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Aldraðir Íslendingar og aðstandendur þeirra 

Hindranir við öflun upplýsinga  

Ágústa Pálsdóttir 
Sigríður Björk Einarsdóttir 

Hlutfall aldraðra vex hratt á Íslandi eins og víða í öðrum vestrænum löndum 

(Hagstofa Íslands, 2010; World Health Organization, 2007). Það er því nauðsynlegt að 

huga að því hvernig velferðarsamfélagið getur stuðlað að lífsgæðum aldraðra og stutt 

við þátttöku þeirra í samfélaginu. Gott aðgengi að upplýsingum um heilsufar og aðra 

þætti sem tengjast daglegu lífi aldraðra einstaklinga, sem og geta til að afla og notfæra 

sér upplýsingar, skiptir hér verulegu máli. Vitað er að aldraðir einstaklingar þurfa oft 

að reiða sig á aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs, bæði frá opinberum aðilum og 

einnig óformlegum umönnunaraðilum, einkum nánum fjölskyldumeðlimum (Hlíf 

Guðmundsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ragnar Friðrik Ólafsson, 2004; Ingibjörg 

Hjaltadóttir, Sigrún Bjartmarz, Díana Dröfn Heiðarsdóttir og Steinunn Arna 

Þorsteinsdóttir, 2010; Landlæknisembættið, 2006; Molyneux, McCarthy, McEniff, 

Cryan og Conroy, 2008; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). Lítil þekking er hins vegar 

til um það hvernig ættingjar aldraðs fólks aðstoðar það í sambandi við upplýsingar og 

brýnt að afla vitneskju  um það.  

Hér verða kynntar niðurstöður úr eigindlegri rannsókn sem miða að því að 

rannsaka upplýsingaþarfir og upplýsingahegðun aldraðs fólks sem búsett er á eigin 

vegum í heimahúsum og hvernig aðstandendur þeirra styðja við það, auk þeirra 

vandamála sem fólk glímir við. Fyrri niðurstöður úr rannsókninni hafa beinst að því 

hversu mikilvægur þáttur það er í upplýsingaöflun aldraðra einstaklinga og 

fjölskyldumeðlima þeirra að rekast á upplýsingar (Ágústa Pálsdóttir, 2011), hvernig 

aldraðir upplifa stuðning við upplýsingahegðun sem þeir fá frá aðstandendum sínum 

(Ágústa Pálsdóttir, 2012a), sem og sjónarmiðum aðstandendanna, hvernig þeir aðstoða 

aldraða við að fá upplýsingaþörfum sínum fullnægt og hvernig þeir upplifa hlutverk 

sitt í því sambandi (Ágústa Pálsdóttir, 2012b). 

Í þessari grein verður hins vegar lögð áhersla á það á hvaða formi og eftir hvaða 

leiðum aldraðir og aðstandendur þeirra kjósa að fá upplýsingar auk þeirra hindrana 

sem þeir töldu sig upplifa við upplýsingaöflun. Sjónum verður beint að þremur 

flokkum upplýsinga sem voru skilgreindir með því að bera saman niðurstöður um 

upplýsingaþarfir úr viðtölum við þátttakendur í rannsókninni, annars vegar 

þátttakendur úr hópi aldraðra og hins vegar úr hópi aðstandenda. Þetta eru 

upplýsingar sem tengjast heilsufari aldraðra, upplýsingar sem tengjast fjármálum, og 

upplýsingar um skipulagða þjónustu sem aldraðir geta sótt um frá opinberum aðilum, 

svo sem akstursþjónusta, þrif, heimsending matar, aðstoð við að fara í bað, og fleira. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar hafa verið settar fram: 1) Á hvaða formi og eftir 

hvaða leiðum velja aldraðir og aðstandendur þeirra að afla upplýsinga? 2) Hvaða 

hindranir upplifa aldraðir og aðstandendur þeirra við upplýsingaöflun? 
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Aðferð 

Við rannsóknina var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Rannsakendur sem nota 

eigindlegar aðferðir rýna oft í daglegt líf þátttakenda (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor 

og Bogdan, 1998) auk þess sem eigindlegar aðferðir eru taldar gagnlegar við að auka 

skilning á viðfangsefni sem lítil þekking er til um (Strauss og Corbin, 1990). Viðtöl er 

ein meginaðferðin við að afla gagna í eigindlegum rannsóknum þar sem rannsakandi 

aflar sér upplýsinga um reynslu og skoðanir þátttakenda og leitast við að túlka og 

greina þeirra upplifun á viðfangsefninu sem er til skoðunar (Kvale, 1996). 

Í þessari rannsókn voru tekin opin viðtöl við eldri borgara og ættingja þeirra. Í 

viðtölunum var reynt að draga upp mynd af ýmsum þáttum sem snerta upplýsinga-

hegðun þátttakenda en í greininni verður eingöngu fjallað um niðurstöður um það á 

hvaða formi og eftir hvaða leiðum þátttakendur velja að fá upplýsingar, notkun þeirra 

á upplýsingatækni, auk hindrana sem þeir upplifa við upplýsingaöflun. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu maí 2010 til júní 2011. Þau fóru öll fram á 

heimilum þátttakenda, utan eitt sem var tekið á vinnustað, og stóðu yfir í 45 til 75 

mínútur. Viðtölin voru öll hljóðrituð, afrituð orðrétt og afritunin síðan borin saman 

við hljóðritin. 

Notað var þægindaúrtak og var þátttakenda aflað með aðstoð frá milliliðum sem 

komu á fyrstu kynnum rannsakanda við þátttakendur. Niðurstöður þær sem fjallað er 

um hér byggja á viðtölum við 29 manns, 14 aldraða einstaklinga og 15 aðstandendur 

þeirra. Þátttakendur úr hópi aldraðra voru níu konur og fimm karlar á aldrinum 70 til 

90 ára, þar af voru 11 þeirra 75 ára eða eldri. Öll voru þau búsett á eigin heimili. Í hópi 

aðstandenda voru níu konur og sex karlar á aldrinum 37 til 74 ára. Flestir þeirra voru 

börn eða tengdabörn aldraðra einstaklinga en einnig var dæmi um að aldraður einstak-

lingur veitti maka sínum stuðning og jafnframt að barnabarn annaðist aðstoð. 

Bakgrunnur þátttakenda var mismunandi hvað varðar menntun, starfsreynslu og 

búsetu. Til að hægt væri að fylgja eftir áhugaverðum atriðum sem upp kæmu í einu 

viðtali í þeim sem á eftir færu hófst gagnagreining að afloknu hverju viðtali, með því 

að hlusta á viðtalið, skrifa vettvangsnótur og athugasemdir (Bogdan og Biklen, 2003). 

Á fyrstu stigum greiningar var opin kóðun notuð til að rýna í gögnin. Skráð voru niður 

lykilorð og hugtök, atriði borin saman og flokkuð og reynt að greina þau grunnþemu 

sem gögnin bjuggu yfir. Á síðari stigum var öxulkóðun notuð við að endurgreina 

gögnin með þemum sem höfðu komið fram. Það var gert með því að rýna í þemun og 

leita svara við spurningum um aðstæður, aðgerðir/gagnaðgerðir og afleiðingar, og 

tengsl milli yfir- og undirþema greind (Strauss og Corbin, 1998). 

Heilsufar aldraðra þátttakenda og þörf þeirra fyrir aðstoð við 
upplýsingar 

Heilsufar þátttakenda úr hópi aldraðra var mismunandi en öll glímdu þau við 

heilsufarsbresti sem höfðu áhrif á getu þeirra til að verða sér úti um og notfæra sér 

upplýsingar. Þau höfðu þó mismikla þörf fyrir stuðning. Sum þeirra þurftu minni-

háttar aðstoð meðan aðrir voru nánast alveg háðir aðstoð ættingja sinna. 
Sumir af öldruðu þátttakendunum höfðu skerta sjón. Ein kvennanna sagði til 

dæmis: „Ég sé svolítið illa af því ég hef ekki góða sjón á þessu auga og er með ský. 
Hann vill ekki taka skýjið læknirinn... sko ég er með hrörnun í augnbotninum.“ Aðrir 
voru farnir að missa heyrn sem truflaði þau ef upplýsingar voru veittar munnlega: 
„Það náttúrlega þessi deyfð á heyrninni, hefur ósjálfrátt áhrif á mann því maður missir 
oft úr ...“ Einnig var gleymska farin að há nokkrum þeirra. Einn þátttakandi lýsti þessu 
þannig: „Þó svo að ég sé að tala um eitthvað efni sem ég þekki og fólk sem ég þekki, 
þá kannski man ég ekki eitthvert orð sem ég ætla að nota. Ég bara man ekki orðið og 
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þarf  að hugsa svolítið lengi og svo kannski kemur það bara en stundum ekki. Þetta er  
bara ellin.“ Sérstaklega var þetta til vandræða þegar fólk þurfti að fara til læknis og 
einn þátttakenda sagði að vegna þess þyrfti hann að gera varúðarráðstafanir: „En ég 
þarf nú bara orðið að skrifa hjá mér ef ég þarf að leita til læknis og einhverjar 
spurningar eru. Ég geri það þá bara til öryggis, upp á það líka að spyrja þá að því sem 
mann langar til að vita.“ 

Öll töldu þau sig hafa þörf fyrir aðstoð við upplýsingar vegna þess að heilsu þeirra 

hefði hrakað og þar af leiðandi treystu þau sér ekki lengur til að fást við ýmislegt sem 

þau höfðu áður getað séð um: „En einhvern veginn kjarkurinn, eða ég veit ekki hvað 

það er, letin kannski ...“ sagði einn þátttakenda. Jafnvel þó að þau reyndu stundum að 

gera sem minnst úr erfiðleikum sínum gerðu aðstandendurnir þeirra sér grein fyrir því 

að þau ættu við vanda að stríða og þyrftu á aðstoð að halda. Einn þeirra sagði til 

dæmis um móður sína: „Hún sér mjög illa en hún myndi aldrei viðurkenna það sjálf.“ 

Form upplýsinga 

Aldaðir úr hópi þátttakenda sögðust yfirleitt kjósa að fá upplýsingar annað hvort 

munnlega eða á prenti, en fáein þeirra sögðust líka nota tölvur til að leita að 

upplýsingum. Það voru hins vegar dæmi um að það væri erfitt fyrir þau að taka á móti 

upplýsingum sama á hvaða formi þær voru. Einn þátttakenda sagði: 

 
Mér finnst nú eiginlega best að fá það bara frá manni til manns. Munnlega. Ef 
það er einhver með mér sem getur munað það með mér. En svo er það 
auðvitað bara skriflegt. Það er voða gott að hafa í höndunum. Maður þarf bara 
að passa vel upp á blöðin, að týna þeim ekki. Hafa allt í lagi. 
 

Þannig að hvort heldur sem upplýsingum var miðlað munnlega eða á prenti þurftu 

aðstandendur að hjálpa viðkomandi. 

Munnlegar upplýsingar 

Munnlegar upplýsingar virtust vera öldruðum þátttakendum mikilvægar, fyrst og 

fremst vegna þess að þær bjóða upp á gagnkvæm samskipti þar sem þeir hafa tök á að 

spyrja spurninga um atriði sem vefjast fyrir þeim og fá þau útskýrð í gegnum 

samræður. Einn þátttakenda sagði: „Það kannski kemur ýmislegt upp sem þú ert að 

lesa sem þig langar til að vita meira um og þá finnst mér betra að geta spurt 

viðkomandi aðila, fengið þetta bara beint. Eða skýringar á einhverju sem manni langar 

að vita, af hverju er þetta svona.“ Þannig að munnlegar upplýsingar geta leitt til betri 

skilnings á því sem fólk er að glíma við en upplýsingar á öðru formi. 

Þátttakendur úr hópi aldraðra virðast einkum fá munnlegar upplýsingar um 

heilsufar hjá læknum og almennt virtust þeir vera ánægðir með þær: „Það var mjög 

gott að leita til hans. Hann gaf mér góðar upplýsingar um allt, bæði hvað gæti farið 

úrskeiðis og hvernig ferlið væri“ er dæmi um þetta viðhorf. Það var mjög mikilvægt 

fyrir þau að fá greinargóðar upplýsingar um heilsufar sitt og svo virðist sem þeim 

finnist auðveldara að fá þær í dag en áður. Einn þátttakenda sagði: „Þeir eru miklu 

betri en þeir voru áður fyrr. Mér finnst læknar vera mikið opinskáari að tala við fólk 

heldur en var.“ 

Önnur aðferð við að fá munnlegar upplýsingar um heilsufar var að fara á 

fræðslufundi þar sem fjallað var um ákveðna sjúkdóma. Einn þátttakenda sagði: „Á 

þessari HL stöð er á vorin og haustin erindi fyrir okkur og svo hafa verið tímar uppi á 

sjúkrahúsi fyrir fólk til að leita sér að upplýsingum þar. Það er nýlega byrjað, ég hef 

farið einu sinni eða tvisvar, því svo eru þetta endurteknir fyrirlestrar. Bæði um 

mataræði og fleira sem farið er í gegnum.“ Þó að töluverður munur sé á því að fá 

upplýsingar í gegnum fyrirlestra á fundum eða með samræðum sem eiga sér stað undir 
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fjórum augum þá hefur fólk engu að síður tækifæri til að spyrja spurninga á fundunum, 

auk þess sem það getur spurt lækna eða annað heilbrigðistarfsfólk nánar út í upp-

lýsingarnar eftir á ef þörf er á meiri útskýringum. 

Aðstandendur töluðu líka um munnlegar upplýsingar, einkum í sambandi við 

heilsufar aldraðra einstaklinga sem þeir voru að aðstoða. Einn þeirra sagðist hafa þurft 

að leita eftir upplýsingum hjá lækni vegna heilsu föður síns: „Ég setti mig í samband 

við öldrunarlækni… sem svo varð til þess að við fórum og hittum heimilis-

lækni.“ Einnig sögðust aðstandendur hafa aflað upplýsinga með því að sækja fundi: 

„Svo var ég í félagi alzheimersjúklinga, gekk í það, í þar fengum við fræðslu um 

ýmislegt“, sagði annar aðstandandi. 

Upplýsingar á prenti 

Þátttakendur kusu einnig að fá upplýsingar á prenti. Sumir þeirra töluðu um að fá 

upplýsingar í dagblöðum, til dæmis um ýmislegt sem tengdist heilsuhegðun eða 

þjónustu sem opinberir aðilar veita. Aðrir töluðu um að hægt væri að fá áreiðanlegar 

upplýsingar í gegnum bæklinga sem opinberir aðilar gefa út: „Ég gríp mér bæklinga 

bara. Það er hér á Almannatryggingunum og, eða Tryggingarstofnuninni, sjúkrahúsinu, 

eða heilsugæslustöðinni. Það er víða hægt að nálgast það“ sagði einn af þátttakendum 

úr hópi aldraðra. Einnig var talað um að hægt væri að fá upplýsingar um sjúkdóma og 

meðferðir í bókum: „Það fylgir mér einhvern veginn að ef ég sé bók sem fjallar um 

þetta eða hitt þá næ ég bara í hana á bókasafninu.“ Að lesa innihaldslýsingar á 

matvörum voru einnig nefnt sem góð leið til að fá upplýsingar um fæðu: „… en það 

eru miklar upplýsingar um mataræði og merkingar á  matvöru.“ 

Einn af aðstandendunum kvartaði hins vegar yfir því að ekki væri nóg af upp-

lýsingum á prenti um þá þjónustu sem aldraðir eiga rétt á frá opinberum aðilum: 

 
Það er ekki til neitt á prenti fyrir aðstandendur til þess að styðja sig við. Það bara 
er ekkert til á prenti. Og mér finnst það svo athyglisvert, því að ég þurfti svo á 
því að halda, út af einmitt minninu, að hafa á prenti. En það er ekkert til um 
ferlið. Í upphafi ferilsins segir einn þetta og annar hitt. Það er bara þannig. Það 
er ekkert skriflegt og þetta eru bara hringingar, hringja í fólk, fara að hitta fólk, 
aðallega að hringja í fólk. Og það er enginn ábyrgur einhvern veginn fyrir þessu 
ferli. 

Rafrænar upplýsingar 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir notuðu Internetið til að leita að upplýsingum. 

Það var algengt meðal aðstandenda en flestir úr hópi aldraðra gerðu það ekki. Einn 

þeirra sagði: „Ég hef nú til dæmis ekkert verið með tölvu eða neitt því um 

líkt.“ Aðstandendur leituðu hins vegar að upplýsingum fyrir þau: „En dóttir mín eldri, 

hún er alveg inni á doktor.is og hún er oft að segja manni eitthvað,“ sagði einn þeirra. 

Úr hópi aldraðra þátttakenda voru það aðeins þrír einstaklingar sem notuðu 

Internetið til að leita að upplýsingum, tveir þeirra töluðu um að leita að upplýsingum í 

tengslum við heilsufar sitt. Annar þeirra sagði: „Bæði fer ég yfirleitt inn á doktor.is í 

sambandi við sjúkdóma og lyf… Svo hef ég farið líka inn á Hjartavernd og þessar 

síður sem eru á netinu og fengið upplýsingar þar.“ Hinn sagði: „Ég googla bara inn 

eitthvað eða fer á doktor.is. Stundum eru góð erindi þar.“ Henni fannst það hins vegar 

vandamál að flestar upplýsingar sem hún finnur með því að nota Google leitarvélina 

eru á ensku meðan greinarnar á doktor.is eru á íslensku: „Ég er ekki nógu góð í ensku, 

það er mitt vandamál. Þegar ég var í gagnfræðaskóla þá var það danskan aðallega. Ég 

las mikið dönsk og norsk blöð og ég bý að því. Og svolítið enskuna en ekki það að ég 

geti skilið mikið í greinum.“ Auk þessa fengu tveir aldraðir þátttakendur hjálp frá 

aðstandendum við að nota Skype eða tölvupóst til að vera í sambandi við ættingja sína. 

Tungumálavandamál eru ekki einu hindranirnar sem aldraðir þátttakendur glíma 

við. Tæknin þróast hratt og með hækkandi aldri er hætt við að geta fólks til að tileinka 
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sér nýungar fari dvínandi. Einn þeirra sagðist hafa lært að nota tölvu áður en 

Internetið kom til sögunnar og ekki vanist því að nota það til að leita að upplýsingum: 

„Ég var með tölvu og skrifaði dálítið á hana. Ég kann alveg hreint blindskrift svoleiðis 

að ég átti voða létt með að skrifa á tölvu. En einhvern veginn kjarkurinn, eða ég veit ekki 

hvað það er, letin kannski... Það er alltaf eitthvað nýtt að koma. Maður getur ekki.“ 

Hindranir við upplýsingaöflun 

Eins og fram hefur komið að ofan glíma aldraðir úr hópi þátttakenda við ýmis 

vandamál í tengslum við versnandi heilsufar, sem gerir það að verkum að þeir þurfa 

aðstoð við upplýsingar. Þegar rætt var um heilsufar og sjúkrameðferðir aldraðra virtust 

þátttakendur almennt nokkuð ánægðir með þær upplýsingar sem þeir fengu. Hins 

vegar töluðu bæði aldraðir og aðstendendur þeirra um ýmis konar hindranir í 

sambandi við það að afla upplýsinga frá ríki eða bæjarfélögum, svo sem Tryggingar-

stofnun ríkisins og öðrum opinberum aðilum. Einkum taldi fólk að upplýsingar um 

þjónustu sem aldraðir geta sótt um, sem og upplýsingar um bætur eða fjárhagslegan 

stuðning í sambandi við ýmsa þjónustu, væru ekki nógu aðgengilegar. „Kerfið bendir 

manni ekkert á svona“ er dæmi um þetta viðhorf. Afleiðingin er sú að aldraðir 

þátttakendur höfðu stundum ekki getað nýtt sér þjónustu sem þeim stóð til boða. 

Einn þeirra sagði: „Það er sumt sem fólk á rétt á og fær engar upplýsingar um.“ Þegar 

einn þátttakenda var spurður um ákveðið tilvik þar sem hann hefði átt rétt á 

endurgreiðslu á ferðakostnaði vegna heilbrigðisþjónustu og hvort hann hefði fengið 

upplýsingar um að það, svaraði hann: „Nei, ég vissi það ekki þá... Nei. Ég man ekki 

eftir því. Ég held að það hafi bara aldrei komið neitt til sko, með það.“ Hann frétti af 

því síðar í gegnum kunningja sinn að hann hefði getað sótt um endurgreiðslu. Annar 

úr hópi eldri þátttakenda sagði um þá þjónustu og fjárhagslegan stuðning sem er í boði 

fyrir aldraða: „Ábyggilega töluvert falið. Fyrir marga.“ Það var greinilegt að það 

þátttakendur töldu það vera vandamál hversu erfiðlega gengi stundum að fá 

upplýsingar frá opinberum aðilum og einn þeirra lýsti því þannig: „Það mætti vera 

meira upplýsingaflæði frá fólki á stofnunum til okkar.“ 

Einnig var talað um að það væri vandamál hversu dreifðar upplýsingar væru og að 

fólki skorti yfirsýn yfir þá staði sem fara þyrfti á og aðila sem hafa þyrfti samband við 

til að afla upplýsinganna. Bæði aldraðir og aðstandendur þeirra kvörtuðu undan því að 

þeir þyrftu að leita víða og snúa sér til margra mismunandi aðila til að verða sér úti um 

upplýsingar frá opinberum aðilum. Ein ef eldri konunum sagði: „Þetta er oft svona, 

maður heyrir oft hjá fólki sem leitar til ríkisins að það þarf að fara í hinar og þessar 

stofnanir“, og annar úr hópi aldraðra sagði: „Eins og, mér er bent, þarna ferðu, í 

tryggingarnar en þar er sagt þetta er ekki nóg, þú verður að ná í þennan og svo er ...“ 

Það þótti bæði vera tímafrekt og erfitt fyrir fólk að fara á marga staði til að verða 

sér úti um upplýsingar: „Þetta er alveg ómögulegt. Manni datt aldrei í hug tíminn sem 

fer í þetta að fara í þessar stofnanir og bíða þar eftir svörum. Þetta er bara svona, 

kerfið er svona“, sagði einn af eldri þátttakendunum. Sumir úr þeirra hópi nefndu 

einnig tilvik þar sem fólk hafði annað hvort gefist upp á að verða sér úti um 

upplýsingar um þjónustu eða fjárhagslegan stuðning, eða talið að það væri of erfitt að 

standa í því og ákveðið að reyna það þess vegna ekki. Eftirfarandi er dæmi um slíkt: 

„Ég hef ekkert gert í því að athuga hvort ég ætti rétt á bótum, kannski vegna þess að 

ég hef lent í svo miklu veseni með annað. Það er svo mikið kaðrak með þetta að ég 

bara get þetta ekki.“ Það virðist sem það sé almenn skoðun meðal þeirra að algengt sé 

að eldra fólk gefist upp á að sækja rétt sinn: „Mér finnst það og ég er viss um að það 

er fullt af fólki sem er ekki að gera þetta vegna þess að það bara treystir sér ekki í 

þetta“, sagði ein af eldri konunum. 
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Þó að það virðist sem aðstandendur finni ekki jafn mikið fyrir hindrunum við að 

afla upplýsinga um þjónustu eða fjárhagslegan stuðning sem aldraðir geta sótt um hjá 

opinberum aðilum, kvörtuðu þeir engu að síður yfir því að fólki væri stundum gert 

óþarflega erfitt fyrir. Sumir þeirra tóku jafnframt dýpra í árina og einn þeirra sagði til 

dæmis: „Þetta er frumskógur. Þetta er algjör frumskógur.“ 

Bæði aldraðir þátttakendur og aðstandendur þeirra lögðu áherslu á að það væri 

þörf fyrir betra aðgengi að upplýsingum frá opinberum aðilum um þá þjónustu og 

fjárhagslegan stuðning sem hægt væri að sækja um. „Auðvitað finnst manni kannski 

vanta einhvern einn aðila sem getur svarað öllum manns spurningum, frekar en að 

þurfa að hlaupa á milli ... Ég held að það væri mjög gott, ekki bara fyrir mig heldur 

bara fjöldan allan“, er dæmi um þetta viðhorf. 

Samantekt og umræða 

Þátttakendur úr hópi aldraðra kusu einkum að fá upplýsingar annað hvort munnlega 

eða skriflega. Munnlegar upplýsingar þóttu gefa tækifæri til að spyrja spurninga og fá 

útskýringar á atriðum sem eru óljós, sem er í samræmi við niðurstöður úr fyrri 

rannsóknum um að fólk nái að ölast betri skilning á viðfangsefni í gegnum samræður 

(Mettlin og Cummings, 1983; Taylor, 1991). Sumir af eldri þátttakendum áttu hins 

vegar orðið erfitt með heyrn eða minni og töldu þess vegna betra að fá upplýsingar á 

prenti. Það var algengt að aðstandendurnir notuðu Internetið til að afla upplýsinga en 

slíkt var hins vegar fátítt meðal þátttakenda úr hópi aldraðra. Hagstofa Íslands (2011) 

hefur kannað tölvunotkun Íslendinga og í ljós hefur komið að þeir sem tilheyra elsta 

aldurshópnum í könnuninni, sem er 55 til 74 ára, leita sjaldnar að rafrænum 

upplýsingum en þeir sem yngri eru. Könnun Hagstofunnar inniheldur ekki niður-

stöður um fólk sem er 75 ára eða eldra eins og á við um flesta í hópi aldraðra 

þátttakenda í þessari rannsókn. Í framtíðinni verður það eflaust sífellt algengara að 

eldra fólk hafi vanist því að nota upplýsingatækni. Hins vegar er þróunin á sviði 

upplýsingatækni hröð og það má gera má ráð fyrir að eftir því sem fólk eldist þá 

minnki hæfni þess til að tileinka sér breytingar og nýjungar. Það er þess vegna ekki 

ólíklegt að aldraðir þurfi áfram að reiða sig á aðstoð frá ættingjum sínum, einnig við 

öflun rafrænna upplýsinga. 

Niðurstöður úr rannsókninni benda til þess að það þurfi að koma upplýsingum 

betur á framfæri um þá þjónustu sem aldraðir geta sótt um hjá ríki eða sveitarfélögum, 

sem og ýmsan fjárhagslegan stuðning sem í boði er fyrir þá. Bæði aldraðir 

þátttakendur í rannsókninni og aðstandendur þeirra kvörtuðu yfir því að það væri oft 

óþarflega flókið að afla slíkra upplýsinga. Fyrri niðurstöður úr rannsókninni benda 

jafnframt til þess að fólk fái þessar upplýsingar gjarnan með því að rekast á þær, til 

dæmis í gegnum samtöl við vini og kunningja (Ágústa Pálsdóttir, 2011). Ef fólki er 

ekki gert auðvelt fyrir með að fá upplýsingar um þessi atriði er erfitt að sjá fyrir sér 

hvernig hægt verður að ná fram því markmiði stjórnvalda að eldra fólki verði gert 

kleift, með nauðsynlegum stuðningi, að búa á eigin vegum í heimahúsum sem lengst 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, 2007). 
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