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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að leitast við að skilja aðstæður og upplifun 

fólks af því að fá sjálft þjónustu eða aðstoða maka sinn á eigin heimili. Markmiðið er 

að kanna viðhorf og sjónarhorn þátttakenda, fá innsýn í þjónustuþörf þeirra og skoða 

hugsanlega þörf á notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA) fyrir aldraða. 

Gerð var eigindaleg rannsókn með viðtölum við sex einstaklinga sem fá eða 

veita þjónustu á eigin heimili.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að NPA myndi henta vel í 

málaflokki aldraðra. Þannig hefði einstaklingurinn stjórn á eigin lífi í ríkari mæli og 

með fjármagn til að kaupa sér aðstoð ætti hann meiri möguleika á því að ráða því 

sjálfur hver veitti þjónustuna og hvenær hún væri innt af hendi. Einnig gætu eldri 

borgarar sem annast maka sinn ráðið tíma sínum betur, notið þess að geta sinnt 

sjálfum sér og heimilinu án þess að hafa sömu áhyggjur af makanum eða hvað 

tímanum líður. 

Öryrkjabandalag Íslands, ásamt Landssambandi eldri borgara og 

Landssamtökunum Þroskahjálp (2006), hafa lagt til að NPA verði komið á og að 

sjálfsákvörðunarréttur notenda sé ávallt virtur. Það er einnig stefna íslenskra 

stjórnvalda að aldraðir geti búið á eigin heimilum sem lengst og viðhaldið reisn 

sinni og sjálfstæði meðan þess er nokkur kostur. Sjálfstætt heimilishald er 

þungamiðja þess að aldraðir fái sem mestu ráðið um eigið líf til þess að halda 

lífsstíl sínum og lífsgæðum. Færð hafa verið rök fyrir því að það lækki hlutfall 

aldraðra á stofnunum.  

Margir telja að lífsgæði, sjálfstæði og sjálfræði séu einna mikilvægustu 

þættirnir í lífi sérhvers manns. NPA fyrir aldraða getur aukið líkurnar á að aldraðir 

geti búið lengur heima en ella og fái þannig tækifæri til að lifa lífinu á sinn hátt, 

samkvæmt eigin gildum og venjum. 
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Abstract 

The subject of this research was to examine the conditions and life experiences of 

elderly people who receive external services and those who render assistance to 

their spouse in their own home. The objective was to survey the attitudes and 

opinions of the participants, gain insight into their service needs and examine the 

possible needs of user controlled personal assistance for the elderly. 

Qualitative research was carried out by interviewing six individuals who either 

receive or render assistance in their own homes.  

The results of the study indicate that user controlled personal assistance 

would be suitable to serve the needs of the elderly. Thus the individual could 

govern his/her own life in a richer and more meaningful way and, with finances to 

pay for assistance, have  wider possibilities to decide for oneself who renders the 

assistance and when it is provided. Furthermore the elderly, who look after their 

own spouse would be given the opportunity to organize their time better, enjoy 

being able to see to themselves and their home without having continual worries 

about their spouse or when time is ripe for assistance. 

The Organization of Disabled in Iceland, together with the National 

Association of the Elderly and the National Federation for the Aid of People with 

Mental Disabilities  (2006), have proposed that user controlled personal 

assistance be instituted and that the right to decide for oneself is always 

respected. It is also the policy of the Icelandic government that it shall be made 

possible for the elderly to remain in their own homes and that their dignity and 

independence be maintained and respected for as long as possible. The 

independent household is the centre of this approach, that the elderly may direct 

their own lives to the extent possible in order to maintain their own life style and 

quality of living. Arguments have been presented for that this will lower the 

proportion of the lives of the elderly spent in institutions.  

Many feel that quality of life, independence and personal freedom are the 

most important factors in the life of each person. User controlled personal 

assistance for the elderly can increase the likelihood that the elderly can live 



4 

longer in their own homes than otherwise and give them the opportunity to live 

their lives in their own way, in keeping with personal values and custom. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er hluti af samnorrænu meistaranámi í öldrunarfræði (NordMaG). 

Þetta er 120 eininga þverfaglegt nám sem fer fram í þremur löndum: innan íþrótta- 

og heilbrigðisvísindadeildar Háskólans í Jyväskylä í Finnlandi, læknisfræðideildar 

Háskólans í Lundi í Svíþjóð og félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands. Markmiðið 

með náminu er að dýpka þekkingu nemenda á málefnum eldra fólks, kynna þeim 

svið öldrunarfræði, kenningar og vinnuaðferðir og gera þá hæfari til að vinna með 

öðrum starfsstéttum að velferðarmálum þessa hóps samfélagsins. Vægi 

rannsóknarinnar eru 40 ECTS einingar. 

Reynsla mín sem þroskaþjálfi og áhugi á hugmyndafræði í þjónustu við fatlað 

fólk varð til þess að mig fýsir að tengja saman tvær fræðigreinar: fötlunarfræði og 

öldrunarfræði. Með því leitast ég við að rýna í hvort nýlegt þjónustuform, sem 

hefur verið tekið upp við fatlað fólk, notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA), henti 

fólki sem er 67 ára og eldra. Ég tel mikilvægt að vekja athygli á því þjónustuformi 

fyrir þennan sífellt stækkandi hóp sem hefur afar misjafnar þarfir. Í því felst 

hagnýtt gildi rannsóknarinnar og jafnhliða vil ég stuðla að því að stjórnvöld hafi 

aðgang að upplýsingum um ný þjónustuúrræði. 

Rannsóknin er unnin undir handleiðslu Sigurveigar H. Sigurðardóttur, dósents 

í félagsráðgjöf, og Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, dósents í fötlunarfræði við 

Háskóla Íslands. Ég vil þakka þeim fyrir leiðsögnina sem og góða rýni. Ásgeir 

Sigurgestsson, sálfræðingur og samstarfsmaður minn, las ritgerðina yfir og gaf 

góð ráð. Þakka ég honum fyrir þá ómetanlegu aðstoð. Dóttur minni, Vibeke Svölu, 

þakka ég sömuleiðis fyrir rýni, stuðning, hvatningu, umræður og góð ráð. Þá 

þakka ég því fólki sem tók þátt í rannsókninni fyrir að gefa sér tíma til þess að hitta 

mig og deila með mér viðkvæmum atriðum úr lífi sínu. Einnig þakka ég eiginmanni 

mínum, Kristni Bjarnasyni, og öðrum í fjölskyldunni fyrir stuðning og þolinmæði 

meðan á rannsókninni stóð. Vísindasjóður Þroskaþjálfafélags Íslands styrkti 

verkefnið og þakka ég einnig heilshugar fyrir það. 
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1 Inngangur 

Þegar líkamleg og andleg heilsa fólks dalar með vaxandi aldri og það á erfiðara um 

vik að athafna sig og gera sjálft það sem var áður venjulegt og sjálfsagt, á það oft 

ekki annarra kosta völ en að reiða sig á stuðning annarra. Með þessari rannsókn er 

gefinn gaumur að upplifun og reynslu eldra fólks af því að fá aðstoð maka síns eða 

annast um maka sinn á eigin heimili. Markmið verkefnisins er að fá innsýn í upplifun 

og reynslu þátttakenda, huga að þörf þeirra fyrir þjónustu og meta hvort notendastýrð 

persónuleg aðstoð (NPA) gæti komið til móts við þarfir þeirra. 

Rannsóknin er eigindaleg og voru tekin viðtöl við sex einstaklinga. Þar af eru 

þrjár konur sem aðstoða maka sína og þrír einstaklingar sem fá aðstoð ýmist frá 

maka sínum eða öðrum.  

Hugmyndin að rannsókninni varð til út frá vangaveltum um vísi að 

þjónustuformi – einstaklingssamningum, sem eins konar ígildi NPA – sem hefur 

staðið fötluðu fólki til boða undanfarin nokkur ár og gæti einnig hentað í málaflokki 

eldra fólks. Ég ákvað af þeim sökum að taka áfanga í öldrunarfræði, fræði sem ég 

heillaðist síðan af.  

Í þessum áfanga kom meðal annars fram það sjónarmið Krögers (2009) að 

hugmyndafræðin um NPA henti bæði í málaflokkum aldraðra og fatlaðs fólks til að 

stuðla að eflingu og sjálfstæðu lífi þess. Mér þótti mjög áhugavert að skiptast á 

skoðunum við Kröger þegar ég sat áfanga í öldrunarfræði við Háskólann í 

Jyväskylä í Finnlandi í febrúar 2010. Þar hitti ég mann sem talaði sama máli og 

ég, ásamt því að við skynjuðum á sama hátt hugmyndafræðina að baki NPA.  

Ekki er einfalt að greina hvar eða hvernig mörk verða dregin milli skerðingar af 

völdum aldurs eða fötlunar. Engu að síður tel ég mikilvægt að gefa því gaum hvort 

NPA geti hentað eldra fólki og hvort þetta nýja þjónustuform geti þar með nýst 

jafnt fötluðu fólki sem öldruðu. 

Á síðustu áratugum hefur öldruðu fólki fjölgað jafnt og þétt og er orðinn 

hlutfallslega stærri þjóðfélagshópur en áður. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2011a) 

voru 39.173 einstaklingar á Íslandi 67 ára og eldri 1. nóvember 2011, 

mannfjöldaspá gerir ráð fyrir því að árið 2060 verði þeir orðnir 92.222 talsins. 
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1.1  Rök fyrir efnisvali og tilgangur verkefnisins 

Það hefur óhjákvæmilega mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga og fjölskyldur þeirra að 

þurfa að þiggja þjónustu á heimili sínu. Á síðustu árum hefur mikið verið skrifað 

um hugtakið lífsgæði og hvaða merkingu það hefur fyrir fólk sem er að eldast. 

Lífsgæði er hér notað yfir enska hugtakið „quality of life“. Í íslenskri orðabók 

(2000) er merking orðsins sögð vera „eitthvað eftirsóknarvert í lífinu, oft efnalegt 

eða tískubundið“. Það er hins vegar ekki sú merking sem lögð er í hugtakið þegar 

fjallað er um það í fötlunarfræði.  

Í því sambandi vil ég vísa til Dóru S. Bjarnason (2003: 2) sem segir 

eftirfarandi:  

Þegar ég tala um „valkosti sem tengjast lífsgæðum“ þá á ég við það að 

hvaða marki menn geta valið sér lífsstíl (t.d. hvernig við viljum lifa, með 

hverjum og hvar). Hugtakið „lífsgæði“ felur líka í sér að menn hafi tekjur, 

eigi kost á félagslegu samneyti við annað fólk, sjálfræði, raunverulegum 

valkostum, persónulegu rými og einkalífi. Það að hvaða marki fólk á slíka 

möguleika gefur vísbendingar um lífsgæði þess, bæði efnisleg og 

tilvistarleg. 

Hugtakið lífsgæði nær jafnt yfir huglæga sem hlutlæga þætti (Matikka, 2000). 

Hlutlægi þátturinn vísar til þess við hvaða efnislegar aðstæður við búum (e. living 

conditions), en huglægi þátturinn til þess hve ánægð við erum með líf okkar (e. 

satisfaction with life).   

Þrátt fyrir miklar umbætur á sviði öldrunarmála er eigi að síður þörf fyrir þróun 

og umræðu um málefni eldra fólks og mikilvægt að samfélagið geti boðið 

einstaklingsmiðaðan stuðning. Einnig þarf að auka gæði þjónustu við þennan hóp 

og er þörfin fyrir fólk með fagmenntun á þessu sviði meiri nú en áður þar sem 

stöðugt fjölgar í honum. Í þessu verkefni er fjallað um þá sem eru 67 ára og eldri 

og eru hugtökin eldra fólk, eldri borgarar og aldraðir notuð jöfnum höndum til að 

lýsa hópnum.   

Nú á dögum er að finna fjölbreyttari þjónustuúrræði en áður þekktust. 

Mikilvægt er að þeir eldri borgarar, sem þess óska, fái þjónustu eftir þörfum. Með 

því má stuðla að sem mestu sjálfstæði þeirra svo þeir eigi þess kost að vera virkir 

þátttakendur í samfélaginu á eigin forsendum. Stefnan í málefnum aldraðra í 

Evrópu hefur hnigið í þá átt að gera eldra fólki kleift að búa heima eins lengi og 
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kostur er. Allt hefur þetta að markmiði að auka lífsgæði. Til þess að svo megi 

verða þarf aðstoð og fjármagn að vera til staðar.  

1.2   Eldri borgarar og fatlað fólk 

Leitast er við í þessu verkefni að tengja saman tvær fræðigreinar, fötlunarfræði og 

öldrunarfræði. Hugtökin fötlun og öldrun eiga það sameiginlegt að taka til 

einstaklinga með ýmsar skerðingar vegna fötlunar og/eða aldurs. Félagslegt 

samspil er á milli einstaklingsins, umhverfisins og menningarinnar sem hefur áhrif 

á hann (Rannveig Traustadóttir, 2003a). Samfélag sem skipuleggur umhverfi og 

þjónustu, án tillits til þarfa fólks með skerta getu, eykur fötlun þess með þeim 

afleiðingum að það verður einatt utanveltu. Sem dæmi má nefna byggingar með 

tröppum og þröskuldum þar sem ekki er hugsað fyrir aðgengi eldri borgara eða 

fatlaðs fólks. 

Fatlað fólk og aldrað lifir almennt lengur en áður, einkum vegna félagslegra 

breytinga og framfara á sviði heilbrigðisvísinda og tækni. Þessir hópar eru að 

jafnaði háðir öðrum og þurfa utanaðkomandi aðstoð. Í því sambandi þarf að huga 

að því að sjálfstæði og sjálfræði eru mikilvægir þættir í lífi sérhvers manns, að 

hann fái tækifæri til að lifa lífinu á sinn hátt, samkvæmt eigin lífsvenjum og gildum. 

Það þarf ekki að þýða að hann þurfi að gera alla hluti sjálfir, heldur fái tækifæri og 

aðstoð til að velja hvað hann kýs að gera (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004; Priestley, 2003). 

Mikilvægt er að fólk fái þann stuðning og aðstoð sem þörf krefur inn á eigið 

heimili til að styðja það í því að halda sjálfstæði sínu og sjálfræði. Skortur á slíkum 

stuðningi getur leitt til innlagnar á stofnun (Vygotsky, Wilmoth og Ferraro, 2007). Á 

síðustu árum hefur í auknum mæli verið litið á aðstæður eldra fólks í félagslegu 

ljósi. Með því er átt við stöðu þess innan samfélagsins, innan fjölskyldunnar og 

möguleikum á þátttöku í samfélagslegum ákvörðunum. Félagsleg staða fólks 

kemur meðal annars fram í viðhorfum samfélagsins til einstakra hópa. Þau viðhorf 

endurspegla virðingu sem viðkomandi er talinn eiga skilið. Sú virðing hefur 

umtalsverð áhrif á hvaða umbun og réttur er talinn sanngjarn fyrir hópinn. 

Breytingar á hlutverkum geta haft áhrif á sjálfsmynd aldraðra, líðan þeirra og 

félagsleg tengsl. Yfirleitt verða breytingarnar í þá átt að hlutverkum fækkar og það 

dregur úr mikilvægi þeirra án þess að önnur jafngild hlutverk taki við. Stundum 
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gerist þetta snögglega, til dæmis við heilsubrest eða veikindi, en oftar gerist það 

þó smám saman á löngum tíma (Westendrop og Kirkwood, 2007). 

Kröger (2009) bendir á að sjónarhorn fötlunar- og öldrunarfræði eigi margt 

sameiginlegt og að þessar tvær fræðigreinar gætu lært margt af aðferðum hvor 

annarrar. Hann telur þörf á frekari umræðu og samvinnu í því sambandi og að 

skiptast þurfi á skoðunum og sjónarhornum. Kröger bendir meðal annars á að 

hugmyndafræðin um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) henti í málaflokki 

beggja hópa til að stuðla að valdeflingu og sjálfstæðu lífi. 

Öryrkjabandalag Íslands, Landssamtökin Þroskahjálp og Landssamband eldri 

borgara unnu sameiginlega málefnaskrá, “Hugmynd að betra samfélagi – eitt 

samfélag fyrir alla”, sem þau kynntu á vordögum 2006. Henni var fylgt eftir með 

kynningarfundum og frekari umræðum, bæði fyrir sveitarstjórnar- og 

Alþingiskosningar. Þar er, meðal annars, lagt til að komið verði á fót 

notendastýrðri persónulegri stuðningsþjónustu (e. user controlled personal 

assistance) hér á landi, eins og það er orðað, því slík þjónusta hafi gefið góða 

raun víða erlendis, til dæmis á Norðurlöndunum í Bretlandi og Bandaríkjunum.  

Í framangreindri málefnaskrá er lögð áhersla á að eldri borgurum og fötluðu 

fólki sé gert kleift að velja sér búsetuform sem hentar aðstæðum og óskum hvers 

og eins. Lagt er til að efla sjálfstæði notenda og auka vald þeirra yfir eigin 

aðstæðum. Samtökin sem stóðu að málaskránni telja að allir eigi að hafa rétt til að 

búa á eigin heimili og ákveða hvernig þeir hagi búsetu sinni. Sjálfstæð búseta eigi 

að hafa forgang fram yfir búsetu á stofnun. Í skýrslunni er lögð áhersla á að koma 

á einstaklingsmiðaðri þjónustu sem sé bæði sveigjanleg og sniðin að þörfum, 

óskum og viðhorfum notandans og veitt á forsendum hans. Hlutverk 

stoðþjónustunnar sé að gera öllum kleift að búa á eigin heimili með aðstoð eins 

lengi og kostur er, hvort sem um sé að ræða eldri borgara, fatlað fólk eða veikt.  

Í skýrslunni er jafnframt bent á að endurskoða þurfi þau lög sem nú eru í gildi 

um málefni aldraðra og fatlaðra með hliðsjón af lífsgæðum, mannréttindum og 

nútíma hugmyndum. Í málefnaskránni „Hugmynd að betra samfélagi – eitt 

samfélag fyrir alla“ kemur fram að samstarfshópurinn leggi meðal annars til að:  

„Þjónusta við fatlað fólk, langveika og eldri borgara verði skilgreind sem 

nærþjónusta og að ábyrgð á slíkri þjónustu verði sem mest á einni hendi. Á 

þann hátt má samþætta þjónustu og gera hana heildstæðari“.  
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„Að boðið verði upp á þann möguleika að einstaklingar og/eða fjölskyldur 

fái fjármuni til að ráða starfsfólk og stuðningsaðila að eigin vali“ 

(Öryrkjabandalag Íslands, 2006:10). 

Hér á landi hefur vísir að notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA) einungis 

staðið fötluðu fólki til boða, en vert er að skoða hvort rétt sé að draga mörkin 

þarna á milli. Séu lög túlkuð bókstaflega hætta einstaklingar að vera fatlaðir við 67 

ára aldur og verða aldraðir!  

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerð þessi samanstendur af sex köflum, auk heimildaskrár. Að inngangi loknum 

er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Sérstök áhersla er lögð 

á kenningar og sjónarhorn í öldrunar- og fötlunarfræði. Í þriðja kafla er fjallað um 

þjónustu við eldri borgara og fatlað fólk út frá hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf, 

notendastýrða persónulega aðstoð og beingreiðslur. Fjórði kafli snýst um 

framkvæmd rannsóknarinnar. Niðurstöður eru kynntar í fimmta kafla, og í sjötta og 

síðasta kafla er að finna umræður og tillögur til úrbóta.  
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2 Kenningar í öldrunar- og fötlunarfræði 

Notagildi kenninga í öldrunarfræði fer eftir því hvaða hlutverki þær gegna og út frá 

hvaða kenningu er gengið hverju sinni. Þær gegna fyrst og fremst því hlutverki að 

gera fólki kleift að skilja öldrunarferlið almennt í daglegu lífi fólks og útskýra ferlið 

sem felst í samspili umhverfis og samfélags. Einnig er mikilvægt að skilja þær 

andlegu og líkamlegu breytingar í einstaklingum sem eiga sér stað við öldrun. Í 

öðru lagi eru kenningarnar til þess fallnar að spá fyrir um framvindu, þær 

breytingar sem fylgja því að eldast og í þriðja lagi geta þær orðið upphafið að 

nýjum kenningum. Hér á eftir verður gerð grein fyrir kenningum í öldrunarfræði 

sem varpa ljósi á öldrunarferlið. Einnig verður fjallað um hvað fötlunarfræði er og 

hvernig skilningur á fötlun hefur þróast (Rannveig Traustadóttir, 2006; Tornstam, 

2005; Shakespeare, 2006). 

2.1  Öldrunarinnsæiskenningin 

Dr. Lars Tornstam (2005) er sænskur prófessor í öldrunarfræði og einn af fremstu 

fræðimönnum á sínu sviði. Hann hefur hlotið margar viðurkenningar fyrir 

rannsóknir sínar. Tornstam kynnti kenningu sína um öldrunarinnsæi (e. 

gerotranscendence theory) árið 1989. Hann setti þá fram tilgátu um öldrun sem 

sérstakt þroskaskeið sökum þess að hann taldi eldri kenningar í þeim efnum ekki 

fullnægjandi.  

Kenningu sína byggði Tornstam á viðtölum við 50 aldraða einstaklinga. 

Megininntak öldrunarinnsæiskenningarinnar er að sá sem í hlut á skilgreini sjálfan 

sig og tilveru sína á annan og nýjan hátt og öðlist þá nýja sýn á sjálfan sig. 

Tornstam telur að ellin sé enn eitt þroskaskeiðið í lífi mannsins sem endi með 

heildarsýn þegar best lætur. Kenningin lýsir þeim tilfinningum sem fylgja því að 

eldast og hvað það sé sem geti gert ellina eðlilega og farsæla allt fram á lokastig 

hennar. Tornstam útskýrir hvernig hægt er að hafa áhrif á þroskaferlið, eða 

misskilja það, vegna ríkjandi verðmæta- og gildismats í samfélaginu. Eftir samtölin 

við viðmælendur sína kemst Tornstam að þeirri niðurstöðu að þrjár víddir í lífi fólks 

breytist. Þær eru: Alheimsvídd, vídd sjálfsins og vídd félags- og persónulegra 

tengsla. Nánar verður fjallað um þær hér á eftir.  
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2.2 Alheimsvídd 

Breytingar verða í skynjun á tíma og rúmi og æskan og nútíðin færast nær hvor 

annarri. Mörkin milli fortíðar, nútíðar og framtíðar verða óljósari og þessi tímaskeið 

flæða saman í eitt. Einstaklingurinn öðlast þá tilfinningu að vera hluti af stærri 

heild eða hluti af alheiminum. Óttinn við dauðann minnkar eða hverfur og tilfinning 

fyrir fyrri og komandi kynslóðum kemur þess í stað. Ekki er lengur sama þörf og 

áður til að útskýra og skilja öll fyrirbæri og hinar dulrænu víddir lífsins verða 

mikilvægari. Stórviðburðir fá minna vægi en hversdagsleg atvik öðlast þeim mun 

meira gildi. Í öldrunarinnsæiskenningu Tornstams felst með öðrum orðum að 

öldrun er ferli þar sem skynjun og skilningur fólks á heiminum breytist með 

tímanum, meðal annars á mikilvægi hluta og atburða. Samkvæmt þessu breytist 

sýnin á lífið og tilveruna samhliða því að gildismat einstaklingsins breytist. Þetta á 

yngra fólk oft erfitt með að skilja. Þeir sem eldri eru fara að endurskoða hvað er 

mikilvægt í lífinu og skynja sjálfan sig sem hluta af alheimi og láta ekki veraldlega 

hluti trufla sig í sama mæli og áður (Tornstam, 2005).  

2.3 Vídd sjálfsins 

Þroski sjálfsins felst í því að einstaklingurinn leitar inn á við og skoðar og 

uppgötvar jákvæðar og neikvæðar hliðar sínar. Hann sjálfur verður ekki lengur 

aðalatriðið að sama skapi og áður, heldur lífsflæðið í heild. Hæfileikinn til að gera 

grín að sjálfum sér eykst þar sem einstaklingnum finnst hann  ekki lengur 

þungamiðjan í lífinu. Hann leggur rækt við líkama sinn en álítur sig ekki lengur í 

forgrunni og óeigingirni verður áberandi í fari hans. Áherslur breytast, útlit og 

líkamlegir þættir verða ekki eins mikilvægir og áður. Hugurinn hvarflar til 

æskunnar sem er endurskoðuð og fær jákvæðari eiginleika eða hliðar en áður. 

Fortíðin fær nýja merkingu og lífið verður samfella, líkt og brot sem falla saman. 

Lífsviskan veitir nýjan skilning á því að mismunandi lífsreynsla mótar 

einstaklingana sem persónur (Tornstam, 2005).  

2.3.1 Vídd félags- og persónulegra tengsla 

Þessi vídd felur í sér áherslu á þróun og breytingar. Einstaklingurinn verður 

meðvitaðri um samskipti sín við aðra. Hann verður vandlátari á hverju hann velur 

að taka þátt í og yfirborðslegum samskiptum fækkar. Þörfin fyrir einveru eykst 

sem aftur stuðlar að jákvæðum áhrifum á þroskann. Vitundin um rétt og rangt 
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verður sterkari, þörfin fyrir veraldlegt amstur og innihaldslaus sambönd eða 

samskipti minnkar. Meiri tími fer í endurminningar og íhugun, andlegi heimurinn 

verður mikilvægari en sá efnislegi. Áhugi eykst á nánum og innihaldsríkum 

tengslum við þá sem næst standa. Einstaklingurinn upplifir sig sem hlekk í stærri 

heild og sem hluta af keðju sem felur í sér bæði líf og dauða. Samfella keðjunnar 

skiptir meira máli en einstaklingurinn sjálfur (Tornstam, 2005). 

Kenning Tornstams um öldrunarinnsæi útskýrir viðhorfsbreytingar sem efri 

árin virðast hafa í för með sér og geta átt rætur í upplifun einstaklingsins. Ekki 

öðlast þó allir það innsæi sem lýst er og getur það endað með nýrri heildarsýn ef 

hann nær öldrunarinnsæi. Í rannsóknum Tornstams kemur fram aukin vitund um 

að vera hluti af stærri heild í alheiminum og samfara því aukið umburðarlyndi og 

víðsýni. Hann bendir á að þótt þörfin fyrir einveru vaxi með aldrinum beri ekki að 

líta á eldra fólk, sem dregur sig í hlé, sem áhugalaust eða einrænt. 

Einstaklingurinn leitist við að endurmeta sig og finnur stundum nýjar hliðar á eigin 

persónuleika (Tornstam, 2005; Helga S. Ragnarsdóttir, 2006; Ingunn 

Stefánsdóttir, 2009).  

Sumir einstaklingar sýna lítil sem engin merki um öldrunarinnsæi, en Tornstam 

lítur svo á að hafi slíku innsæi verið náð leiði það til nýrrar heildarsýnar sem feli í sér 

meiri gæði fyrir þá sem það á við um en sú sýn sem þeir upplifðu áður. Viðhorf 

Tornstams svipar til áttunda þroskaskeiðs Eriksson þegar vel tekst til (Bert, 2007; 

Helga S. Ragnarsdóttir, 2006; Ingunn Stefánsdóttir, 2009; Tornstam, 2005). 

Tornstam (2005) bendir á að eldra fólk óski almennt eftir að lifa innihaldsríku 

lífi og að það stuðli að heilbrigði og þörf fyrir að viðhalda eigin sjálfstæði. Þannig 

má segja að kenning hans tengist notendastýrðri persónulegri aðstoð sem gerir 

fötluðu eða öldruðu fólki kleift að stýra eigin lífi og ráða hver veiti því aðstoð og 

hvernig hún sé veitt. 

2.4  Þroskaskeið Eriksson 

Sálfræðingurinn Erik H. Erikson setti fram þá kenningu að lífið færi mönnum 

óhjákvæmilega tiltekin átök á vissum þroskaskeiðum og að enginn sem fæðist inn 

í samfélag manna geti komist hjá þessum átökum (e. lifespan development 

theory). Hann skipti æviferli mannsins niður í átta þroskaskeið og taldi að á hverju 

skeiði yrðu átök sem væru forskrifuð af erfðum en kölluð fram af samfélagsvirkni. 
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Ef vel gengi kæmi einstaklingurinn út úr hverju skeiði með sterkara sjálf og 

fastmótaðri sjálfsmynd. Ef hann staðnaði á viðkomandi skeiði kæmist hann ekki 

með fullnægjandi hætti á það næsta. Forsenda æskilegrar þróunar væri að leiða 

öll átökin farsællega til lykta á réttum tíma. Röð þessara átaka sé fyrirfram ákveðin 

og óumbreytanleg.  

Þessi þrepakenning Eriksons er þekkt og verður ekki rakin hér fyrir utan þau 

skeið eða átök sem fyrir einstaklingnum liggja á efri árum sem er áttunda og 

síðasta skeiðið. Þegar aldurinn færist yfir er gert ráð fyrir að fólk hafi öðlist visku 

og þekki styrkleika sína og veikleika. Það er ekki fyrr en á efri árum í ferlinu sem í 

ljós kemur hvort einstaklingnum hafi tekist að fara í gegnum öll þroskastigin. Þá 

reynir á hvort hann öðlist sátt við sjálfan sig og líf sitt annars vegar eða upplifi 

angist hins vegar. Þeir einir reyna sig við þetta skeið sem hafa leitt allar hinar 

þrautirnar farsællega til enda. Þeir sem upplifa örvæntingu finnst lífið hafa svikið 

sig og eru ósáttir. Sá sem nær sátt um líf sitt horfir til baka, hann hefði vilja breyta 

ýmsu, en sá sem er sáttur finnur tilgang með lífi sínu sem réttlætir það. Honum 

einum getur fundist dauðinn tímabær, réttlátur og velkominn þegar þar að kemur. 

Hafi honum ekki tekist það er hætta á að hann upplifi biturleika yfir því að hafa 

ekki gengið eins vel og hann ætlaði sér (Berk, 2007). 

2.5 Fötlunarfræði, mismunandi sýn á fötlun  

Fötlunarfræði (e. disability studies) er ný þverfræðileg fræðigrein sem hefur rutt 

sér til rúms hér á landi sem og annars staðar undanfarin ár. Fötlunarfræðingar 

leitast við að þróa nýja nálgun og skilning á málefnum fatlaðs fólks sem á rætur að 

rekja til baráttu þess sjálfs. Viðtekinn skilningur á hverjum tíma leggur línurnar um 

hvernig brugðist er við fötluðu fólki í þjónustu, aðgengi eða lögum. Þessi nálgun 

hefur skilað árangri í baráttumálum fatlaðs fólks, sjálfskilningi þess og í opinberri 

stefnumótun. Fötlunarfræði gengur að því sem gefnu að fatlað fólk sé eðlilegur 

hluti af margbreytileika hvers samfélags. Leitast er við að skilja og skilgreina þær 

hindranir sem eru samofnar nútíma samfélagi og með hvaða hætti megi laga 

samfélagið að fjölbreyttum þörfum þegnanna. 

Annars vegar á fötlunarfræði rætur sínar í félagsfræði og heimspeki og hins 

vegar í þróun velferðarríkis eftir síðari heimsstyrjöldina. Uppistaða fötlunarfræði 

sprettur þannig ekki einungis úr félagsvísindum og heimspeki heldur einnig úr 
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reynsluheimi fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2003a, 2004, 2006; 

Gustavsson, Tøssebro og Rannveig Traustadóttir, 2005).  

Í Sáttmála sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (e. Convention on the 

Rights of People with Disabilities) (UN, 2006), sem undirritaður var af Íslands hálfu 

30. mars 2007, segir í 1. grein að markmið hans sé að: „stuðla að því að fatlað 

fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því 

að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi og að auka virðingu fyrir meðfæddri 

göfgi þess“. Aðalatriði samningsins eru virðing fyrir einstaklingnum, mannfrelsi, 

vernd og að auka skuli veg þessara þátta. Mismunun er bönnuð og fatlaðir skulu 

eiga aðgang að samfélaginu án aðgreiningar og hafa jöfn tækifæri á við aðra. 

Samningurinn var saminn í samstarfi við baráttusamtök fatlaðs fólks og byggir á 

viðurkenningu á mannlegri reisn (Helga Baldvins- og Bjargardóttir, e.d.). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gaf út nýtt flokkunarkerfi árið 2002, 

ICF (e. International Classification of Functioning, Disability and Health) sem 

flokkar færni og færniskerðingu á nýjan hátt. Hin nýja nálgun ICF mælir færni 

einstaklingsins í því samfélagi sem hann býr í; þar er horft til ástands viðkomandi 

út frá heilsu hans og getu en ekki skerðingu. Þessi nálgun leiðir til þess að 

skerðingin er þá ekki orsök heldur afleiðing af heilsuástandi. Þar er líka haldið á 

lofti hugtökunum virkni (e. activity) og þátttöku (e. participation) og hugtakinu 

fötlun (e. handicap) er hafnað.  

Þátttaka er skilgreind sem hlutdeild í fjölbreytilegum aðstæðum 

einstaklinganna þar sem áherslan er lögð á daglegar athafnir (Snæfríður Þóra 

Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006; Valgerður Gunnarsdóttir, 2003). Til að 

undirstrika mikilvægi þess hvernig fötlun er skilgreind verður hér gerð grein fyrir 

nokkrum ólíkum sjónarhornum á fötlun, þ.e. læknisfræðilega líkaninu, breska 

félagslega líkaninu og norræna tengslalíkaninu. 

2.5.1  Læknisfræðilega líkanið 

Læknisfræðilega líkanið (e. medical model) hefur verið ríkjandi í hinum vestræna 

heimi mestan hluta 19. og 20. aldar. Það byggir á læknisfræðilegri nálgun og 

útskýrir fötlun og sjúkdóma út frá líffræði og lífeðlis- og efnafræði. 

Læknisfræðilega líkanið endurspeglar sjónarhorn heilbrigðiskerfisins. Þetta 

sjónarhorn gagnvart fötluðu fólki var jafnframt ráðandi í hugum almennings 
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mestan hluta tuttugustu aldarinnar og er jafnvel enn þann dag í dag. Líkanið gerir 

ekki greinarmun á skerðingu og fötlun. Með því er litið svo á að skerðingin sé galli 

í einstaklingnum sem leiði til fötlunar hans (Rannveig Traustadóttir, 2003a; 2006). 

Samkvæmt þessum skilningi er litið á einstaklinginn sem sjúkling eða 

skjólstæðing sem þarfnist lækningar og meðferðar svo hann geti fallið inn í hið 

almenna samfélag. Litið er á fötlun sem persónulegan harmleik og að sérstakar 

stofnanir skuli annast fatlað fólk (Barnes, Mercer, og Shakespeare, 1999; 

Rannveig Traustadóttir, 2003a, 2006; Snæfríður Þ. Egilsson og Guðrún 

Pálmadóttir, 2006). 

Enn í dag má víða sjá áhrif þessa einhliða skilnings í samfélaginu. Ef 

einstaklingur þarf að nýta sér ýmis konar þjónustu eða aðstoð, svo sem bætur, 

hjálpartæki og annan stuðning sem hann á rétt á, þá er að jafnaði krafist 

læknisfræðilegra skýrslna og/eða vottorða. Þegar rætt er um réttindi til bóta eða 

þjónustu almennt þá er nálgunin oftast læknisfræðileg. Það eru leifar af 

sjónarhorni læknisfræðinnar í menningu okkar og einatt einnig lögum og 

reglugerðum (Rannveig Traustadóttir, 2003a; 2006). 

2.5.2  Skilningur á fötlun, félagsleg líkön 

Á áttunda áratugnum gagnrýndi fatlað fólk útbreiddan og einhliða 

læknisfræðilegan skilning á fötlun í æ ríkari mæli og hélt því á lofti að það væri 

ekki skerðingin sem slík heldur aðstæður í þjóðfélaginu sem geri fólk fatlað. 

Breyta þyrfti viðhorfum, að öðrum kosti væri komið í veg fyrir fulla þátttöku fatlaðs 

fólks í þjóðfélaginu. Þetta varð upphafið að umræðu um félagsleg sjónarhorn á 

fötlun (Barnes, Mercer, og Shakespeare, 1999; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Félagslegu líkönin eru mörg og misróttæk en eiga það sameiginlegt að 

krefjast breytinga á hugsunarhætti okkar gagnvart fötlun og fötluðu fólki. 

Sjónarhornin byggjast á gagnrýni á einhliða læknisfræðilegri sýn á fötlun sem 

stundum hefur einnig verið nefnd gallasjónarhornið eða einstaklingslíkanið. 

Félagslegur skilningur á fötlun beinir sjónum að hindrunum í umhverfi fatlaðs fólks 

og er ríkjandi innan fötlunarfræðinnar þó umræðunni fylgi átök um ýmis 

grundvallaratriði, hugmyndir og áherslur (Rannveig Traustadóttir, 2003a; 2006). 

Draga má sjónarhornin saman sem svo: „Samkvæmt félagslegu líkönunum býr sá 

vandi, sem skerðingin skapar, ekki í einstaklingnum sjálfum heldur í samspili 
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einstaklingsins og þess umhverfis sem tekur einungis mið af ófötluðu fólki” (Dóra 

S. Bjarnason, 2001:30-35). 

2.5.3 Breska félagslega líkanið 

Breska félagslega líkanið (e. social model) er róttækast allra félagslegra 

sjónarhorna á fötlun. Líkanið hefur verið afar umdeilt og felur í sér róttæka 

endurskilgreiningu á fötlun. Félagslega líkanið hefur haft mótandi áhrif á 

fötlunarfræði í Bretlandi, breytt viðhorfum til fötlunar og haft áhrif á stefnumótun. 

Það leggur áherslu á að samfélagslegar hindranir eigi stærstan þátt í að skapa 

fötlun einstaklingsins. Umhverfið tekur alla jafna mið af ófötluðu fólki og þannig er 

það umhverfið sem skapar hindranirnar (Chappell, 1998; Chappell, Goodley og 

Lawthoml. 2001; Rannveig Traustadóttir, 2003a; Thomas, 2002; 2004).  

Breska líkanið hefur hlotið mikinn stuðning hjá fötluðu fólki og fræðimönnum 

en aukin gagnrýni hefur komið fram á það með árunum. Eitt helsta 

gagnrýnisatriðið er að líkanið falli ekki vel að stórum hópi fatlaðs fólks, svo sem 

fólki með þroskahömlun, geðfötlun og heyrnarskerðingu, og mörgum óþægilegum 

spurningum um takmörk þess hefur enn ekki verið svarað. Gagnrýnendum þykir of 

mikil áhersla lögð á samfélagslegar hindranir, en of lítil á mismun á milli kynja, 

persónulega reynslu og menningu. Talsmenn líkansins hafi lagt  of mikinn þunga í 

umhverfisþætti en horft um of fram hjá skerðingu fatlaðs fólks í daglegu lífi þess 

(Rannveig Traustadóttir, 2003a, 2006; Tregaskis, 2002; Thomas, 2002, 2004;).  

Tom Shakespeare (2006) segir að í styrkleikum líkansins geti jafnframt falist 

veikleikar þess. Hann rökstyður það með því að hindranir sem standa í vegi fyrir 

þróun líkansins komi frá fötluðu fólki en ekki frá samfélaginu. Hann gagnrýnir 

þannig afdráttarlausa aðgreiningu líkansins milli fötlunar og skerðingar. 

Samfélagið þurfi að vera þannig uppbyggt að allir eigi sama rétt og möguleika 

sem eðlilegt teljist að gera kröfu um í daglegu lífi.  

2.6 Norræna tengslalíkanið  

Þótt enginn einn skilningur á fötlun sé ríkjandi á Norðurlöndunum hefur verið bent 

á að þau deili vissum sameiginlegum grundvallarhugmyndum. Megináherslan er á 

tengsl fatlaðs fólks og umhverfis þess (Tøssebro, 2004).  
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Þessi nálgun gengur undir heitinu norræna tengslalíkanið (e. nordic relational 

approach to disabillity). Með því er áhersla lögð á að leysa neikvæða merkingu 

hugtaka af hólmi, setja fram nýja sýn og vekja athygli á því að ekki sé hægt að 

ætlast til þess að fatlað fólk lagi sig alfarið að umhverfinu heldur þurfi umhverfið 

einnig að koma til móts við þá sem í hlut eiga (Tøssebro, 2002). Tøssebro bendir 

á samfélagslega þætti sem betur mættu fara með það að markmiði að bæta 

þjónustu við fatlað fólk eða aðstæður þess. Norræna tengslalíkanið grundvallast á 

þremur meginþáttum :  

1. Fötlun er mismunur eða bil (e. gap) á milli færni einstaklings og krafna 

samfélagsins; fötlunin verður til þegar misgengi eða misræmi myndast á milli 

þessara tveggja þátta. Ekki dugi að einblína á skerðingu einstaklingsins sem 

uppsprettu allra erfiðleika hans heldur þurfi einnig að laga umhverfið að 

mismunandi þörfum fólks.  

2. Fötlun er bundin aðstæðum, það er að umhverfið á einnig sinn þátt í að valda 

fötlun einstaklings. Til dæmis hefur hreyfihömlun ekki áhrif á það hvort 

einstaklingur getur unnið við símsvörun, en hefur hins vegar áhrif á það hvort hann 

geti klifið fjöll.  

3. Fötlun er þannig afstæð og bundin aðstæðum. Það er í raun mismunandi og 

tilviljunarkennt hvenær og hverjir séu skilgreindir fatlaðir á mismunandi tímum 

(Tøssebro, 2002). 

Að mati Tøssebro (2002) og fleiri fræði- og áhugamanna er enginn einn 

skilningur á fötlun ríkjandi á Norðurlöndunum sem fyrr segir. Þeir telja að 

skilningur á fötlun í almennum yfirlýsingum byggist á tengslalíkaninu, en þegar 

skilgreina eigi þjónustu sé gengið út frá læknisfræðilegum skilningi á fötlun. 

Norræna tengslalíkanið byggi þannig á því að félagsleg og læknisfræðileg sýn á 

fötlun blandist saman (Barnes, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2003a).  

Gustavsson (2004) lítur svo á að framtíð norræna tengslalíkansins felist í því 

að sameina jafnt kenningar, reynslu sem þróun. Hann leggur áhersla á að fatlaður 

einstaklingur þurfi ekki að laga sig að umhverfinu heldur verði umhverfið að 

aðlaga sig þörfum hans og aðstæðum. Gustavsson telur því að skýr vitund þurfi 

að ríkja um samspil  einstaklingsins og umhverfisins.  
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2.7 Samantekt  

Með kenningum og mismunandi sýn á fötlun leitast fræðimenn og aðrir við að 

bregða ljósi á hvaða skilning fólk leggur í umhverfi sitt og málefni hverju sinni. 

Notagildi kenninga fer eftir því hvaða hlutverki þær gegna og út frá hvaða 

kenningu er gengið.  

Tornstam (2005) telur efri árin vera sérstakt þroskaskeið í lífi einstaklinga sem 

endi með heildarsýn þegar best lætur. Þetta er í samræmi við það álit Eriksson að 

ef einstaklingi takist vel að leysa úr innri átökum á áttunda þroskaskeiði nái hann 

sátt að lokum. Tornstam segir að einstaklingurinn skilgreini sig og tilveru sína að 

jafnaði á nýjan leik á efri árum og öðlist þá nýja sýn á sjálfan sig.  

Tøssebro (2002) telur að megináherslan í norræna tengslalíkaninu felist í 

tengslum fatlaðs fólks við umhverfið. Fólk með skerta færni hafi lengst af þurft að 

laga sig alfarið að umhverfinu en mikilvægt sé að laga einnig umhverfið að 

aðstæðum þess. Hann telur að ef dregið sé úr hindrunum samfélagsins og komið 

til móts við þarfir einstaklingsins megi draga úr áhrifum skerðingarinnar og þar 

með úr fötluninni.  

Kenning Tornstam og sýn Tøssebro snúast báðar um fólk og upplifun þess. Í 

sýn Tøssebro má í raun skipta út hugtakinu „fatlaðir“ fyrir „aldraðir“; bæði hugtökin 

vísa til þess að einhvers konar skerðing sé til staðar sem umhverfið eða 

samfélagið þurfi að koma til móts við. Bæði Tornstam og Tøssebro vísa til óska 

einstaklinga um að eiga og upplifa eftirsóknarvert líf og þess að eiga þess kost að 

stuðla að eigin heilbrigði og viðhalda sjálfstæði sínu.  

Í framhaldi af umfjöllun um þessar kenningar er rökrétt og nauðsynlegt að gefa 

því gaum hvað fræði- og áhugamenn hafa fram að færa um ferlið sem felst í því 

að eldast og um „sjálfstætt líf“.  
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3 Öldrun, þjónusta við eldra og fatlað fólk 

Á síðustu áratugum hafa orðið breytingar á viðhorfum og stefnumótun í 

uppbyggingu á þjónustu við eldra fólk og fatlað (Bond, Colman, Peacs, Dittmann-

Kohli og Westerhof, 2007). Í skýrslu stýrihóps á vegum heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins frá 2003 um stefnumótun í málefnum aldraðra til 2015 

og skýrslu félagsmálaráðuneytisins frá 2007, Mótum framtíð - þjónusta við fötluð 

börn og fullorðna 2006-2017, er lögð áhersla á að eldra fólk og fatlað fái stuðning 

til að lifa sjálfstæðu lífi. Jafnframt er hvatt til lífsgæða sem stuðla að því að fólk fái 

notið samfélagsins á forsendum eigin getu og styrkleika. 

3.1 Að eldast  

Allar spár benda til þess að eldri borgurum muni fjölga til muna á komandi árum, 

hlutfallslega séð. Lífslíkur fólks hafa vaxið í gegnum tíðina en aldrei eins og á 

síðustu öld. Miklar þjóðfélagsbreytingar hafa orðið á öllum sviðum, einkum um og 

eftir miðja síðustu öld. Þjóðfélagið hefur þróast æ meir í þá átt að verða 

aldursskipt þannig að staða fólks í samfélaginu og hlutverkin, sem því eru ætluð á 

hverjum tíma, ráðast að verulegu leyti af aldursskeiðum fremur en aðstæðum 

hvers og eins (Bond, Colman og Peace, 2001; Peace, Dittmann-Kohli, Westerhof 

og Bond, 2007; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a).  

Þekking um öldrun mótast að einhverju leyti af reynslu fólks af því að eldast, sem 

og gildismati. Hugmyndir okkar um öldrun hafa síðan áhrif  á ákvarðanatöku og 

stefnumótun opinberra aðila. Öldrun er flókið samspil margra þátta og mikilvægt er að 

draga fram jákvæð viðhorf og ímyndir um það að eldast, ásamt þátttöku eldra fólks í 

samfélaginu (Esters, 2003; Biggs, Lowenstein og Hendricks, 2003). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2010) er meðalævilengd karla hér á landi styttri 

en kvenna. Íslenskir karlar geta vænst þess að verða 79,6 ára en konur 83 ára. Til 

þess að eldra fólk geti haldið sjálfstæði sínu eins lengi og kostur er þarf 

samfélagið að taka mið af þörfum þess. Þarfirnar geta varðað heilbrigði, 

félagslega þjónustu, efnahag, húsnæði og ýmsar aðrar aðstæður. Ef komið er til 

móts við þær getur það haft í för með sér að sem minnst röskun verði á högum 

fólks þegar aldurinn færist yfir (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2006b).  
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Að eldast er einungis einn áfangi á lífsleiðinni. Áhyggjur fólks af því að komast 

á efri ár snúist ekki eingöngu um það að missa hæfileikann til þess að hugsa og 

muna eins og því var áður kleift, heldur einnig hvernig lífsgæði þess muni verða 

eftir því sem árin líða (Priestley, 2003; Surprenant og Neath, 2007; Westerhof og 

Tulle 2007).  

Til þess að skoða og skilja ferli öldrunar þarf að gefa gaum að líffræðilegum, 

sálfræðilegum og félagslegum þáttum. Að eldast, og síðan að deyja, er ferðalag 

sem byggist meðal annars á genum. En farsælt heilsufar á efri árum er einnig háð 

samspili og jafnvægi milli þess að lifa heilbrigðu lífi og viðhalda að öðru leyti eins 

góðu líkamsástandi og hægt er. Hófleg hreyfing og líkamsrækt er almennt talin 

besta yngingarlyfið. Það dregur úr hjartaáföllum, styrkir vöðva og bein, lækkar 

blóðþrýsting og eykur almennt lífslíkur fólks. Mikilvægt er að styðja og styrkja 

aldraða til þess að viðhalda líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði sem síðan 

skilar sér í farsælli ellidögum (Kart og Kinney, 2001; Pálmi V. Jónsson, 2003; 

Westendorp og Kirkwood, 2007).  

Líkamlegur þáttur öldrunar er sýnilegastur. Hann sést greinilega þegar horft er 

í spegilinn; það myndast hrukkur og augnpokar, fleiri breytingar verða í húð og 

hárið gránar. Líkamleg færni minnkar, það dregur úr vöðvastyrk, fólk upplifir einatt 

aukið orkuleysi og þreytu. Sumir hafa meiri þörf fyrir að fá sér blund yfir daginn, 

svefnleysi getur þjakað fólk að nóttu til og óljósir verkir koma og fara. Þetta ferli 

leiðir til breytinga og getur haft sín áhrif á vitræna og líkamlega færni eldra fólks. 

Að öllu samanlögðu er mikilvægt að viðhalda líkamlegri og andlegri færni, ásamt 

góðum félaglegum tengslum til að ferlið verði sem jákvæðast (Bond og Cabrero, 

2007; Marcoen, Colemann og O´Hanlon, 2007; Westerhof og Tulle, 2007; 

Westendorp og Kirkwood, 2007).  

Öldrunarferlið felst ekki einungis í samspili hinna fjölþættu aldurstengdu 

breytinga í líkamanum. Uppeldi barna og starfsævi er að jafnaði lokið og það leiðir 

til þess að meiri tími verður til að sinna því sem fólk hefur áhuga á og/eða heilsu 

til. Það skiptir sköpum að eiga þess kost að eyða síðustu æviárunum á þann hátt 

sem fólk óskar sér, með reisn og innihaldsríku lífi. Elliárin geta einnig haft í för 

með sér sjálfskoðun, eflingu andans og er ákveðið þroskaferli sem byggist á 

aukinni lífsreynslu sem kann að leiða af sér dýpri visku (Dittmann-Kohli og Jopp, 

2007).  
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Kröger (2009) bendir á að eldra fólk þurfi að hafa valmöguleika og 

ákvörðunarrétt yfir eigin lífi til að stuðla almennt að jákvæðri upplifun og því að 

geta lifað sjálfstæðu lífi. Þannig sé það ekki öðrum háð umfram það sem 

óhjákvæmilegt kann að vera. 

Í framhaldi af þessari yfirferð yfir öldrunarferlið er vert að huga að 

stefnumálum í búsetu aldraðra.  

3.2 Búseta á eigin heimili 

Eins og vikið er að hér að framan má fólk nú vænta þess að lifa almennt lengur en 

áður og búa að jafnaði við betra heilsufar. Það er stefna íslenskra stjórnvalda að 

þeir sem komnir eru á efri ár geti búið á eigin heimilum sem lengst og viðhaldið 

reisn sinni og sjálfstæði. Sjálfstætt heimilishald er þungamiðja þess að aldraðir fái 

sem mestu ráðið um eigið líf til þess að viðhalda lífsstíl sínum og lífsgæðum. Það 

er til þess fallið að lækka hlutfall þeirra á stofnunum (Heilbrigðis- og 

tryggingamála-ráðuneytið, 2003, 2006b; TR, 2007; WHO, 2010).  

Í 1. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra segir að markmið stjórnvalda sé 

að eldri borgarar geti búið heima eins lengi og unnt er og lifað eðlilegu heimilislífi. 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í þjónustu við þá og verið er að 

leita nýrra leiða í þeim efnum fyrir þennan ört vaxandi þjóðfélagshóp. Þörf er fyrir 

meiri fjölbreytni og aðkomu fleiri aðila með nýjungar sem bæta þjónustuna. 

Mikilvægt er í því sambandi að þeir sem í hlut eiga fái að ráða aðstæðum sínum 

sjálfir, sem áður getur. Eftir að málaflokkurinn var færður á milli ráðuneyta árið 

2008 var í auknum mæli farið að líta á málefni aldraðs fólks sem velferðamál 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2004, 2008).  

Meirihluti eldra fólks vill búa á eigin heimili á eigin forsendum, með eða án 

maka eftir atvikum, viðhalda sjálfstæði sínu og sjá um sig sjálft eftir því sem 

nokkur kostur er. Þetta hefur stundum verið nefnt: „að eldast heima“ (e. aging in 

place). Fólk býr þá við kunnuglegar aðstæður sem gefa til kynna og staðfesta 

hvert það er og í samfélagi sem það þekkir og finnur sig í. Heimilið er griðastaður 

sem styrkir andlega líðan fólks, þar getur það slakað á, hugað að áhugamálum 

sínum og látið sér líða vel. Neikvæðu hliðarnar geta hins vegar verið þær að 

húsnæðið sé of stórt og henti ekki alltaf. Viðhaldskostnaður kann að vera mikill og 

aðstæður almennt ekki nógu góðar. Rannsóknir sýna að tengsl eru á milli þess 
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hvar og hvernig fólk býr og heilsu þess. Í stað þess að líta á efri árin sem líf í 

einangrun er litið á þau sem eðlilega framlengingu og afleiðingu þeirra ára sem 

liðin eru (Himes og Fang, 2007; Peace, Dittmann-Kohli, Westerhof og Bond, 

2007). Því er mikilvægt að efla þekkingu á reynslu aldraðra af því að búa heima 

og hvaða aðstoð og aðstæður þeir telji sig þurfa til þess að svo geti orðið. Meðal 

annars er ljóst að bjóða þarf fjölbreytta valkosti í húsnæðismálum eldra fólks til að 

gera því kleift að búa sem lengst á eigin vegum (Peace, Dittmann-Kohli, 

Westerhof og Bond, 2007).  

Val um úrræði í húsnæðismálum, ásamt breytingum og endurbótum á eigin 

húsnæði og möguleikum á notkun hjálpartækja, auka líkurnar á og auðvelda eldra 

fólki að búa lengur í eigin húsnæði. Ef komið er til móts við þarfir þess í þeim 

efnum getur það dregið úr líkamlegri, andlegri og félagslegri hrörnun, sem og 

stuðlað að því að efri árin verði eins farsæl og kostur er (Heilbrigðis- og trygginga-

málaráðuneytið, 2006a; Reichstadt, Depp, Palinkas, Folsom, og Jeste, 2007). 

Peace, Dittmann-Kohli, Westerhof og Bond (2007) og HoMatsubayashi, 

Wada, Kimura, Yano, Otsuka o.fl. (2003) hafa komist að þeirri niðurstöðu að 

stærsti hluti aldraðs fólks óski eftir að búa á eigin heimili í sveitar- eða bæjarfélagi 

sínu, en til þess þurfi það aðstoð og stuðning. Ef til flutnings kemur kjósi fólkið 

búsetu nærri börnum sínum. Stór hluti aldraðra býr í eigin húsnæði við góðar 

aðstæður og þarfnast ekki sérstakrar aðstoðar við, enda heilsufar batnandi á 

undanförnum árum sem áður segir (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007).  

Reichstadt, Depp, Palinkas, Folsom, og Jeste (2007) benda á að andlegt heil-

brigði hugans sé öldruðum mikilvægt. Það felur í sér að geta horft raunsæjum augum 

á það sem við á hverju sinni, hafa jákvæð viðhorf og geta aðlagast breytingum.  

Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason (2004) benda einnig á að aðeins 

lítill hluti fólks sem komið er á efri ár óski eftir því að flytjast á stofnanir fyrir 

aldraða. Þar hafi það meðal annars minna rými til daglegra athafna en á eigin 

heimili. Einnig þurfi þeir sem búa á stofnunum að sætta sig við minna sjálfstæði 

en þeir hafi heima hjá sér. Þessi atriði hafa leitt til aukinnar umræðu um rétt eldra 

fólks til sjálfstæðis og sjálfræðis sem fram hefur komið að séu mikilvægir þættir í 

lífi fólks og þar með umræðu um valkosti þess í búsetumálum. Ástríður 

Stefánsdóttir (2006) leiðir að því rök að það að halda sjálfræði jafngildi því að vera 

gerandi í eigin lífi, en til þess þarf viðkomandi að hafa rými til athafna. Hún álítur 
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að búseta á stofnun sé til þess fallin að grafa undan hæfileikum fólks til 

sjálfsbjargar og dapri sýn á eigin getu.  

3.3 Sjálfstætt líf og notendastýrð persónuleg aðstoð 

Upphaf hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf, sem hugmyndafræðin um notendastýrða 

persónulega aðstoð byggir á, má rekja til baráttuhreyfingar fatlaðs fólks í 

Bandaríkjunum. Árið 1962 var ungur maður að nafni Ed Roberts fyrstur fatlaðra 

nemenda til að fá inngöngu í Berkeley háskólann í Kaliforníu. Hann varð síðar helsti 

frumkvöðull hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Þremur árum síðar höfðu tólf fatlaðir 

einstaklingar fengið inngöngu í skólann og voru þátttakendur í notendastýrðri þjónustu 

(e. user controlled personal assistance). Vegna lélegs aðgengis að húsnæði og 

líkamlegrar fötlunar urðu þeir að búa á heilbrigðisstofnun háskólans (Vilborg 

Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). 

Eftir því sem fötluðu nemendunum fjölgaði hófu þeir baráttu sem leiddi til 

myndunar hagsmunasamtaka meðal þeirra. Með samskiptum sín á milli í 

baráttunni og aukinni vitund um vanmátt sinn – og mátt – gerði þetta unga fólk sér 

grein fyrir að ,,fagfólk”, svo sem heilbrigðisstéttir og starfsfólk sem vann að 

endurhæfingu þess, stjórnaði að stórum hluta lífi þess og tók ákvarðanir fyrir það. 

Þegar blökkumenn og aðrir minnihlutahópar risu upp og fóru að berjast fyrir 

réttindum sínum sáu þessir fötluðu nemendur að  það þyrftu þeir einnig að gera. 

Þeir mótmæltu því að þurfa að búa við umönnum heilbrigðisstarfsmanna því þeir 

væru ekki veikir. Nemendurnir fóru að gefa því nánari gaum hvaða þarfir þeir 

hefðu og hvaða aðstoð og stuðning þeir þyrftu að fá til að lifa sjálfstæðu lífi því 

þeir töldu sig þekkja best þarfir sínar sjálfir. Aðstoðin var síðan skipulögð að 

óskum þeirra svo þeir gætu tekið ríkari þátt í samfélaginu (Colin, 2003; Hrefna K. 

Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008; Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja 

Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009; Zukas,1975).   

Aldrei hafði verið eins lítið brottfall fatlaðs fólks úr háskóla eftir að þessu 

fyrirkomulagi var komið á. Þegar þetta spurðist út fóru aðrir að gera kröfur um 

sambærilega þjónustu. Með því  var sáð þeim fræjum sem síðar urðu að 

hugmyndafræðinni um notendastýrða þjónustu (Colin, 2003; Hrefna K. 

Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008; Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja 

Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009).  
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Ratzka (2005) heldur því fram að hugmyndafræðin um sjálfstætt líf hafi breiðst 

út frá Norður-Ameríku til allra annarra heimsálfa, þrátt fyrir mismunandi menningu 

og fjárhag landanna. 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf er þannig sprottin úr hreyfingu fatlaðs fólks 

sem berst fyrir jöfnum rétti á við aðra, þrátt fyrir að búa við skerta færni af 

einhverju tagi. Hugmyndafræðin gengur undir ýmsum nöfnum: persónuleg 

stuðningsþjónusta (e. personal assistance services) eða notendastýrð þjónusta 

(e. user controlled services eða user led services). Hugmyndafræðin um 

notendastýrða persónulega aðstoð, eins og hún hefur verið nefnd hér á landi, 

byggir á því að fatlað fólk fái tækifæri til að lifa og starfa eins og aðrir og ráða lífi 

sínu sjálft, hafa stjórn á þjónustu við sig, skipuleggja hana sjálft og eftir eigin 

þörfum þegar því hentar. Sá sem í hlut á ræður því sjálfur hvaða verk eru unnin 

honum til aðstoðar og hvenær. Markmiðið er meðal annars að fatlað fólk eigi þess 

kost að vera hluti af fjölskyldu, ganga í skóla í eigin bæjarhluta og nota sömu 

samgöngutæki og aðrir (Colin, 2003; Hasler, 2003; Hrefna K. Óskarsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2008; Morris 2004; Ratzka 2005; Shakespeare, 2006; 

Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). 

Eins og fram hefur komið má líta á fötlun sem aðstæðubundna, afstæða og að 

hún taki mið af umhverfi sínu, ásamt tilteknum nánari aðstæðum. Fatlað fólk hefur 

sérþekkingu á eigin þörfum og veit best sjálft hvaða lausnir eru hentugastar. Það 

krefst réttar síns til að taka ábyrgð á eigin lífi og að tekið sé tillit til skoðana þess 

og þarfa. Notendastýrð persónuleg aðstoð auðveldar og eykur líkurnar á 

samfélagsþátttöku fatlaðs fólks, að það geti stundað skóla, félagslíf og vinnu án 

þess að vera upp á aðra komið. Þeir sem búa við fötlun vilja styðja hver annan, 

stuðla að breytingum á lögum til jafnréttis á við aðra og fá tækifæri til að taka þátt í 

samfélaginu með öllum þeim skyldum og réttindum sem því fylgir. Þeir segja: Við 

erum venjulegt fólk með sömu þarfir og tilfinningar og aðrir (Colin, 2003; Hasler, 

2003; Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008; Morris 2004; 

Ratzka 2005; Shakespeare, 2006; Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2009).  

Ratzka (2005:2) orðar þetta svo prýðilega þannig: 

Þegar við upplifum fötlun okkar sem hörmung, upplifun við eigin vanmátt. 

Þegar við upplifum skömm yfir því hver við erum, mun líf okkar vera álitið 
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tilgangslaust. Meðan við þegjum, munu aðrir segja okkur hvað við eigum að 

gera. 

Kröger (2009) bendir á að virk þátttaka í samfélaginu hljóti að vera erfiðleikum 

bundin ef þeir sem þess þurfa fá ekki aðstoð við að komast úr rúmi sínu. Hann 

áréttar að almenn mannréttindi, samkvæmt skilgreiningu, eigi ekki að vera hægt 

að skerða eins og stundum gerist með félagsleg réttindi. Mannréttindi tilheyri 

öllum einstaklingum, óháð kynferði, aldri, skerðingu, félagslegri stöðu eða þjóðar-

broti. Frá mannréttindalegu sjónarmiði sé það alvarlegt brot á mannréttindum 

einstaklinga ef þeir fá ekki þá þjónustu sem þeir þurfa til að lifa með reisn.  

Graetz (2010) lætur í ljós þá skoðun að það samfélag sem er ekki tilbúið að 

samþykkja eða koma til móts við þarfir einstaklinga, sem eru aðrar en þær sem 

almennt tíðkast, setji þeim skorður við að lifa innihaldsríku lífi.  

3.3.1  Beingreiðslur 

European Network of Independent Living (ENIL) leggur áherslu á mikilvægi 

þess að fjárveitingar eða beingreiðslur (e. direct payment) til notendastýrðrar 

persónulegrar aðstoðar gangi beint til þess er í hlut á, en ekki til þeirra sem annast 

þjónustuna, og að framlagið komi af opinberu fé. Með öðrum orðum fær fólk sem 

notið hefur hefðbundinnar þjónustu metinn kostnaðinn við hana og fær síðan í 

hendur það fjármagn sem það þarf til þess að kaupa sér aðstoð sjálft. Það hefur 

ómælda kosti og stuðlar að ánægju og lífsgæðum notenda að fá peningana beint í 

sínar hendur. Með því móti hafi þeir meiri stjórn á eigin lífi og val um að vera 

vinnuveitendur og ráða sjálfir hver veiti aðstoðina, hvað sé gert og hvenær 

(Pridmore, 2006; Shakespeare, 2006; Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir 

og Rannveig Traustadóttir, 2009).  

Í sumum þjónustukerfum getur notandinn fengið þjónustuseðil (e. voucher) þar 

sem tilgreind er ákveðin upphæð sem hann á kost á að nota til að kaupa sér 

þjónustu að eigin vild. Þjónustuseðilinn gefur notandanum þann möguleika að 

ákveða og skipuleggja þjónustu við sig eftir eigin óskum og þörfum. Sveitarfélagið 

sér síðan um að greiða þeim aðila sem annast þjónustuna umsamda þóknun, en 

einnig má nota seðilinn til þess að greiða aðstandendum fyrir veitta umönnun 

(Kröger, 2009; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2004).  
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Hurstfield, Parashar og Schofield (2007) og Zarb (2003) hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að kostnaður við notendastýrða persónulega aðstoð sé yfirleitt minni 

eða svipaður og við hefðbundnari þjónustu, en að í slíkum samanburði sé 

sjaldnast tekið tillit til annarra þátta sem erfitt sé að verðmeta. Þá er meðal annars 

átt við atriði á borð við að þeir sem ráða þjónustunni sjálfir telja að í ríkari mæli sé 

komið fram við þá sem jafningja og að þeir verði mun virkari í félagslegu tilliti. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2010) gerði úttekt og komst að sömu 

niðurstöðu og erlendu fræðimennirnir um að kostnaðurinn væri svipaður og við 

hefðbundna þjónustu. 

Oldman (2002) bendir á að hugmyndafræði þjónustu við aldrað fólk sé ekki 

komin eins langt og hugmyndafræðin sem unnið sé eftir í málefnum fatlaðs fólks. 

Þeir sem veita eldra fólki þjónustu ættu að leita í smiðju þeirra sem þjóna fötluðu 

fólki um starfshætti og leita þar eftir nýrri sýn sem þeir gætu lært af. 

3.3.2 Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Þingmenn úr öllum flokkum lögðu á 138. löggjafarþingi Alþingis, 2009-2010 (þskj. 

641, 354. mál), fram tillögu til þingsályktunar um notendastýrða persónulega 

aðstoð við fatlað fólk. Sem fyrr segir byggir þetta þjónustuform á hugmynda-

fræðinni um sjálfstætt líf sem hefur það að markmiði að fólk öðlist tækifæri til að 

ráða lífi sínu sjálft.Tillagan var samþykkt samhljóða. Í henni segir:  

Alþingi ályktar að fela félags- og tryggingamálaráðherra að koma á fót 

notendastýrðri persónulegri aðstoð við fatlað fólk á Íslandi með það að 

markmiði að fatlað fólk geti almennt notið sjálfstæðis í lífi sínu til jafns við 

ófatlað fólk. Ráðherra leggi fram tillögu að útfærslu á þjónustunni ásamt 

frumvarpi til nauðsynlegra lagabreytinga á haustþingi 2010. 

Hugmyndafræðin á sér ríka stoð í samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, en þar segir í 19. gr.: Ríkin, sem eru aðilar að 

samningi þessum, viðurkenna jafnan rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í 

samfélaginu og rétt þess til að eiga valkosti til jafns við aðra og skulu gera 

árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlað fólki megi njóta 

þessa réttar til fulls og stuðla að fullri þátttöku þess í samfélaginu án 

aðgreiningar. 

Eins og fram kemur felur þingsályktunartillagan í sér að gefa fötluðu fólki færi 

á að lifa sjálfstæðu lífi og ráða sjálft jafn mikilvægum þáttum og persónuleg 
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þjónusta er. Að öllu virtu telur Mannréttindaskrifstofa Íslands þingsályktunar-

tillöguna til þess fallna að vernda mannréttindi fatlaðs fólks þar sem sjálfsákvörð-

unarréttur þess sé með henni hafður í fyrirrúmi. Mannréttindaskrifstofan telur hana 

því mikilvægt skref í átt að réttarbótum til handa fötluðu fólki (Mannréttinda-

skrifstofa Íslands, 2010).  

Þann 10. febrúar 2012 efndi velferðarráðuneytið til ráðstefnu þar sem kynnt 

var tilraunaverkefni um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA), og 

hugmyndafræði hennar. Þar var kynnt til sögunnar handbók um framkvæmd og 

skipulag verkefnisins. Áðurnefnd þingsályktun felur í sér áform um að lögfesta 

NPA sem eina meginstoðina í þjónustu við fatlað fólk árið 2014 eins og kveðið er 

á um í bráðabirgðaákvæði IV í lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks, með 

síðari breytingum (Velferðarráðuneytið, NPA, 2012,).  

Verkefnastjórnin hefur leitað álits hjá fjölmörgum aðilum og kynnt sér reynslu 

Norðurlandanna. Næsta skref í þessu tilraunaverkefni er að sveitarfélögin setji sér 

reglur á grundvelli handbókarinnar og leiðbeinandi reglna velferðarráðuneytisins, í 

samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Þess ber að geta að engu 

sveitarfélagi er lagalega skylt að veita NPA fyrr en þjónustuformið verður 

lögbundið á árinu 2014. Í handbókinni er lagt til að allir sem eiga lögheimili á 

Íslandi geti sótt um NPA. Fyrir þá sem eru yfir 67 ára aldri gilda lög um málefni 

aldraðra. Ef viðkomandi fékk fyrir þann aldur þjónustu vegna fötlunar sinnar 

samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks er fremur hægt að rökstyðja að hann 

falli áfram undir þau lög þrátt fyrir aldur sinn og geti sótt um NPA 

(Velferðarráðuneytið, NPA, 2012)  

Til að geta fengið þjónustu á formi NPA þarf hlutaðeigandi að gangast undir 

mat á stuðningsþörf sinni. Það er talið grundvallaratriði við gerð samnings um 

þjónustuna, sem og að matið sé raunhæft og komi til móts við raunverulegar þarfir 

fyrir aðstoð (Velferðarráðuneytið, NPA, 2012). 

NPA við aldraða er í þróun og hafa þeir aðilar sem um hana fjalla skiptar 

skoðanir um ágæti hennar. Unnt er að líta á þetta þjónustuform út frá ýmsum 

sjónarhornum og velta því fyrir sér hvaða áhrif það kunni að hafa á þjónustu við 

eldra fólk. NPA er einnig leið til að auka þátt einkaaðila í að veita þjónustu sem 

hingað til hefur að mestu verið í höndum hins opinbera. Með slíkri aðstoð eru það 

notendurnir sjálfir sem með kaupum sínum á þjónustu stjórna umfangi og 
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dreifingu og við hvern þeir vilja skipta. Þjónustan þarf að gera viðkomandi 

einstaklingum kleift að ráða sér aðstoðarfólk eða þjónustuaðila eftir eigin þörfum 

og óskum. Þörfin fyrir aðstoð þarf að vera metin fyrirfram í hverju tilviki fyrir sig 

samkvæmt reglum þar um, þar sem tekið yrði ríkt tillit til rökstuddra óska 

notendanna. Því með NPA eru það notendurnir sem stjórna þjónustunni 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2004). 

3.4 Samantekt 

Það er stefna íslenskra stjórnvalda að aldrað fólk, sem og fatlað, skuli eiga kost á 

að búa á eigin heimili sem lengst. Sú stefna er til þess fallin að lækka hlutfall þess 

á stofnunum en til þess þurfa þeir sem í hlut eiga að fá aðstoð við hæfi á eigin 

forsendum. Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í þjónustu við aldrað 

og fatlað fólk og leitað er nýrra leiða til að veita þessum ört vaxandi þjóðfélags-

hópum viðeigandi þjónustu. Nú orðið bjóða nokkrir einkaaðilar þjónustu sem 

hingað til hefur nær eingöngu verið í höndum opinberra aðila. Hugmyndafræði 

þessara einkaaðila byggir meðal annars á hugmyndum um sjálfstætt líf og 

notendastýrða persónulega aðstoð. Einstaklingurinn ræður þá sjálfur hvaða verk 

eru unnin honum til aðstoðar og hvenær það er gert og fær fjárveitingu eða 

beingreiðslur til þess að greiða fyrir aðstoðina. Rannsóknir sýna fram á lægri eða 

sambærilegan kostnað við notendastýrða þjónustu miðað við þá hefðbundnu 

þjónustu sem nú er við lýði og einstaklingarnir sem hana fá eru ánægðari. 

Notendastýrð þjónusta við aldraða er í þróun, en aðilar sem um hana fjalla hafa 

skiptar skoðanir á ágæti hennar. Unnt er að varpa ljósi á þetta þjónustuform frá 

ýmsum sjónarhornum og velta því fyrir sér hvaða áhrif það kunni að hafa á 

þjónustu við aldraða. Skýrt hefur komið fram að þorri eldra fólks kýs að búa við 

eigið heimilishald á eigin forsendum og viðhalda sjálfstæði sínu (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason 2004).  
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst verður 

fjallað um markmið og rannsóknarspurningar. Síðan verður aðferðafræði, 

fræðilegt sjónarhorn og aðferðir kynntar. Þá verður sagt frá þátttakendum og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Að því búnu verður gerð grein fyrir úrvinnslu og 

greiningu rannsóknargagna, siðferðilegum álitamálum og takmörkunum 

rannsóknarinnar. 

4.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni er athyglinni einkum beint að eldri borgurum. Markmiðið er að 

varpa ljósi á upplifun og reynslu sex einstaklinga af því annars vegar að fá sjálfir 

aðstoð og hins vegar að aðstoða aðra á eigin heimili. Rannsóknarspurningin varð 

til eftir vangaveltur um nýtt þjónustuform, notendastýrða persónulega aðstoð, sem 

hefur staðið fötluðu fólki til boða og hugsanlegt er að henti einnig í málaflokki 

aldraðs fólks. Ekki er einfalt að segja til um hvernig eða hvar mörk verða dregin á 

milli aldurs og skerðingar eða fötlunar. Í rannsókninni er leitast við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er upplifun og reynsla eldri borgara af því að annast um maka sína? 

2. Hver er upplifun og reynsla eldri borgara á eigin heimili af því að fá aðstoð? 

4.2 Aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á eigindalegri aðferðafræði (e. qualitative research mehods) 

þar sem enginn einn sannleikur verður leiddur í ljós sem alhæfa má út frá, heldur 

eru rannsóknargögnin til þess fallin að varpa ljósi á reynslu og upplifun 

viðmælenda. Það á vel við í þessari rannsókn þar sem ætlunin er að afla 

þekkingar á upplifun sex einstaklinga af þeirri þjónustu sem þeir fá eða veita. Því 

taldi ég eigindalega rannsóknaraðferð heppilega þar sem tölulegar upplýsingar 

þjóna litlum tilgangi í þessu sambandi.  

Eigindalegar aðferðir hafa verið notaðar í félagsvísindum frá 19. öld, en frá og 

með sjöunda áratug 20. aldar fjölgaði slíkum rannsóknum töluvert (Taylor og 

Bogdan, 1998). Eigindalegar aðferðir eru lýsandi og byggja á fyrirbærafræðilegum 
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grunni. Þær byggja á upplifun einstaklinga sem felur í sér að kafað er djúpt í 

málefni og reynt að komast að því hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í það 

efni sem er til rannsóknar. Beitt er aðleiðslu sem gerir rannsakanda kleift að þróa 

tilgátur og kenningar út frá þeim gögnum sem safnað er. Markmið eigindalegra 

aðferða er þannig að öðlast dýpri skilning á aðstæðum og reynslu þess fólks sem 

um ræðir hverju sinni. Rannsakandi getur síðan túlkað gögnin og reynt að 

endurspegla þær aðstæður sem hann upplifði sjálfur á vettvangi. Mikilvægt er að 

rannsakandinn setji eigin skoðanir, hugmyndir og viðhorf til hliðar og leggi áherslu 

á að skilja það sem viðmælandinn leggur áherslu á (Taylor og Bogdan, 1998).   

4.3 Þekkingarfræði  

Rannsóknin er byggð á félagslegri hugsmíðahyggju (e. Social-Constructivism) þar 

sem gengið er út frá þeirri nálgun að sérhver einstaklingur verði fyrir áhrifum af því 

umhverfi sem hann býr í og mótist af því. Þeir sem ganga út frá sjónarhorni 

félagslegrar hugsmíðahyggju líta svo á að þekking byggist upp í félagslegum 

athöfnum og dreifist meðal fólks í samfélaginu. Hún sé þar af leiðandi byggð á 

túlkun sem er háð aðstæðum hverju sinni. Þess vegna eru rannsóknir sem 

byggðar eru á félagslegri hugsmíðahyggju oft kallaðar túlkandi rannsóknir 

(Creswell, 2007; Kvale og Brinkmann, 2009). Lev S. Vygotsky (1896-1934) áleit 

félagslegt og menningarlegt umhverfi móta einstaklinga þar sem félagsleg reynsla 

móti hugsun og ráði þar af leiðandi túlkun þeirra á umhverfinu. Hann leit svo á að 

einstaklingurinn væri eftirmynd eða afurð þeirrar menningar sem hann byggi við 

eða væri sprottinn úr (Cole og Gajdamaschko, 2007). 

Femínískar rannsóknaraðferðir eru afar fjölbreyttar en eiga það sameiginlegt 

að hefðbundin framsetning félagsvísinda nái ekki að túlka sjónarmið kvenna og 

berjast gegn mismunun. Lögð er áhersla á að rannsóknirnar séu ekki bara um 

konur heldur líka fyrir konur. Þetta er stundum kallað frelsandi fræði í þeirri 

merkingu að það sé frelsandi að lesa um minnihlutahópa með virðingu og áherslu 

á afhjúpun (Rannveig Traustadóttir, 2003b). Við hefðbundna framsetningu 

félagsfræðinnar á grundvallarþáttum á borð við vinnu, stétt og samfélagslegar 

stofnanir hefur löngum verið horft fram hjá sjónarmiðum kvenna. Að auki hafna 

femínistar skýrri aðgreiningu á milli rannsakanda og þátttakenda í rannsóknum. 

Slík aðgreining felur í sér andstöðu við grundvallarhugsjónir þeirra um jafnrétti. 

Femínistar leggja áherslu á mikilvægi kyns í rannsóknum sínum; þar er sjónum 
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beint sérstaklega að veröld og reynslu kvenna (Creswell, 2007; Rannveig 

Traustadóttir, 2003b).  

Femínistar rýna í líf kvenna í ljósi hefðbundinna viðhorfa sem mótuð eru af 

kynjakerfinu/feðraveldinu, þar sem konur hafa lært hefðbundinn menningarlegan 

skilning á aðstæðum kvenna. Samhliða því rannsaka femínistar veröldina undir 

hinu nýja sjónarhorni femínismans og gagnrýna hinn opinbera og lærða skilning 

sem við höfum öll fengið í félagslegan arf (Reinharz, 1992). Persónuleg reynsla er 

yfirleitt álitin mikilvæg í eigindalegum og femínískum rannsóknum sem er 

gagnstætt hefðbundnum rannsóknum þar sem talið er að reynsla skipti ekki máli 

og „mengi“ jafnvel hlutleysi rannsóknarinnar. Femínískar rannsóknarhefðir eru 

mikilvægur valkostur við hina „hlutlausu“, ópersónulegu og fjarlægu 

rannsóknarhefð sem einkennir margar hefðbundnar rannsóknaraðferðir (Creswell, 

2007; Rannveig Traustadóttir, 2003b). 

Viðtölin í þessari rannsókn voru rýnd ítarlega til að öðlast út frá þeim skilning, 

því þekking verður til í félagslegu samhengi milli manna sem fyrr er vikið að. 

Þekking er þannig til staðar í hugum okkar við ákveðnar aðstæður og á ákveðnum 

tíma. Við getum öðlast þekkingu með samskiptum við aðra. Ég nota hugtakið 

félagsleg hugsmíðahyggja því mér finnst það lýsa því betur hvernig hugtök og 

merkingin sem við leggjum í þau skapa þekkingu. 

4.4 Þátttakendur og aðgengi að þeim 

Þátttakendur í rannsókninni eru sex, þar af eru ein hjón. Þrír eru eiginkonur 

sem aðstoða maka sinn og þrír fá aðstoð frá makanum eða aðkeypta aðstoð. Allir 

þátttakendurnir eru eldri en 67 ára utan einn sem er liðlega fimmtugur. Hann er 

haldinn taugasjúkdómi og hefur fengið vísi að notendastýrðri persónulegri aðstoð 

frá árinu 2009. Mikilvægt þótti að fá fram upplifun hans vegna reynslu hans af því 

þjónustuformi. Notað var hentugleikaúrtak (e. convenience sample) þar sem val á 

þátttakendum réðst af því hvort viðmælendur nytu eða veittu þjónustu á eigin 

heimili og að þeir gæfu kost á viðtali (Creswell, 2007; Helga Jónsdóttir, 2003). 

Hér á eftir fer stutt kynning á þátttakendum til að gefa lesendum mynd af þeim 

og aðstæðum þeirra. Til að gæta trúnaðar við þátttakendur og reyna að tryggja að 

upplýsingar verði ekki raktar til þeirra hefur nöfnum verið breytt og lögð áhersla á 
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að hvergi komi fram persónugreinandi upplýsingar. Þeir sem tóku þátt í 

rannsókninni eru eftirtaldir: 

Hjónin Anna María og Þorbjörn  

Hjónin Þorbjörn og Anna María eru um sjötugt. Þau hafa verið gift í hálfa öld og 

saman eiga þau bæði börn og barnabörn. Þorbjörn er með taugahrörnunar-

sjúkdóm sem hefur ágerst með árunum og orðið til þess að hann hefur notað 

hjólastól um langt skeið. Þau hjónin byggðu sér hús sem er sérstaklega hannað 

með þarfir Þorbjörns í huga. Meðal annars eru skábrautir úr útgöngudyrum bæði í 

anddyri og út í garð. Þau hjónin þiggja enga beina þjónustu og sér Anna María um 

alla aðstoð við Þorbjörn. Hún hætti að vinna til að aðstoða hann og fær greitt frá 

sveitarfélaginu mánaðarlega sem svarar til 40 klukkustunda vinnu. Þau lögðu inn 

beiðni um NPA en drógu hana síðan til baka því þau vildu halda því formi sem 

þau voru vön, að Anna María fengi laun greidd fyrir vinnu sína frá sveitarfélaginu í 

stað þess að Þorbjörn fengi fjármagn til að kaupa sér þjónustu. 

Birna.  

Birna er 70 ára gömul kona sem fékk hjartastopp fyrir þremur árum. Hún er í 

dagvistun þrisvar í viku. Eiginmaður hennar, sem er jafngamall, hugsar um hana 

þegar hún er heima en þau fá aðstoð við þrif, heimahjúkrun og njóta 

ferðaþjónustu. Þau hafa verið gift lengi og eiga nokkur börn og barnabörn. Þau 

búa í eigin raðhúsi þar sem þau hafa átt sér heimili síðan börn þeirra voru lítil. Þar 

sem Birna notar hjólastól þurfti að koma fyrir lyftu upp á efri hæðina þar sem 

stiginn milli hæða er.  

Kristófer.  

Kristófer er liðlega fimmtugur og haldinn taugasjúkdómi. Hann býr í húsi sem 

hefur verið lagað að þörfum hans. Kristófer hefur í nokkur ár haft notendasamning 

til að kaupa sér aðstoð. Hann fékk vistunarmat vegna hugsanlegrar dvalar á 

hjúkrunarheimili á sínum tíma en vill fá að vera heima hjá sér. Í því skyni fékk 

hann konu til að aðstoða sig. Auk þess fær hann heimahjúkrun alla daga, ásamt 

aðstoð frá heimaþjónustu þar sem tvo þarf til að sinna honum á morgnana.  

Jóna. 

Jóna er 65 ára gömul kona sem komin er á eftirlaun. Henni bauðst að hætta að 

vinna fyrr vegna veikinda eiginmanns síns. Hún annast um eiginmanninn, sem er 
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84 ára, notar hjólastól og er með krabbamein. Þau hjónin eru barnlaus. Þau fá 

aðstoð frá heimahjúkrun og eiginmaðurinn nýtur hvíldarinnlagnar á Landakoti öðru 

hverju. Þau búa í eigin íbúð sem þau keyptu á sínum tíma með hliðsjón af því að 

geta búið þar þegar þau myndu eldast. Lyfta er í húsinu og bílastæði á jarðhæð.  

Sólveig. 

Sólveig er 72 ára gömul kona. Maður hennar er áttræður og hefur verið fatlaður 

frá fæðingu. Hann er alfarið háður hjólastól og er kominn með heilabilun. Hjónin 

hafa verið gift í 53 ár og eiga bæði börn og barnabörn. Þegar þau fóru á eftirlaun 

keyptu þau sér íbúð með lyftu og bílastæði í kjallara til þess að geta búið sem 

lengst heima.  

4.5 Framkvæmd rannsóknar  

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu nóvember 2010 til desember 2011. Í 

upphafi rannsóknarinnar var hringt í væntanlega viðmælendur, rannsóknin kynnt 

og óskað eftir þátttöku í henni. Viðtöl fóru fram á heimilum viðmælenda þar sem 

ætla mátti að þeim liði vel. Þeim var tjáð að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem 

væri. Hvert viðtal stóð tæplega klukkustund að undanskyldu viðtali við hjón sem 

stóð í rúmlega tvær stundir. Í viðtölunum var áhersla lögð á að kanna upplifun og 

reynslu þátttakenda af því að ýmist þiggja eða veita stuðning. Viðtölin voru 

hljóðrituð og síðan afrituð frá orði til orðs. Rannsóknargögnin sem aflað var með 

þessum hætti voru samtals um 145 blaðsíður. Að lokinni afritun var öllum 

hljóðupptökum eytt.  

4.6 Greining rannsóknargagna 

Við úrvinnslu gagna var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded 

theory). Rannsóknaraðferð grundaðrar kenningar leitast við að skýra og skilja 

samsetningu þeirra lykilþátta sem móta félagslegt umhverfi, uppbyggingu og 

samskipti. Í upphafi voru viðtölin afrituð, sem fyrr segir, og síðan lesin vandlega 

yfir með það að leiðarljósi að greina sem best hvað væri að finna í gögnunum. 

Viðtölin voru kóðuð með hliðsjón af mögulegum hugtökum, flokkum eða þemum. 

Því næst voru gögnin lesin út frá markvissri kóðun þar sem farið var yfir þau með 

hliðsjón af einu hugtaki eða flokki sem fannst í opinni kóðun og talið var geta skýrt 

viðfangsefnið.  
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Þegar markviss kóðun er viðhöfð þá er orðið nokkuð ljóst hvað í gögnunum er 

að finna og hvaða kóðar henta best til að skilja og skilgreina þau. Hér er ekki 

ætlunin að setja fram kenningu heldur einungis stuðst við vinnulag grundaðrar 

kenningar (Charmaz, 2006; Creswell, 2007). Út frá kóðunarflokkum er síðan 

fjallað um upplifun og reynslu þátttakenda og í niðurstöðum rannsóknarinnar er 

leitast við að endurspegla það sem þeim þótti mikilvægt.  

4.7 Takmarkanir rannsóknarinnar  

Að ýmsu ber að gæta í rannsóknarvinnu sem þessari hvað siðferðileg álitamál 

áhrærir. Í rannsóknum þar sem lífsreynsla fólks og tilfinningar eru viðfangsefnið er 

mikilvægt að vel sé hugað að velferð þess, vernd og réttindum. Þátttakendur 

verða að vera þess fullvissir að rannsakendur beri hag þeirra fyrir brjósti (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Sigurður Kristinsson, 2003). 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru að einungis voru tekin viðtöl við sex einstaklinga 

og að rannsóknin hefur ekki alhæfingargildi. Ég var vel meðvituð um þessi atriði við 

vinnslu hennar. Þátttakendum var gerð grein fyrir trúnaði og þagnaskyldu þeirri sem ég 

er bundinn. Þessi atriði eru meðal þeirra sem taka þarf fram til að framfylgja 

sjálfræðisreglunni, til að hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Sigurður Kristinsson, 2003).  

Séu þessar reglur virtar er tryggt eins og framast er unnt að þátttakendur gefi 

upplýst og óþvingað samþykki sitt fyrir þátttöku og séu meðvitaðir um að þeir geti 

hætt þátttöku hvenær sem er. Tryggt er jafnframt að þátttakendur verði ekki fyrir 

skaða af rannsókninni og að einungis rannsakandi hafi aðgang að samþykki 

viðmælenda (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Sigurður Kristinsson, 2003).  

Við upphaf rannsóknarferilsins var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar en 

tilkynna þarf vinnslu persónuupplýsinga jafnvel þó hún sé ekki leyfisskyld 

(Sigurður Kristínsson, 2003). Í afritun viðtala var nöfnum og staðháttum breytt til 

að gera þátttakendur óþekkjanlega. 

4.8 Samantekt 

Hér hefur verið greint frá framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð var grein fyrir 

markmiðum og rannsóknarspurningum, sagt frá aðgengi að þátttakendum og þeir 

kynntir. Fjallað var um gangasöfnun og hvernig gögnin voru greind. Að endingu 

var fjallað um helstu siðferðileg atriði verkefnisins. 
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5 Niðurstöður 

Hér hefst umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar og í þessum kafla er einnig 

farið frekar yfir aðstæður viðmælenda.  

5.1 Hjálpartæki og heimahjúkrun 

Af þátttakendunum sex bjuggu fimm þeirra með maka sínum en einn var 

fráskilinn. Allir lögðu mikla áherslu á að halda sjálfstæði og reisn eins lengi og 

unnt væri og í því skyni skiptu fjórir af þátttakendunum sex um húsnæði þegar fór 

að bera á veikindum og aukinni skerðingu hjá þremur mökum. Hinir tveir gátu búið 

áfram í húsnæði sínu með aðstoð hjálpartækja. Hvort sem þátttakendur keyptu 

íbúð í fjölbýlishúsi eða byggðu sérhannað húsnæði var áhersla lögð á gott 

aðgengi, lyftu þar sem það átti við, yfirbyggðar svalir eða aðgang að garði með 

skábrautum. Ein hjón, Anna María og Þorbjörn, sem tóku þátt í rannsókninni létu 

gera ráð fyrir sérherbergi með baðherbergi, ef svo skyldi fara að hún félli frá, til að 

tryggja að hann gæti búið áfram í húsnæðinu með aðstoð starfsmanns sem byggi 

hjá honum.  

Mikið var af hjálpartækjum á heimilunum til þess að sá sem á þeim þyrfti að 

halda gæti búið heima en ekki síður til að létta undir með fjölskyldu- og 

umönnunaraðilum. Sum heimilin voru full af tækjum eða eins og einn þátttakandi 

sagði: ,,Það er hjólastóll, göngugrind, loftbrautir, upphækkun á wc, baðbekkur, 

upphækkun undir rúmið og þau hafa bjargað okkur algjörlega.“  

Hjálpartæki eru stór hluti daglegs lífs margra fatlaðra einstaklinga og afar 

mikilvæg fyrir sjálfstæði og öryggi, betri umönnun og aukna þátttöku í 

samfélaginu. Hjálpartæki hafa skipt sköpum fyrir þátttakendur, eflt sjálfstæði þeirra 

og gert þeim kleift að búa áfram á heimilum sínum. Þegar einn viðmælendanna, 

Birna, veiktist óttaðist hún að geta ekki búið áfram í húsi sínu sem er á tveimur 

hæðum en með aðstoð hjálpartækja hefur það gengið og hefur hún ekki  þurft að 

skipta um húsnæði.  

Þátttakendur nutu aðstoðar iðjuþjálfa sem komu heim til þeirra og tóku út 

aðstöðuna og sóttu um þau tæki og þann búnað sem með þurfti. Flestir voru mjög 

ánægðir með aðstoð iðjuþjálfanna sem komu frá Landspítalanum í Fossvogi og 
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Heilsugæslu höfuðborgasvæðisins. Þeir töldu iðjuþjálfana taka vel á málunum og 

sögðu mikla hjálp hafa verið í því að fá hjálpartækin. Aðeins einn viðmælandi, 

Jóna, hafði annast maka sinn í töluverðan tíma áður en hún fékk aðstoð við að 

sækja um nauðsynleg hjálpartæki. Hún sagði: „Ég var búin að vera með hann inn 

og út af spítölunum og hafði ekkert þangað til hún kom“, og á þá við iðjuþjálfa. 

Þetta dæmi sýnir mikilvægi þess að einstaklingar sem þurfa að leita sér aðstoðar 

hafi gott aðgengi að upplýsingum. Aðrir þátttakendur í rannsókninni töldu sig geta 

fengið upplýsingar og leitað sér aðstoðar eftir þörfum.   

Viðmælendurnir voru sammála um að umsóknir um hjálpartæki væru þungar í 

vöfum og tækju of langan tíma. Kristófer hafði fjölda hjálpartækja en sagði þau 

henta þörfum sínum misvel. Sjúkratryggingar settu tiltekið hámark á hjálpartæki 

svo hann fengi til dæmis einungis sjálfvirkan opnara á útihurðina en ekki á hurð út 

í garð. Hann sagði: „Hvað ef kviknar í fyrir framan hurðina, á ég þá að brenna 

inni?“ Hann sagði útboð og samninga einnig setja því skorður við hvaða fyrirtæki 

mætti eiga viðskipti, að öðrum kosti þyrfti hann að borga hjálpartækin sjálfur.  

Þátttakendur voru sammála um mikilvægi þess að fá aðstoð fagfólks sem 

þekkir til réttinda og hvaða þjónustu unnt sé að fá, ásamt aðstoð við að sækja um 

hana. Aðeins Jóna var ósátt við upplýsingaflæði varðandi þjónustu og hjálpartæki 

sem hún eða maður hennar gætu átt rétt á. Hún vissi ekki að hægt væri að fá 

ferðaþjónustu fyrir aldraða þannig að sérhannaðir hjólastólabílar kæmu og ækju 

honum. Hún sagði: „Vissi bara ekki að hún væri til!” Hún sagðist hafa ekið manni 

sínum á eigin bíl og þurft að aðstoða hann í farþegasætið. Síðan hafi hún þurft að 

lyfta hjólastólnum og brjóta hann saman, ásamt því að setja hann í 

farangursgeymsluna. „Þetta er erfitt”, sagði hún. Hún sagðist einnig vita afar lítið 

um hvað væri í boði. Hún benti á að upplýsingar þurfi að liggja frammi á 

heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum um rétt fólks í þessum aðstæðum. Jóna 

hafði til dæmis annast mann sinn lengi þegar hún fékk upplýsingar um að sækja 

mætti um umönnunarbætur frá Tryggingastofnun Ríkisins. Hún ítrekaði að hún 

hefði ekki vitað hvaða þjónusta væri í boði og hefði ekki verið upplýst um það.  

Fjórir einstaklingar, Birna og Kristófer, og eiginmenn Jónu og Sólveigar, fengu 

aðstoð frá heimahjúkrun við böðun einu sinni í viku, þó svo þeir vildu fara oftar í 

bað. Þorbjörn afþakkaði aðstoðina því hann taldi hana ekki koma til móts við óskir 
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sínar. Hann fékk þess í stað aðstoð konu sinnar við að fara í bað tvisvar í viku, á 

þeim tíma sem hentaði honum.  

Þátttakendunum fannst erfitt að vita ekki hver kæmi til að aðstoða þá, né 

heldur að fá að stjórna tímasetningu aðstoðarinnar. Þeir efuðust um að verklag 

heimahjúkrunarinnar samræmdist lögum og reglugerðum. Tvær eiginkvennanna, 

Jóna og Sólveig, aðstoðuðu heimahjúkrun við böðun eiginmanna sinna einu sinni 

í viku og litu á það sem hlutverk sitt meðan þær hefðu heilsu til. Sólveig sagði 

eiginmann sinn bölva konunum sem aðstoðuðu hann í bað. Þegar hann hefði 

loksins vanist einni kæmi önnur. Hún sagði: „Honum finnst það bölvað að vera 

alltaf að fá nýjar konur“. Meirihluti viðmælenda sagðist hins vegar skilja að það 

væri eflaust gott fyrir starfsfólk að sinna ekki alltaf sömu sjúklingunum því þeir 

gætu verið misþungir og erfiðir.  

Sá tímarammi sem heimahjúkrunin vann innan samræmdist þörfum 

þátttakenda misvel. Hjónin Anna María og Þorbjörn sögðu heimahjúkrun ekki hafa 

hentað þeim því starfsfólkið hefði einungis getað aðstoðað Þorbjörn í rúmið á milli 

klukkan 20 og 22 á kvöldin og á fætur milli klukkan 8 og 10 á morgnana, en ekkert 

um helgar. Aðstoð á svo fyrirfram ákveðnum tímum hentaði þeim illa. Kristófer 

sagðist „ráða engu sjálfur, eins og þegar heimahjúkrunin ákvað að ég þurfti að 

fara í rúmið klukkan 20 á laugardagskvöldum og þau gátu ekki tekið mig fram úr 

fyrr en klukkan 11 á sunnudagsmorgnum því það hentaði þeim en ekki mér.“ 

Tveimur viðmælendanna, Birnu og Kristófer, sem þáðu þjónustu heimahjúkrunar 

fundust hin sífelldu skipti á starfsfólki sem aðstoðuðu við böðun erfið. Birna sagði: „Í 

bæjarfélagi sem maður hefur búið í lengi þá þekkir maður marga og ég er hrædd um 

að einhver komi sem ég þekki. Mig langar ekki til að lenda í því. Þjónustan hjá 

þessum stofnunum er í lágmarki og eins léleg og hægt er að hugsa sér.“  

Hjónin Anna María og Þorbjörn sögðu að hann hafi átti þess kost að fá aðstoð 

við böðun einu sinni í viku og það hafi jafnvel ekki verið öruggt. Það hafi verið 

óviðunandi fyrir mann sem situr í hjólastól allan daginn að þurfa að treysta á það. 

Ólíkt eiginkonunum tveimur, Jónu og Sólveigu, var Anna María ósátt við að þurfa 

að aðstoða heimahjúkrun við að baða eiginmann sinn eða koma honum á fætur. 

„Af hverju koma ekki tveir starfsmenn ef það þarf tvo“, spyr hún? Hún taldi að það 

myndi auka mjög lífsgæði þeirra beggja gætu þau keypt sér aðstoð við böðun 

tvisvar í viku þegar þeim hentaði.  
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5.2 Hin ýmsu hlutverk maka. 

Eiginkonurnar þrjár, Anna María, Jóna og Sólveig, sem sáu um að aðstoða 

eiginmenn sína, gegndu nokkrum mismunandi hlutverkum í samfélaginu. Þær 

voru í einu eða fleirum þessara hlutverka ýmist á sama tíma eða á mismunandi 

tímum og hlutverkin voru jafnvel í mótsögn hvert við annað.  

Eiginkonurnar þrjár töluðu um að þær söknuðu utanaðkomandi þjónustu og 

aðstoðar til þess að geta átt eðlileg samskipti við menn sína. Þær nefndu mikið 

álag á hjónabandið sem væri ekki lengur venjulegt hjónaband heldur samband 

sem byggðist á umönnun tuttugu og fjóra tíma á sólahring. Þær töldu æskilegt að 

fá meiri aðstoð. Þær sögðu að enda þótt heilsa þeirra væri góð og það væri þeirra 

eigin ákvörðun að aðstoða maka sína þá ætti enginn að þurfa að standa í þessu 

einn. Þær þyrftu meiri aðstoð því á endanum myndi eitthvað gefa sig. Þær voru 

sammála um að mikið álag væri á heimilum þeirra þegar heilsufar eiginmannanna 

væri með þessu móti og þá væri ekki sama hver kæmi inn á heimilið til að veita 

nauðsynlega aðstoð. 

Eiginkonurnar voru í hlutverki heimahjúkrunar þegar þær aðstoðuðu menn 

sína í bað og á fætur á morgnana og í hlutverki iðjuþjálfans þegar þess var þörf. 

Þær þurftu einnig að sjá um öll þrif og sjá fyrir viðhaldi innan- og utanhúss. Auk 

þess þurftu þær að aðstoða mann sinn á salernið, gefa honum að borða, aka 

honum þangað sem hann átti erindi, kveikja á sjónvarpinu, hækka í því eða lækka 

og skipta um stöð. Anna María sagði að hún væri til staðar þegar eiginmaðurinn 

kallaði og hugsaði um hann eins og „brothætt egg.“  

Fólk upplifir oft flóknar tilfinningar þegar það þarf að annast maka sinn sem 

þarf mikla aðstoð. Margir finna til hryggðar, ráðleysis og einsemdar, en einnig 

reiði, sektar eða vonleysis þegar ólæknandi sjúkdómur er annars vegar. Alkunna 

er að fólk geti borið blendnar tilfinningar í brjósti til ástvinar eða náins ættingja, 

elska hann en hafa jafnframt vissa andúð á honum. Eiginkonurnar þrjá voru 

sammála um að á meðan þær hefðu sjálfar getu til og menn þeirra gætu verið 

heima ætluðu þær að annast um þá. Hjónin hafa öll verið gift í tugi ára.  

Tvær eiginkvennanna, Anna María og Jóna, hættu að vinna til að aðstoða 

eiginmenn sína. Anna María var um fimmtugt, en þá gat maður hennar ekki lengur 

farið á salernið án hjálpar. Fyrir samfélagið þýðir það færri skattgreiðendur, en 
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aftur á móti sinna þær aðstoð sem samfélagið þarf ekki að greiða fyrir. Þriðja 

eiginkonan Sólveig hætti að vinna þegar hún átti rétt á eftirlaunum.  

Einstaklingar sem eru veikir geta virst kröfuharðir og heimtufrekir. Það getur 

leitt til reiði hjá þeim sem um þá annast, en reiðinni getur einnig fylgt sektarkennd. 

Eiginkonurnar þrjá voru sammála um að þær gætu ekki skilið eiginmenn sína eftir 

eina heima. Þær sögðust hafa gert það áður fyrr en í seinni tíð væri ástandið orðið 

mjög slæmt. Anna María sagði að maður hennar óttaðist mjög að þurfa að fara á 

salernið ef hún væri úti í búð. Hún þyrfti að meta hvenær best henti að hún fari í 

búðina og sagðist spyrja hann: „Hvernig er ástandið hjá þér núna?“ Þegar það 

hentaði honum þá „hentar það mér kannski ekki persónulega“. Hinar tvær sögðu 

sömu sögu og töldu sig vita í hvað stefndi. 

Sólveig, ein af eiginkonunum, sagði að hún gæti skilið mann sinn eftir einan 

heima í skemmri tíma ef hún undirbyggi það. Hún sagði: „Hann er með 

öryggishnapp í hjólastólnum fyrir framan sjónvarpið og ég set einhverja spólu í 

tækið svo hann geti horft á meðan“. Hann gerði miklar kröfur til hennar og vildi að 

hún væri ein um að aðstoða hann. „Þetta hefur gengið vel hjá okkur, en þetta 

náttúrlega sígur í og maður finnur það með hverju árinu hvað það er erfiðara“.   

Önnur eiginkona var á sama máli; hún sagði: „Mér dettur stundum í hug að ... 

komið fram við mig eins og vélmenni sko. Gerðu þetta. Ég á bara að finna það á 

mér“. Konurnar þrjár voru sammála um að oft væri það of mikið álag fyrir eina 

manneskju að annast sjúkling og því væri mikilvægt að einhver aðstoð væri í boði. 

Þær þyrftu stuðning og tækifæri til frístunda því annars yrði álagið yfirþyrmandi. 

Þær voru sammála um að þeir sem þyrftu aðstoðina og makar þeirra þekktu best 

takmörk sín og hvaða aðstoð nýttist best.  

Konurnar voru langþreyttar á hlutskipti sínu. Þær sögðust finna það sjálfar að 

þær nálguðust þolmörk sín. Tvær þeirra, Jóna og Anna María, nefndu vandamál 

við hvíldarinnlögn eiginmannanna. Önnur sagði: „Hann fór einu sinni inni í 

hvíldarinnlögn á Landakot en var ósáttur og hann reyndi flótta eftir tvo daga“. 

Henni fannst það verst þegar eiginmaður hennar ásakaði hana um að vera með 

öðrum mönnum og að hún vildi losna við hann með því að setja hann  í 

hvíldarinnlögn. Hún sagði: „Ég reyndi að segja honum að það væri ekki satt“. 

Þorbjörn, hinn eiginmaðurinn, hefur tvisvar farið í hvíldarinnlögn til að létta álagi af 
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konu sinni. Í fyrra skiptið fór hún með honum, í seinna skiptið fór hún í átta daga 

orlofsferð til útlanda en sótti hann sama dag og hún kom til baka.    

Tveir makar sóttu dagvistun, annar var mjög ánægður en Sólveigu, eiginkonu 

hins, fannst einna erfiðast að „senda“ mann sinn í dagvistun einu sinni í viku því 

hann vildi ekki fara. Hún sagði það ekki erfitt að:  

Hafa hann veikan eða veita líkamlega aðstoð, það er þessi andlegi þáttur sem 

leggst svolítið þungt á mig. Mér finnst erfitt að þurfa að senda hann svona í 

dagvistun og hann segir að það séu hundleiðinlegir karlar þarna. Geri þetta 

svona af illri nauðsyn fyrir mig. Svo er ég búin að panta innlögn, það er 

hvíldarinnlögn. Og ég hef ekki [löng þögn] og dauðkvíði fyrir því að ræða það 

frekar. Því að hann finnur þessu öllu til foráttu. Mér finnst þetta valda mér kvíða. 

Viðmælendur áttu einatt erfitt með að laga sig að breytingum á hlutverki sínu í 

fjölskyldunni. Því fylgdi oft að þeir yrðu að gefa upp á bátinn hluta af sjálfstæði 

sínu, eigin forræði og þiggja aðstoð. Það getur reynst erfitt fyrir hvern sem er og 

hætt er við því að einstaklingar upplifi depurð eða þunglyndi af þessum sökum.  

Önnu Maríu fannst erfiðast að ná ekki nógu góðum svefni þar sem snúa þyrfti 

eiginmanni hennar á nóttinni. Nóttina fyrir viðtalið þurfti hún að snúa honum fimm 

sinnum og náði ekki að sofa mikið á milli. Hún sagði: „Já. Það er alltaf kallað á 

mig. Ef ég er hérna innanhúss þá er alltaf kallað“. Þorbjörn staðfesti það og sagði: 

„Ég kalla oft“. Hann sagði konu sína vera ótrúlega sterka en hún greip fram í fyrir 

honum og sagði: „Það getur eitthvað farið að klikka“. Hann lýsti sig sammála því 

og sagði: „Það er dáldið álag sko... hún er að lyfta mér og ég er þungur. Ég er 

dáldið stór, 83 kíló“. Hún sagði sér líða líkast því að hún væri hreinlega með hann 

í fanginu.  

Það hefur haft umtalsverð áhrif á líf kvennanna að hafa þurft að annast um 

maka sinn. Þær litu á það sem hlutskipti sitt því þær væru heilsuhraustar og áttu 

það sameiginlegt að setja þarfir eiginmannanna framar eigin þörfum. Þær höfðu 

ekki lengur tíma fyrir eigin tómstundir, upplifðu vanmátt, höfðu ekki sama þrek og 

áður og þurftu að koma eiginmönnun sínum í dagvistun eða hvíldarinnlögn.  

Einn helsti vandinn sem makar upplifa undir kringumstæðum sem þessum er 

skortur á svigrúmi til að sinna eigin þörfum. Margir láta eigin þarfir víkja fyrir 
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þörfum þess er þeir annast. Þeim finnst þeir ekki eiga líf fyrir utan það að hugsa 

um maka sinn og finna jafnvel til sektarkenndar ef þeir hugsa um eigin þarfir. 

5.2.1 Tómstundir 

Ætla má að tómstundir geti aukið á lífsgæði, ásamt því að draga úr streitu og 

kvíða. Í Íslenskri orðabók (2002) eru tómstundir skilgreindar sem stund eða tími 

þegar ekki þarf að gegna skyldustörfum.  

Mismunandi var hvað viðmælendur í rannsókninni gátu nýtt sér tómstundir. 

Tvær eiginkonur, Anna María og Jóna, sögðu frá því að þær gætu ekki lengur átt 

tómstundir utan heimilis eða yfirleitt farið úr húsi því þær gætu ekki skilið menn 

sína eftir eina heima. Þær sögðu: „Ég er alveg bundin“, „kemst ekkert frá“, „ekki 

smá brot af deginum“.  

Jóna sagði: „Þegar maður er einn í svona hremmingum þá náttúrulega er 

alveg nauðsynlegt að einhverjir geti hlaupið í skarðið og leyst mann af, svo það sé 

ekki nema að maður geti farið aðeins út og ganga hring um blokkina og anda“. 

Henni var boðið að fá aðstoðarkonu til að sitja hjá manni hennar þrisvar í viku svo 

hún gæti farið út af heimilinu, verslað og tekið sér stutt frí. Hún þáði það en sú 

tilhögun reyndist erfið því maður hennar var ekki sammála og taldi sig geta verið 

einan heima. Eitt sinn fór Jóna út að versla en þegar hún hafði verið í burtu í einn 

og hálfan tíma hringdi maður hennar og sagði aðstoðarkonuna þurfa að fara. 

Þegar hún kom heim var aðstoðarkonan hin versta og hélt því fram að hún hefði 

verið of lengi í burtu. Jóna var miður sín vegna framkomu konunnar. 

Aðstoðarkonan hafi síðan farið en skilið eftir leiðbeiningablöð um aðstoðina og 

sagt henni að lesa þau. Aðstoðarkonan kom tvisvar eftir þetta en síðan afþakkaði 

Jóna aðstoðina. Hún benti á að skýrt þyrfti að vera hvernig þjónusta væri í boði og 

að hún væri í samræmi við það sem lofað væri. Röddin brast þegar hún sagði: 

„Þetta er ekki það sem ég þarf á að halda“. 

Anna María, ein eiginkvennanna, gat ekki farið út af heimili sínu og þurfti 

handavinnuhópur sem hún tók þátt í að hittast heima hjá henni svo hún gæti verið 

til taks ef maður hennar þyrfti aðstoð. Tveir makar, Birna og maður Sólveigar, 

höfðu farið í dagvistun. Birna var mjög ánægð með þá tilhögun,  fannst það 

tilbreyting og hafði ánægju af félagsskapnum. Hún taldi það létta álagi af manni 

sínum. Maður Sólveigar fór einu sinni í viku og var ekki ánægður þar sem hann 
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taldi sig ekki eiga heima í dagvistun fyrir aldrað fólk. Þriðji makinn, Þorbjörn, sem 

hafði þörf fyrir aðstoð hafði komið sér upp góðri aðstöðu í bílskúrnum til að sinna 

áhugamálum sínum og fór þangað á hverjum degi sér til afþreyingar. Eiginkona 

hans, Anna María, varð þó að vera heima þegar hann var í bílskúrnum því fyrir 

skömmu hafði kviknað í peysu hans og eftir það var hann ekki öruggur nema hann 

gæti kallað í eiginkonu sína. Hún sagði: „Honum finnst alltaf sjálfsagt að ég sé 

alltaf til staðar fyrir hann“. 

Birna og Kristófer voru nokkuð ánægð með tómstundaiðkun sína. Birna tók 

þátt í tómstundum í dagvistun fyrir aldraðra og naut þess þegar dætur hennar 

buðu henni á kaffihús. Kristófer sagði að nú orðið gæti hann átt tómstundir þar 

sem hann hefði NPA aðstoð til þess.  

5.3 Aðkeypt aðstoð, notendastýrð persónuleg aðstoð  

Fram kom í viðtölunum að viðmælendur lögðu mismunandi skilning í hugtakið 

notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) og tveir viðmælendur höfðu ekki heyrt 

þess getið. Allir voru þeir sammála um að fólk þurfi að fá meiri vitneskju um hvað 

sé í boði og auk þess væri það sannarlega til bóta ef fjármagn fengist til að borga 

fyrir þjónustuna. Þeir myndu vilja ráða hvar, hvenær og hvernig aðstoðin yrði veitt 

og af hverjum.  

Kristófer fékk vísi að NPA. Hann sagði beingreiðslur hafa skipt sköpum fyrir 

sig til að fá aðstoðarmann til að annast um sig eftir hjónaskilnað,  ólíku væri 

saman að jafna hvernig líf hans væri nú miðað við það sem áður var. Hann sagði: 

„Ég skil ekki hvað ég er heppinn, en þar skiptir notendastýrða persónulega 

aðstoðin öllu máli“. Hann hafði haft samning í þrjú ár og lýsti því að helstu kostirnir 

væru að hann þyrfti ekki að deila aðstoðinni með öðrum. Hann sagðist: „öruggur 

með að fá þjónustu þegar ég þarf á að halda og ræð henni sjálfur“. Um 

aðstoðarmann sinn sagði hann: „Hún gerir allt sem ég vil. Hún eldar góðan mat og 

húsið er hreinna en það hefur verið lengi. Ég get lifað því lífi sem ég vil lifa en til 

þess þarf ég aðstoð. Eins og áður þá keypti mamma á mig nærbuxur og sokka 

sem pössuðu aldrei, núna þá förum við sko í bæinn og ég fæ föt sem mér líkar og 

passa á mig. Ég vel það sem ég vill“. 

Kristófer sagði ennfremur að áður en hann fékk eigið fjármagn þá: „vissi ég 

aldrei hver væri að koma eða hvort einhver kæmi. Ég var ekki látinn vita ef 
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starfsmenn voru veikir og þá kom enginn og ég beið og fékk ekkert að borða eða 

drekka“. Hann sagði það hins vegar ókost að fjármagnið sem hann fengi væri 

alltof lítið og enginn segði til um hvernig hann mætti nota það.  

Hjónin Anna María og Þorbjörn þáðu ekki hjálp lengur þar sem þau töldu að 

það sem þeim stæði til boða hentaði þeim ekki. Iðjuþjálfi sem aðstoðaði þau með 

hjálpartæki sagði þeim frá NPA og hvatti þau til að sækja um. Þau leituðu 

upplýsinga og fóru í viðtal en hættu við þar sem eiginkonunni fannst erfitt að hún 

fengi ekki fjármagnið heldur eiginmaðurinn. Hún vildi hafa sínar eigin tekjur í stað 

þess að vera háð manni sínum um peninga. Nú fengi hún laun frá sveitarfélaginu 

þar sem hún byggi fyrir að aðstoða maka sinn. Hún fengi greitt fyrir 40 

klukkustundir á mánuði og teldist það greiðsla fyrir liðveislu og félagslega 

heimaþjónustu. Það svaraði til einnar og hálfrar klukkustundar á dag að meðaltali. 

Hún sagði að með auknu fjármagni myndi það henta sér vel að geta hringt í 

einhvern og fengið aðstoð. Þá gæti hún farið út af heimilinu án þess að hafa 

áhyggjur af manni sínum á meðan. Draumurinn væri að fá aðstoð tvisvar til þrisvar 

í viku í tvo til þrjá tíma í senn og að einhver aðstoðaði hann í bað, þó ekki væri 

nema einu sinni í viku og hún sæi um hitt skiptið. Anna María sagði: „En þetta er 

líka svo nauðsynlegt að fá einhvern inn. Því maður verður svo pirraður og getur 

orðið dálítið svona þreyttur á þessu ástandi“. Þau hjónin lýstu því að það gæti 

tekið 3 til 4 klukkutíma að koma honum á fætur á morgnana. Það þyrfti að þvo 

honum öllum ef hann færi ekki í bað og síðan þyrfti að teygja hann svo hann 

stífnaði ekki. Anna María sagði það eitt af hlutverkum sínum að vinna nánast sem 

sjúkraþjálfari.  

Sólveig, ein eiginkvennanna, þekkti til notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar 

þar sem dóttir hennar var með vísi að NPA samningi. Hún sagði aðstoðina henta 

fólki misvel og myndi ekki henta þeim því „minn maður vill helst að ég bara sinni 

honum. Þetta hefur gengið vel hjá okkur, sem það hefur gert, en þetta náttúrulega 

sígur í“. Jóna, annar viðmælandi, taldi það jákvætt að fá fjármagn til að kaupa 

aðstoðina. Hún sagði: „það er mjög erfitt þegar maður veit ekki hver er að koma 

að aðstoða sig í bað og það er alltaf verið að skipta um starfsmenn“. Hún taldi það 

lífsgæði að geta ráðið hver aðstoðar við svo persónulega umönnun.   
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6 Umræða 

Priestley (2003) leggur áherslu á um félagslegan skilning á fötlun og mikilvægi 

þess að gefa gaum samspili kynslóða og fötlunar. Hann dregur fram 

margbreytileika fötlunar og bendir á ýmsa þætti sem hafa áhrif á hana svo sem 

líkama einstaklingsins, sjálfsmynd hans og þá menningu og félagsgerð sem 

einkennir samfélagið sem hann lifir í. Samspilið þar á milli hefur áhrif á fatlað fólk 

verður oft að treysta á aðstoð annarra svo það geti notið þess sem öðrum finnst 

sjálfsagt, svo sem að fara á fætur þegar því hentar og komast út af heimili sínu. 

Það sama á við marga eldri borgara.  

Í rannsókninni hefur verið fjallað um upplifun, viðhorf og reynslu sex 

einstaklinga sem búa í eigin húsnæði. Allir fá þeir eða veita þjónustu inni á 

heimilum sínum og í sumum tilfellum er um að ræða maka sem telja sig ef til vill 

ekki hafa annað val en að aðstoða þann sem þess þarf með. 

Hér á eftir verður leitast við að svara spurningum sem endurspegla reynslu 

þátttakenda.  

6.1 Hver er upplifun og reynsla eldri borgara af því að annast um 
maka sína? 

Tvær eiginkvennanna hættu að vinna til að hugsa um eiginmenn sína, settu þarfir 

þeirra fram fyrir sínar og voru ósáttar þegar tíminn leið. Þetta samræmist því sem sagt 

er um að konur sem skipta um vinnu eða hætta að vinna upplifa að líðan þeirra hafi 

verið betri meðan þær unnu úti en þegar þær dvelja eingöngu orðið heima þó svo að 

álagið hafi verið mikið áður. Það getur verið hvíld í því að fara út af heimilinu hluta úr 

degi, þó það sé til að stunda vinnu (Hoy og Miskel, 2001; Spector, 2003). 

Konurnar þrjár sem annast um eiginmenn sína sem nota hjólastól telja það allar 

hlutverk sitt að gera það á meðan heilsa þeirra leyfir. Þetta er i samræmi við það sem 

fram kom í rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttir (2010) að þar sem makar eru til 

staðar eru þeir megin aðstoðin þegar heilsubrestur steðjar að. Hugsanlega byggist sú 

afstaða á kröfu samfélagsins á uppvaxtarárum þeirra um að giftar konur eigi að helga 

sig fjölskyldu sinni og heimili sama á hverju gengur í lífi þeirra. Tvær kvennanna finna til 

samviskubits þegar eiginmenn þeirra fara í hvíldarinnlagnir sökum þess að það er 

mönnunum þvert um geð. Þessar upplifanir eiginkvennanna samræmast rannsóknum 
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Priestley (2003), Surprenant og Neath (2007), ásamt Westerhof og Tulle (2007), sem 

benda á að tilfinningar fólks sem annast um maka sinn sem þarfnast sérstakrar 

aðstoðar séu oft mjög flóknar. Talið er alvanalegt að fólk beri undir slíkum 

kringumstæðum blendnar tilfinningar í brjósti og spyrja má hvort unnt sé að elska aðra 

manneskju en jafnframt geta upplifað andúð í hennar garð. Ekki er síður mikilvægt að 

hlúa að mökum sem umönnunaraðilum en þeim er þjónustunnar þarfnast. Veikindi 

geta haft áhrif á hjónaband ef sá heilbrigði er knúinn til umönnunar sem hann á jafnvel 

erfitt með að sinna eða hefur ekki heilsu til, en upplifir að hann eigi ekki um það val. 

Hætt er við að sá sem annast um hinn einangrist ef hann er bundinn heima því hann 

fær ekki sömu tækifæri og áður til að taka þátt í félagslífi og sinna áhugamálum sínum.  

Eiginkonurnar hafa annast um menn sína í mörg ár og með því sparað 

samfélaginu háar fjárhæðar. Hefði þeirra ekki notið við hefðu menn þeirra að öllum 

líkindum verið á hjúkrunarheimili, dýrri stofnun sem jafnframt hefði skert lífsgæði 

þeirra og sjálfsákvörðunarrétt, ef að líkum lætur. Eiginkonurnar eru kjarnakonur sem 

bera þungar byrgðar. Þær eru í ýmsum hlutverkum við að sinna eiginmönnum sínum 

en hver aðstoðar þær? Þetta kemur heim saman við niðurstöður Priestley (2003) 

sem hefur látið í ljós það álit að fötluðu fólki sé stýrt af félagslegum úrræðum 

samfélaga og oft á tíðum boðin sértæk þjónusta án þess að hafa tækifæri til að taka 

þátt í samfélaginu á eigin forsendum. Í rannsókn sem Gibson, Young, Upshur og 

McKeever (2007) gerðu á mönnum með vöðvahrörnunarsjúkdóm kom í ljós að 

daglegt líf þátttakendanna snerist um þrennt: persónulega umönnun, persónulega 

aðstoð þar sem þeir geta stjórnað því hvar, hvenær og hvernig aðstoðin er veitt og 

ýmis konar afþreyingu. Hápunktur dagsins meðal þeirra sem þess áttu kost var að 

komast út úr húsi, út af heimili sínu. 

Eiginkonurnar tvær sem annast um menn sína segja það myndi verða þeim 

mikill léttir ef makar þeirra fengju fjármagn til að kaupa aðstoð, þá myndi það 

gerast sjálfkrafa að þær ættu frístundir af og til. Hjónin voru  sammála því sem 

konurnar sögðu en þau voru ekki tilbúin að sækja um NPA. Það kom skýrt fram að 

þær láti eigin þarfir víkja fyrir þörfum eiginmanna sinna og upplifa lítið lífsrými fyrir 

utan umönnunina við þá. Sektarkennd fylgi því jafnvel að hugsa um eigin þarfir. 

Graetz (2010) heldur því á lofti að samfélagið sé ekki reiðubúið að samþykkja eða 

koma til móts við þarfir einstaklinga sem eru aðrar eða ólíkar þeim sem almennt 

tíðkast og setji þeim með því skorður við að lifa innihaldsríku lífi.  
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Í ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, nr. 37/51 1982, um réttindi 

aldraðra, segir að stefnt skuli að því að farsæld á efri árum sem felist meðal 

annars að geta „tekið þátt í námskeiðum, menningarviðburðum, trúarlegum 

samkomum og öðru félagslífi sem býðst í þjóðfélaginu.“ Samkvæmt þessu eru 

eiginkonurnar ekki að njóta farsældar samkvæmt ályktuninni með því að geta ekki 

tekið þátt í því sem þær hafa hug á. 

6.2 Hver er upplifun og reynsla eldri borgara á eigin heimili af 
aðstoð? 

Bestu reynsluna af aðstoð töldu viðmælendur vera þá sem veitt væri af hálfu 

iðjuþjálfa á Landspítalanum í Fossvogi og iðjuþjálfanum hjá Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins. Þótti þeim iðjuþjálfarnir vinna vel að því að auðvelda líf 

hlutaðeigandi fólks með aðstoð hjálpartækja og að hlustað væri á óskir þess. Þeir 

sæju um að útvega hjálpartækin en langur tími gæti hins vegar liðið frá því að 

umsókn væri send þar til hjálpartækið bærist. Tveir viðmælendanna nota sértæka 

ferðaþjónustu en á hinum heimilunum voru bílar sem makarnir óku.  

Sem alkunna er og fram hefur komið hafa margir eldri borgarar og fatlað fólk 

þörf fyrir aðstoð í daglegu lífi. Orðræðan í þjóðfélaginu um fatlað fólk og aldrað 

hefur einatt verið á þann veg að þessum hópum hefur verið líkt saman vegna 

félagslegra breytinga og annarra aðstæðna í lífi þeirra. Jafnvel er stundum litið á 

aldraða sem fatlað fólk þar sem færni þess og líkamlegri getu hefur hrakað. 

Allir viðmælendur voru óánægðir með fyrirkomulag þjónustu heimahjúkrunar 

sem veitt er af hálfu heilsugæslustöðvanna þar sem þeir búa. Þeir voru á einu 

máli um að fyrirkomulagið gerði það að verkum að heimahjúkrun uppfyllti ekki 

þarfir þeirra og þar með væri ekki komið til móts við þau lög og reglugerðir sem 

um þá þjónustu gilda. Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og 

reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007 er heimahjúkrun veitt á vegum 

heilsugæslustöðva þeim einstaklingum sem hennar þarfnast. Markmiðið er að 

gera fólki kleift að búa sem lengst á eigin heimili þrátt fyrir veikindi eða skerta 

færni svo það megi lifa sem eðlilegustu lífi. Viðmælendur gagnrýndu að þeir 

fengju engu ráðið um hvaða starfsfólk kæmi til að veita aðstoðina, á hvaða tíma 

eða hve oft. Meðal annars hefðu þeir ekkert val um hvenær farið væri í bað, né 

hve oft í viku. Þeir töldu heimahjúkrunina ekki reiðubúna að koma til móts við þarfir 

sínar og að það samrýmdist ekki réttindum þeirra.  
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Viðmælandinn sem var með NPA-samning sagði það lífsgæði fyrir sig að fá að 

ráða hver aðstoði hann og hvenær. Munurinn á þjónustunni fyrir og eftir samninginn 

fælist fyrst og fremst í þessu. Þetta samrýmist því sem Ratzka (2005) og 

Shakespeare (2006) benda á um að fatlað fólk sé sérfræðingar í eigin þörfum og viti 

sjálft hvaða lausnir komi því best. Vart þarf að taka fram að fatlað fólk á rétt á að taka 

ábyrgð á eigin lífi og að tekið sé tillit til skoðana þess og þarfa, enda um að ræða fólk 

með svipaðar óskir, vonir og þrár og aðrir einstaklingar. Þetta samræmist því sem 

Ratzka (2002) segir að það henti þeim sem þarf á aðstoð að halda að ráða hvaðan 

hún kemur og stjórna henni sjálfur. Einn viðmælendanna fékk fjármagn til að kaupa 

sér aðstoð og öðlaðist þar með frumkvæði og vald sem færðist frá hinu hefðbundna 

þjónustukerfi til hans sjálfs. Kröger (2009) bendir á að þátttaka í samfélaginu – þó 

ekki sé nema að komast út af heimili sínu – sé augljóslega erfiðleikum háð ef 

einstaklingur, sem þess þarfnast, fær ekki aðstoð í því skyni. Hann heldur því á lofti 

að almenn mannréttindi, samkvæmt skilgreiningu, eigi ekki að vera hægt að skerða 

eins og stundum gerist með félagsleg réttindi.  

Öryrkjabandalag Íslands, ásamt Landssambandi eldri borgara og 

Landssamtökunum Þroskahjálpar (2006), hafa lagt til að NPA verði komið á og að 

áhersla sé lögð á að sjálfsákvörðunarréttur notenda sé ávallt virtur. Það er 

jafnframt stefna íslenskra stjórnvalda að aldraðir geti búið á eigin heimili sem 

lengst og viðhaldið reisn sinni og sjálfstæði til æviloka eftir því sem nokkur kostur 

er. Sjálfstætt heimilishald er þungamiðja þess að aldraðir, líkt og aðrir, fái sem 

mestu ráðið um eigið líf til þess að halda lífsgæðum sínum og lífsstíl. Það er 

einnig til þess fallið að draga úr fjölda aldraðra á stofnunum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að NPA gæti hentað vel í hópi 

viðmælenda. Með því að fá fjármagn til að kaupa sér aðstoð hefðu þeir rýmri 

möguleika til að ráða hver aðstoðaði þá og hvenær. Líklegt er að fleiri eldri 

borgarar en rætt var við séu í sömu sporum og myndu vilja fá fjármagn til að 

kaupa sér aðstoð. Með því fengju þeir  tækifæri til að lifa lífinu á sinn hátt 

samkvæmt eigin lífsvenjum og gildum. Í ljósi þeirrar hugmyndar að lífsgæði, 

sjálfstæði og sjálfræði séu meginþættirnir í lífi sérhvers manns gæti NPA fyrir 

aldraða einmitt verið leið til að auka líkurnar á því að þeir geti búið lengur heima 

hjá sér, notið þessara gæða í lífi sínu og síður þurft á stofnanavist að halda. 
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7 Lokaorð 

Þetta verkefni og rannsóknin sem býr að baki hefur reynst mér ánægjuleg 

vegferð. Hún hefur í senn verið erfið og auðveld. Viðfangsefnið hefur átt sér 

langan aðdraganda og stundum hefur miðað áfram, stundum afturábak og jafnvel 

eilítið út á hlið. Fyrstu hugmyndir mínar um efnið vöknuðu er ég var við 

diplómanám í fötlunarfræði og ákvað að taka einn áfanga í öldrunarfræði sem að 

lokum leiddi til þessara rannsóknar. Rannsóknin gaf mér sýn inn í líf einstaklinga 

sem vakti með mér tilfinningar og hugsanir um hvort ég væri sjálf reiðubúin að 

ganga í gengum það sama með maka mínum til margra áratuga og eiginkonurnar 

sem ég ræddi við. Í því sambandi virðist mér varða mestu sjónarmið um 

sjálfsákvörðunarrétt fólks og það að hafa val. Öllu skiptir að hlusta á fólk, virða 

þarfir þess og veita aðstoð í samræmi við óskir þess. Með því móti má veita 

skilvirkan stuðning öllum í hag, þjónustunotendum jafnt sem félagslegum 

þjónustukerfum. Og þar með má meðal annars komast hjá þeirri þversögn sem 

einn viðmælenda orðaði það svo ágætlega: „Það sem honum stóð til boða var 

ekki það sem hann þurfti.“ 

Undanfarna áratugi hafa miklar breytingar orðið í málaflokki aldraðs fólks og 

því hefur fjölgað hlutfallslega. Þessar breytingar hafa leitt til þess að 

áframhaldandi sjálfstæð búseta eldra fólks er þungamiðja þess að það fái sem 

mestu ráðið um eigið líf til þess að halda lífsgæðum sínum og lífsstíl. Heimili er 

griðastaður sem að jafnaði styrkir andlega líðan fólks, þar getur það slakað á, 

hugað að áhugamálum sínum og látið sér líða vel eftir föngum. Til þess þarf fólk, 

eftir atvikum, að fá aðstoð og stuðning svo það geti búið á heimili sínum og 

viðhaldið reisn sinni og sjálfstæði eins lengi og kostur er. NPA þjónusta er til þess 

fallin að draga úr þeim fjölda aldraðra sem ella þyrfti á stofnanavist að halda en 

það útheimtir að þeir sem í hlut eiga fái aðstoð við hæfi á sínum eigin forsendum. 

Ég er sammála  því sem fram hefur komið um að fatlað fólk – og ekki síður eldra 

fólk – er sérfræðingar í eigin þörfum og veit sjálft hvaða lausnir koma þeim best. 

Og ég tek undir þau sjónarmið að fatlað og eldra fólk eigi skýlausan rétt á að taka 

ábyrgð á eigin lífi og að tekið sé tillit til skoðana þess og þarfa, enda um að ræða 

fólk með óskir, vonir og þrár líkt og um aðra gildir.   
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Ég tel mikilvægt að koma þessum niðurstöðum til þeirra sem láta sig varða og 

bera ábyrgð á þjónustu sem lýtur að málefnum eldri borgara. Niðurstöðurnar gætu 

verið þarft innlegg þegar að því kemur að tilraunaverkefni um NPA ljúki og ný 

löggjöf verður sett árið 2014.  

Að lokum vil ég hvetja til þess að NPA verði aðgengilegt þjónustuform fyrir 

eldri borgara, líkt og fatlað fólk, þar sem ég tel að það muni auka lífsgæði þeirra 

að geta búið heima með aðstoð sem þeir skilgreina sjálfir og stjórna. 
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