnuðurinn er stór, og dreifður, og að mörgu er að hyggja. Helgihald er veigamikill 

þáttur í starfi prestsins en hún er með helgistundir þrjá daga vikunnar, bæði í 

samkomusal og inn á hjúkrunardeildum, einn dag í Hafnarfirði en tvo daga í Reykjavík. 

Guðsþjónusta er einu sinni í mánuði á hvorum stað. 

 Starf Svanhildar felst þó einkum í sálgæslu við íbúa og aðstandendur þeirra og 

sömuleiðis starfsfólk heimilisins. Heimilismenn hafa átt langa ævi og sumir gengið hinn 

breiða veg án mikilla átaka meðan aðrir hafa þurft að fara yfir hóla og hæðir. Margt 

kann því að brenna á þeim en margir bera þó harm sinn í hljóði því heimilismenn eru af 

þeirri kynslóð sem ekki þótti gott að bera harm sinn á torg út. Svanhildur segir það 

heyra til undantekninga að heimilismenn ræði um dauðann en þeim hafi þó fjölgað. Þá 

eru þau kvíðin og hafa áhyggjur af því hvað taki við. Sumir vilja ræða um bálför og 

hvað henni finnist um að láta brenna sig. Sumir hafa áhyggjur af eftirlifandi ástvinum. 

En svo eru þau sem eru tilbúin að hverfa úr þessari tilveru og bíða þess að Guð taki þau 

til sín, þá vakna stundum spurningar eins og af hverju fæ ég ekki að deyja. Það er ekki 

síður við þær aðstæður sem einstaklingurinn leitar merkingar og tilgangs í lífinu. 

 Stuðningur við aðstandendur er ekki síður mikilvægur en við heimilismenn því oft 

eru sárar tilfinningar samfara því að eiga maka, foreldri eða annan ástvin á 

hjúkrunarheimili. Svanhildur er með sérstakan stuðningshóp fyrir konur sem eiga maka 

inn á deild fyrir heilabilaða. Þær eru í mikilli þörf fyrir stuðning sem þær fá frá 

prestinum og hver annarri. Oft hafa þær sektarkennd vegna þess að geta ekki sinnt maka 

sínum sjálfar, yfir að hafa þurft að setja hann á hjúkrunarheimili. Stundum finna þær 

fyrir ásökunum af hendi makans sem skilur jafnvel ekki af hverju hann þarf að vera 
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þarna. Þá er einnig sárt þegar makinn er illa haldinn af sjúkdómnum og þekkir ekki sína 

nánustu.  

Þá er Svanhildur með bænastundir eftir andlát og samveru með aðstandendum við 

sjúkrabeð og dánarbeð. Gjarnan hittir hún aðstandendur fyrir bænastundina og ræðir um 

hinn látna, hvað einkenndi hann, kosti hans og galla, minningunum er leyft að streyma 

fram. Eftir bænastundina er farið yfir hin praktísku atriði varðandi það sem framundan 

er. Þessar stundir eru mikilvægar í samfylgdinni með aðstandendum og gefur þeim 

einnig kost á að kveðja heimilið.
71

 

Svanhildur annast einnig fræðslu fyrir heimilismenn og starfsfólk, einkum um 

sálgæslu og efri árin. Starf hennar er því nokkuð fjölbreytt enda hefur hún stóran og 

síbreytilegan söfnuð að þjóna og hlúa að. 

4.4 Séra Kjartan Sigurbjörnsson, sjúkrahúsprestur á Landakoti. 

Landakot er öldrunarsjúkrahús en ekki hjúkrunarheimili þar sem fólkið kemur til að 

útskrifast aftur en ekki til að búa. Margir fara aftur heim en einnig er algengt að fólk 

komi á Landakot meðan beðið er eftir plássi á hjúkrunarheimili. Á Landakoti eru fimm 

deildir eða gangar, einn fyrir þá sem eru með lungnasjúkdóma, einn fyrir þá sem eru í 

sjúkraþjálfun og einnig þá sem eru að bíða eftir að fá inni annars staðar. 

Heilabilunardeild er á fjórðu hæð, þar þarf fólk oft að dvelja lengi áður en það kemst inn 

á hjúkrunarheimili þar sem færri úrræði eru fyrir heilabilaða og því þurfa þeir að dvelja 

lengur á sjúkrahúsinu en aðrir. Einnig er fimm daga deild fyrir þá sem eru í 

sjúkraþjálfun eða undir eftirliti læknis í einhvern tíma, þá kemur fólk á mánudegi og fer 

heim á föstudegi, þetta er aðallega fólk sem er í sjúkraþjálfun. Fólkið er kannski í þrjár 

vikur en fer svo á dagdeildina í einhvern tímann. Dagdeildin er á fyrstu hæð, þangað 

kemur stór hópur fólks og er þá tvo eða þrjá daga í viku, kemur að morgni dags og er 

keyrt aftur heim sama dag, fólkið er því ekki inniliggjandi.  

 Það er mikil hreyfing á fólki á Landakoti, fólk er þar mislengi, sumir í nokkra daga 

eða vikur en aðrir þurfa að dvelja þar einhvera mánuði. Starf prestsins er þó að mörgu 

leyti líkt starfi heimilisprests hjúkrunarheimilanna, í því felst einkum stuðningur við 

sjúklinga, aðstandendur þeirra og starfsfólk. Helgistundir eru hluti af starfinu og einnig 

er algengt að aðstandendur vilji hafa kveðjustund við andlát ástvinar, það skipir fólk 

máli að geta kvatt starfsfólkið og húsið, stundum er einstaklingurinn búinn að dvelja 
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lengi á Landakoti. Svo er mikilvægt að veita upplýsingar um næstu skref. En allt er á 

forsendum fólksins og sú þjónusta veitt sem fólkið óskar eftir. Stundum er Kjartan 

beðinn um að jarðsyngja og reynir hann að verða við því eftir því sem tök eru á. 

Kjartan segir helgistundirnar góða leið til að nálgast fólkið því oft gefi það sig á tal 

við hann að þeim loknum, fer til dæmis að tala um prestinn sinn í sveitinni eða um 

ferminguna sína. Helgistundirnar opna því oft á frekari samtöl við fólkið. Kjartan er 

með helgistundir hálfsmánaðarlega á deildunum, nema á fimm daga deildinni og 

heilabilunardeildinni þar sem hann kemur vikulega. Hann segir fólk oft tengja við 

kunnuglegan texta eða bæn, það heyrir eitthvað sem það kannast við og getur það gefið 

þeim mikið að taka þátt. Stuðningur við aðstandendur sjúklinganna á 

heilabilunardeildinni er mikilvægur og sinnir presturinn þeim ekki síður en 

sjúklingunum.  

Sálgæsluviðtöl eru algeng en Kjartan hefur það alltaf í huga að hann kemur sem 

gestur og finnur hann fljótt er hann gefur sig á tal við einstakling hvort viðkomandi vilji 

ræða við sig eða ekki. Stundum er honum vísað á einhvern, annað hvort af starfsfólki 

eða aðstandendum. Annars leggur Kjartan áherslu á að vera til taks, vera ínáanlegur og 

að fólk viti af honum. Umræðuefnin eru margvísleg, áföll, ástvinamissir, dauðinn og allt 

þar á milli. Fólk talar oft um bernskuna, um systkini sín og foreldra, frekar en maka og 

börn. Það er eins og hringurinn sé að lokast. Margir eru í þörf fyrir að ræða áföll sem 

þeir hafa orðið fyrir, áföll tengd sorg og missi sem enn eru sár og hafa stundum ekki 

verið rædd áður. Þá eru einnig þeir sem eru bitrir út í lífið, finnst það hafa leikið sig 

grátt. Einnig hittir Kjartan einstaklinga sem eru fullir vonleysis vegna framtíðarinnar. Í 

þessum aðstæðum mætir hann fólkinu og styður það í því að finna tilgang, að dvelja í 

því jákvæða, að losna undan biturð og vonleysi. 

Stundum missir fólk heilsuna snögglega og er eins og spurningamerki yfir því og 

þarfnast stuðnings. Oft er fólk kvíðið og ósátt. Kvíðinn getur verið ótilgreindur en 

stundum tengist hann einhverju ákveðnu eins og því sem fram undan er, hvað tekur við 

nú þegar heilsunni hrakar. Sumir kvíða dauðanum, óttast þjáningafullan dauðdaga. Þeir 

eiga kannski erfiðar minningar frá andláti foreldra sinna. Mikilvægt er þá að læknar og 

hjúkrunarfólk geti sagt fólki að það eru önnur úrræði í dag. Fólk óttast oft að kafna, það 

er erfið tilhugsun ef fólk festist í því. Stundum er fólk að velta fyrir sér hvað tekur við 

þegar þessu lífi lýkur. Fólk virðist oftast hafa einhverjar hugmyndir um að eitthvað taki 

við, mun frekar en að fólk trúi því að það sé ekki neitt. Óttinn við að deyja tengist þó 

líka þeim sem eftir lifa, fólk hefur oft áhyggjur af þeim sem eftir lifa, kannski eru 
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einhver vandræði í fjölskyldunum sem fólki finnst erfitt að vita af, til dæmis milli barna 

fólksins og það er oft erfitt. Kjartan hefur verið í þeirri stöðu að milda það eitthvað, að 

leiða fólk saman. Stundum gengur það en stundum er það bara ekkert hægt, fólk er 

þannig statt að það vill það ekki.
72

  

 Starf prestsins á Landakoti felst líkt og starf presta hjúkrunarheimilanna einkum í 

andlegum stuðningi við sjúklinga og aðstandendur. En Landakot er ekki heimili, fólkið 

býr þar ekki heldur dvelur í lengri eða skemmri tíma. Fólkið býr hins vegar á 

hjúkrunarheimilunum, það er komið á sinn lokaáfangastað. Það kann að bjóða upp á 

meiri nánd og kunnugleika milli heimilisfólks og prests heldur en prests og sjúklinga á 

sjúkrahúsi. 

5. Samantekt og umræður 

Lífið er gjöf frá Guði, það er einstök og dýrmæt gjöf sem ber að fagna ásamt öllu sem í 

lífinu felst, einnig að eldast. Gráar hærur eru heiðurskóróna, þær bera vitni um lífið, 

um hina dýrmætu gjöf. Hver einstaklingur er einnig dýrmætur, virði hans felst í honum, 

í veru hans og hverra hann er, elskað barn Guðs. Til að mæta fordómum í garð aldurs og 

gjaldfellingu manneskjunnar vegna aldurs síns þarf að halda þessu á lofti, að það er vera 

hennar en ekki geta sem gerir hana einstaka og mikils virði.  

Gentzler talar um að eldast af heilum hug. Koenig talar um að þroska trú sína. Hvort 

tveggja fer saman og stefnir í sömu átt, það er í átt að aukinni lífsfyllingu og bættri 

líðan, í átt að því að vera betur í stakk búin til að mæta sorg og áföllum lífsins. 

Einstaklingurinn er gerandi í eigin lífi og hefur áhrif á eigin líðan. Hann getur sjálfur 

haft áhrif á eigin þroska, hvort heldur sem er persónuþroska eða trúarþroska með 

ákvörðunum sínum. Liður í því að mæta andlegum þörfum einstaklings er að gera hann 

virkan í eigin lífi, að láta hann sjálfan hafa áhrif á líðan sína og þroska. Hinar andlegu 

og trúarlegu þarfir aldraðra sem Koenig hefur greint skarast mikið og því hægt að hafa 

áhrif á fleiri en eina í einu, með því að mæta eða uppfylla ákveðna þörf hefur það áhrif á 

aðrar þarfir. 

Sálgæslan gegnir mikilvægu hlutverki í að bæta andlega líðan og hefur ýmsar leiðir 

til að nálgast einstaklinginn. Helgi- og bænastundir spila stórt hluthverk í sálgæslunni 

og mikilvægt er fyrir fólk að hafa tækifæri til þátttöku í helgihaldi. Fræðsla er einnig 

brýnn liður í sálgæslunni en með fræðslunni má lyfta upp ákveðnum málefnum sem 
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margir forðast að ræða, svo sem reiðina, dauðann eða trúna. Samtölin, hin virka hlustun 

og nærvera skipta þó meginmáli og eru aðalinntak sálgæslunnar. Að virða, hlusta og 

vera er hjartað í sálgæslu aldraðra. Sálgæsla á hjúkrunarheimilum, sem og annars staðar, 

gengur alltaf út á að vera álengdar nær en aldrei víðsfjarri. 
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