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Útdráttur 

Liðsinni aldraðra eiginmanna í þjónustu við maka sína sem þjást af öldrunartengdum 

kvillum eða sjúkdómum er umtalsvert. Viðfangsefni ritgerðarinnar beinist að framlagi 

karlmanna sem veita þjónustu við maka en flestar rannsóknir á framlagi 

fjölskyldumeðlima beinast að konum og reynslu þeirra í hlutverkinu. Þjónusta karlmanna 

mun að öllum líkindum aukast á komandi árum í samræmi við mannfjöldaspár um 

hækkandi aldur þjóða. Í ritgerðinni er dregin fram upplifun eiginmanna af hlutverkinu, 

líðan þeirra og skoðað hvernig þeim tekst að veita þá þjónustu sem þörf er á. Fram 

kemur að hugmyndir um kynhlutverk hafa áhrif þar á. Samspili við utanaðkomandi 

formlega þjónustuveitendur á vegum hins opinbera eru gerð skil en ljóst er að formlegir 

þjónustuveitendur þurfa að vera vakandi fyrir þeirri umönnun sem veitt er á heimilum 

aldraðra því sú aðstoð getur verið íþyngjandi fyrir aðstandendur og leitt til vandkvæða. 

Gott samspil þjónustuveitenda hefur í för með sér að öldruðum er gert kleift að búa 

lengur heima en ella því algengt er að óskað sé eftir vistun á öldrunarheimili þegar álag á 

umönnunaraðila eykst. Eiginmenn sem annast maka eru gjarnan sjálfir í þörf fyrir aðstoð 

og jafnvel félagslega einangraðir og einmana. Þeir eiga oft erfitt með að tjá sig um líðan 

sína og er því tækifæri fyrir fagstéttir á borð við félagsráðgjafa að koma til móts við þá 

með stuðningi og fræðslu. Samvinna milli þjónustuaðila og öflug fræðsla við eiginmenn 

rýfur einangrun, minnkar álag og veitir almennt betri líðan einstaklinga þar sem annar er 

þjónustuveitandi og hinn þiggjandi.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ég tel mig lánsama að hafa notið leiðsagnar Dr. Sigurveigar H. Sigurðardóttur, 

félagsráðgjafa og fræðimanns  í öldrunarfræðum. Eftir vangaveltur og góðar ábendingar 

leiðbeinanda var hafist handa við að lesa fræðigreinar og rannsóknir og í framhaldi var 

tekin ákvörðun um viðfangsefnið. Ég taldi þarft að gera því skil, enda lítið sem ekkert 

verið rannsakað eða skrifað um það hér á landi.  

Ég vil að lokum færa Eyrúnu Huld Haraldsdóttur bestu þakkir fyrir yfirlestur. 
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1 Inngangur 

Ljóst er að framlag eiginmanna til aðstoðar við maka sína á heimilum er mikið og mun 

aukast á komandi árum. Rannsóknir sem beinast að eldri karlmönnum í hlutverkinu eru 

á byrjunarstigi en hafa leitt til upplýsinga sem vert er að skoða nánar. Mikilvægt er að 

koma til móts við þá þjónustu sem þeir veita því það mun skapa þeim betri félagslegar 

aðstæður, létta álag og koma í veg fyrir ýmis vandamál. Markmið ritgerðarinnar er að 

svara eftirfarandi spurningum: 1) Hvernig takast aldraðir karlmenn á við óformlega 

aðstoð við maka sinn? 2) Hvernig er samspil formlegrar og óformlegrar aðstoðar háttað? 

Með því að svara þessum spurningum er hægt að greina framlag eiginmanna, afrakstur 

og líðan þeirra ásamt því hvernig utanaðkomandi þjónusta nýtist þeim í hlutverkinu og 

skilar þjónustuþegum árangri og góðri líðan. 

Ritgerðin hefst á skilgreiningum á öldrun og er litið til laga um málefni aldraðra 

varðandi þær. Einnig er skoðuð staða aldraðra í samfélaginu með tilliti til þjónustu eins 

og fram kemur í lögum. Helstu kenningum öldrunarfræðinnar verða gerð skil og fjallað í 

framhaldi um einstakling sem hluta af stærra kerfi sem samfélagið er. Í lok annars kafla 

verður mannfjöldaþróun hér á landi rædd og sett í samhengi við þróunina á 

Norðurlöndum. Kafli þrjú fjallar um þá þjónustu sem aldraðir njóta ásamt kostum og 

göllum og lýkur kaflanum með umfjöllun um kynhlutverk. Fjórði kafli fjallar um 

eiginmenn sem veita maka sínum aðstoð og þar koma hugmyndir um staðalímynd 

kynjanna glöggt í ljós. Fjallað verður um viðhorf eiginmanna í hlutverkum sínum, framlag 

þeirra og upplifun. Í fimmta kafla er sjónum beint að félagsráðgjöf og þeim stuðningi 

sem hentar eiginmönnum sem annast maka sinn. Að lokum eru niðurstöður dregnar 

saman og rannsóknarspurningum svarað í sjötta og síðasta kaflanum.  
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2 Öldrun  

Í kaflanum verður fjallað um öldrun og skilgreiningar hennar. Með rannsóknum og 

aukinni þekkingu í öldrunarfræðum má minnka ótta og neikvæðni gagnvart síðasta 

tímabili öldrunar, ellinni. Líkt og haft er eftir Cicero (1982) hér á eftir þá má líta á 

tímabilið sem samansafn visku og reynslu sem einstaklingur hefur aflað á lífshlaupi sínu. 

Gert verður grein fyrir þrennskonar aldri einstaklinga og gildandi lög um málefni 

aldraðra gerð skil ásamt því að litið verður til upphafs þeirrar lagasetningar. Kenningar 

er varða aldraða sem og einstaklinga sem hluta af samfélagi verða kynntar. Í lok kaflans 

verður fjallað um þá staðreynd að öldruðum í heiminum mun fara fjölgandi þegar 

mannfjöldaspá til ársins 2060 verður reifuð. 

2.1 Skilgreiningar á öldrun  

Í fornu fræðiriti fjallaði Cicero um öldrun og ferlið að eldast. Hann dró fram neikvæðar 

hliðar ellinnar og nefndi í því sambandi nokkra þætti sem væru lýsandi fyrir hið 

ónotalega tímabil sem ellin væri. Nefndi hann það að í ellinni töpuðu menn starfshæfni 

sinni og líkami fólks yrði veikburða. Ellin tæki allar unaðssemdir af mönnum og að lokum 

myndi hún leiða menn í dauðann. Nokkru síðar tilgreindi  hann jákvæðar hliðar ellinnar 

og mælti þar með gegn fyrri staðhæfingum sínum. Benti hann á það að þó svo að 

aldurinn færist yfir væri ekki þar með sagt að hugsun manna, greind, röggsemi og 

hyggjuvit myndi tapast, heldur þvert á móti. Þessir kostir myndu nefnilega aukast með 

hækkandi aldri og þroska. Cicero benti einnig á það að dauðinn væri ekki einungis 

nálægur á efri árum heldur væri hann yfirvofandi á öllum tímabilum ævinnar (Cicero, 

1982). 

Í íslensku máli er orðið öldrun nokkuð nýtt en það heyrðist fyrst notað í kringum árið 

1970. Þegar fjallað er um öldrun er átt við það hlutlausa ferli að eldast eða fullorðnast. 

Árin færast yfir og menn verða gamlir. Öldrunarferlið hefst um leið og mannvera verður 

til við getnað og er öldrunin ferli sem á sér stað yfir tíma. Líta skal á lífsskeið einstaklings 

sem eina heild þar sem öldrun er til staðar allan tímann. Þó horfa beri á öldrun sem 

samfellda þróun þá á þróun öldrunar sér ekki endilega stað samtímis hjá einstaklingi. 

Líffæri fólks geta elst mis vel þó svo að færni og hugur séu í góðu ásigkomulagi. Framför 

og afturför geta komið til á sama tíma í lífi manneskju og því er ekki hægt að afmarka 

það hvenær þróunin er komin að mörkum þess að afturför hefjist. Öldrunarfræðin fjalla 
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um efri árin, þennan síðasta hluta öldrunarferlisins sem á sér stað í lífi fólks þegar það er 

komið að tímabili ellinnar. Orðið elli vísar því til þess ástands þegar manneskja er orðin 

gömul og komin á síðasta tímabil lífs síns. Fræðimenn öldrunarfræðinnar líta til 

mismunandi öldrunarferla sem eru sjálfstæðir og skilgreina þrennskonar aldur 

einstaklinga. Horfa þeir í því sambandi til líkamlegrar, sálrænnar og félagslegrar öldrunar 

(Jón Björnsson, 1996a). 

1. Líffræðilegur aldur: Fjallar um það hvar einstaklingur er staddur í lífsferli sínu 

og hversu nálægur hann er síðasta ævitímabili sínu. Aldurslengd er háð 

erfðum meðal annars og er miðað við það að við bestu aðstæður geti 

manneskja orðið 115 til 120 ára gömul.  

2. Sálfræðilegur aldur: Vísar til þess hvernig einstaklingur skynjar sjálfur aldur 

sinn og er það tengt eigin sjálfsmynd. Aldraður einstaklingur getur verið ungur 

í anda og mjög virkur á meðan yngri manneskja upplifir sig eldri en hún er í 

árum talið. 

3. Félagslegur aldur: Hér er horft til samfélagsins og hvernig það skilgreinir aldur 

fólks en samfélög taka yfirleitt afstöðu til aldurs þegna sinna hvað varðar 

réttindi, skyldur og stöðu einstaklings. Einnig krefjast samfélög ýmissa þátta af 

þjóðfélagsþegnum miðað við aldur þeirra, til dæmis er gert ráð fyrir því hér á 

landi að fólk hætti að vinna um sjötugt. 

Öldrunarkvarðarnir eiga ekki alltaf samleið og það getur verið vandi. Aldur einstaklings 

mældur í árum, líffræðilegur aldur, sálfræðilegur og félagslegur fylgjast ekki alltaf að þó 

svo að fylgni sé oft á milli. Þannig getur öldruð manneskja í árum talið átt við líkamlega 

hnignun að etja þó svo að hugur hennar sé skýr og vilji sé til að stunda atvinnu en 

samfélagið telur hana of aldraða til þess (Jón Björnsson, 1996a). 

2.2 Lög um málefni aldraðra 

Það voru tímamót í málefnum aldraðra á Íslandi þegar lög um almannatryggingar tóku 

gildi árið 1947. Var með þeim tryggt að allir þeir sem voru 67 ára og eldri hlutu rétt til 

ellilífeyris. Tryggingastofnun ríkisins sá um veitinguna en sveitarfélögin höfðu áður séð 

um framfærslu einstaklinga sem ekki höfðu bolmagn til þess sjálfir. Aðgerðir í málefnum 
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aldraðra voru í upphafi til að tryggja lágmarksframfærslu með styrkveitingu til þeirra 

sem bjuggu við bág kjör. Það var ekki fyrr en upp úr 1970 að hægt var að fjalla um 

lagasetningu í málaflokki aldraðra en þá var hafist handa við að tryggja öldruðum 

samhæfða þjónustu. Málefni hjúkrunar- og öldrunarheimila féllu í hlut nýstofnaðs 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis árið 1970. Fyrstu lög um málefni aldraða nr. 

82/1983 tóku gildi 1. janúar það ár. Markmið þeirra laga var að tryggja heilbrigðis- og 

félagslega þjónustu fyrir aldraða sem þess þurftu. Einnig var lögð áhersla á að öldruðum 

gæfist kostur á að búa á heimilum sínum sem lengst en að geta þó gengið að 

öldrunarþjónustu vísri þegar tími væri til og nauðsyn (Lög um málefni aldraðra nr. 

82/1983; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Núgildandi lög um málefni aldraðra nr. 125/1999 tóku gildi 31. desember. Líkt og í 

eldri lögunum var sá skilgreindur aldraður sem hafði náð 67 ára aldri. Ráðherrar sem 

fara með yfirstjórn málaflokksins eru félags- og húsnæðismálaráðherra ásamt 

heilbrigðisráðherra. Velferðarráðuneytið fer með framkvæmd laganna og sér um 

stefnumótun í málaflokknum fyrir landið allt (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999; 

Velferðarráðuneytið, 2014). Unnið er að því að færa málaflokk aldraðra frá ríki til 

sveitarfélaga og myndi þar með hlutverk sveitarfélaga í velferðarþjónustu við aldraða 

aukast. Einnig er unnið að samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrunar við aldraða í 

þeim tilgangi að stuðla að því að allir sem hafa vilja til geti notið þess sem lengst að búa í 

heimahúsum (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Líkt og fyrr er markmið núgildandi laga að tryggja að aldraðir eigi kost á heilbrigðis- 

og félagslegri þjónustu eftir þörfum. Þjónustan skal vera veitt í samræmi við ástand hins 

aldraða.Tilgreind er tvennskonar þjónusta, annars vegar opin þjónusta sem felur í sér 

aðstoð við einstaklinga sem búa heima. Þá er veitt svokölluð heimaþjónusta eða 

dagvistun. Hins vegar er tilgreind stofnanaþjónusta sem veitt er þeim sem ekki geta séð 

um að halda heimili. Markmið laganna er að tryggja það að aldraðir einstaklingar geti 

búið sem lengst í heimahúsum en fái veitta stofnanaþjónustu þegar þörf er á því. Tekið 

er fram að aldraðir skulu njóta jafnréttis samanborið við aðra þjóðfélagsþegna og að 

virða skuli sjálfsákvörðunarrétt þeirra (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

Meðal breytinga sem gerðar voru á lögunum árið 1999 var að öldruðum voru 

tryggðir fulltrúar sem færu með ýmsa málaflokka fyrir þá. Sem dæmi var útnefndur 
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fulltrúi í hvern þjónustuhóp aldraðra sem starfaði í hverju heilsugæsluumdæmi. Skyldi 

þjónustuhópurinn hafa eftirlit með félags- og heilsufarslegum málum aldraðra og tryggja 

samhæfða þjónustu við þá. Með lögbundnum framkvæmdasjóði aldraðra var verið að 

styrkja uppbyggingu í öldrunarþjónustu um land allt. Fulltrúar aldraðra stuðluðu að því 

að raddir aldraðra heyrðust nú í auknum mæli og að mál þeirra væru færð í farveg sem 

og að eftirlit með málefnum aldraðra var aukið (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999; 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2008). 

Aldraðir lifa almennt lengur í dag en fyrir 20 til 30 árum síðan og er heilsufar fólks 

jafnan betra nú en á árum áður. Þróunin leiðir af sér að fleiri aldraðir búa í heimahúsum 

en áður og eftir því sem aldurinn hækkar eykst þörf fyrir aðstoð við daglegar athafnir 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007). Í íslenskri löggjöf um málefni aldraðra er hvergi 

minnst á óformlega aðstoð en það er aðstoð þar sem hið opinbera kerfi kemur lítið eða 

ekkert við sögu (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Óformleg aðstoð er gjarnan 

veitt af aðstandendum, mökum eða börnum hins aldraða. Slík aðstoð er stundum eini 

stuðningurinn sem hinn aldraði fær inni á heimili sínu, eða hún er stuðningur veittur á 

sama tíma og  formleg þjónusta frá sveitarfélagi eða ríki (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2007). Ákvæði í lögum þess efnis að börn skuli sjá um umönnun og framfærslu foreldra 

sinna er að finna í mörgum Evrópulöndum svo sem í Þýskalandi, Frakklandi og Ítalíu 

(Millar og Warman, 1996). Ákvæði um framfærsluskyldu barna við foreldra sína voru í 

norskum og sænskum lögum langt frameftir sjöunda áratug tuttugustu aldar (Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 2007). Þess var einnig getið í íslenskum framfærslulögunum frá árinu 

1947 að börn skyldu sjá um foreldra sína á efri árum (Framfærslulög nr. 80/1947). Lög 

þess efnis voru felld úr gildi með tilkomu laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991. Því virðist svo komið að sú aðstoð sem aldraðir njóta á heimilum sínum frá 

aðstandendum sé veitt af skyldurækni og vegna siðferðislegra þátta, oftast vegna 

fjölskyldutengsla (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007). 

2.3 Kenningar 

Sumar kenningar innan öldrunarfræðinnar eru að  miklu leyti einfaldanir á staðreyndum 

sem standast ekki. Því ber að hafa í huga að líta skal á kenningar sem leiðsagnarviðmið. 

Áður fyrr fjallaði öldrunarfræðin eingöngu um síðasta tímabil öldrunarinnar, elllina. Það 

gerði það að verkum að ákveðin aðgreining átti sér stað og aldraðir voru settir sér. 
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Skoðað var hvað væri sameiginlegt með öldruðum og áhersla lögð á einsleitni. Nokkrar 

kenningar bera merki þessa og staðhæfa um sameiginlega hluti meðal aldraðra. Dæmi 

um slíka kenningu er Hlédrægnikenningin en henni verður gerð skil hér á eftir. Það er 

síður hætta á að alhæfingar eigi sér stað líti fólk á öldrun sem ferli. Aldrað fólk er ólíkt og 

býr yfir ólíkri reynslu sem setur mark sitt á hvern og einn (Jón Björnsson, 1996a).  

Kaflinn hefst á skilgreiningu Þroskakenningar Eriksson, en hann fjallaði um 

þroskaferli mannsævinnar og skipti henni upp í nokkur tímabil. Því næst verða 

skilgreindar helstu kenningar öldrunarfræðinnar og í lokin fjallað um 

Vistfræðikenninguna sem lýsir því hvernig einstaklingar eru hluti af stærra kerfi innan 

samfélags.  

2.3.1 Þroskaferli mannsævinnar (e. The life cycle). 

Líkt og Cicero (1982) fjallaði um öldrunina forðum daga og líkti henni við ferli sem ætti 

sér stað á öllum tímabilum lífsins þá setti Erik Erikson fram þroskakenninguna. Þar skipti 

hann þroskaferli mannsævinnar upp í átta þrep. Sérhver manneskja færi í gegnum 

ákveðna sálræna tilvistarkreppu í hverju þrepi fyrir sig og best væri að taka út ákveðinn 

þroska sem tilheyrði hverju þeirra til að hljóta farsældar. Ekki var skilyrði að klára eitt 

þrep til að komast á næsta, en það myndi torvelda framför væri hlaupið yfir þrep. Ef 

einu þrepi yrði sleppt úr í ferlinu þá væri hægt að leysa úr vanda fyrri stiga, væri þar 

eitthvað óuppgert, með því að fara til baka um þrep (Beckett og Taylor, 2010). 

Áttunda og síðasta þrepið í módelinu fjallaði um elliárin og síðasta skeiðið fyrir 

dauðann. Í þessu þrepi þroskakenningarinnar var talið mikilvægt að vera sáttur við fyrri 

þrep til að vera í stakk búinn til að takast á við kreppu sem kynni að koma upp. Ekki væri 

möguleiki á því að fara yfir þrepið þar sem það væri það síðasta. Til að njóta ánægju á 

tímabilinu var talið mikilvægt að leysa úr fyrirliggjandi vandamálum, væru þau til staðar. 

Heilindi eða örvænting gætu einkennt þennan tíma. Til að manneskja gæti verið sátt við 

lífshlaup sitt og liðið vel á síðasta tímabilinu væri nauðsynlegt að geta viðurkennt líf sitt 

eins og það hafði verið fram að þessu stigi. Að sjá ekki eftir einhverju sem ekki átti sér 

stað ásamt því að viðurkenna eigin ábyrgð á lífi sínu. Að áliti Erikson telst það til 

skynsemis og vísidóms manneskjunnar að sætta sig við þann sess sem manni hlotnast í 

lífinu (Beckett og Taylor, 2010). 
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2.3.2 Hlédrægnikenningin (e. The theory of individual disengagement). 

Á sjötta áratug síðustu aldar settu fræðimennirnir W.E. Henry og E. Cumming fram 

kenninguna um það að þegar efri árin tækju við myndi fólk draga sig í hlé. Það myndi 

hætta að sinna samfélagslegum skyldum og þáttöku. Samfélagið myndi ekki heldur gera 

kröfur um þátttöku. Eftir að hinn aldraði hefði lokið helstu hlutverkum sínum í 

samfélaginu líkt og foreldrahlutverki og atvinnuþátttöku þá drægi hann sig í hlé. 

Manneskjan leitaði inn á við og aftengdi sig að einhverju leyti umhverfi sínu. 

Kennismiðirnir héldu því fram að þessi hlédrægni væri framkvæmd meðvitað af hinum 

aldraða sem gæfist þá tími til sjálfsskoðunar enda væri andleg og líkamleg orka hans 

dvínandi. Kenningin gerði einnig ráð fyrir því að samfélagið myndi draga úr kröfum til 

aldraðra og að framþróun þess væri óháð framlögum aldraðra. Því væri þetta 

fyrirkomulag ávinningur fyrir bæði samfélagið og einstaklinginn. Margir rannsakendur á 

sviðinu studdu ekki kenninguna og þótti það ekki vera manninum eðlislægt að draga sig í 

hlé og slíta tengslin við annað fólk og samfélagið. Rannsóknir hafa margar hverjar leitt í 

ljós að best sé fyrir farsæla öldrun að halda virkni, tengslum við samfélagið og annað 

samferðafólk (Atchley og Barusch, 2004; Jón Björnsson, 1996b).  

2.3.3 Athafnakenningin (e. Activity theory). 

Kenningin var einskonar mótsvar við Hlédrægnikenningunni, sett fram af Havighurst og 

Rosow. Þeir héldu því fram að þó svo að færni og heilsa fólks skerðist þá hefði 

manneskja sömu þörf fyrir sálræna- og félagslega virkni. Töldu kennismiðirnir að 

samfélagið sjálft sendi þau skilaboð til eldra fólks að það skyldi draga úr athafnasemi. 

Þessi tilhneiging samfélagsins ætti sér stað án vilja þeirra öldruðu til að draga sig í hlé. 

Aftur á móti væri því þannig farið að einstaklingar sem voru virkir á yngri árum myndu 

halda því áfram þrátt fyrir það að samfélagið ýtti þeim til hliðar. Fólk myndi viðhalda 

virkni sinni svo lengi sem hæfni og heilsa byðu upp á slíkt. Það fyndi sér nýja hluti til að 

stunda eða takast á við eftir að öðrum verkefnum myndi ljúka. Þannig myndu þeir sem 

aldursins vegna þyrftu að hætta að vinna, finna sér ný áhugamál til að stunda eftir að 

vinnuferlinum lyki (Atchley og Barusch, 2004). Það veitir einstaklingum sem eru 

athafnasamir og duglegir vellíðan að geta verið öðrum til gagns ásamt því að það veitir 

einstaklingum góða sjálfsmynd. Að hafa hlutverk og eitthvað fram að færa veitir ánægju 
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og vellíðan sem er tryggð með því að gefa fólki færi á að viðhalda lífsháttum sínum fram 

í ellina (Jón Björnsson, 1996b). 

2.3.4 Samfellukenningin (e. Continuity theory). 

Atchley (2004) gerði ráð fyrir því að menn héldu áfram að þroska persónuleika sinn út 

lífið. Þannig myndi engin afgerandi breyting eiga sér stað þó svo að fólk næði elliárum, 

persónuleikinn væri alveg sá sami og áður. Rannsóknir sýndu fram á að eldra fólk hefði 

þróað með sér ákveðna seiglu gagnvart líkamlegum, andlegum og félagslegum missi. 

Flestir aldraðir hefðu tileinkað sér ákveðinn hugsanahátt og hegðun sem gerði það að 

verkum að þeir ættu auðveldara með að aðlagast breytingum og takast á við nýjar 

þarfir. Kenningin gerir ráð fyrir því að fólk er misjafnt og upplifir misjafna hluti á lífsskeiði 

sínu. Ólík lífshlaup fólks móti mismunandi persónuleika sem taki ekki afgerandi 

breytingum þegar elliárin færist yfir. Til að koma í veg fyrir óánægju og erfiðleika væri 

farsælast að fólk fengi að viðhalda fyrri lífsstíl, venjum og siðum. Samfella sé af hinu 

góða og fólk virðist kjósa það að hún haldi áfram út lífið þannig að sem minnstar 

breytingar verði á lífsstíl fólks þó svo að það sé komið á gamalsaldur (Jón Björnsson, 

1996b).  

2.3.5 Vistfræðikenningin (e. Ecological systems theory). 

Urie Bronfenbrenner hélt því fram að til þess að hægt væri að skilja mannlegan þroska 

þyrfti að líta til vistkerfis samfélagsins með heildrænum hætti. Engin manneskja lifir 

einangruð frá félagslegum öflum og mikilvægt sé að skilja hvernig umhverfið og 

aðstæður hafi áhrif á þroska hennar. Einstaklingur og umhverfi hafa gagnkvæm áhrif og 

vinna saman. Áhersla er á að skoða samskipti einstaklings við ýmis félagsleg kerfi og 

stofnanir. Bronfenbrenner beindi rannsóknum sínum að umhverfinu og félagslegum 

þáttum. Hann lýsti módeli vistfræðikenningarinnar sem babúsku, þar sem hver eining 

færi ofan í aðra. Tilgreindi hann fjögur megin kerfi í kenningu sinni (Beckett og Taylor, 

2010). 
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1. Micro-kerfi. Einstaklingsbundnir þættir sem lúta að einstaklingnum 

sjálfum og nánasta umhverfi hans, til dæmis uppeldi og skóli. 

2. Meso-kerfi. Tengslanet milli micro-kerfa, til dæmis samskipti innan 

fjölskyldna. 

3. Exo-kerfi. Félagslegir þættir sem hafa áhrif á einstakling en tengjast 

honum óbeint, til dæmis stjórnvaldsákvarðanir. 

4. Macro-kerfi. Félags- og menningarlega umhverfið í heild sinni. Minni 

kerfin eru hluti af þessu kerfi.  

Módelið á að skýra hvernig einstaklingur tengist umhverfi sínu, hvernig hann upplifir 

sjálfan sig, hvað hefur áhrif á hann og hvernig hann nær að vinna úr ýmsum málum í 

samskiptum við aðra. Skörun milli kerfa er jafn mikilvæg og það sem fram fer í hverju 

kerfi fyrir sig og skörun kerfa hefur áhrif á hlutverk einstaklinga (Beckett og Taylor, 

2010). 

2.4 Mannfjöldaþróun 

Mannfjöldi á Íslandi þann 1. janúar 2013 var 321.857 samkvæmt hagtíðindum Hagstofu 

Íslands. Samkvæmt mannfjöldaspá til ársins 2060 mun fólksfjöldi hér á landi verða 

430.545 manns. Gera má ráð fyrir að stúlkubörn sem fæðast á Íslandi í dag verði 83,9 

ára miðað við meðaltal fyrri ára og drengir verði að jafnaði 80,8 ára. Þegar horft er til 

síðari hluta spátímabilsins og miðað við meðaltal áranna 2056 – 2060 má gera ráð fyrir 

því að meðalævilengd kvenna verði 88,2 ár og karla 86,8 ár. Meðalævi fólks mun því að 

öllum líkindum aukast um komandi ár. Lífslíkur fólks hafa almennt batnað undanfarna 

áratugi og má gera ráð fyrir því að sú verði raunin áfram. Þekking á hinum ýmsu 

sjúkdómum og meðhöndlun við þeim ásamt forvörnum hefur orðið þess valdandi að 

fólk býr nú við betri heilsu og lifir lengur (Hagstofa Íslands, 2013).  

Í framtíðarspám er gert ráð fyrir því að konur muni að meðaltali eignast tvö börn 

hver en á síðustu öld voru tölur fæddra hér á landi fleiri en tala látinna. Lífslíkur hafa 

aukist alla síðustu öld og sé fæðingartíðni hér á landi miðuð við tölur erlendis frá þá er 

hún há hér. Börn undir 18 ára voru 24,8% mannfjöldans árið 2013 og er gert ráð fyrir því 

að breyting þar á muni ekki verða svo mikil árið 2060 en þá er gert ráð fyrir að 18 ára og 
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yngri verði 22,6%. Aftur á móti mun fjöldi einstaklinga yfir 67 ára næstum tvöfaldast. 

Árið 2013 var þessi hópur 11,2% af mannfjölda landsins en spáð er að hann verði 22,6% 

árið 2060 (Hagstofa Íslands, 2013).  

Þegar litið er til Norðurlandanna, Noregs, Danmerkur, Finnlands, Álandseyja, 

Færeyja, Svíþjóðar, Grænlands og Íslands, hefur fólksfjölgun frá byrjun 20. aldar og til 

ársins 2013 meira en tvöfaldast og var tala íbúa á síðasta ári 26 milljón manns. Mest 

hefur mannfjöldinn aukist á Grænlandi á tímabilinu, eða næstum fimmfaldast. Frá árinu 

1990 hefur fólksfjölgun á Norðurlöndum orðið mest á Íslandi eða 27%. Almennt hafa 

lífslíkur fólks á Norðurlöndum aukist þó svo að munur sé á kynjunum hvað þetta varðar 

en konur lifa almennt nokkuð lengur en karlar. Þó svo að lífsaldur fari hækkandi í 

löndunum þá er munur á milli landa þegar horft er á árafjölda fólks árið 2011. Á 

Grænlandi urðu karlmenn að meðaltali 68,3 ára en á Íslandi 80,8 ára. Konur lifðu lengst í 

Færeyjum og á Álandseyjum og máttu gera ráð fyrir verða meira en 84 ára en íslenskar 

konur á tímabilinu urðu að meðaltali 83,9 ára (Nordic Council of Ministers, 2013). 

Líkt og þróunin hefur verið undanfarin ár mun öldruðum einstaklingum, 67 ára og 

eldri, fjölga á Íslandi á komandi árum samkvæmt mannfjöldaspám. Mest hefur fjölgun 

einstaklinga verið í aldurshópnum 80 ára og yfir. Margir aldraðir í samfélaginu búa við 

góða heilsu og góðar aðstæður en þegar aldurinn færist yfir má gera ráð fyrir þörf á 

annarskonar þjónustu en áður. Einnig ber að hafa í huga að fólk hefur mismunandi 

væntingar til þjónustu og úrræða (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Þörf fyrir aukinn 

stuðning og stofnanaþjónustu mun koma til með hækkandi aldri og meiri lífslíkum fólks. 

Að sama skapi má gera ráð fyrir því að eldra fólk muni í auknum mæli vera í því hlutverki 

að veita öldruðum maka ýmisskonar aðstoð (Sigurðardóttir og Ernsth Bravell, 2013). 
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3 Aðstoð sem veitt er öldruðum 

Mikilvægt er að hafa skilning og yfirsýn yfir þarfir og þann stuðning sem veittur er 

öldruðum sem búa í heimahúsum. Einnig er mikilvægt að vita hverjir eru aðal 

þjónustuveitendur í lífi hins aldraða og gera honum kleift að búa heima. Með þá 

vitneskju er hægt að skoða samspil formlegrar og óformlegrar aðstoðar og hvenær 

tímabært sé að stíga inn með formlega aðstoð (Sigurdardóttir, Sundstrom, Malmberg og 

Ernsth Bravell, 2012). Í kaflanum verður gert grein fyrir formlegri og óformlegri 

þjónustu, hvað það er, hverjir veita þjónustuna og hvernig samspili milli þjónustuaðila er 

háttað.  Því fylgir álag að annast ástvin sem vegna öldrunar missir færni til athafna 

daglegs lífs. Fjallað verður um helstu þætti sem slíkt álag gæti haft í för með sér, bæði 

fyrir óformlega umönnunaraðilann sem og þiggjanda þjónustunnar. Einnig verða þáttum 

sem viðhalda starfsorku og ánægju í þjónustuveitingu óformlegs aðila gerð skil. Í lok 

kaflans verður minnst á kynhlutverk og staðalímyndir varðandi þau en það hefur lengi 

verið venja að líta á umönnun sem kvenmannshlutverk. 

3.1 Skilgreiningar á formlegri og óformlegri aðstoð 

Í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 er fjallað um hina formlegu aðstoð sem 

stendur öldruðum til boða. Lagt er upp með að aldraðir geti búið heima svo lengi sem 

kostur er og að allir hafi aðgang að þjónustu þegar færni og heilsa fer að gefa sig. Til 

formlegrar þjónustu telst sú þjónusta sem er veitt af stofnunum, sérfræðingum eða 

heilbrigðisstarfsmönnum og er greidd fyrir af hinu opinbera. Formlegri þjónustu 

opinberra aðila er framfylgt samkvæmt lögum. Dæmi um formlega þjónustu og aðstoð 

sem veitt er öldruðum hér á landi eru stofnanir fyrir aldraða, dvalar- eða 

hjúkrunarheimili, sambýli og sérhannaðar þjónustuíbúðir. Einnig ber sveitarfélögum að 

veita félagsþjónustu sem skal meðal annars sinna heimaþjónustu til þeirra sem búa 

heima (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999; Sigurdardóttir o.fl., 2012). 

Óformleg aðstoð kemur hvergi til umfjöllunar í núgildandi lögum um málefni 

aldraðra en hún er sú þjónusta sem yfirleitt er veitt af einstaklingum sem eru í 

félagslegum tengslum við hinn aldraða. Oftast eru það fjölskyldumeðlimir sem veita 

aðstoðina sem gjarnan fer fram með óskipulögðum hætti. Aðrir sem veita iðulega 

aðstoð eru vinir og nágrannar sem og sjálfboðaliðar. Almennt er ekki greitt fyrir 

óformlega aðstoð en hún getur verið veitt ein og sér en líka með formlegri aðstoð. 
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Saman skipta formleg og óformleg aðstoð við aldraða miklu máli. Einstaklingsbundin 

þjónusta, hvort sem hún er formleg eða óformleg, sem mætir þeim þörfum sem hinn 

aldraði þarf aðstoð við að sinna, stuðlar að sjálfstæði hans og þar með möguleika á að 

búa heima sem lengst (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999; Sigurdardottir o.fl., 2012; 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010).    

3.2 Helstu veitendur óformlegrar aðstoðar 

Í kjölfar þeirrar staðreyndar að aldur fólks fer hækkandi í heiminum hefur umræða um 

þjónustu við aldraða aukist undanfarin ár. Fræðimenn á sviðinu velta fyrir sér hvernig 

aðstæður fólks munu verða og hverskonar þjónusta muni henta. Einnig er mikilvægt í 

umræðunni að íhuga hversu mikil þjónustuþörfin mun koma til með að verða og hverjir 

munu veita þjónustuna. Ýmsar vísbendingar eru um það að þjónusta aðstandenda við 

aldraða sé að aukast þó svo að það hafi ekki verið kannað að ráði hér á landi (Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 2007). Evrópskar rannsóknir hafa sýnt fram á það að aðstoð 

fjölskyldumeðlima við eldri borgara sé mikil nú þegar og muni fara vaxandi. Þeir 

aðstandendur sem helst veita eldri borgurum aðstoð eru konur. Í hjónaböndum þar sem 

annar aðilinn er veitandi aðstoðar er það oftar eiginkonan sem er í því hlutverki að 

styðja við þarfir eiginmanns síns. Þeir sem oftast veita óformlega aðstoð þar á eftir eru 

dætur aldraðra (Sigurdardottir o.fl., 2012). 

Doktorsverkefni Sigurveigar H. Sigurðardóttir (2013) byggði meðal annars á   

svonefndri ICEOLD rannsókn (e. Icelandic Older People) þar sem kannaðar voru þarfir 

782 aldraðra einstaklinga fyrir þjónustu og skoðuð tengsl milli formlegrar og óformlegrar 

þjónustu á Íslandi. Framlag eldri borgara til umönnunar var skoðað, hvernig þeir tækjust 

á við hlutverk sitt og hvernig sú þjónusta sem þeir veittu fór saman með formlegri 

þjónustu. Niðurstöður leiddu í ljós að framlag aldraðra sem veittu öðrum eldri borgurum 

óformlega aðstoð væri mikilvægt. Yfir 20% svarenda sem voru í hjónabandi veittu 

óformlega aðstoð við maka sinn, en einnig aðstoðuðu þeir nágranna, vini og aðra 

fjölskyldumeðlimi. Sú aðstoð sem þeir veittu var oftast andlegur stuðningur sem bendir 

til þess að veitandi ber umhyggju fyrir einstaklingnum sem nýtur aðstoðarinnar. Þessi 

andlega aðstoð er áfram veitt þó svo að sá sem þiggi hana fái einnig formlega þjónustu. 

Þeir sem nutu aðstoðar voru í 60% tilfella 80 ára eða eldri. Niðurstöður sýndu einnig 

fram á að þeir sem veita öðrum óformlega aðstoð eru sjálfir gjarnan í þörf fyrir aðstoð. 
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Næstum helmingur þátttakenda í rannsókninni veitti öðrum aðstoð á sama tíma og þeir 

þáðu aðstoð sjálfir.  

Sú aðstoð sem veitt er af nákomnum ættingjum við athafnir daglegs lífs (e. Activities 

of daily living, ADL) er hvað mest fólgin í svokölluðum almennum athöfnum (e. 

Instrumental activities of daily living, IADL). Þær felast í því meðal annars að veita 

aðstoð við innkaup, þrif og eldamennsku. Þegar hinn aldraði fer að þarfnast aðstoðar við 

persónulegar athafnir (e. Personal activities of daily living, PADL), svo sem að klæðast 

eða að komast á salerni og í bað, er líklegt að formleg aðstoð taki við af hinni óformlegu. 

Þó svo að einstaklingur njóti formlegrar aðstoðar er mikilvægt að fá einnig aðstoð frá 

aðstandendum, fjölskyldu eða vinum, til að mögulegt sé að búa heima sem lengst 

(Sigurdardottir o.fl., 2012; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2010). 

3.3 Samspil formlegrar og óformlegrar aðstoðar 

Líklegt er að á komandi árum muni samspil formlegrar og óformlegrar aðstoðar aukast. Í 

slíkum aðstæðum er mikilvægt að samhæfing og gott samstarf sé á milli 

þjónustuveitenda. Það sem hefur áhrif á það hvort óformlegur umönnunaraðili leiti eftir 

stuðningi frá formlega kerfinu eru þættir eins og umönnunarálag, umfang þjónustunnar 

sem veitt er og fjárhagur. Rannsókn á samspili milli þjónustuveitenda hefur leitt í ljós að 

óformlegir umönnunaraðilar veiti meiri þjónustu við aldraða á heimilum, heldur en sú 

formlega aðstoð sem einnig er til staðar. Þetta á bæði við um persónulega aðstoð við 

hinn aldraða sem og tíma sem fer í aðstoðina. Eftir því sem þjónusta óformlegra 

umönnunaraðila varir lengur er líklegra að óskað sé eftir stuðningi frá formlegum 

þjónustuveitendum (Jacobs, Broese  van Groenou, Boer og Deeg, 2014). 

Í fyrrnefndri ICEOLD rannsókn var samspil milli formlegrar og óformlegrar þjónustu 

skoðað. Rannsóknin leiddi í ljós að eldra fólk á Íslandi nýtur formlegrar eða óformlegrar 

aðstoðar, sjaldan voru bæði þjónustuformin veitt á sama tíma. Mismunandi er eftir eðli 

þjónustuþarfa hvort formleg eða óformleg aðstoð henti betur. Fjölskyldumeðlimir 

aðstoðuðu oftast við almennar athafnir (IADL) og voru aðal umönnunaraðilarnir. Fleiri 

þátttakendur nutu óformlegrar aðstoðar en nokkur hluti naut formlegrar aðstoðar sem 

veitt var í nokkrar klukkustundir á dag. Þeir sem bjuggu með öðrum einstaklingi og nutu 

formlegrar aðstoðar fengu einnig óformlega aðstoð frá sambýlisaðila. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að hin óformlega aðstoð kæmi oft í staðinn fyrir 
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formlega aðstoð þar sem fleiri nytu óformlegrar aðstoðar. Þegar aðstoðar varð þörf við 

persónulegar athafnir (PADL) var algengt að þátttakendur flyttu á öldrunarheimili í stað 

þess að formleg þjónusta væri fengin inn á heimilin. Það er mikilvægt að greina 

þjónustuþörf og hvernig henni er mætt svo árangur hljótist af fyrir hinn aldraða 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). 

Vangaveltur hafa verið uppi um það hvort annar þjónustuveitandinn komi í staðinn 

fyrir hinn. Því hefur til að mynda verið haldið fram að einhverskonar andhverfa eigi sér 

stað á milli formlegra og óformlegra þjónustuveitenda. Það virki þannig að þegar 

formleg aðstoð er umtalsverð þá dragi sjálfkrafa úr óformlegri aðstoð og öfugt. 

Fræðimenn hafa sagt þessa skýringu vera mikla einföldun. Aukin íhlutun annars 

þjónustuveitanda þarf ekki að leiða af sér að hinn minnki framlag sitt og hafa rannsóknir 

sýnt fram á samspil milli þjónustuveitenda (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). Rannsókn 

á þessu viðfangsefni leiddi í ljós að þar sem öflug velferðarkerfi voru til staðar því meiri 

var samvinna við fjölskyldumeðlimi sem héldu áfram að veita þá aðstoð sem féll þeim 

best úr hendi (Motel-Klingebiel, Tesch-Römer og Von Kondratowitz, 2005). Aukin 

þátttaka formlegra umönnunaraðila getur styrkt framlag óformlegra umönnunaraðila 

sem sinna fjölskyldumeðlim með þeim hætti að ábyrgð er deilt og léttir það 

umönnunarálagið. Rannsakendur hafa bent á það að formleg þjónusta kemur ekki í 

staðinn fyrir óformlega aðstoð veitta af fjölskyldumeðlimum en formleg aðstoð veitir 

aðstandendum tækifæri til að veita andlegan stuðning sem óformlegir aðilar eiga erfitt 

með að veita (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). 

3.4 Áhættuþættir sem snúa að óformlegum umönnunaraðilum 

Fram kom í ICEOLD rannsókninni að 43% fólks yfir 65 ára njóti óformlegrar aðstoðar 

veitta af fjölskyldu, vinum eða nágrönnum. Einnig kom fram að 27% einstaklinga njóti 

einungis óformlegrar aðstoðar. Aldraðir sem búa með öðrum eru líklegir til að veita 

óformlega aðstoð og andlegan stuðning sem er talinn algengasta aðstoðin sem 

óformlegur aðili veitir öðrum. Konur eru oftar en karlar í hlutverki helsta 

umönnunaraðila og einnig eru þær oftar í því hlutverki að aðstoða helsta 

umönnunaraðila. Þegar karlar eru í því hlutverki að aðstoða helsta umönnunaraðila þá 

virðast niðurstöður rannsókna sýna fram á það að þeir veiti meiri aðstoð en konur í 

sömu stöðu.  Þá hefur verið sýnt fram á það að karlar eigi auðveldara en konur með að 
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takast á við hlutverk sitt sem umönnunaraðilar. Þeir upplifa hlutverkið ekki eins 

álagsvaldandi og konur sem upplifa gjarnan stress í aðstæðunum og eiga það til að halda 

því fram að þær standi sig illa þegar á reynir (Sigurðardóttir og Ernsth Bravell, 2013). 

Karlar virðast takast á við hlutverkið líkt og áskorun sem þurfi að vinna sig í gegnum og 

nálgast þeir viðfangsefnið líkt og það sé vinnutengt verkefni og er það talið hjálpa þeim 

við að tileinka sér hlutverkið. Konur veita oftar aðstoð upp á eigin spýtur og biðja 

gjarnan ekki um hjálp þó svo að hlutverkið reynist þeim erfitt. Það er talið geta stafað af 

hugmyndum þeirra um væntingar samfélagsins til kvenna um að þær séu hæfari en 

karlar til að takast á við umönnunarhlutverk (Robinson, Bottorff, Pesut, Oliffe og 

Tomlinson, 2014; Sigurðardóttir og Ernsth Bravell, 2013). Svipað vandamál sem stafar af 

hugmyndum um kynhluverk á við um karlkyns umönnunaraðila. Vegna hugmynda um 

karlmennsku og þá staðalímynd að karlmenn skuli ekki bera tilfinningar sínar á torg 

getur það valdið því að þeir greini ekki frá umönnunarálagi eða leiti eftir aðstoð 

(Robinson o.fl., 2014). Mikilvægt er að koma til móts við óformlega umönnunaraðila 

áður en hlutverk þeirra verður þeim ofviða (Sigurðardóttir og Ernsth Bravell, 2013). 

Í rannsókn þar sem skoðaðar voru þarfir óformlegs umönnunaraðila fyrir aðstoð og 

stuðning kom í ljós að hlutverk óformlegs umönnunaraðila getur haft áhrif á líkamlega 

og andlega heilsu viðkomandi og leitt til vandkvæða og álagseinkenna svo sem kvíða og 

þunglyndis. Þetta er þó ekki algilt og er talið að ýmsir þættir geti haft áhrif á neikvæða 

upplifun einstaklings í umönnunarhlutverki. Þættir eins og kynþáttur, atvinnustaða, 

aldur og félagslegur stuðningur eru taldir geta haft áhrif á upplifun íþyngjandi álagsþátta 

samhliða óformlegri umönnun. Í rannsókn á viðfangsefninu voru tveir hópar bornir 

saman, annars vegar óformlegir umönnunaraðilar sem kváðu sig slæma til heilsunnar og 

hins vegar óformlegir umönnunaraðilar sem töldu heilsufar sitt gott. Í niðurstöðum kom 

í ljós að 36% aðila sem veittu óformlega aðstoð áttu sjálfir við heilsufarslegan vanda að 

etja og töldu líkamlega heilsu sína hafa versnað eftir að hafa tekið að sér hlutverkið. 

Einkennandi fyrir þennan hóp var að þetta voru yfirleitt giftar konur, eldri en 65 ára og 

með litla eða enga menntun. Einstaklingar þessa hóps voru yfirleitt helstu 

umönnunaraðilar þess sem þurfti aðstoð. Megin munur á milli hópanna tveggja var sá 

að þeir sem veittu óformlega aðstoð og voru slæmir til heilsunnar voru líklegri en 

samanburðarhópurinn til að veita  aðstoð við persónulegar athafnir. Í þeim fólst meðal 

annars aðstoð við að klæðast og við böðun, að komast á milli staða ásamt því að vera 
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tengiliðir út á við til dæmis við heilsugæslu. Veitt óformleg þjónusta þeirra sem voru 

heilsulitlir var einng talin vera yfir 20 tímar á viku en þeir heilsuhraustu gáfu ekki eins 

mikinn tíma í óformlega umönnun (Navaie-Waliser, Feldman, Gould, Levine, Kuerbis og 

Donelan, 2002).  

Niðurstöður ICEOLD rannsóknarinnar sýndu ekki fram á jafn afgerandi áhættu á 

heilsufarsvanda og tengsla milli þess og óformlegrar umönnunar (Sigurðardóttir og 

Ernsth Bravell, 2013). Þó hefur verið bent á að álag og hrakandi heilsufar væri algengt í 

einhverjum mæli hjá þeim sem veittu daglega óformlega aðstoð (Socialstyrelsen, 2006). 

Margt bendir til þess að sú þjónusta sem óformlegir aðilar veita nákomnum sé dýrmæt 

innan heilbrigðiskerfa og sparar þjóðfélögum fjármagn. Það er því mikilvægt að hlúa að 

þeim sem veita óformlega aðstoð og ganga ekki út frá þeirri þjónustu sem sjálfsagðri en 

líklegt er að þegar álag á umönnunaraðila er orðið mikið sé óskað eftir 

stofnanaþjónustu. Huga verður að færni þjónustuveitenda og að hlutverkið geti orðið of 

viðamikið og í kjölfarið áhættusamt bæði fyrir aðstoðaraðila sem og þiggjanda (Braun, 

Scholz, Hornung og Martin, 2010). 

3.4.1 Áhættuþættir sem snúa að þiggjendum óformlegrar aðstoðar 

Ofbeldi gegn öldruðum er ekki nýtt af nálinni þó svo að skilgreining samfélaga á því 

vandamáli hafi ekki komið fram fyrr en í kringum árið 1970. Aldraðir upplifa oftast 

ofbeldi frá fjölskyldumeðlimum, ástvinum og umönnunaraðilum og eru þeir sem eru 

háðir formlegri eða óformlegri aðstoð í meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi en aðrir 

(Brownell og Podnieks, 2005). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að þeir sem eru í 

mestri þörf fyrir umönnun vegna aldurs og veikinda séu í áhættuhópi og er líklegra að 

konur frekar en karlar verði fyrir ofbeldi. Álag umönnunaraðila er talið vera einn 

áhættuþáttur fyrir því að ofbeldi gegn öldruðum sé beitt en algengt er að gerendur 

þjáist af andlegum veikindum eða áfengissýki (Sigrún Ingvarsdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2010).  
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Alþjóða heilbrigðisstofnunin skilgreinir ofbeldi gegn öldruðum á eftirfarandi hátt:  

„Ofbeldi gegn öldruðum er ýmist einstök eða endurtekin athöfn eða skortur á 

athöfnum af hálfu þess/þeirra aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. Þetta 

atferli veldur honum skaða eða andlegri þjáningu. Ofbeldið getur tekið á sig ýmsar 

myndir: líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, fjárhagsleg 

misnotkun eða viljandi/óviljandi vanræksla“(World Health Organization, 2002, bls. 

3).  

Skilgreininguna má túlka sem svo að í ofbeldi sem aldraður einstaklingur verður fyrir 

felist brot á trausti í samskiptum. Það getur verið misjafnt milli aldraðra hvort 

einstaklingur upplifi skaða af verknaði sem framinn er eða hvort andleg þjáning komi 

fram í kjölfar verknaðar. Sé raunin sú að hinn aldraði upplifi vanlíðan í kjölfar athafna 

sem áttu sér stað af hálfu aðila sem hann ætti að geta treyst þá er um ofbeldi að ræða. 

Til að hægt sé að skilgreina ofbeldi þarf að meta þann skaða sem hlýst í kjölfar atburðar 

sem veldur vanlíðan. Taka skal tillit til frásagna aldraðra varðandi athafnir sem valda 

honum vanlíðan á einhvern hátt. Mikilvægt er að umönnunaraðilar séu vakandi fyrir 

ofbeldi sem á sér stað. Aldraðir gætu í einhverjum tilfellum ekki viljað uppljóstra um 

atburði sem einstaklingur framkvæmir, þó svo að hann valdi honum vanlíðan, því 

gerandi gæti verið ástvinur. Einnig gæti hinn aldraði verið í þeirri stöðu vegna skertrar 

tjáningarhæfni að eiga erfitt með að segja frá. Atburðir sem skilgreinast sem ofbeldi 

geta verið allt frá því að vera athafnir sem framkvæmdar eru í hugsanaleysi og valda 

vanlíðan, til athafna sem geta valdið dauða (Sigrún Ingvarsdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2010). 

3.5 Þættir sem stuðla að góðri líðan óformlegs umönnunaraðila 

Það að hafa hlutverk og að vera í þeirri aðstöðu á efri árum að geta veitt öðrum 

einstaklingi óformlega aðstoð skapar þá tilfinningu fyrir umönnunaraðila að hann sé 

virkur innan þjóðfélags og telst það til þátta sem hafa jákvæð áhrif á líðan 

(Sigurðardóttir og  Ernsth Bravell, 2013). Ýmsar rannsóknir hafa beint spjótum sínum að 

byrði og álagi sem hvílir á óformlegum umönnunaraðilum og sjaldan hefur verið fjallað 

um jákvæða þætti sem snerta óformlega aðstoðaraðila (Andrén og Elmståhl, 2005). Í 

rannsókn sem fjallar um nauðsynlegan stuðning við umönnunaraðila voru dregn fram 

atriði sem snúa að veitanda og stuðla að jákvæðri upplifun af óformlegri umönnun. 

Skoðaðir voru þættir sem leiða til þess að umönnunaraðili geti vaxið í starfi sínu og tekið 
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áskorunum þess á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Athygli var beint að félagslegum 

stuðningi við umönnunaraðila ásamt upplýsingagjöf og áhrifum sem starfið hefði á 

tilfinningalegar þarfir umönnunaraðila (Chambers, Ryan og Connor, 2001). Sýnt hefur 

verið fram á að félagslegur stuðningur við umönnunaraðila sé mikilvægur fyrir andlega 

líðan sem og hann auðveldi viðkomandi við að takast á við þunga umönnun og álag sem 

henni fylgir. Stuðningur leiðir af sér minni hættu á að einangrast og veitir jákvæð áhrif á 

umönnunaraðila sem hefur í för með sér að hann upplifir minna álag og aukið 

sjálfstraust (Chambers o.fl., 2001; Andrén og Elmståhl, 2005). Einstaklingar sem taka að 

sér óformlega umönnun eru gjarnan óöruggir í fyrstu en gott aðgengi að upplýsingum 

hefur í för með sér að álag minnkar og viðkomandi á auðveldara með að takast á við 

eigin tilfinningar. Það er því mikilvægt að opinberir aðilar í heilbrigðis- og félagsþjónustu 

séu meðvitaðir um mikilvægt starf óformlegra umönnunaraðila og nauðsyn þess að 

aðgengi að upplýsingum sé gott (Chambers o.fl., 2001). Önnur rannsókn sýndi fram á 

svipaðar niðurstöður varðandi mikilvægi upplýsinga og stuðnings við umönnunaraðila og 

fjölskyldumeðlimi einstaklinga með öldrunarsjúkdóma og minnisleysi. Boðið var upp á 

einskonar vinnubúðir sem stóðu yfir í sjö vikur, tvo tíma á dag, þar sem áhersla var lögð 

á upplýsingagjöf og hegðunarstjórnun fyrir fjölskyldumeðlimi sem aðstoða aldraða 

einstaklinga með minnissjúkdóma. Niðurstöður gáfu raun um aukna jákvæðni meðal 

fjölskyldumeðlima sem og minnkandi þunglyndiseinkenni sem gjarnan fylgja þungri 

umönnun. Eftir þátttöku í vinnubúðunum áttu aðstandendur auðveldara með að takast 

á við aðstæður þar sem hinn aldraði var í ruglástandi og umönnunarálag mikið (Ostwald, 

Hepburn, Caron, Burns og Mantell, 1999). 

Í rannsókn þar sem óformlegir umönnunaraðilar veittu öldruðum fjölskyldumeðlim 

með minnissjúkdóm aðstoð, voru greindir þættir sem höfðu jákvæð áhrif á 

umönnunaraðila. Skoðað var hvernig hægt væri að draga úr álagi um leið og tilfinning 

fyrir ánægju í starfi væri aukin. Kom í ljós að einstaklingar sem höfðu samfellu og reglu í 

einkalífi og umönnunarhlutverki voru betur í stakk búnir til að takast á við álag sem 

fylgdi umönnun. Einnig tókst að sýna fram á að ánægja í hlutverki var verndandi gegn 

streitueinkennum hjá umönnunaraðila. Álagsþættir og ánægja í starfi geta farið saman 

en flestir sinna óformlegri umönnun við ástvin þar sem kærar tilfinningar eru til staðar, 

oft í bland við erfiðar tilfinningar. Umönnunaraðilar greindu frá mikilli ánægju í starfi 

sínu þar sem gott samband var við þann sem naut þjónustunnar. Gott samband var 
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líklegra til að vera þar sem þiggjandi aðstoðar var metinn að persónulegum verðleikum 

en ekki sem byrði. Hjón sem bjuggu í heimahúsi þar sem annar veitti maka óformlega 

aðstoð greindu frá kostum þess að vera heima. Þar væru til staðar sameiginlegar 

minningar sem væru hvati til samræðna og umhverfið hvatti til virkni einstaklingsins 

sem var farinn að veikjast. Veitti það makanum sem var í umönnunarhlutverki 

öryggistilfinningu að vera í heimahúsi (Andrén og Elmståhl, 2005). 

Aldraðir sem njóta aðstoðar og góðrar þjónustu sem veitt er af virðingu, telja 

lífsgæði sín almennt góð. Þeir sem þiggja þjónustu í heimahúsi hafa greint frá því að 

þjónustan snúist ekki einungis um líkamlega aðstoð til að gera þeim kleift að búa heima 

og halda virkni. Snúist þjónustan ekki hvað síst um að veita andlegan og félagslegan 

stuðning í samræmi við viðhorf hins aldraða til eigin lífsgæða (Vaarama, 2009). 

Umönnunaraðilar lýstu jákvæðum tilfinningum þegar þeir greindu ánægju hjá þiggjanda 

aðstoðarinnar, þannig var gagnkvæmni þáttur í samvinnu sem leiddi til yndis og 

árangurs (Andrén og Elmståhl, 2005). 

Góð heilsa óformlegs umönnunaraðila virtist tengjast jákvæðni til hlutverksins og 

hvernig hann tókst á við það, en aðilar sem höfðu ánægju af hlutverkinu áttu auðveldara 

með að aðlagast því og finna leiðir til að taka áskorunum sem fylgdu. Þeir sem upplifðu 

það að hlutverkið væri erfitt og íþyngjandi þurftu aðstoð og stuðning svo þeir myndu 

síður brenna út í starfi sínu (Andrén og Elmståhl, 2005). 

3.6 Kynhlutverk 

Samfélagið er þannig uppbyggt að það skapar einstaklingum ákveðið rými til hegðunar. 

Fyrir suma er þetta rými hamlandi á meðan aðrir dafna innan þess. Þessi uppbygging er 

byggð á hugmyndum fólks og er ekki áþreifanleg. Kyngerð er einn þáttur innan 

samfélags sem ákveður hvað skuli hæfa konum og körlum og hvers megi vænta af þeim. 

Hugmyndir um staðalímyndir hafa áhrif á sjálfsálit fólks og hvernig það túlkar og skilur 

atburði sem eiga sér stað ásamt því að það hefur mótandi áhrif á hegðun. Sem dæmi um 

það hvernig kynhlutverk mótast og skilningur barna á kynjamun má nefna börn sem 

upplifa feður sína ekki í umönnunarhlutverki eða sem uppalendur. Sú staðreynd hefur 

áhrif á skynjun barna og túlkun á hlutverki karla (Ingólfur V. Gíslason, 1997). 

Viðteknar hugmyndir um kynhlutverk og staðalímyndir kynjanna gengu út á það að 

karlmenn væru almennt árásargjarnir, væru í forsvari fjölskyldu og í lykilhlutverkum. 
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Konur væru aftur á móti hlédrægar og tilfinningasamar. Staðalímyndir um fyrirfram 

ákveðin hlutverk og hegðun setja kynjunum takmarkanir og geta verið hamlandi. Það að 

vita kyn manneskju hefur áhrif á hugsanir og ímyndun um hana. Þannig hefur vitneskja 

um kyn áhrif á það hvernig fólk hugsar um manneskju þó almennt séu slíkar hugsanir er 

varða staðalímyndir ómeðvitaðar. Það að kyngera er flokkun sem notuð er í félagslegu 

umhverfi og viðtekin norm eru höfð í samskiptum við karla og konur samkvæmt 

fyrirframgefnum hugmyndum um kynin (Hoffman og Pasley, 1998). 

Félagslegar breytingar sem eiga sér stað yfir tíma hafa áhrif á persónur og 

hugsanahátt. Kynslóðir fólks þróast og mismunandi félagslegar upplifanir eiga sér stað á 

ólíkum tímum. Sérhverjar kynslóðir eru berskjaldaðar fyrir róttækum breytingum á 

viðteknum hugmyndum um kynhlutverk. Sem dæmi litu börn sem ólust upp á sjötta 

áratugnum á feður sína sem menn sem ættu að vita allt best og var það viðtekin venja 

og samþykkt í þjóðfélögum þess tíma. Aftur á móti urðu miklar breytingar á þessu 

viðhorfi tuttugu árum síðar þegar konur fóru að stíga fram og berjast fyrir jafnrétti og 

hlutu í kjölfarið aukna viðurkenningu sem leiddi til þess að þær fóru að hafa meiri áhrif í 

samfélaginu. Mæður sem höfðu verið heimavinnandi fóru í auknum mæli út á 

vinnumarkað og unnu karlastörf (Twenge, 1997). 

Niðurstöður rannsóknar um kynhlutverk og breytingar á einkennum kynjanna sýndi 

fram á það að konur á tímabilinu frá 1970 til 1995 voru í auknum mæli að takast á við 

karlhlutverk og þannig að jafna út mun milli karla og kvenna. Aftur á móti virtust 

breytingar á hlutverkum karla vera hægari en þeir hafa samt sem áður orðið virkari 

þátttakendur í heimilisstörfum og barnauppeldi undanfarin ár. Munur á staðalímynd 

kynjanna hvað hlutverk þeirra varðar hefur því minnkað. Fjölgun kvenna á vinnumarkaði 

og sú staðreynd að þær fóru í auknum mæli að vinna svokölluð karlastörf á árunum upp 

úr 1970 hafði þau áhrif á komandi kynslóðir ungmenna, að viðhorf til kynjanna varð 

svipað og kynin jafnari að stöðu en fyrir þann tíma (Twenge, 1997). 
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4 Eldri karlmenn sem veita maka óformlega aðstoð 

Þegar færni og heilsa annars aðila í hjónabandi fer að dvína liggur beinast við að hinn 

aðilinn aðstoði við að sinna daglegum þörfum og athöfnum. Í kaflanum verður fjallað 

um þessa óformlegu aðstoð frá sjónarhóli eiginmanna í hlutverkinu og viðhorf þeirra til 

þess. Greint verður frá upplifun eiginmanna sem veita óformlega aðstoð við maka og 

hvernig staðalímynd kynjanna hefur áhrif á framlag þeirra. Í lok kaflans verður fjallað um 

þætti sem hafa áhrif á það hvort óformlegir umönnunaraðilar leiti eftir formlegri aðstoð 

sér til hagsbóta. 

4.1 Karlar í hlutverkum óformlegra umönnunaraðila 

Í flestum samfélögum er sú hugmynd ríkjandi að umönnun sé kvenmannshlutverk. Það 

var ekki fyrr en í lok síðustu aldar eða upp úr 1985, að bent var á þá staðreynd að 

aldraðir karlmenn væru einnig að sinna umönnun og þá oftast við eiginkonur sínar. Það 

sem aðgreinir umönnun við aldraða frá umönnun við ungmenni og milli kynslóða líkt og 

þegar móðir sinnir barni, er lengd umönnunartímans og álagið sem fylgir. Sambýlisfólk 

eða makar aldraðra eru hvað líklegastir til að sinna þeirri aðstoð sem þörf er á þegar 

annar veikist. Fáar rannsóknir hafa beinst að körlum sem umönnunaraðilum við maka 

sína en talið er að svipað hlutfall kvenna og karla veiti maka óformlega aðstoð sem felst 

bæði í félagslegum stuðningi og aðstoð við persónulegar athafnir (Milne og 

Hatzidimitriadou, 2003). Sú aðstoð sem fengin er frá maka inni á heimilum aldraðra er 

mun víðtækari en önnur. Til að mynda er aðstoðin veitt í fleiri klukkustundir en ef 

utanaðkomandi veitir þjónustuna. Umönnunin er umfangsmeiri og snertir bæði andlega 

og persónulega aðstoð ásamt því að líklegt er að hún vari yfir langt tímabil (Chappell og 

Kuehne, 1998). Tilhneiging er til þess að konur giftist körlum eldri en þær sjálfar og leiðir 

það gjarnan til þess síðar að þær sinni óformlegri aðstoð við þá. Karlar aftur á móti sem 

veita eiginkonum sínum aðstoð og umönnun eru oftar eldri en konur í sömu stöðu. 

Einnig eru karlar oft lengur í hlutverkinu þar sem konur þeirra eru jafnan yngri en þeir og 

líklegt er að þeir glími sjálfir við veikindi (Milne og Hatzidimitriadou, 2003).  

Kynjamunur er á aðgengi þjónustu og er maki gjarnan eini óformlegi 

umönnunaraðili þess veika í hjónabandi, oft með lítilli eða engri aðstoð formlega 

kerfisins. Karlmenn eru líklegri til að vera þiggjendur óformlegrar aðstoðar veittri af 

eiginkonum en konur aftur á móti eru líklegri til að þiggja formlega aðstoð veitta af 
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sveitarfélagi eða ríki. Eldri karlmenn hafa meiri líkur á að njóta formlegrar eða 

óformlegrar aðstoðar en konur og sú staðreynd að þeir búa oftar með maka heldur en 

konur á efri árum sem eru líklegri til að búa einar, útskýrir muninn á aðgengi þjónustu 

(Larsson og Thorslund, 2002).  

Óformleg umönnun er framlag líkamlegrar og persónulegrar aðstoðar, veitt af 

skyldurækni eða vegna tengsla. Þegar fólk deilir húsnæði og er tengt tilfinningaböndum 

er líklegt að annar veiti óformlega þjónustu við þann sem er í þörf fyrir aðstoð. Fyrir 

eldri hjón er umönnun bæði hlutverk og samband. Áhrifaþættir umönnunar á veitanda 

eru líkamlegs eðlis, viðkomandi upplifir gjarnan tilfinningalegt álag og þarf að gegna 

ábyrgð og skipulagningu í hlutverkinu. Umönnun við maka virðist vera hluti af nánd og 

félagsskap sem tilheyrir hjónabandi, fólk forðast það að verða aðskilið og að annað 

flytjist á öldrunarheimili. Væntingar innan hjónabands eru hvati til umönnunar, til þess 

að maki veiti aðstoð og hjálp þegar þess þarf. Eldra fólk lýsir því sem svo að það sé 

skuldbundið og því helgi það sig umönnun, komi til þess. Hjónaband á efri árum er til 

marks um stöðugleika og samfellu í lífi viðkomandi. Því hefur verið haldið fram að með 

hækkandi aldri breytist staða kynjanna miðað við fyrirfram gefnar hugmyndir um 

kynhlutverk, þannig verði konur oftar í lykilhlutverkum með tímanum á meðan karlar 

verði umhyggjusamari og tilfinninganæmari. Þegar karlar taki að sér umönnun við maka 

þá sé hlutverkið í samræmi við þessa þróun. Það eru þó ekki allir fræðimenn sammála 

þessari hugmynd og telja að hún grafi undan ímynd hjónabands. Í þeim tilfellum er vísað 

í rannsóknarniðurstöður þar sem fram kemur að karlmenn séu ávallt stjórnendur í 

hjónabandi jafnvel þó þeir verði sjálfir háðir umönnun. Þeir taki helstu ákvarðanir er 

viðkoma umönnuninni við þá og hafi þannig áhrif á umönnunaraðilann og sjálfa sig sem 

þiggjendur. Tilfelli undanskilin þessu eru þegar menn þjást af minnissjúkdómum. Þá er 

talið að umönnunarhlutverkið veiti karlmönnum tækifæri til að virkja félagsnet sitt og 

tengsl við aðra fjölskyldumeðlimi (Milne og Hatzidimitriadou, 2003).  

 

Viðfangsefni nýútgefinnar rannsóknar var reynsla karlmanna af umönnunarhlutverki við 

manneskju með minnissjúkdóm og skoðaðir voru tengslaþættir og árangur 

umönnunarinnar. Niðurstöður voru byggðar á rannsóknum sem höfðu verið gefnar út á 

árunum 2007 til 2012 og verið framkvæmdar í 14 löndum, þar á meðal Svíþjóð, Noregi, 
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Finnlandi, Bandaríkjunum og Bretlandi. Höfð voru í huga atriði sem snéru að 

óformlegum umönnunaraðilum á borð við álag og byrði, aðgengi að þjónustu og 

mikilvægi þátta sem tengdust karlmennskuímynd. Fjölgun aldraðra og sú staðreynd að 

konur virðast fremur fá öldrunarsjúkdóma á borð við minnistap skapar þá stöðu fyrir 

eiginmenn að þeir gætu þurft að annast eiginkonur sínar. Í kjölfar þessa hefur umfjöllun 

um fjölgun karlmanna í hlutverkinu aukist en skilningur á áhrifum kynbundinna þátta og 

staðalímynda á umönnunarhluverkið er á byrjunarstigi. Í rannsókninni kom fram að 

tengsl voru á milli kyns umönnunaraðila og heilsufarsvanda. Karlar tókust á við 

viðfangsefnið sem ákveðnu verki sem þurfti að vinna en konur aftur á móti tókust á við 

hlutverkið af meiri tilfinningasemi og voru ekki eins sjálfstæðar í hlutverkinu en þrátt 

fyrir það leituðu þær síður eftir aðstoð formlegra aðila. Karlar litu svo á að hlutverkið 

væri mikilvægt og settu það í samhengi við karlmennskuhugmyndir. Þeir settu sig í stöðu 

veitanda og verndara og greindu jafnvel frá því að það þyrfti kjark til að takast á við 

hlutverkið. Þeir skilgreindu sig stjórnendur og sem höfuð heimilisins. Vegna hugmynda 

um kvenhlutverk áttu þátttakendur rannsóknarinnar erfitt með að taka að sér hlutverkið 

og skýrði það hvers vegna þeir eyddu minni tíma í persónulega umönnun miðað við 

konur. Einnig var það áskorun fyrir þá að sinna þáttum sem tengdust heimilishaldi eins 

og að elda og þrífa en þeir voru þó fljótir að aðlagast hlutverki sínu (Robinson o.fl., 

2014).  

Karlmennirnir áttu almennt erfitt með að tjá tilfinningar sínar og láta í ljós að 

hlutverkið reyndist þeim þungt. Sú upplifun var sett í samhengi við viðteknar hugmyndir 

um karlmennsku, að bera ekki hugsanir sínar og vandamál á torg en það gæti haft áhrif á 

sjálfstraust þeirra. Sumir karlar lokuðu á tilfinningar sínar svo þær hefðu ekki áhrif á 

umönnunarhlutverkið og einhverjir tóku lyf vegna kvíða eða depurðar. Þau ráð voru 

samhliða hugmyndum þeirra um styrk og stjórn og það að vera hæfur til að veita 

árangursríka umönnun. Sama átti við þegar skoðuð var reynsla karla sem glímdu við 

heilsufarsvanda á borð við blöðruhálskrabbamein eða þunglyndi, að ráðandi hugsjónir 

um karlmennsku gátu komið í veg fyrir að þeir leituðu sér aðstoðar (Robinson o.fl., 

2014). 

Karlmönnum í hlutverki óformlegra umönnunaraðila var skipt í þrjá flokka; þá 

hefðbundnu sem skilgreina kynjatengd hlutverk út frá viðteknum hugmyndum um 
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ábyrgð kynjanna. Þessir karlmenn litu á uppeldi barna sem kvenhlutverk og voru tregir 

til að veita eiginkonu sinni óformlega aðstoð þrátt fyrir að það stríddi gegn hugmyndum 

þeirra um skyldur sem bæri að sinna í þágu fjölskyldunnar. Í annan stað voru það 

karlmenn sem voru þátttakendur í umönnun við eiginkonur, voru sveigjanlegir og 

meðvitaðir um álagið sem fylgdi umönnun. Þessir karlmenn myndu þó ekki taka að sér 

umönnunarhlutverk í stað launaðrar vinnu. Að lokum voru það karlmenn sem veittu 

mikla umhyggju og höfðu sterka tilfinningu fyrir hlutverkinu. Þeir skilgreindu 

karlmennsku sína ekki í tengslum við launaða vinnu og myndu taka 

umönnunarhlutverkið fram yfir hana. Þessir karlar voru líklegri til að upplifa hlutverkið 

sem gefandi reynslu sem er verndandi fyrir heilsu umönnunaraðila sem glíma við álag 

sem fylgir því að veita umönnun (Robinson o.fl., 2014). 

Rannsóknarniðurstöður þessar styðja fyrri rannsóknir á viðfangsefninu. Sem dæmi 

má nefna eigindlega rannsókn sem byggðist á viðtölum við 13 finnska eiginmenn sem 

veittu eiginkonum sínum óformlega umönnun í heimahúsi. Niðurstöður leiddu í ljós 

ólíka upplifun af hlutverki þátttakenda miðað við konur í sömu stöðu. Upplifun 

eiginmannanna í rannsókninni var að einhverju leyti breytileg eftir persónuleika þeirra. 

Greina mátti fjórar týpur karla. Í fyrsta lagi var það vinnumaðurinn, svo sá sem vann 

verkið í þágu ástar, þá eiginmaður sem vann verkið vegna skuldbindingar og að lokum sá 

sem var á krossgötum og óöruggur í hlutverkinu. Vinnumaðurinn nálgaðist hlutverkið 

líkt og væri hann starfsmaður á vinnumarkaðnum. Sá sem vann í þágu ástar nálgaðist 

verkið með tilfinningum sem hann bar til eiginkonu sinnar og sá þriðji sinnti starfinu 

vegna skuldbindinga sem voru fólgnar í hjónabandinu. Sá sem var á krossgötum var 

verst settur, hann hafði ekki náð að aðlagast hlutverkinu, var óöruggur og leitandi. 

Framlag allra eiginmanna voru annarsvegar athafnir framkvæmdar fyrir hönd 

eiginkonunnar, svo sem húsverk sem þær sinntu áður og hins vegar athafnir 

framkvæmdar í þágu eiginkonunnar, það er umönnunin sjálf. Karlarnir sinntu allir 

húsverkum og töldu það falla undir sína ábyrgð þegar eiginkonan veiktist. Það kom á 

óvart að þeir voru öruggir við að sinna húsverkum og töldu eldamennsku vera eitt af 

aðalsviðum umönnunarinnar. Einhverjir áttu erfiðara með að tileinka sér umönnunina 

sjálfa og krafðist það umhugsunar þeirra um vanaleg verk sem féllu undir kynbundin 

hlutverk innan fjölskyldu (Kirsi, Hervonen og Jylhä, 2004). Áhrif staðalímynda hafa gefið 

raun um að karlmenn veiti sjaldnar þjónustu og séu ekki eins viljugir eða hæfir til að sjá 
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um maka sinn og konur (McCann, Donnelly, og O'Reilly, 2012). Þátttakendurnir voru 

fjarrænir og fámálir um persónulegu umönnunina og má heimfæra það á færni og hæfni 

þeirra í hlutverkinu (Kirsi o.fl., 2004). Þess má geta að örlítið yngri rannsókn leiddi í ljós 

að karlmenn vörðu álíka miklum tíma í aðstoð við persónulegar athafnir og almennar 

athafnir daglegs lífs. Formleg aðstoð svo sem heimaþjónusta og þrif var einnig nýtt af 

nokkrum þátttakendum rannsóknarinnar. Því má gera ráð fyrir að þetta sé að einhverju 

leyti breytilegt á milli eiginmanna (Ducharme, Lévesque, Lachance, Zarit, Vézina, Gangbè 

og Caron, 2006). 

4.2 Viðhorf eiginmanna til óformlegrar umönnunar og upplifun þeirra í 
hlutverkinu 

Óneitanlega á sér stað mikil breyting innan hjónabanda þegar annar aðilinn veikist. Fram 

fer endurskipulagning á hlutverkum og félagslegur stuðningur verður mikilvægur, bæði 

fyrir veitanda óformlegrar aðstoðar sem og þiggjanda hennar. Hinn veiki verður háðari 

maka, fjölskyldu og vinum eftir því sem fram líða stundir. Endurskipulagning hlutverka 

innan heimilis og fjölskyldu getur verið mjög krefjandi fyrir aðstandendur. Gera má ráð 

fyrir breytingum á sambandi hjóna og geta veikindi haft áhrif á iðkun áhugamála, 

samræður og mannleg samskipti utan heimilis. Karlmenn í umönnunarhlutverki hafa 

greint frá því að erfitt sé að missa samherja sinn til margra ára þegar öldrunartengdir 

sjúkdómar gera vart við sig. Samskipti við vini áttu það til að minnka þar sem tengsl voru 

jafnan viðhaldin af eiginkonu. Karlmenn í umönnunarhlutverkum upplifa gjarnan 

félagslega einangrun á annan hátt en konur, en þeir virtust sviptir andlegum stuðningi 

þegar eiginkona veiktist því hún var iðulega helsti veitandi hans. Þegar maki þarf að 

annast lífsförunaut sinn vegna veikinda þá á sér stað ákveðinn missir en á sama tíma 

getur umönnun veitt persónulegan ávinning sem skilar sér í auknu sjálfstrausti og að 

einstaklingur finnist hann vera að gera gagn. Karlar sem sinna umönnun maka síns hafa 

greint frá stolti yfir því að geta tekist á við áskorunina sem umönnunin er og skilgreina 

hlutverkið sem túlkun á ást (Ducharme o. fl., 2006).  

Eiginmenn sem önnuðust konur sínar sem greinst höfðu með minnissjúkdóma lýstu 

áhrifum veikindanna á líf sitt og maka. Töldu þeir mikilvægt að einblína ávallt á litla hluti 

í einu því þannig næðu þeir að hafa stjórn á aðstæðum sem annars væru þeim ofviða. 

Það að horfa á lítil atvik sem ættu sér stað í lífinu í stað þess að velta fyrir sér 
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framtíðinni, hjálpaði þeim við að takast á við sorgina og finna hamingju. Samhliða óvissu 

um framtíðina var þjáning, eiginkonan var á staðnum en á annan hátt en áður. Greindu 

eiginmenn frá einmanaleika og söknuði eftir samskiptum og samneyti við konur sínar. Í 

tiltekinni rannsókn deildu þátttakendur vanlíðan sinni og einmanaleika ekki með 

börnum sínum en þótti styðjandi að ræða við aðra karlmenn í sömu stöðu. Menn sem 

upplifðu jákvæðar hliðar umönnunar voru stoltir af framlagi sínu og fundu til ánægju yfir 

að leysa erfið verk ásamt því að það veitti þeim tilfinningu fyrir að vera hliðhollir og 

skuldbundnir eiginkonum sínum. Það efldi þá að heyra jákvæð orð í sinn garð frá 

heilbrigðisstarfsfólki, nágrönnum og eiginkonu. Sjálfstraust styrktist og sjálfsmynd 

batnaði sem leiddi til stolts yfir árangri (Robinson o.fl., 2014). Karlmenn hljóta oftar 

meiri ávinning af umönnun sem þeir veita en konur. Virðist framlag karla meira metið en 

kvenna þar sem litið er á framlag kvenna sem viðbót við kynbundin hlutverk þeirra og 

því ekki tiltökumál (Milne og Hatzidimitriadou, 2003). Eiginmenn litu á hlutverkið sem 

leið til að gjalda fyrir umhyggju, umönnunin veitti tækifæri til að þróa sátt, samúð, 

hluttekningu og þolinmæði. Þeir sem ekki upplifðu ánægju af umönnunarhlutverkinu 

framkvæmdu það vegna skyldu, eins og verk sem þurfti að vinna. Almennt greindu 

karlmenn frá betri líðan en konur í umönnunarhlutverki en samt sem áður voru þeir 

áhyggjufyllri yfir því að missa eiginkonur sínar sem er líklega vegna lélegra tengslanets 

sem þeir hafa samanborið við konur. Hafa ber í huga að karlar sem halda í kynímynd 

sína greina iðulega sjaldnar frá álagi og vanlíðan (Robinson o.fl., 2014). Þeir geta átt 

erfitt með að viðurkenna staðreyndir og það hindrað þá í því að leita eftir 

utanaðkomandi aðstoð (Milne og Hatzidimitriadou, 2003). 

Ýmislegt getur haft áhrif á það hvort óformlegir umönnunaraðilar óski eftir aðstoð 

formlegra þjónustuaðila. Slæm reynsla af því að leita eftir utanaðkomandi aðstoð gat 

komið í veg fyrir að eiginmenn leituðu aðstoðar aftur síðar þegar þörf væri á. Þeir sem 

upplifðu þetta hafa greint frá því að formleg þjónusta sé erfið viðureignar, þung í vöfum, 

yfirþyrmandi og umönnunarstarfið kerfislega unnið (Robinson o.fl., 2014). Þættir sem 

stuðla að því að karlmenn þiggi utanaðkomandi aðstoð við að sinna umönnun eru gott 

viðmót, gildi, reynsla þjónustuaðila og kostnaður. Einnig þarf að vera framboð og gott 

aðgengi að þjónustuveitendum. Formlegir þjónustuaðilar þurfa að vera meðvitaðir um 

þessa þætti og þann orðstír sem af þeim fer því það hefur áhrif á eftirspurn og val 

óformlegra umönnunaraðila sem og á þiggjanda þjónustu (Brown, Chen, Mitchell og 
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Province, 2007). Sé samspil milli formlegra og óformlegra þjónustuveitenda ekki til 

stuðnings getur það haft slæm áhrif á heilsu óformlegs umönnunaraðila og ýtt undir 

álag (Neufeld og Kushner, 2009). Rannsókn sem fjallaði um það hvort formleg þjónusta 

létti álag á óformlegum umönnunaraðilum sem sinna mökum í heimahúsum leiddi í ljós 

að heimaþjónusta létti lítið undir álag. Niðurstöður bentu til þess að óformlegir 

umönnunaraðilar upplifðu utanaðkomandi aðstoð inni á heimilum sem áreiti. 

Áhrifameiri var formleg þjónusta sem bauð upp á dægradvöl utan heimilis fyrir þann 

sem þurfti aðstoð. Sú þjónusta veitti óformlega þjónustuveitandanum hvíld frá hlutverki 

sínu á sama tíma og þiggjandi naut félagslegrar virkni utan heimilis (Sussman og Regehr, 

2009). Verði hlutverk eiginmanna sem sinna óformlegri aðstoð íþyngjandi er líklegt að 

þeir sæki um stofnanavistun fyrir maka sinn (Ducharme, Lévesque, Lachance, Gangbè, 

Zarit, Vézina og Caron, 2007). Þó hefur því verið haldið fram að karlmenn séu ólíklegri en 

konur til að notfæra sér formlega aðstoð. Það er talið vera vegna lakari félagslegra 

tengsla þeirra og þar af leiðandi takmarkaðri aðgang að slíkri aðstoð (Robinson o.fl., 

2014). Aftur á móti hefur rannsókn sýnt fram á að þeir sem voru í góðum tengslum við 

formlega þjónustuveitendur og nutu aðstoðar heima við, voru líklegri til að ræða þann 

möguleika við heilbrigðisstarfsmenn að maki þeirra yrði fluttur á hjúkrunarheimili. 

Þannig voru þeir studdir í þeirri erfiðu ákvörðun að stofnanavista maka (Ducharme o. fl., 

2007). 
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5 Félagsráðgjöf 

í kaflanum verður sagt frá grundvallaratriðum félagsráðgjafar en viðfangsefni 

einstaklinga sem starfa sem slíkir eru fjöldamörg og víðfem. Samvinna félagsráðgjafa við 

fólk á einstaklings- og jafnréttisgrundvelli er í fyrirrúmi. Ávallt er leitað leiða til að styrkja 

stöðu þeirra sem á einhvern hátt standa höllum fæti í samfélaginu og valdefla þá til 

sjálfshjálpar. Fjallað verður um félagsráðgjöf við aldraða og hvernig stuðningur 

félagsráðgjafa getur auðveldað eiginmönnum í hlutverki sínu sem óformlegir 

umönnunaraðilar við eiginkonur sínar.  

5.1 Uppruni og grundvallaratriði félagsráðgjafar 

Rætur félagsráðgjafar má rekja til starfsemi góðgerðasamtaka í Evrópu í kringum 

aldamótin 1900 þegar iðnbyltingin stóð sem hæst. Það er því ekki langt síðan að fræðin 

fóru að þróast og félagsráðgjöf sem faggrein varð til. Vinnuaðferðir félagsráðgjafa hafa 

frá upphafi beinst að einstaklingum, hópum og samfélaginu í heild. Með þróunarstarfi 

og rannsóknum hafa félagsráðgjafar beitt þekkingu sinni til að bæta félagsleg málefni 

innan samfélaga (Farley, Smith og Boyle, 2010). Fagfólk innan greinarinnar hefur það að 

leiðarljósi að mæta hverjum einstaklingi í þeim aðstæðum sem hann er staddur hverju 

sinni og notar fagþekkingu sína til að styrkja og valdefla skjólstæðinga. Þannig er 

einstaklingur studdur í því ferli að hafa sjálfur áhrif á aðstæður sínar (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). Félagsráðgjafi býr yfir mikilli yfirsýn og þekkingu á úrræðum félagslegra málefna 

og nýtir þá þekkingu í leiðsögn, skjólstæðingum sínum til hagsbóta. Með þá heildarsýn 

sem félagsráðgjafar búa yfir eru þeir mikilvægir í gerð stefnumótunar og hverskyns 

þróunar félagslegra úrræða og þjónustu í samfélagi (Farley o.fl., 2010).  

Félagsráðgjöfum ber að þekkja þær skyldur sem felast í starfinu ásamt því að þeir 

skuli viðhalda þekkingu og tileinka sér nýjungar sem falla undir störf félagsráðgjafa 

(Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta 

starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1088/2012). Þeir vinna eftir siðareglum og er það 

frumskylda að starfa í þágu skjólstæðinga. Félagsráðgjafi skal virða hverja manneskju og 

aldrei fara í manngreiningarálit eða mismuna fólki á nokkurn hátt. Gagnkvæmt traust er 

mikilvægt og er ávallt lagt upp úr því að það náist. Hlutverk félagsráðgjafa er að upplýsa 

um öll þau réttindi og skyldur sem að skjólstæðingum lýtur og að styðja viðkomandi í að 

verja hagsmuni sína. Félagsráðgjafi starfar með faglega heildarsýn og hagar vinnu sinni 
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sem byggir á rannsóknarniðurstöðum, fræðilegum kenningum og starfsreynslu, 

samkvæmt því (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

5.2 Félagsráðgjöf og stuðningur við eiginmenn sem annast maka sinn 

Félagsráðgjafar sem starfa í þágu aldraðra eru talsmenn og stuðningsaðilar við þá og 

fjölskyldur þeirra. Þeir veita öldruðum upplýsingar um þau réttindi og þjónustu sem 

býðst ásamt því að veita ráðgjöf um úrræði sem standa til boða. Í starfi félagsráðgjafa 

felst að kanna aðstæður aldraðra sem þurfa aðstoð. Þeir virkja félagsnet skjólstæðinga, 

eru tengiliðir milli einstaklinga sem búa heima við þjónustuúrræði og veita hinum 

aldraða og aðstandendum hans stuðning eins og við á. Greind hafa verið þrjú helstu 

viðfangsefni sem félagsráðgjafar sinna í þágu aldraðra: að tryggja velferð, aðstoða þegar 

erfiðleikar gera vart við sig í lífinu og að styrkja hinn aldraða til að mæta eigin 

erfiðleikum. Það getur reynst erfitt fyrir aðstandendur að sinna fjölskyldumeðlim sem 

vegna öldrunar er farinn að veikjast. Við slíkar aðstæður er ráðgjöf og stuðningur 

félagsráðgjafa mikilvægur (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Aukin áhersla hefur verið lögð á að skoða reynslu karlmanna af umönnunarhlutverki 

svo hægt sé að fræða fagstéttir á borð við félagsráðgjafa um upplifun þeirra og 

sjónarmið. Kannað hefur verið hvernig eiginmenn skilgreina breytingar á hlutverkum 

sem verða í hjónabandi þegar maki veikist og hvernig það hefur áhrif á þá sem 

umönnunaraðila og eiginmenn. Breytingar sem urðu vegna veikinda eiginkonu voru í 

tengslum við kynhlutverk og samband milli hjóna og vörðuðu þætti á borð við stolt hjá 

eiginmanni þar sem hann var allt í senn verndari, skaffari, héldi uppi heimilishaldi og var 

skipuleggjandi félagslegra viðburða. Þættir sem umönnunaraðilar taka með sér inn í 

hlutverkið eru lífsreynsla, staðalímyndir kynjanna og væntingar til efri áranna. 

Karlmönnum hefur verið lýst sem hæfum umönnunaraðilum, umhyggjusömum, 

frumlegum og færum í að aðlagast. Þrátt fyrir það eru þeir ekki ónæmir fyrir álagi sem 

getur fylgt umönnun og leitt til þunglyndis eða sorgar þannig að þörf fyrir 

utanaðkomandi aðstoð, hvort sem hún er formleg eða óformleg, getur orðið 

nauðsynleg. Það er tækifæri fyrir félagsráðgjafa að vinna með eiginmönnum sem eru að 

aðlagast breytingum í hjónabandi þegar maki veikist og að aðstoða þá við að takast á við 

hlutverk sitt innan fjölskyldunnar. Félagsráðgjafar geta þannig veitt eiginmönnum 

aðstoð við aðlögun nýrra hlutverka og breytinga sem geta haft áhrif á hjónabandið. Bent 
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hefur verið á að karlmenn noti stuðning formlegrar þjónustu í meira mæli en konur 

þegar kemur að því að aðstoða maka við daglegar athafnir. Slík þjónusta léttir 

umönnunarbyrgði eiginmanns en veitir honum ekki sálrænan stuðning en 

umönnunaraðili er gjarnan að glíma við tilfinningar í tengslum við breytingar á hlutverki 

og í hjónabandi. Líkt og fyrr segir eiga karlmenn gjarnan erfiðara en konur með að tjá 

tilfinningar sínar. Það fellur því undir vinnu félagsráðgjafa að auðvelda karlmönnum að 

tjá sig og finna vettvang þar sem það reynist þeim betra (Sanders og Power, 2009). 

Karlmenn sem veita maka umönnun hafa greint frá því að þeim þyki erfitt að tjá sig í 

stuðningshópum þar sem bæði kynin komi saman. Það hefur gefið tilefni til að ætla að 

æskilegt sé að veita þjónustu og bjóða upp á stuðningshópa sem eingöngu séu fyrir 

karlmenn í sömu aðstæðum (Kirsi o.fl., 2004). Reynsla af stuðningshópum fyrir maka 

einstaklinga sem greinst hafa með minnissjúkdóma hefur gefið góða raun. Þátttakendur 

slíkra úrræða njóta stuðnings og hafa skýrari sýn á sjúkdómsferlið, hljóta styrk og upplifa 

samstöðu (Brännström, Tibblin og Löwenborg, 2000).  Með því að aðgreina sjónarmið 

kvenna til umönnunarhlutverksins og stuðningsúrræða sem henta þeim, frá 

sjónarmiðum karla og úrræðum sem styðja við þá, þá eiga félagsráðgjafar auðveldara 

með að meta viðeigandi stuðning og þjónustu sem mætir þörfum karlkyns 

umönnunaraðila. Með því að einblína á styrkleika eiginmanna getur félagsráðgjafi komið 

til móts við skjólstæðing sinn með valdeflandi úrræði sem auðvelda honum að takast á 

við þær áskoranir sem felast í umönnunarhlutverkinu (Sanders og Power, 2009). 
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6 Niðurstöður 

Ljóst er að öldruðum mun fjölga mikið á komandi árum (Hagstofa Íslands, 2013). 

Óformleg aðstoð veitt af aðstandenda einstaklings sem býr í heimahúsi, er gríðarlega 

mikilvæg fyrir þann sem þyggur aðstoðina sem og samfélagið allt. Hún er veitt í lengri 

tíma á dag miðað við formlega aðstoð sem fengin er í heimahús, er víðtæk og stuðlar að 

því að viðkomandi geti búið heima sem lengst (Chappell og Kuehne, 1998; Sigurðardóttir 

og Ernsth Bravell, 2013). Formleg aðstoð hins opinbera er oft veitt samhliða óformlegri 

aðstoð. Mikilvægt er að samspil milli þessara aðila sé gott því formleg aðstoð inni á 

heimilum getur létt á álagi óformlegs umönnunaraðila og komið í veg fyrir fylgikvilla sem 

og hindrað það að þjónustuþegi verði fluttur á öldrunarheimili. Niðurstöður ICEOLD 

rannsóknarinnar bentu til þess að sú óformlega aðstoð sem veitt væri í heimahúsum 

kæmi gjarnan í staðinn fyrir formlega þjónustu. Fjölskyldumeðlimir aðstoða oftast við 

almennar athafnir (IADL) en þegar þörf yrði á aðstoð við persónulegar athafnir (PADL) 

væri algengt að einstaklingurinn sem á þjónustu þyrfti að halda væri fluttur á 

öldrunarheimili. Með góðu samspili á milli þjónustuveitenda væri hægt að koma í veg 

fyrir þetta. Rannsóknir hafa sýnt að gott samstarf geri óformlegum umönnunaraðilum 

kleift að veita áfram þá þjónustu sem þeir sinna best og er algengust meðal óformlegra 

þjónustuveitenda, andlegur og félagslegur stuðningur sem formlegir aðilar veita ekki 

eins vel (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013).  

Þrátt fyrir niðurstöður ICEOLD rannsóknarinnar þurfa þær ekki að þýða að almennt 

komi óformleg aðstoð í staðinn fyrir formlega aðstoð og öfugt. Samt sem áður er ljóst að 

formleg aðstoð kemur ekki í staðinn fyrir þá andlegu aðstoð sem fjölskyldumeðlimir geta 

veitt nákomnum. Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort að formleg aðstoð ýti 

óformlegum umönnunaraðilum út úr hlutverki sínu þannig að þeir hætti að veita þá 

þjónustu sem þeir sinntu áður. Rannsóknarniðurstöður bent til þess að svo sé ekki. Í 

löndum þar sem velferðarkerfi voru öflug var meiri samvinna við fjölskyldumeðlimi sem 

veittu áfram þá þjónustu sem þeir lögðu til áður þó svo að þjónustuþeginn væri fluttur á 

öldrunarheimili (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013; Motel-Klingebiel o.fl., 2005).  

Rannsóknir sem beinast að framlagi eiginmanna til umönnunar maka síns benda til 

þess að svipað hlutfall karla og kvenna veiti maka óformlega aðstoð (Milne og 

Hatzidimitriadou, 2003). Fram hefur komið að ráðandi hugmyndir um kynhlutverk geti 
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hindrað það að óformlegur umönnunaraðili óski eftir formlegri aðstoð. Einnig hefur fyrri 

reynsla af samvinnu við formlega þjónustuveitendur áhrif á það hvort óskað sé eftir 

aðstoð síðar (Robinson o.fl., 2014). Það sem hvetur til samspils er ef óformlegur 

þjónustuveitandi mætir góðu viðmóti, að kostnaður sé ekki mikill og ef formlegi 

þjónustuveitandinn búi yfir reynslu og hafi getið af sér góðan orðstír (Brown o.fl., 2007). 

Sú þjónusta sem fengin er inn á heimili þarf að leiða til árangurs og má ekki vera 

íþyngjandi fyrir óformlega þjónustuveitandann (Sussman og Regehr, 2009). Gott samspil 

getur bætt félagsleg tengsl óformlegs umönnunaraðila. Með samvinnu við formlega 

þjónustuaðila er hann einnig í aðstöðu til að létta á tilfinningum sínum, fá upplýsingar og 

ræða flutning fyrir maka sinn á öldrunarheimili sem gæti orðið til þess að hann geti sinnt 

hlutverki sínu betur ásamt því að álagi sé af honum létt (Ducharme o. fl., 2007).  

Eldri karlmenn sem sinna maka sínum á heimilum taka hlutverkinu gjarnan sem 

áskorun líkt og starfi sem þurfi að sinna og er það talið hjálpa þeim við að tileinka sér 

hlutverkið. Þeir upplifa jafnan minna álag en konur sem sinna óformlegri aðstoð 

(Sigurðardóttir og Ernsth Bravell, 2013). Hafa ber í huga að þegar álag á umönnunaraðila 

verður mikið er líklegt að óskað sé eftir aðstoð formlegra aðila og stofnanaþjónustu 

(Braun o.fl., 2010). Rannsókn Robinson o.fl. (2014) sýndi fram á að hugmyndir um 

karlmennsku geta komið í veg fyrir að þeir greini frá álagi, tjái tilfinningar og óski eftir 

aðstoð. Menn væru gjarnir á að setja sig í stöðu verndara og veitanda og skilgreina sig 

sem stjórnendur og höfuð heimilis. Hugmyndir um kvenhlutverk hafði áhrif á framlag 

þeirra til persónulegrar aðstoðar við maka og var það einnig áskorun að takast á við 

heimilisstörf, flestir áttu þó auðvelt með að aðlagast þeim störfum. Í rannsókninni var 

eiginmönnum skipt í þrjá flokka. (1) þeir sem skilgreindu hlutverkið útfrá staðalímynd 

kynjanna. Þeir áttu erfitt með að stíga inn í umönnunarhlutverkið. (2) þeir sem tóku þátt 

í umönnun en myndu samt ekki hætta að vinna til að geta sinnt þjónustunni við maka að 

fullu. (3) þeir sem höfðu sterka tilfinningu fyrir hlutverkinu og veittu aðstoð af 

umhyggju. Þessir í síðasta hópnum myndu taka að sér umönnunarhlutverkið í stað 

vinnu. Þeir voru líklegastir til að búa við betri heilsu þar sem hlutverkið var gefandi fyrir 

þá og þess vegna verndandi gegn álagi (Robinson o.fl., 2014). Eldri rannsóknir hafa bent 

til sambærilegra niðurstaðna. Upplifanir eiginmanna tengjast flestar hugmyndum um 

kynhlutverk og þeirri skuldbindingu sem felst í hjónabandi (Kirsi o.fl., 2004; Ducharme 

o.fl., 2006).  
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Karlmenn sem sinna óformlegri umönnun í þágu maka hafa greint frá því að þeir 

upplifi félagslega einangrun. Áður en veikindi eiginkonunnar fóru að gera vart við sig hafi 

hún viðhaldið hvað mest félagslegum tengslum út á við sem og að vera jafnan sá sem 

veitti eiginmanni andlegan stuðning. Veikindi hafa því bæði áhrif á maka sem og þann 

sem við þau glíma (Ducharme o.fl., 2006). Það hefur reynst karlmönnum vel að horfa á 

litla hluti í einu og ekki of mikið á framtíðina, þannig töldu þeir sig hafa stjórn á 

aðstæðum sem annars gætu verið erfiðar og sárar. Almennt deila eiginmenn vanlíðan 

sinni, álagi og einmanaleika hvorki með börnum sínum né öðrum. Sá vettvangur sem 

hvetur þá til umræðu um aðstæður sínar og verkefni er á meðal annarra karlmanna í 

sömu stöðu (Robinson o.fl., 2014). 

Framlag eiginmanna til þjónustu við eiginkonur reynist vera meira metið en framlag 

kvenna (Milne og Hatzidimitriadou, 2003). Karlmenn fá oftar hrós frá utanaðkomandi 

aðilum fyrir að sinna hlutverkinu. Jákvæð orð í þeirra garð efla sjálfstraust, sjálfsmynd og 

stolt og leiða til jákvæðrar upplifunar í umönnunarhlutverkinu. Margir eiginmenn líta á 

framlag sitt sem túlkun á ást og gjald fyrir umhyggju. Umönnunin veitir þeim tækifæri til 

að sættast við aðstæðurnar, þróa með sér samúð og þolinmæði ásamt því að sýna 

hluttekningu (Robinson o.fl., 2014). 
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Umræða 

Rannsóknir líkt og ritgerð þessi byggir á eru mikilvægar til að skoða þátt eldri karlmanna 

sem veita maka sínum óformlega aðstoð. Umræða um framlag þeirra til þjónustu á 

Íslandi er ekki mikil. Í ljósi erlendra rannsókna sem benda til að karlmenn veiti þjónustu í 

álíka mæli og konur og að upplifun þeirra í hlutverkinu sé önnur en kvenna, þá er 

mikilvægt fyrir fagstéttir á borð við félagsráðgjafa sem og aðra opinbera aðila að vera 

meðvitaðir um þeirra þarfir. Líkt og fram hefur komið er stuðningur við eiginmenn, hvort 

sem hann er veittur af óformlegum eða formlegum aðilum gríðarlega mikilvægur og 

talinn verndandi gegn álagi, þunglyndi, einangrun og heilsubresti. Góð samskipti milli 

formlegra og óformlegra þjónustuveitenda er í hag eiginmanna sem og maka þeirra. 

Opinberir aðilar þurfa að vera meðvitaðir um framlag fjölskyldna í þágu aðila sem gætu 

ekki búið heima ef aðstoðar nyti ekki við. Margir þeirra sem veita óformlega aðstoð eru 

sjálfir í þörf fyrir aðstoð eða eru þiggjendur aðstoðar. Þetta ómetanlega framlag þarf að 

skoða betur hér á landi, hagnað sem af hlýst fyrir þjóðfélagið og hvernig megi gera betur 

til að hygla þá óformlegu aðila sem gera öldruðum með þörf fyrir aðstoð kleift að búa 

heima. Það er hagur allra sé hægt að veita þeim sem sinna öldruðum með óformlegum 

hætti stuðning, fræðslu og þjónustu. Það kemur í veg fyrir ótímabæran flutning á 

öldrunarstofnanir, er verndandi fyrir heilsu og getur komið í veg fyrir ofbeldi eða 

vanrækslu sökum álags. 

Það er gott tækifæri fyrir fagstétt á borð við félagsráðgjafa að rannsaka hagi, líðan 

og framlag eldri eiginmanna sem veita maka óformlega aðstoð. Félagsráðgjafar búa yfir 

mikilli yfirsýn yfir félagslegt kerfi og eru með heildarsýn sem hægt er að nýta til að skapa 

úrræði sem henta körlum ásamt því að veita þeim og fjölskyldum þeirra stuðning. Karlar 

eiga erfitt með að tjá sig bæði við sína nánustu sem og í blönduðum hópum 

aðstandenda og því ber að huga að. 

Að lokum má velta því fyrir sér hvort þeir sem eru yfir 80 ára í dag og veita maka 

aðstoð eigi erfiðara með tjáningu og persónulega umönnum en sú kynslóð sem er að 

alast upp í dag. Svo virðist sem ungir menn í dag sinni börnum sínum í meira mæli en 

áður, bæði með auknum fæðingarorlofsrétti sem og eftir sambandsslit hjóna. 

 

____________________________________ 

Hrefna Dóra Jóhannesdóttir 
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