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Ágrip	  

Þessi	  ritgerð	  er	  lokaverkefni	  úr	  þroskaþjálfanámi	  við	  Háskóla	  Íslands.	  Í	  henni	  verður	  

reynsla	  eldri	  borgara	  sem	  búa	  í	  þjónustuíbúðum	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  skoðuð	  með	  

stefnu	  Reykjavíkurborgar	  í	  málefnum	  eldri	  borgara	  til	  ársins	  2017	  til	  hliðsjónar.	  Tekin	  voru	  

viðtöl	  við	  átta	  eldri	  borgara	  sem	  búa	  í	  Reykjavík.	  Markmið	  ritgerðarinnar	  var	  þríþætt:	  að	  

skoða	  hvernig	  stefnan	  birtist	  í	  þjónustu	  við	  aldrað	  fólk,	  hverjar	  eru	  aðstæður	  eldri	  borgara	  

sem	  búa	  í	  þjónustuíbúðum	  og	  hvernig	  málaflokkur	  eldri	  borgara	  getur	  dregið	  lærdóm	  af	  

málaflokki	  fatlaðs	  fólks.	  Í	  ritgerðinni	  verður	  fyrst	  sagt	  frá	  stefnunni	  sjálfri	  og	  

aðgerðaráætlununni	  að	  baki	  hennar.	  Því	  næst	  verða	  lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  og	  

aldraðra	  skoðuð,	  kafli	  um	  hugmyndafræði	  kemur	  næst	  en	  þar	  eru	  hugtökin	  sjálfræði,	  

valdefling	  og	  forræðishyggja	  skilgreind	  og	  kenningar	  um	  öldrun.	  Í	  seinni	  hluta	  

ritgerðarinnar	  verða	  niðurstöður	  úr	  viðtölum	  sem	  tekin	  voru	  kynnt	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  

verða	  hugmyndafræðin	  og	  niðurstöður	  úr	  viðtölum	  bornar	  saman	  og	  einnig	  lög	  

málaflokkanna	  beggja.	  Í	  niðurstöðunum	  kemur	  fram	  að	  sum	  efni	  stefnunnar	  séu	  

mikilvægari	  en	  önnur.	  
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Formáli	  

Þegar	  ég	  var	  sautján	  ára	  byrjaði	  ég	  að	  vinna	  á	  öldrunarheimili	  þar	  sem	  afi	  minn	  átti	  heima.	  

Í	  starfi	  mínu	  þar	  upplifði	  ég	  frá	  fyrstu	  hendi	  hvernig	  þjónustan	  var	  og	  hvernig	  mér	  fannst	  

hún	  ætti	  að	  vera,	  ég	  vann	  þar	  í	  þrjú	  ár.	  Það	  var	  ekki	  fyrr	  en	  ég	  byrjaði	  í	  náminu	  

þroskaþjálfafræði	  við	  Háskóla	  Íslands	  sem	  ég	  áttaði	  mig	  á	  því	  að	  starfsemin	  á	  mínum	  

fyrrverandi	  vinnustað	  gekk	  ekki	  eins	  vel	  og	  hún	  gæti.	  Út	  frá	  þessum	  reynslum	  öðlaðist	  ég	  

mikinn	  áhuga	  á	  því	  að	  vinna	  með	  eldri	  borgurum	  og	  einnig	  á	  því	  að	  bæta	  þjónustuna	  fyrir	  

þá.	  Mér	  fannst	  þetta	  verkefni	  vera	  mjög	  áhugavert	  og	  gaman	  að	  fá	  að	  taka	  viðtöl	  við	  eldri	  

borgara	  og	  fá	  að	  heyra	  þeirra	  frá	  þeirra	  daglega	  lífi	  og	  það	  er	  mér	  hvatning	  að	  halda	  áfram	  

að	  vinna	  að	  auknum	  réttindum	  og	  virðingu	  eldri	  borgara.	  

Ég	  vil	  þakka	  allri	  fjölskyldu	  minni	  fyrir	  góðan	  stuðning	  og	  þá	  sérstaklega	  þakka	  henni	  

móður	  minni,	  Margréti	  Jónínu	  Gísladóttur	  fyrir	  ómetanlegan	  stuðning	  og	  yfirlestur,	  einnig	  

vil	  ég	  þakka	  kærastanum	  mínum,	  Páli	  Braga	  Sigurðssyni	  fyrir	  ótrúlega	  þolinmæði	  og	  

stuðning.	  Að	  lokum	  vil	  ég	  þakka	  leiðbeinanda	  mínum	  Ingibjörgu	  H.	  Harðardóttur	  fyrir	  

góðar	  ábendingar	  og	  aðstoð.	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirritaðri.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  

Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  

samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  

verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  

sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  missagt	  

kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  

Reykjavík,	  8.	  maí	  2014	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  
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Inngangur	  

Markmið	  þessarar	  ritgerðar	  er	  að	  skoða	  upplifun	  átta	  eldri	  borgara	  sem	  búa	  í	  

þjónustuíbúðum	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  með	  stefnu	  Reykjavíkurborgar	  í	  málefnum	  eldri	  

borgara	  til	  ársins	  2017,	  til	  hliðsjónar.	  Bent	  verður	  á	  ákveðna	  þætti	  stefnunnar	  út	  frá	  

sjónarhorni	  viðmælandanna.	  

Áhugi	  minn	  á	  málefnum	  eldri	  borgara	  sprettur	  út	  frá	  reynslu	  minni	  á	  heimili	  eldri	  

borgara	  en	  ég	  starfaði	  þar	  sem	  afi	  minn	  bjó.	  Þar	  sá	  ég	  hvaða	  þjónusta	  var	  í	  boði	  fyrir	  eldri	  

borgara	  en	  þá	  gat	  ég	  einnig	  séð	  hvernig	  mér	  fannst	  að	  þjónustan	  ætti	  að	  vera	  þar	  sem	  afi	  

minn	  bjó	  þar.	  Miklar	  viðhorfsbreytingar	  hafa	  átt	  sér	  stað	  hjá	  mér	  hvað	  varðar	  þjónustu	  við	  

fólk	  á	  heimilum	  þeirra.	  Því	  vil	  ég	  reyna	  að	  yfirfæra	  þá	  reynslu	  sem	  ég	  hef	  af	  störfum	  og	  

námi	  með	  fötluðu	  fólki	  yfir	  á	  eldri	  borgara	  en	  ég	  tel	  svo	  vera	  að	  hægt	  sé	  að	  yfirfæra	  

hugmyndafræðina	  sem	  kennd	  er	  í	  þroskaþjálfanáminu	  yfir	  á	  málefni	  eldri	  borgara.	  

Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  stuttlega	  sagt	  frá	  stefnu	  Reykjavíkurborgar	  um	  málefni	  eldri	  

borgara	  til	  ársins	  2017	  og	  hugtökin	  sjálfræði,	  valdefling,	  og	  forræðishyggja	  skoðuð	  sem	  og	  

ríkjandi	  kenningar	  í	  öldrun	  skilgreindar.	  Einnig	  verður	  fjallað	  um	  lög	  um	  málefni	  eldri	  

borgara	  og	  þar	  skoðað	  hvort	  málaflokkur	  eldri	  borgara	  geti	  dregið	  lærdóm	  af	  málaflokki	  

fatlaðs	  fólks.	  Tekin	  voru	  viðtöl	  við	  átta	  eldri	  borgara	  og	  þeir	  spurðir	  spurninga	  um	  þeirra	  

daglega	  líf.	  Öll	  eiga	  þau	  það	  sameiginlegt	  að	  búa	  í	  sama	  þjónustuíbúðakjarna	  fyrir	  67	  ára	  

og	  eldri	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Í	  lokin	  verður	  stefna	  Reykjavíkurborgar	  skoðuð	  út	  frá	  

fyrrnefndum	  hugtökum,	  viðtölum	  og	  allt	  dregið	  saman	  í	  loka	  samantekt.	  

Leitast	  verður	  eftir	  því	  að	  svara	  þremur	  lykilspurningum	  í	  þessari	  ritgerð	  en	  þær	  eru	  

I. Hvernig	  birtist	  stefna	  Reykjavíkurborgar	  í	  þjónustu	  við	  aldrað	  fólk?	  

II. Hverjar	  eru	  aðstæður	  eldri	  borgara	  sem	  að	  búa	  í	  þjónustuíbúðum?	  

III. Hvernig	  getur	  málaflokkur	  eldri	  borgara	  dregið	  lærdóm	  af	  málaflokki	  fatlaðs	  

fólks?	  
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1 Stefna	  Reykjavíkurborgar	  í	  málefnum	  eldri	  borgara	  til	  ársins	  2017	  

Síðastliðið	  ár	  gaf	  Reykjavíkurborg	  út	  stefnu	  um	  málefni	  eldri	  borgara	  til	  ársins	  2017.	  Í	  

henni	  kemur	  fram	  að	  vilji	  Reykjavíkurborgar	  sé	  að	  vera	  aldursvæn	  borg	  og	  að	  stefnan	  skuli	  

lýsa	  framtíðarsýn	  borgarinnar	  í	  málefnum	  aldraðra.	  Stefnan	  snýst	  um	  að	  mæta	  þörfum	  

eldri	  borgara,	  nýta	  þann	  auð	  sem	  eldri	  borgarar	  búa	  yfir	  og	  einnig	  að	  styrkja	  

samfélagsþátttöku	  þeirra.	  Stefnan	  var	  unnin	  í	  samstarfi	  við	  sérfræðinga	  á	  sviði	  

öldrunarþjónustu	  og	  hagsmunasamtök	  eldri	  borgara.	  Hún	  var	  samin	  með	  það	  að	  

leiðarljósi	  að	  þjónusta	  við	  eldri	  borgara	  muni	  á	  næstu	  árum	  fara	  frá	  ríki	  til	  sveitarfélaga,	  en	  

nú	  í	  dag	  liggur	  málaflokkurinn	  hjá	  báðum	  aðilum	  (Reykjavík,	  2013b).	  

	   Stefnan	  skiptist	  í	  sjö	  kafla	  en	  þeir	  eru:	  	  

1. Gæði	  og	  samráð	  

2. Forvarnir	  

3. Stuðningur	  til	  sjálfstæðrar	  búsetu	  	  

4. Fjölbreyttir	  búsetumöguleikar	  	  

5. Heilbrigðisþjónusta	  	  

6. Aðstandendur	  	  

7. Starfsfólk.	  

Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  lögð	  sérstök	  áhersla	  á	  kaflana	  gæði	  og	  samráð;	  og	  stuðningur	  

til	  sjálfstæðrar	  búsetu.	  Í	  kafla	  stefnunnar	  um	  gæði	  og	  samráð	  kemur	  fram	  að	  sú	  þjónusta	  

sem	  stendur	  eldri	  borgurum	  til	  boða	  skal	  vera	  af	  miklum	  gæðum	  og	  skulu	  þau	  gæði	  birtast	  

í	  allri	  þjónustunni	  (Reykjavík,	  2013b).	  Þeir	  íbúar	  sem	  fá	  heimaþjónustu	  munu	  geta	  sent	  inn	  

rafræna	  ábendingu	  um	  þjónustuna	  en	  vefsíða	  til	  þess	  gerð	  verður	  búin	  til	  árið	  2015	  

(Reykjavík,	  2013a).	  Þá	  vill	  Reykjavíkurborg	  einnig	  setja	  upp	  notendavænar	  heimasíður	  og	  

skal	  það	  gert	  á	  þessu	  ári,	  eða	  árið	  2014.	  Þar	  verður	  hægt	  verður	  að	  nálgast	  upplýsingar	  

um	  hvað	  skal	  standa	  til	  boða	  fyrir	  eldri	  borgara	  en	  efla	  skal	  upplýsinga-‐	  og	  

ráðgjafaþjónustu	  og	  þannig	  vonast	  borgin	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  fjölbreyttara	  úrvali	  af	  

námskeiðum	  og	  afþreyingu	  fyrir	  eldri	  borgara	  (Reykjavík,	  2013b).	  
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Kaflinn	  um	  stuðning	  til	  sjálfstæðrar	  búsetu	  fjallar	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  fjölbreyttur	  

stuðningur	  til	  sjálfstæðrar	  búsetu	  skuli	  vera	  til	  staðar	  svo	  fólk	  geti	  búið	  á	  eigin	  heimili	  sem	  

lengst.	  Þar	  eru	  kaflar	  á	  við	  heimaþjónstu,	  dagdvöl,	  hollur	  og	  góður	  matur	  en	  það	  sem	  

kaflinn	  snýst	  um	  er	  að	  „Stuðning	  og	  aðstoð	  inni	  á	  heimilum	  aldraðra	  skal	  veita	  af	  

fagmannesku,	  ábyrgð	  og	  virðingu	  fyrir	  vilja	  og	  ákvörðunum	  notandans“.	  Undirkaflinn	  um	  

hollan	  og	  góðan	  mat	  segir	  að	  fæðið	  sem	  verður	  í	  boði	  skuli	  vera	  hollt	  og	  lystugt	  og	  að	  

stefnt	  sé	  að	  því	  að	  auka	  fjölbreytni	  og	  val	  og	  að	  boðið	  sé	  upp	  á	  sérfæði	  fyrir	  þá	  sem	  þurfa.	  

Seinasti	  kaflinn	  er	  um	  akstursþjónustu	  en	  hann	  segir	  að	  þeir	  eldri	  borgarar	  sem	  geta	  ekki	  

nýtt	  sér	  eigin	  farartæki	  né	  almenningssamgöngur	  skuli	  geta	  notað	  sértæka	  

akstursþjónustu	  gegn	  vægu	  gjaldi	  (Reykjavík,	  2013b).	   	  

	   Í	  stefnunni	  kemur	  fram	  að	  eldri	  borgarar	  skulu	  finna	  fyrir	  sjálfræði	  sínu	  og	  aukinn	  

aðgangur	  að	  þjónustu	  skal	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  líðan	  og	  lífsgæði,	  einnig	  stuðla	  að	  auknum	  

og	  innihaldsríkum	  samskiptum	  við	  fólk.	  Þar	  af	  leiðandi	  er	  mikilvægt	  að	  starfsfólk	  á	  

stofnunum	  sem	  og	  heimaþjónustu	  vinni	  meðvitað	  að	  því	  að	  fá	  fram	  vilja	  og	  virkja	  

frumkvæði	  íbúa.	  Þjónustan	  skal	  vera	  einstaklingsmiðuð	  og	  þar	  af	  leiðandi	  horft	  framhjá	  

aldri,	  fötlun,	  sjúkdómum	  eða	  öðru	  (Reykjavík,	  2013b).	  

1.1 Aðgerðaráætlun	  stefnunnar	  

Þegar	  stefnan	  var	  gerð	  var	  einnig	  sett	  upp	  aðgerðaráætlun.	  Hún	  skal	  miða	  að	  því	  að	  gera	  

Reykjavík	  hentuga,	  aðlaðandi	  og	  aðgengilega	  fyrir	  eldri	  borgara	  með	  ákveðnum	  

framkvæmdum.	  Verkhópar	  verða	  þar	  á	  eftir	  stofnaðir	  með	  þátttöku	  hagsmunasamtaka.	  

Árið	  2012	  var	  seinast	  gerð	  lífskjararannsókn	  meðal	  eldri	  borgara	  og	  er	  stefnt	  að	  því	  að	  

næsta	  könnun	  verði	  gerð	  árið	  2016,	  en	  regluleg	  framkvæmd	  slíkra	  lífskjararannsókna	  er	  

ein	  leið	  að	  aldursvænni	  borg	  (Reykjavík,	  2013a).	  

Samstarfshópi	  meðal	  ólíkra	  sviða	  innan	  Reykjavíkurborgar	  verður	  komið	  á	  fætur	  á	  

þessu	  ári,	  eða	  2014,	  sem	  hefur	  það	  verkefni	  að	  vinna	  að	  kostnaðarmati	  og	  verkáætlun	  

stefnunnar.	  	  

	   Velferðarsvið	  Reykjavíkurborgar	  stefnir	  að	  því	  að	  efla	  félagsstarf	  eldri	  borgara.	  

Setja	  skal	  á	  fót	  rafrænt	  ábendingakerfi	  árið	  2015	  en	  þannig	  skal	  auka	  upplýsingaflæði	  um	  

þjónustu	  og	  félagsstarf.	  Sama	  ár	  skal	  vinna	  að	  fjölbreyttara	  mataræði	  eldri	  borgara	  hvort	  

um	  sé	  að	  ræða	  mat	  í	  félagsmiðstöðvunum	  eða	  heimsendan	  mat	  (Reykjavík,	  2013a).	  
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2 Lög	  og	  reglugerðir	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  fyrst	  sagt	  frá	  lögum	  um	  málefni	  aldraðra	  og	  svo	  lögum	  um	  málefni	  

fatlaðs	  fólks.	  Því	  næst	  kemur	  stuttur	  kafli	  um	  Mannréttindayfirlýsingu	  Sameinuðu	  

þjóðanna	  og	  framkvæmdaráætlun	  samtakanna	  um	  öldrun.	  Markmið	  þessa	  kafla	  er	  að	  sjá	  

hvort	  lög	  um	  málefni	  aldraðra	  geti	  dregið	  lærdóm	  af	  lögum	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks.	  

Samanburð	  á	  lögunum	  tveimur	  verður	  svo	  hægt	  að	  sjá	  í	  kafla	  7,	  “Niðurstöður	  og	  

umræður.”	  

2.1 Lög	  um	  málefni	  aldraðra	  

Lög	  um	  málefni	  aldraðra	  eru	  frá	  árinu	  1999	  og	  þar	  kemur	  fram	  að	  aldraður	  er	  sá	  sem	  

hefur	  náð	  67	  ára	  aldri.	  Markmið	  laganna	  eru	  þrískipt,	  fyrsta	  er	  að	  eldri	  borgarar	  fái	  

einstaklingsmiðaða	  heilbrigðis	  –	  og	  félagsþjónustu	  þegar	  þörf	  krefur	  og	  skal	  hún	  miðast	  

við	  ástand	  og	  þörf	  einstaklingsins.	  Næsta	  markmiðið	  er	  að	  eldri	  borgarar	  geti	  búið	  sem	  

lengst	  við	  eðlilegt	  heimilislíf	  en	  einnig	  skal	  tryggja	  stofnanaþjónustu	  þegar	  það	  á	  við.	  

Aldraðir	  skulu	  njóta	  jafnréttis	  og	  að	  virða	  skal	  sjálfsákvörðunarrétt	  þeirra	  er	  þriðja	  

markmið	  laganna	  (Lög	  um	  málefni	  aldraðra	  nr.	  125/1999).	  	  

Í	  lögum	  um	  málefni	  aldraðra	  eru	  margir	  kaflar	  sem	  snúa	  að	  hinum	  ýmsu	  málum	  líkt	  og	  

öldrunarþjónustu,	  skipulag	  öldrunarþjónustu,	  kostnað	  við	  öldrunarþjónustu	  og	  stjórn	  

öldrunarmála.	  Í	  lögunum	  er	  einnig	  fjallað	  um	  búsetumál	  aldraðra	  og	  þá	  helst	  stofnanir	  en	  

samkvæmt	  þessum	  lögum	  er	  stofnun	  skilgreind	  sem	  dvalarheimili,	  sambýli	  og/eða	  íbúðir	  

sem	  eru	  sérhannaðar	  fyrir	  eldri	  borgara	  sem	  eru	  ófærir	  um	  að	  annast	  heimilishald	  þrátt	  

fyrir	  stuðning	  heimaþjónustu.	  Heimilismaður	  á	  slíkri	  stofnun	  telst	  sá	  sem	  hefur	  dvalið	  eða	  

hyggst	  dvelja	  þar	  lengur	  en	  sex	  mánuði.	  Öryggiskallkerfi	  í	  hverri	  íbúð	  og	  varsla	  allan	  

sólahringinn	  skal	  vera	  á	  þessum	  stofnunum	  og	  fjölbreytt	  val	  á	  þjónustu,	  en	  þá	  skal	  einnig	  

vera	  aðstaða	  fyrir	  hjúkrun,	  læknishjálp	  og	  endurhæfingu	  í	  húsinu.	  Einstaklingsmiðuð	  

þjónusta	  er	  í	  boði	  og	  hún	  byggist	  á	  hjálp	  til	  sjálfshjálpar.	  	  

Stofnun	  er	  þá	  einnig	  hjúkrunarheimili	  eða	  hjúkrunarrými	  á	  öldrunarstofnunum	  en	  

áður	  en	  aldraðir	  sækja	  um	  dvöl	  í	  hjúkrunar-‐	  eða	  dvalarrými	  skal	  vera	  búið	  að	  reyna	  öll	  
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önnur	  raunhæf	  úrræði	  sem	  snúa	  að	  því	  að	  hann	  geti	  búið	  lengur	  í	  heimahúsi	  (Lög	  um	  

málefni	  aldraðra	  nr.	  125/1999).	  

Í	  lögum	  um	  málefni	  aldraðra	  er	  mikil	  áhersla	  lögð	  á	  að	  fylgjast	  með	  heilsufari	  aldraðra.	  

Þar	  kemur	  einnig	  fram	  að	  þjónustumiðstöðvar	  aldraðra	  skulu	  tryggja	  eldri	  borgurum	  

félagsskap,	  næringu,	  hreyfingu,	  tómstundaiðju,	  skemmtun	  og	  heilsufarslegt	  eftirlit	  (Lög	  

um	  málefni	  aldraðra	  nr.	  125/1999).	  

2.2 Lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  

Lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  nr.	  52/1999	  með	  áorðnum	  breytingum	  2010	  byrja	  einnig	  á	  

kafla	  um	  markmið	  og	  skilgreiningar	  líkt	  og	  í	  lögum	  um	  málefni	  aldraðra.	  Markmið	  laganna	  

um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  er	  að	  skapa	  skilyrði	  svo	  hver	  einstaklingur	  geti	  lifað	  eðlilegu	  lífi	  og	  

tryggja	  skal	  jafnrétti	  og	  sambærileg	  lífskjör	  á	  við	  aðra	  þjóðfélagsþegna.	  

Vinna	  skal	  eftir	  alþjóðlegum	  skuldbindingum	  sem	  íslensk	  stjórnvöld	  hafa	  gengist	  

undir.	  Þeir	  eiga	  rétt	  þjónustunni	  samkvæmt	  á	  þessum	  lögum	  eru	  þeir	  sem	  þurfa	  á	  

þjónustu	  að	  halda	  af	  sökum	  þess	  að	  vera	  með	  andlega	  eða	  líkamlega	  fötlun.	  Þá	  er	  átt	  við	  

þroskahömlun,	  geðfötlun,	  hreyfihömlun,	  sjón-‐	  og	  heyrnarskerðingu.	  

	   Í	  sjötta	  kafla	  í	  lögum	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  er	  kafli	  um	  búsetu.	  Þar	  kemur	  fram	  

að	  fatlað	  fólk	  skuli	  eiga	  möguleika	  á	  stuðning	  í	  formi	  félagslegrar	  þjónustu	  sem	  gerir	  því	  

kleift	  að	  búa	  í	  húsnæðisúrræðum	  og	  eigin	  heimili.	  Stuðningurinn	  skal	  vera	  í	  samræmi	  við	  

þarfir	  og	  óskir	  eftir	  því	  sem	  kostur	  er,	  en	  fatlað	  fólk	  á	  rétt	  á	  þjónustu	  hvar	  sem	  það	  kýs	  að	  

búa	  (Lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  nr.	  59/1992).	  Þá	  er	  til	  reglugerð	  um	  þjónustu	  við	  fatlað	  

fólk	  á	  heimilum	  þeirra	  sem	  kafar	  dýpra	  í	  þjónustuna	  á	  heimilum.	  

2.3 Mannréttindayfirlýsing	  Sameinuðu	  þjóðanna	  

Á	  allsherjarþingi	  Sameinuðu	  þjóðanna	  var	  mannréttindayfirlýsing	  samtakanna	  samþykkt	  

þann	  10.	  desember	  1948.	  Samkvæmt	  yfirlýsingunni	  eiga	  allir	  jafnt	  tilkall	  til	  virðingar,	  

réttinda	  og	  umframt	  allt	  mannréttinda.	  Samkvæmt	  þessari	  yfirlýsingu	  skulu	  ríki	  

Sameinuðu	  þjóðanna	  gangast	  undir	  alþjóðlegar	  skuldbindingar	  (Mannréttindaskrifstofa	  

Íslands,	  e.d.–a).	  

	   Í	  fyrstu	  grein	  yfirlýsingarinnar	  kemur	  fram	  að	  allir	  séu	  jafnir,	  frjálsir	  og	  að	  koma	  

skuli	  fram	  við	  aðra	  á	  sanngjarnan	  máta.	  Þar	  má	  einnig	  sjá	  að	  allir	  eigi	  rétt	  til	  lífs,	  
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mannhelgis	  og	  frelsis	  og	  að	  vera	  viðurkenndir	  í	  lögum	  sama	  hvar	  þeir	  séu	  í	  heiminum	  

(Mannréttindaskrifstofa	  Íslands,	  e.d.–a).	  Ekki	  hefur	  verið	  búinn	  til	  sér	  samningur	  um	  

réttindi	  aldraðra	  en	  alþjóðleg	  aðgerðaráætlun	  um	  öldrun	  var	  samþykkt	  á	  heimsþingi	  um	  

málefni	  aldraðra	  í	  Vín	  árið	  1982.	  Þar	  er	  lögð	  áhersla	  á	  fimm	  efnisþætti	  en	  þeir	  eru	  

sjálfstæði,	  virkni,	  lífsfylling,	  reisn	  og	  umönnun.	  Einnig	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  aldraðir	  fái	  

notið	  þessara	  þátta	  á	  við	  aðra	  þjóðfélagsþegna.	  Árið	  2002	  var	  haldið	  heimsþing	  um	  öldrun	  

í	  Madrid	  og	  þar	  var	  önnur	  framkvæmdaáætlun	  samþykkt	  um	  öldrun	  en	  meginflokkarnir	  í	  

henni	  eru;	  virðing	  fyrir	  öllum	  mannréttindum	  aldraðra,	  örugg	  elli,	  þátttaka	  aldraðra	  í	  

samfélaginu,	  aðgerðir	  gegn	  mismunun	  og	  ofbeldi	  gagnvart	  öldrðum	  

(Mannréttindaskrifstofa	  Íslands,	  e.d.-‐b).	  
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3 Hugmyndafræði	  

Í	  þessum	  þessum	  kafla	  voru	  hugtökin	  sjálfræði,	  forræðishyggja,	  valdefling	  og	  

sjálfsákvörðunarréttur	  valin	  til	  skilgreiningar	  vegna	  þess	  að	  þau	  tengjast	  stefnu	  

Reykjavíkurborgar	  beint.	  Þau	  eru	  mjög	  mikilvæg	  við	  framkvæmd	  stefnunnar	  og	  sum	  þeirra	  

koma	  einnig	  fram	  í	  henni.	  Tilgangurinn	  með	  þessum	  kafla	  er	  þá	  að	  tengja	  svör	  

viðmælandanna	  hér	  á	  eftir	  við	  hugtökin	  og	  svo	  við	  stefnuna	  og	  þannig	  verður	  lögð	  áhersla	  

á	  mikilvægi	  hugtakanna	  og	  stefnunnar.	  

3.1 Sjálfræði	  

Sjálfræði	  er	  hugtak	  sem	  telst	  vera	  frekar	  einfalt	  að	  skilgreina	  og	  einfalda	  skilgreiningin	  er	  

að	  ráða	  sér	  sjálfur.	  Málin	  flækjast	  þó	  umtalsvert	  þegar	  skoðað	  er	  hvað	  það	  felst	  í	  því	  að	  

ráða	  sér	  sjálfur.	  Samkvæmt	  Ástríði	  Stefánsdóttur	  og	  Vilhjálmi	  Árnasyni	  (2004)	  þarf	  að	  

skoða	  nokkra	  hluti	  nánar	  þegar	  sjálfræði	  einstaklinga	  er	  skoðað.	  Þeir	  eru	  eftirfarandi;	  Að	  

hafa	  rými	  til	  athafna,	  að	  geta	  nýtt	  sér	  rýmið	  til	  athafnar	  og	  að	  kjósa	  að	  nýta	  sér	  rýmið	  til	  

athafna	  á	  sinn	  hátt.	  

Að	  hafa	  rými	  til	  athafna	  er	  mikilvæg	  forsenda	  þess	  að	  einstaklingur	  geti	  talist	  sjálfráða	  

en	  það	  mikilvægasta	  hér	  er	  að	  vera	  ekki	  undir	  stjórn	  annarra	  og	  fá	  að	  stjórna	  sínum	  

aðstæðum	  sjálfur.	  Að	  geta	  nýtt	  sér	  rýmið	  til	  athafna	  felst	  í	  því	  að	  þekkja	  aðstæður	  og	  vita	  

hvað	  þær	  hafa	  upp	  á	  að	  bjóða,	  hér	  þarf	  einstaklingurinn	  að	  vera	  fær	  til	  að	  meta	  eigin	  

aðstæður.	  Síðast	  en	  ekki	  síst	  er	  að	  sá	  sem	  er	  sjálfráða	  kýs	  að	  nýta	  sér	  rýmið	  til	  athafna	  á	  

sinn	  hátt.	  Einstaklingar	  skulu	  fá	  að	  lifa	  sínu	  lífi	  á	  eigin	  forsendum	  sama	  hvort	  starfsfólk	  sé	  

sammála	  eða	  ósammála	  þeim.	  Virðing	  fyrir	  persónunni,	  hennar	  óskum,	  venjum	  og	  

viðhorfum	  er	  mikilvæg.	  Alvarlegasta	  ógnun	  við	  sjálfræði	  aldraðra	  er	  skortur	  á	  upplýsingum	  

og	  upplýsingaflæði.	  Eldri	  borgari	  getur	  því	  verið	  neyddur	  í	  aðstæður	  sem	  hann	  ræður	  ekki	  

við	  einungis	  vegna	  þess	  að	  viðkomandi	  skortir	  vitneskju	  um	  aðra	  möguleika	  sem	  hann	  

hefur,	  en	  er	  hægt	  að	  auka	  sjálfræði	  eldri	  borgara	  með	  góðu	  aðgengi	  að	  upplýsingum.	  	  

Vilhjálmur	  Árnason	  skrifaði	  einnig	  í	  bók	  sinni	  Siðfræði	  lífs	  og	  dauða	  (2003)	  að	  

ákveðnar	  skyldur	  verða	  mikilvægari	  en	  sjálfræði	  manna	  við	  ákveðnar	  aðstæður.	  

Undartekningar	  þessar	  á	  sjálfræði	  einstaklinga	  eru	  byggðar	  á	  því	  að	  rangt	  er	  að	  skaða	  sig	  
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og	  aðra.	  Oft	  þarf	  að	  taka	  erfiðar	  ákvarðanir	  líkt	  og	  þegar	  velferð	  einstaklings	  er	  í	  húfi	  og	  

við	  þessar	  aðstæður	  skal	  velferð	  einstaklings	  vera	  tekin	  framyfir	  sjálfræði	  hans.	  Burtséð	  

frá	  fyrrgreindum	  aðstæðum	  þá	  skal	  ávallt	  virða	  sjálfræði	  einstaklings	  að	  undanskildum	  

þeim	  aðstæðum	  sem	  gætu	  skapað	  óréttláta	  mismunun	  gagnvart	  honum.	  Togstreitu	  

sjálfræðis	  og	  velferðar	  getur	  verið	  erfitt	  að	  eiga	  við	  en	  mikilvægast	  er	  þá	  að	  muna	  að	  virða	  

einstaklinginn	  sem	  manneskju.	  Þegar	  sjálfræði	  og	  velferð	  er	  skoðað	  þá	  þarf	  starfsfólk	  og	  

aðrir	  að	  vera	  meðvitað	  um	  forræðishyggju,	  hvernig	  hún	  birtist,	  og	  í	  hvaða	  aðstæðum,	  en	  

forræðishyggja	  leggur	  aðaláherslu	  á	  velferð	  einstaklingsins.	  

Forræðishyggja	  er	  þegar	  einstaklingur	  er	  hæfur	  til	  að	  taka	  eigin	  ákvarðanir,	  en	  þær	  

eru	  teknar	  fyrir	  hann	  af	  öðrum	  einstaklingi.	  Þetta	  er	  gert	  til	  að	  vernda	  hann	  fyrir	  

skaðlegum	  afleiðingum.	  Ástæðurnar	  eru	  margar	  fyrir	  því	  hvers	  vegna	  aldrað	  fólk	  er	  í	  

áhættuhópi	  að	  verða	  fyrir	  forræðishyggju,	  en	  vegna	  þess	  að	  sjálfræði	  er	  fólgið	  í	  því	  að	  

hafa	  rými	  til	  athafna,	  hafa	  getu	  til	  að	  geta	  nýtt	  sér	  rýmið	  og	  kjósa	  að	  nota	  það	  á	  sinn	  hátt	  

má	  segja	  að	  sjálfræði	  sé	  alltaf	  háð	  aðstæðum,	  valkostum	  einstaklings,	  tengt	  yfirráði	  

annarra,	  vana	  og	  verðmætamati	  (Ástríður	  Stefánsdóttir	  og	  Vilhjálmur	  Árnason,	  2004).	  

Þegar	  um	  samband	  fagmanns	  og	  skjólstæðings	  er	  að	  ræða,	  sama	  hvort	  það	  er	  íbúi	  eða	  

þjónustunotandi,	  getur	  verið	  erfitt	  að	  finna	  gott	  jafnvægi	  milli	  sjálfræðis	  og	  forræðis.	  Oft	  á	  

tíðum	  fer	  það	  ekki	  á	  milli	  mála	  að	  einstaklingurinn	  er	  full	  hæfur	  til	  að	  ráða	  sér	  sjálfur	  en	  

það	  á	  ekki	  alltaf	  við.	  Þá	  er	  það	  skylda	  fagmannsins	  að	  vernda	  hagsmuni	  hans	  og	  taka	  

ákvarðanir	  fyrir	  hann.	  Þá	  þarf	  fagmaðurinn	  að	  skoða	  af	  hvaða	  völdum	  einstaklingurinn	  er	  

óhæfur	  að	  taka	  eigin	  ákvarðanir.	  Er	  það	  byggt	  á	  þekkingaleysi,	  upplýsingaskorti	  eða	  að	  

einstaklingurinn	  sé	  líkamlega	  eða	  andlega	  óhæfur	  um	  að	  meta	  eigin	  aðstæður	  sínar.	  Ef	  

einstaklingurinn	  getur	  ekki	  tekið	  ákvarðanir	  sjálfur	  og	  það	  er	  byggt	  á	  þekkingaleysi	  skal	  

fagmaðurinn	  veita	  honum	  þær	  upplýsingar	  sem	  hann	  þarf	  á	  að	  halda	  til	  að	  geta	  tekið	  

upplýsta	  ákvörðun	  (Ástríður	  Stefánsdóttir	  og	  Vilhjálmur	  Árnason,	  2004).	  
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3.2 Hvað	  ógnar	  sjálfræði	  aldraðra?	  	  

Það	  eru	  nokkrir	  þættir	  sem	  geta	  ógnað	  sjálfræði	  aldraðra	  á	  stofnunum.	  Ástríður	  

Stefánsdóttir	  og	  Vilhjálmur	  Árnason	  (2004)	  komu	  fram	  með	  þennan	  lista	  en	  hann	  er	  ekki	  

tæmandi:	  

1. Íhlutun	  ættingja	  

2. Forræði	  fagfólks	  

3. Skert	  geta	  hins	  aldraðra	  og	  vanmat	  á	  henni	  

4. Reglur	  og	  starfsvenjur	  stofnana	  

5. Viðhorf	  til	  aldraðra	  

6. Öryggisleysi	  einstaklingsins	  

7. Hópþrýstingur	  á	  stofnunum	  

Samkvæmt	  Robert	  Butler	  fylgja	  hugtakinu	  ‘ageism’	  miklir	  fordómar	  en	  hann	  notaði	  

fyrst	  hugtakið	  árið	  1969.	  Á	  ensku	  er	  orðið	  ‘ageism’	  notað	  en	  hér	  verður	  notað	  orðið	  

aldursfordómar.	  Butler	  sagði	  að	  slíkt	  misrétti	  hafi	  mikil	  áhrif	  á	  líf	  fólks	  og	  hann	  líkti	  því	  við	  

kynþáttafordóma	  og	  kynjamisrétti.	  Aldrað	  fólk	  er	  oft	  í	  vernduðu	  umhverfi	  og	  hugsanir	  

túlkaðar	  fyrir	  þeirra	  hönd	  og	  ef	  það	  gleymir	  nafni	  er	  oft	  gert	  ráð	  fyrir	  ellihrörnun	  og	  þar	  af	  

leiðandi	  er	  oft	  talað	  um	  þessa	  tegund	  af	  misrétti	  sem	  miskunnarlausustu	  fordómana.	  Gert	  

er	  ráð	  fyrir	  því	  að	  aldrað	  fólk	  sætti	  sig	  við	  það	  að	  eldast	  og	  öllu	  sem	  því	  fylgir	  og	  ef	  það	  

heyrir	  ekki	  eitt	  orð	  eða	  heila	  setningu	  þá	  er	  það	  ásakað	  um	  heyrnaskerðingu,	  en	  svoleiðis	  

má	  halda	  áfram	  (Palmore,	  1999).	  

Með	  fordómum	  og	  misrétti	  birtist	  oft	  algeng	  orðræða	  eins	  og	  við	  og	  ‘hinir’	  en	  þannig	  

er	  fólk	  oft	  flokkað.	  Með	  því	  að	  skilgreina	  sig	  frá	  hinum	  hópnum	  er	  verið	  að	  aðgreina	  sig	  frá	  

honum	  því	  viðkomandi	  vill	  ekki	  líkjast	  honum	  eða	  tengjast	  því	  hann	  er	  óæðri.	  ‘Hinir’	  eru	  

ófullkomnir	  einstaklingar	  og	  þau	  eru	  skerðingin	  sín,	  þau	  þróast	  ekkert	  og	  geta	  ekkert.	  

‘Hinir’	  hafa	  ekki	  hæfileikann	  til	  að	  lifa	  sjálfstæðu	  lífi.	  Algengt	  er	  að	  fólk	  noti	  þessa	  orðræðu	  

hvort	  sem	  það	  er	  meðvitað	  eða	  ómeðvitað	  (Goodley,	  2011).	  
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3.3 Sjálfsákvörðunarréttur	  

Á	  áttunda	  áratug	  20.	  aldar	  varð	  hugtakið	  sjálfsákvörðunarréttur	  til	  en	  

sjálfskávörðunarréttur	  merkir	  að	  tala	  fyrir	  eigin	  hönd	  og	  að	  taka	  ákvarðanir	  um	  eigið	  líf,	  

sjálfstæðar	  ákvarðanir	  sem	  hver	  og	  einn	  telur	  vera	  best	  fyrir	  sig.	  Ef	  einstaklingar	  eiga	  erfitt	  

með	  tjáningu	  þá	  þarf	  að	  finna	  leið	  til	  að	  framkvæma	  og	  fylgja	  ákvarðanatöku	  hans.	  Með	  

sjálfsákvörðunarrétti	  fylgir	  hæfni	  til	  að	  tjá	  tilfinningar,	  óskir	  og	  einnig	  aukið	  sjálfstraust	  og	  

sjálfsvirðing	  (Goodley,	  2011).	  Sjálfsákvörðunarréttur	  er	  þá	  mikilvægur	  fyrir	  fólk	  til	  að	  geta	  

tekið	  sjálfstæðar	  ákvarðanir,	  þekkja	  rétt	  sinn	  og	  fá	  að	  breyta	  um	  lífsstíl	  (Guðrún	  V.	  

Stefánsdóttir,	  2008).	  

Á	  dvalar-‐	  eða	  hjúkrunarheimilum	  geta	  ákveðnar	  reglur	  skert	  frelsi	  þeirra	  einstaklinga	  

sem	  eru	  í	  vistun	  þar,	  en	  hvernig	  birtast	  þá	  sjálfræði	  þeirra	  og	  sjálfsákvörðunarréttur?.	  Þá	  

eru	  oft	  ákveðnar	  reglur	  í	  þjónustuíbúðum	  sem	  skerða	  athafnafrelsi	  eins	  og	  að	  banna	  

dýrahald	  en	  margir	  telja	  það	  að	  eiga	  dýr	  vera	  mikilvægt	  fyrir	  eldri	  borgara	  ásamt	  öðru	  fólki	  

með	  skerta	  færni	  (Sigrún	  Huld	  Þorgrímsdóttir,	  2010).	  

3.4 Valdefling	  

Til	  eru	  margar	  skilgreiningar	  á	  hugtakinu	  valdefling	  (e.	  empowerment)	  og	  ekki	  er	  til	  ein	  

ríkjandi.	  Margir	  hafa	  þó	  lagt	  fram	  sínar	  eigin	  þýðingar	  af	  hugtakinu	  og	  hefur	  það	  einnig	  

verið	  þýtt	  sem	  sjálfsefling	  og	  því	  hægt	  að	  segja	  að	  valdefling	  nái	  einnig	  yfir	  sjálfseflingu.	  

Hugtakið	  var	  mikið	  notað	  á	  sjöunda	  áratug	  tuttugustu	  aldar	  í	  tengslum	  við	  réttindabaráttu	  

kvenna	  og	  annarra	  minnihlutahópa.	  Vegna	  þess	  hversu	  erfitt	  er	  að	  skilgreina	  þetta	  

margslungna	  hugtak	  er	  samvinna	  og	  samskipti	  fagfólks	  mikilvæg	  en	  fræðimenn	  hafa	  fært	  

rök	  fyrir	  því	  að	  auðveldara	  getur	  verið	  að	  skoða	  hvað	  dregur	  úr	  og	  hindrar	  valdeflingu	  

einstaklinga.	  Má	  þá	  nefna	  nokkur	  dæmi:	  

• Stofnanamiðuð	  þjónusta	  

• Varkárni	  starfsfólks	  

• Fagmennska	  

• Samvinnuþýðni	  

• Tengsl	  fagfólks	  
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Eitt	  er	  þó	  á	  hreinu,	  að	  valdefling	  tengist	  alltaf	  því	  að	  deila	  valdi	  (Hanna	  Björg	  

Sigurjónsdóttir,	  2006).	  Valdefling	  birtist	  í	  samskiptum	  fólks	  og	  er	  því	  lýst	  sem	  félagslegu	  

ferli	  sem	  skal	  styrkja	  sjálfstraust	  og	  sjálfsskilning	  einstaklinga,	  valdefling	  felur	  einnig	  í	  sér	  

að	  einstaklingar	  skulu	  öðlast	  stjórn	  á	  eigin	  lífi	  og	  að	  fólk	  hafi	  vald	  til	  að	  skilgreina	  sitt	  eigið	  

líf,	  langanir,	  óskir	  og	  þarfir	  (Guðrún	  Stefánsdóttir,	  2008).	  
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4 Kenningar	  um	  öldrun	  

Í	  þessum	  kafla	  verða	  þrjár	  kenningar	  um	  öldrun	  kynntar	  en	  þær	  eru	  hlédrægnikenning,	  

virknikenning	  og	  samfellukenning.	  Þær	  eru	  mjög	  ólíkar,	  en	  þær	  lýsa	  persónuleika	  eldri	  

borgara	  og	  segja	  hvort	  maður	  bregðist	  eins	  við	  á	  efri	  árum	  eins	  og	  maður	  gerði	  á	  þeim	  

yngri.	  Sumar	  persónuleikakenningar	  segja	  að	  líkami,	  sál	  og	  umhverfi	  eldist	  en	  

persónuleikinn	  haldist	  eins.	  Hér	  seinna	  verðar	  þær	  svo	  aftur	  skoðaðar	  í	  ljósi	  viðtala	  og	  

stefnu	  Reykjavíkurborgar.	  Vegna	  bættrar	  tæknilegrar,	  læknisfræðilegrar	  og	  félagslegrar	  

þróunar	  lifir	  fólk	  lengur	  en	  það	  gerði	  áður	  og	  þá	  er	  mikilvægt	  að	  nýta	  þessi	  auka	  ár	  vel	  

(Breitenbach,	  2001).	  

4.1 Hlédrægnikenning	  

Samkvæmt	  hlédrægnikenningunni	  (e.	  disengagement	  theory)	  dregur	  fólk	  sig	  til	  hlés	  með	  

hækkandi	  aldri,	  en	  orsök	  þess	  að	  fólk	  dregur	  sig	  í	  hlé	  eiga	  að	  mörgu	  leyti	  rætur	  sínar	  að	  

rekja	  til	  samfélagsins,	  til	  dæmis	  með	  fyrir	  fram	  ákveðnum	  hugmyndum	  um	  starfslok.	  Þau	  

hlutverk	  sem	  eldri	  borgarar	  hafa	  verða	  minni	  háttar	  og	  þeim	  fækkar,	  líkt	  og	  þegar	  börnin	  

flytja	  að	  heiman,	  vinum	  fækkar	  og	  komið	  er	  að	  eftirlaunum.	  Aldraðir	  draga	  sig	  þá	  til	  hlés	  

frá	  hefðbundum	  hlutverkum,	  þetta	  er	  gagnkvæmt	  ferli.	  Þetta	  hefur	  allt	  áhrif	  á	  félagslega	  

stöðu	  eldri	  borgara	  og	  eldri	  borgarar	  aðlagast	  þessum	  breytingum	  með	  því	  að	  draga	  sig	  í	  

hlé	  (Berger,	  2011).	  

Börn	  vilja	  vera	  með	  öðrum	  börnum,	  fullorðið	  fólk	  með	  jafnöldrum	  og	  eldri	  borgarar	  

með	  öðrum	  eldri	  borgurum	  eða	  einir.	  Þar	  af	  leiðandi	  minnkar	  yngra	  fólk	  umgengni	  sína	  við	  

eldra	  fólk	  sem	  sjálfviljugt	  hefur	  rofið	  tengsl	  við	  ungt	  fullorðið	  fólk.	  Í	  kjölfar	  tilkomu	  

þessarar	  kenningar	  varð	  virknikenningin	  til	  (Berger,	  2011).	  

4.2 Virknikenning	  

Virknikenningin	  (e.	  activity	  theory)	  segir	  að	  eldra	  fólk	  þarf	  og	  vill	  vera	  virkt	  á	  hinum	  ýmsu	  

félagslegu	  sviðum,	  með	  ættingjum	  og	  samfélaginu.	  Það	  vill	  finna	  ný	  áhugamál	  og	  vini	  til	  að	  

koma	  í	  stað	  þeirra	  sem	  hurfu.	  Með	  virkni	  fylgir	  hamingja	  og	  betra	  sjálfsálit	  og	  minnkar	  
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þunglyndi.	  Virknikenningin	  segir	  að	  ef	  eldri	  borgarar	  draga	  sig	  til	  hlés	  geri	  þeir	  það	  ekki	  

sjálfviljugir	  en	  það	  gerist	  í	  kjölfar	  aldursfordóma	  sem	  komu	  fram	  á	  blaðsíðu	  15.	  

Rannsóknir	  styðja	  báðar	  kenningarnar	  en	  þarfir,	  bakgrunnur,	  persónuleiki	  og	  aldur	  

eldri	  borgara	  er	  svo	  ólíkur	  að	  það	  er	  hvorki	  hægt	  að	  segja	  að	  hlédrægni-‐	  né	  

virknikenningin	  eigi	  við	  um	  alla	  (Berger,	  2011).	  

4.3 Samfellukenning	  

Þriðja	  kenningin	  sem	  hér	  er	  kynnt	  er	  hin	  svokallaða	  samfellukenning	  (e.	  continuity	  

theory).	  Hún	  segir	  að	  í	  gegnum	  lífið	  veljum	  við	  okkur	  mismunandi	  stíl,	  ákveðin	  föt	  sem	  við	  

heillumst	  af	  og	  tónlist.	  Þegar	  fólk	  verður	  eldra	  vill	  það	  ekki	  þurfa	  að	  skipta	  um	  lífsstíl	  og	  

sætta	  sig	  við	  eitthvað	  annað	  en	  það	  gerði	  á	  yngri	  árum	  en	  af	  þessari	  ástæðu	  er	  erfitt	  að	  

setja	  eldri	  borgara	  undir	  sama	  hatt,	  fólk	  er	  mismunandi.	  Samfellukenningin	  snýst	  um	  að	  

þurfa	  ekki	  að	  breyta	  um	  lífsstíl	  þó	  svo	  að	  fólk	  flytji	  inn	  á	  stofnun	  eða	  þess	  háttar,	  heldur	  

haldi	  það	  sínum	  venjum	  óháð	  hvort	  viðkomandi	  sé	  athafnasamur	  eða	  hlédrægur.	  

Samfellukenningin	  mótmælir	  því	  að	  það	  sé	  ein	  lausn	  fyrir	  alla	  og	  hún	  gerir	  ráð	  fyrir	  því	  að	  

fólk	  bregðist	  við	  á	  efri	  árum	  eins	  og	  hann	  hefur	  gert	  áður	  og	  þá	  er	  mikilvægt	  að	  fólk	  fái	  að	  

mæta	  ellinni	  eins	  og	  það	  vill,	  sama	  hvort	  það	  haldi	  í	  gamla	  siði	  eða	  ekki.	  Því	  er	  mikilvægt	  

að	  virða	  sjálfsákvörðunarrétt	  aldraðra	  (Jón	  Björnsson,	  1996).	  

4.4 Samantekt	  

Þegar	  þessar	  þrjár	  kenningar	  eru	  bornar	  saman	  má	  sjá	  sameiginlegan	  grundvöll	  en	  þær	  

segja	  allar	  til	  um	  hvernig	  fólk	  bregst	  við	  á	  efri	  árum.	  Þó	  svo	  að	  þær	  segja	  frá	  ólíkum	  

viðbrögðum	  fólks.	  Eins	  og	  kom	  fram	  segir	  hlédrægnikenningin	  að	  aldraðir	  draga	  sig	  til	  hlés	  

frá	  hefðbundnum	  hlutverkum,	  virknikenningin	  segir	  að	  eldri	  borgarar	  vilja	  vera	  virkir	  á	  efri	  

árum	  og	  samfellukenningin	  snýst	  um	  að	  fólk	  þurfi	  ekki	  að	  breyta	  um	  lífsstíl.	  Erfitt	  er	  að	  

segja	  hvaða	  kenning	  eigi	  mest	  við	  enda	  er	  það	  persónubundið.	  
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5 Aðferðafræðin	   	  

Í	   þessum	   hluta	   ritgerðarinnar	   verður	   sagt	   frá	   eigindlegri	   rannsókn	   um	   aðstæður	   eldri	  

borgara	  sem	  búa	  í	  þjónustuíbúðum	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  með	  stefnu	  Reykjavíkurborgar	  

í	  málefnum	  eldri	   borgara	   til	   ársins	   2017	   til	   hliðsjónar.	  Markmið	   rannsóknarinnar	   var	   að	  

skoða	   stefnuna	   og	   máta	   svör	   viðmælandanna	   við	   áhersluþætti	   stefnunnar.	   Tekin	   voru	  

viðtöl	  við	  átta	  eldri	  borgara,	  fjórar	  konur	  og	  fjóra	  karlmenn.	  Allir	  átta	  einstaklingarnir	  búa	  

á	  sama	  stað	  en	  það	  eru	  þjónustuíbúðir	  fyrir	  67	  ára	  og	  eldri	  í	  Reykjavík.	  Viðtölin	  stóðu	  yfir	  í	  

mislangan	  tíma	  en	  skrifuð	  voru	  þau	  frá	  936	  orðum	  og	  lengsta	  viðtalið	  var	  2.452	  orð.	  Eldri	  

borgari	   er	   hér	   skilgreindur	   sem	   einstaklingur	   sem	   hefur	   náð	   67	   ára	   aldri	   en	   það	   er	  

samkvæmt	  lögum	  um	  málefni	  aldraðra	  (Lög	  um	  málefni	  aldraðra,	  nr.	  125/1999).	  

5.1 Rannsóknaraðferð	  

Í	  rannsóknum	  eru	  viðtöl	  ein	  af	  mikilvægustu	  gagnasöfnunaraðferðunum.	  Með	  viðtölum	  

geta	  myndast	  tengsl	  milli	  rannsakanda	  og	  viðmælanda	  en	  ákvörðunin	  að	  taka	  viðtal	  

byggist	  á	  því	  að	  það	  sé	  besta	  gagnasöfnunaraðferðin	  til	  að	  fá	  svörin	  við	  

rannsóknarspurningunni	  (Helga	  Jónsdóttir,	  2003).	  Við	  gerð	  viðtalanna	  var	  stuðst	  við	  

viðtalsramma	  sem	  innihélt	  fjórtán	  spurningar.	  Markmiðið	  með	  viðtalsrammanum	  var	  að	  

þrengja	  umræðuefnið	  og	  reyna	  að	  fá	  svör	  við	  rannsóknarspurningunum.	  Slíkur	  

viðtalsrammi	  er	  notaður	  til	  að	  ákvarða	  efnisatriði	  í	  viðtali.	  Þá	  sér	  rannsakandi	  um	  það	  að	  

stýra	  viðtalinu	  og	  gætir	  þess	  að	  umræðuefnið	  sé	  viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  (Helga	  

Jónsdóttir,	  2003).	   	  

Við	  rannsóknina	  ákvað	  rannsakandi	  að	  nota	  eigindlega	  aðferð	  sem	  rakin	  er	  til	  

fyrirbærafræðarinnar.	  Í	  eigindlegum	  rannsókn	  er	  áherslan	  lögð	  á	  einstaklinginn	  og	  hvernig	  

hann	  túlkar	  sinn	  veruleika,	  aðstæður	  og	  umhverfi.	  Fylgst	  er	  með	  einstaklingum	  í	  hans	  

daglega	  umhverfi	  og	  viðtöl	  tekin.	  Markmiðið	  með	  viðtalsrammanum	  var	  að	  fá	  

einstaklingana	  til	  að	  lýsa	  reynslu	  og	  upplifun	  sinni.	  Í	  þessari	  rannsókn	  voru	  tekin	  viðtöl,	  en	  

í	  slíkum	  rannsóknum,	  þar	  sem	  stuðst	  er	  við	  viðtalsramma,	  koma	  oft	  upp	  hugtök	  og	  þemu	  
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sem	  geta	  lýst	  upplifun	  hópa	  eða	  einstaklinga	  og	  sameiginlegri	  reynslu	  (Kristín	  Loftsdóttir,	  

2010).	  	  

Viðtalsramminn	  sem	  lagður	  var	  fyrir	  þátttakendur	  var	  búinn	  til	  af	  rannsakanda	  með	  

stefnu	  Reykjavíkurborgar	  í	  málefnum	  eldri	  borgara	  til	  ársins	  2017	  í	  huga.	  Í	  stefnunni	  koma	  

margar	  gagnlegar	  upplýsingar	  fram	  og	  til	  að	  gagnrýna	  stefnuna	  þurfi	  rannsakandi	  að	  fá	  

ákveðnar	  upplýsingar	  frá	  þátttakendum.	  Spurningarnar	  voru	  ýmist	  lokaðar	  eða	  opnar.	  

Viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  á	  fartölvu	  rannsakanda	  og	  þau	  svo	  skráð	  orðrétt	  niður	  og	  

sameiginlegir	  fletir	  fundnir	  á	  milli	  þátttakenda	  áður	  en	  skráning	  á	  skýrslu	  hófst.	  

5.2 Þátttakendur	  

Við	  val	  á	  þátttakendum	  í	  rannsókninni	  var	  hentugleikaúrtak	  notað.	  Þegar	  auðvelt	  er	  að	  ná	  

til	  þátttakenda	  kallast	  það	  hentugleikaúrtak	  (Þorlákur	  Karlsson	  og	  Þórólfur	  Þórlindsson,	  

2003).	  Rannsakandi	  hafði	  samband	  við	  starfsmann	  í	  þjónustuíbúðunum,	  en	  rannsakandi	  

hefur	  tengsl	  í	  húsinu.	  Starfsmaðurinn	  sem	  haft	  var	  samband	  við	  bjó	  til	  lista	  fyrir	  

rannsakanda	  með	  nöfnum	  á	  karlmönnum	  og	  kvenmönnum	  í	  húsinu	  sem	  gætu	  hentað	  fyrir	  

rannsóknina.	  Rannsakandi	  fór	  þá	  og	  bankaði	  upp	  á	  hjá	  íbúum	  og	  bauð	  þeim	  að	  taka	  þátt.	  

Íbúar	  sögðu	  ýmist	  já	  eða	  nei.	  Fyrirfram	  var	  ákveðið	  að	  hafa	  jafnt	  hlutfall	  milli	  kven-‐	  og	  

karlmanna.	  Öll	  viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  á	  heimilum	  þátttakenda.	  Viðmælendur	  voru	  á	  

aldrinum	  80	  –	  94	  ára.	  

5.3 Framkvæmd	  rannsóknar	  

Rannsakandi	  bjó	  til	  viðtalsramma	  sem	  innihélt	  fjórtán	  spurningar	  sem	  voru	  honum	  til	  

stuðnings	  í	  viðtölunum,	  eins	  og	  áður	  kom	  fram.	  Rannsakandi	  bauð	  öllum	  þátttakendum	  að	  

bæta	  einhverju	  við	  í	  lokin	  ef	  það	  óskaði	  eftir	  því.	  Spurningarnar	  snúa	  að	  stefnu	  

Reykjavíkurborgar	  í	  málefnum	  eldri	  borgara	  til	  ársins	  2017	  og	  hvort	  eldri	  borgarar	  geti	  

nýtt	  sér	  þau	  úrræði	  sem	  skal	  standa	  þeim	  til	  boða	  samkvæmt	  stefnunni	  á	  næstu	  árum.	  

Einnig	  snérust	  spurningarnar	  um	  að	  meta	  hvort	  þörf	  sé	  á	  stefnunni	  og	  þá	  hve	  mikilvæg	  

þörfin	  sé.	  Spurningarnar	  sjálfar	  er	  hægt	  að	  nálgast	  í	  fylgiskjali	  1.	  

	   Í	  byrjun	  viðtala	  kynnti	  rannsakandi	  sig	  með	  nafni	  og	  sagði	  stuttlega	  frá	  

rannsókninni.	  Útksýrt	  var	  fyrir	  hverjum	  viðmælanda	  að	  hann	  þyrfti	  ekki	  að	  svara	  

spurningunum,	  að	  hann	  gæti	  hætt	  þegar	  hann	  vildi	  og	  að	  nafnleyndar	  yrði	  gætt.	  	  
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6 Niðurstöður	  viðtala	  

Hér	  verður	  greint	  frá	  helstu	  niðurstöðum	  úr	  viðtölunum.	  Hver	  og	  ein	  spurning	  verður	  

tekin	  fyrir	  en	  hægt	  er	  að	  sjá	  spurningarnar	  í	  fylgiskjali	  1.	  Þær	  spurningar	  sem	  snúa	  að	  

sama	  málefni	  voru	  dregnar	  saman	  í	  einn	  kafla	  með	  lýsandi	  kaflaheiti.	  	  

6.1 Almennar	  spurningar	  

Fyrst	  voru	  viðmælendur	  spurðir	  hvað	  þeir	  væru	  gamlir	  og	  hvað	  þeir	  höfðu	  búið	  lengi	  á	  

núverandi	  stað	  en	  viðmælendur	  voru	  á	  aldrinum	  80	  –	  94	  ára	  og	  höfðu	  búið	  þar	  í	  

mislangan	  tíma	  en	  tímabilið	  var	  frá	  sjö	  mánuðum	  og	  upp	  í	  þrettán	  ár.	  

6.2 Spurningar	  sem	  snúa	  að	  sjálfræði	  

Í	  viðtalsrammanum	  voru	  þrjár	  spurningar	  sem	  lúta	  að	  sjálfræði	  sem	  tengjast	  þriðja	  kafla	  

stefnunnar	  um	  stuðning	  til	  sjálfstæðrar	  búsetu.	  Hér	  verða	  svörin	  við	  þessum	  þremur	  

spurningum	  svarað	  og	  svör	  allra	  átta	  viðmælanda	  dregin	  saman.	  Spurningarnar	  er	  hægt	  

að	  sjá	  í	  fylgiskjali	  1	  en	  þær	  snúa	  að	  sjálfræði	  viðmælanda,	  líkt	  og	  hvort	  þeir	  stjórni	  miklu	  

varðandi	  líf	  sitt,	  megi	  hafa	  blóm	  eða	  gæludýr	  í	  íbúðinni	  og	  hvort	  þeir	  megi	  breyta	  

innréttingum.	  	  

Allir	  voru	  sammála	  um	  að	  þeir	  ráða	  miklu	  varðandi	  líf	  sitt	  og	  segjast	  vera	  sáttir	  við	  

tilveruna.	  Einn	  viðmælandanna	  var	  ekki	  viss	  hvort	  hann	  mætti	  sækja	  þjónustu	  fyrir	  utan	  

húsnæðið,	  líkt	  og	  endurhæfingu	  eða	  iðjuþjálfun.	  

Flestir	  viðmælandanna	  voru	  með	  það	  á	  hreinu	  að	  þeir	  mættu	  ekki	  vera	  með	  gæludýr	  

inni	  í	  íbúðinni,	  enda	  væri	  þetta	  leiguíbúð.	  Sumir	  viðmælandanna	  voru	  þó	  ekki	  með	  það	  á	  

hreinu.	  Sama	  á	  við	  um	  blómin,	  sumir	  vissu	  ekki	  hvort	  þeir	  mættu	  hafa	  blóm	  en	  héldu	  að	  

kaktus	  væri	  í	  lagi.	  Þegar	  viðmælendur	  vissu	  ekki	  hvað	  rannsakandi	  væri	  að	  meina	  með	  

þessum	  tilteknu	  spurningum	  um	  breytingu	  á	  innréttingum,	  var	  hann	  með	  tilbúnar	  

undirspurningar	  sem	  hljóðuðu	  svona:	  „Veistu	  hvort	  þú	  megir	  brjóta	  niður	  vegg,	  setja	  upp	  

baðkar	  eða	  þess	  háttar?“	  Svörin	  voru	  ólík	  en	  flestir	  höfðu	  orð	  á	  því	  hve	  lítið	  rými	  væri	  í	  

íbúðinni	  þeirra	  og	  þá	  ekki	  pláss	  fyrir	  baðkar	  eða	  aðrar	  stórar	  breytingar	  en	  eins	  og	  einn	  

viðmælandanna	  sagði:	  
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	  	   	   Nei,	  nei	  það	  kemur	  ekki	  til	  þú	  sérð.	  Húsplássið	  er	  ekki	  stærra.	  

6.3 Virkni	  viðmælanda	  

Í	  öðrum	  kafla	  stefnunnar,	  sem	  snýst	  um	  forvarnir,	  eru	  undirkaflar	  um	  félagsstarf	  og	  

félagsstarf	  með	  stuðningi	  og	  því	  var	  ákveðið	  að	  spyrja	  um	  virkni	  í	  félagsstarfi.	  

Viðmælendur	  voru	  misvirkir	  í	  félagsstarfinu	  og	  margir	  höfðu	  litla	  þekkingu	  á	  því	  hvaða	  

félagsstarf	  væri	  í	  boði	  í	  húsinu.	  Aðrir	  voru	  alveg	  með	  á	  hreinu	  hvað	  væri	  í	  boði	  en	  tóku	  

samt	  lítinn	  þátt	  eða	  jafnvel	  engann,	  en	  þrír	  viðmælandanna	  tóku	  ekki	  þátt	  í	  neinu	  

félagsstarfi.	  Ástæðan	  fyrir	  því	  er	  ólík	  en	  hún	  er	  ýmist	  vegna	  slæmra	  liða	  eða	  skertrar	  

sjóngetu	  að	  sögn	  viðmælanda.	  Tveir	  tóku	  þátt	  í	  göngu	  og	  leikfimi	  og	  engu	  öðru,	  tveir	  

viðmælandanna	  tóku	  þátt	  þegar	  það	  var	  eitthvað	  sérstakt	  í	  boði	  og	  einn	  tók	  þátt	  í	  öllu	  

sem	  boðið	  var	  upp	  á	  í	  húsinu.	  Þetta	  hafði	  einn	  að	  segja	  um	  félagsstarfið:	  

En	  ég	  fer	  ekki	  alltaf	  ef	  það	  er	  bara	  bíómynd,	  þá	  fer	  ég	  nú	  ekki	  alltaf	  en	  ef	  það	  

er	  eitthvað	  og	  eins,	  já,	  já	  svo	  er,	  það	  er,	  stúlknadagur	  þriðjudögum	  og	  við	  
kallarnir	  megum	  alltaf	  koma.	  En	  þarna,	  já,	  já,	  þetta	  er	  sko	  ég	  hef	  það	  alveg	  
ágætt	  hérna.	  Bara	  stundum	  kemur	  eitthver	  leiði	  og	  mikið	  væri	  nú	  gott	  ef	  það	  

væri	  eitthver	  hérna	  hjá	  manni.	  Maður	  situr	  oft	  einn	  í	  stólnum	  ævilengi.	  Þá	  rýk	  
ég	  hérna	  upp	  og	  labba	  um	  gólfið	  hundrað	  skref	  eða	  tvöhundruð	  skref.	  

Flestir	  viðmælandanna	  höfðu	  litla	  sem	  enga	  þekkingu	  á	  því	  hvað	  væri	  í	  boði	  fyrir	  utan	  

húsið	  hvað	  varðar	  félagsstarf,	  enda	  virtist	  vera	  lítill	  áhugi	  fyrir	  því.	  Einn	  viðmælandanna	  

sagðist	  vera	  duglegur	  að	  sækja	  menningarlega	  viðburði.	  

6.4 Þekking	  og	  notkun	  á	  tölvum	  

Ákveðið	  var	  að	  spyrja	  um	  þekkingu	  og	  notkun	  á	  tölvum	  vegna	  þess	  að	  í	  fyrsta	  kafla	  

stefnunnar	  um	  gæði	  og	  samráð	  kemur	  fram	  að	  á	  næstu	  árum	  muni	  Reykjavíkurborg	  taka	  

upp	  rafrænt	  ábendingakerfi	  fyrir	  heimaþjónustu	  (Reykjavík,	  2013b).	  Þar	  af	  leiðandi	  var	  

einnig	  spurt	  um	  hvort	  viðmælendur	  væru	  vissir	  hvert	  þeir	  mættu	  leita	  með	  ábendingar.	  

Allir	  viðmælandanna	  voru	  með	  á	  hreinu	  hvert	  þeir	  mættu	  leita	  ef	  þeir	  þyrftu	  að	  koma	  

athugasemd	  á	  framfæri,	  óháð	  því	  hvort	  það	  væri	  hrós	  eða	  kvörtun,	  nema	  einn.	  Þessi	  eini	  

viðmælandi	  hafði	  aldrei	  hugsað	  um	  þetta	  áður.	  
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Tveir	  af	  átta	  viðmælendum	  kunna	  á	  tölvu	  og	  eru	  virkir	  á	  netinu.	  Annar	  þeirra	  notar	  

samskiptamiðilinn	  Facebook	  mikið	  og	  hinn	  notar	  einungis	  forritið	  Skype	  til	  að	  eiga	  í	  

samskipti	  við	  börnin	  sín	  í	  útlöndum.	  Hinir	  sex	  viðmælandanna	  kunna	  ekki	  á	  tölvu	  og	  nota	  

því	  ekki	  netið.	  

6.5 Akstursþjónusta	  

Í	  þriðja	  kafla	  stefnunnar	  er	  undirkafli	  sem	  heitir	  akstursþjónusta	  og	  því	  var	  ákveðið	  að	  

spyrja	  hvort	  viðmælendur	  nýti	  sér	  þá	  þjónustu	  og	  þá	  hvað	  þeim	  finnst	  um	  hana.	  Þá	  kom	  í	  

ljós	  að	  enginn	  af	  viðmælendunum	  notar	  ferðaþjónustu	  aldraðra.	  Tveir	  þeirra	  höfðu	  þó	  

gert	  það	  áður	  en	  hættu	  því.	  Annar	  notaði	  ferðaþjónustuna	  í	  veikindum	  og	  gat	  þá	  ekki	  

keyrt	  bílinn	  sinn	  en	  hinn	  notaði	  ferðaþjónustuna	  þangað	  til	  að	  hann	  komst	  að	  því	  að	  hann	  

gæti	  notað	  ferðaþjónustu	  blindrafélagsins.	  Einn	  viðmælandanna	  sem	  hafði	  nýtt	  sér	  

þjónustuna	  en	  hætti	  að	  nýta	  sér	  hana	  sagði	  þetta:	  

Já,	  já	  ég	  var	  ánægð	  að	  mörgu	  leyti	  sko,	  mér	  fannst	  það	  náttúrulega	  galli	  að	  
maður	  varð	  að	  ákveða	  ef	  maður	  færi	  eitthvað	  hvenær	  maður	  færi	  heim.	  

Þannig	  maður	  var	  svolítið	  bundinn.	  En	  svo	  er	  þetta	  allt	  í	  einu	  komið	  upp	  í	  

miklu	  meiri	  pening	  og	  af	  því	  ég	  hafði	  eiginlega	  nóg	  að	  gera	  hérna	  niðri	  að	  

sækja	  að	  þá	  bara	  hætti	  ég	  því.	  Annars	  eitthvað	  ef	  ég	  er	  boðin	  í	  mat	  eða	  
eitthvað	  til	  krakkanna	  minna	  þá	  er	  ég	  bara	  sótt.	  

Þá	  hafði	  einn	  þetta	  að	  segja	  um	  ferðaþjónstu	  aldraðra:	  

Þetta	  var	  bara	  oft	  mjög	  erfitt.	  Maður	  þurfti	  að	  panta	  daginn	  áður	  og	  svo	  var	  

ekki	  keyrt	  eftir	  klukkan	  fimm	  og	  aldrei	  um	  helgar.	  

Þá	  var	  spurt	  hvernig	  viðmælendur	  færu	  á	  milli	  staða	  fyrst	  þeir	  notuðu	  ekki	  

ferðaþjónustu	  aldraðra	  og	  flestir	  eru	  sóttir	  ef	  þeim	  er	  boðið	  í	  matarboð	  eða	  þess	  háttar	  en	  

einn	  viðmælandanna	  keyrir	  sjálfur.	  Sumir	  taka	  leigubíl	  eða	  þjónustubíl.	  

6.6 Maturinn	  

Þá	  kemur	  fram	  í	  þriðja	  kafla	  stefnunnar	  um	  stuðning	  til	  sjálfstæðrar	  búsetu	  að	  sá	  matur	  

sem	  stendur	  eldri	  borgurum	  til	  boða	  í	  Reykjavík	  skuli	  vera	  hollur	  og	  góður	  og	  stefnt	  er	  að	  

því	  að	  auka	  fjölbreytni	  (Reykjavík,	  2013b).	  Þar	  af	  leiðandi	  voru	  viðmælendur	  spurðir	  hvort	  



	  30	  

þeir	  væru	  í	  mat	  í	  borðsalnum	  í	  húsinu	  en	  spurningarnar	  voru	  fjórar	  sem	  snúa	  að	  mat	  (sjá	  

fylgiskjal	  1).	  Hér	  verða	  allar	  fjórar	  spurningarnar	  dregnar	  saman	  í	  einn	  kafla.	  	  

Sex	  viðmælandanna	  borða	  í	  borðsalnum	  í	  húsinu	  á	  hverjum	  degi.	  Tveir	  borða	  aldrei	  í	  

borðsalnum,	  sem	  þýðir	  að	  þeir	  fá	  ekki	  heitan	  mat	  í	  hádeginu,	  og	  fá	  sér	  hvorki	  morgunmat	  

né	  kaffi	  á	  daginn.	  Ástæður	  þeirra	  eru	  að	  annar	  hefur	  sérþarfir	  vegna	  lélegs	  vélinda	  en	  hinn	  

segir	  ástæðuna	  vera	  þessa:	  

Það	  er	  vegna	  þess	  að	  mér	  finnst	  skorta	  þar	  alla	  hollustu	  í	  matnum	  og	  ég	  tek	  

sérstaklega	  morgunmatinn	  sem	  mér	  finnst	  lítils	  virði	  og	  ég	  er	  vön	  bara	  góðum	  

og	  hollum	  morgunmat	  og	  það	  finnst	  mér	  ég	  ekki	  fá,	  það	  er	  ekki	  í	  boði	  og	  mér	  
finnst	  hádegismaturinn	  oftast	  vera	  næringarlaus	  og	  mjög	  mikið	  kvartan	  undan	  

að	  hráefnið	  sé	  ekki	  gott.	  

Viðmælendur	  höfðu	  flestir	  mikla	  skoðun	  á	  því	  hvort	  maturinn	  væri	  góður	  eða	  ekki.	  

Nokkrir	  voru	  ánægðir	  en	  aðrir	  höfðu	  þetta	  að	  segja:	  	  

Mér	  finnst	  hann	  bara	  góður,	  svona	  matur	  verður	  náttúrulega	  stundum	  

leiðingjarn.	  

	  

Nei	  mér	  finnst	  hann	  ekki	  góður	  en	  það	  má	  öllu	  illu	  venjast.	  
	  

Það	  er	  hádegismaturinn,	  allt	  fólk	  hérna	  finnst	  það	  ekki	  vera	  nógu	  gott.	  Það	  er	  

illa,	  kjötið	  er	  illa	  soðið	  og	  seigt	  sérstaklega	  fyrir	  þá	  sem	  eru	  með	  fölskar	  tennur	  
eða	  bara	  hjá	  eldra	  fólki.	  Við	  erum	  öll	  sammála	  um	  að	  þegar	  það	  er	  fiskur	  þá	  er	  

það	  mikið	  betra.	  

	  
Yfirleitt	  ekki	  góður	  matur	  en	  þetta	  er	  náttúruglega	  ekki	  hægt,	  að	  elda	  ofan	  í	  

fleiri	  staði	  að	  maturinn	  sé	  alltaf	  lystugur.	  

	  

Úr	  viðtölunum	  kom	  í	  ljós	  að	  ekki	  væri	  mikið	  af	  ávöxtum	  en	  einn	  viðmælandanna	  sagði	  

að	  það	  kæmi	  eplabiti	  eða	  bananabiti	  með	  kaffinu	  en	  flestir	  voru	  ánægðir	  með	  það,	  og	  

finnst	  það	  nóg.	  

Viðmælendum	  fannst	  maturinn	  að	  mörgu	  leyti	  vera	  fjölbreyttur	  en	  sögðust	  sakna	  

þess	  að	  fá	  saltfisk,	  gellur	  og	  kola	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  Flestir	  voru	  þá	  sammála	  um	  að	  



	  31	  

erfitt	  væri	  að	  elda	  fyrir	  svona	  marga	  staði	  og	  að	  það	  væri	  ástæðan	  fyrir	  lélegum	  gæðum	  

matarins.	  Eldað	  væri	  annarsstaðar	  í	  Reykjavík	  og	  maturinn	  sendur	  í	  hádeginu	  til	  þeirra.	  

Hann	  er	  búinn	  til	  á	  einum	  stað	  í	  Reykjavík	  og	  hann	  er	  fluttur	  á	  marga	  staði.	  

Allir	  sammála	  því	  að,	  allir	  sammála	  	  því	  að	  maturinn	  í	  hádeginu,	  að	  hann	  sé	  
svona	  frekar	  lélegur	  oft.	  

Einn	  viðmælandanna	  hafði	  þetta	  að	  segja	  aðspurður	  hvort	  maturinn	  væri	  fjölbreyttur:	  

Nei	  það	  er	  eiginlega	  ekki	  hægt	  að	  segja	  það	  nei,	  það	  er	  eiginlega	  mesti	  
mínusinn	  að	  það	  er	  stundum	  verið	  að	  gera	  grín	  af	  því	  af	  hverju	  segir	  enginn,	  

þetta	  er	  ekki	  ætt.	  

6.7 Finnst	  þér	  dýrt	  að	  búa	  hérna?	  

Ákveðið	  var	  að	  spyrja	  hvort	  viðmælendunum	  þætti	  dýrt	  að	  búa	  í	  þessum	  þjónustuíbúðum	  

en	  í	  fjórða	  kafla	  stefnunnar	  kemur	  fram	  skilgreining	  á	  þjónustuíbúðum	  en	  kaflinn	  heitir	  

fjölbreyttir	  búsetumöguleikar.	  Þar	  stendur	  að	  leiguíbúðirnar	  skulu	  vera	  á	  viðráðanlegu	  

verði	  (Reykjavík,	  2013b).	  Þá	  kom	  í	  ljós	  að	  engum	  viðmælanda	  fannst	  dýrt	  að	  búa	  í	  þessum	  

tilteknu	  þjónustuíbúðum,	  að	  þeim	  spurðum	  sögðu	  þeir	  að	  það	  verðið	  væri	  sanngjarnt.	  

Bara	  sanngjarnt,	  bara	  alls	  ekki	  dýrt.	  Maður	  hefur	  nú	  svosem	  ekkert	  mikla	  
peninga,	  sko	  þetta	  fólk	  sem	  lifir	  bara	  á	  ellistyrki.	  

Einn	  viðmælandanna	  var	  spurður	  hvort	  hann	  mynd	  vilja	  borga	  meira	  fyrir	  betri	  mat	  og	  

hann	  svaraði	  svona:	  

	   Já	  það	  vildi	  ég,	  ef	  það	  væri	  betri	  matur	  í	  hádeginu.	  

Annar	  viðmælandanna	  hafði	  þetta	  að	  segja	  um	  leiguna:	  

En	  það	  hefur	  verið	  svolítið	  óskýrt	  til	  hvers	  hvert	  þjónustugjöldin	  okkar	  renna	  
og	  hússjóðurinn	  og	  ég	  fékk	  hérna,	  lagði	  inn	  fyrirspurn	  um	  það	  hvert	  og	  það	  tók	  

fleiri	  mánuði	  að	  svara	  mér	  og	  þá	  fékk	  ég	  að	  vísu	  skilgreiningu	  sem	  mér	  fannst	  

svolítið	  skrítin,	  við	  erum	  að	  standa	  undir	  rafmagni,	  ræstingu	  og	  öllu-‐	  öllu	  sem	  
fallast	  undir	  umgengni	  á	  sameiginlegu	  rými.	  Þannig	  að	  við	  erum	  að	  borga	  

ræstingu	  á	  salnum	  og	  eldhúsi	  og	  lyftunum	  og	  öllum	  göngum	  og,	  já	  og	  

rafmagni.	  Mér	  finnst	  það	  svolítið	  skrítið,	  það	  getur	  vel	  verið	  að	  ég	  vissi	  það	  
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ekki.	  Maður	  hefur	  ekki	  vanist	  því	  að	  þegar	  maður	  leigir	  sér	  íbúð	  að	  maður	  sé	  

að	  borga	  fyrir	  rafmagn.	  

6.8 Færðu	  aðstoð	  í	  sturtu	  eða	  bað?	  Eru	  takmarkanir	  á	  hversu	  oft?	  

Viðmælendur	  voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  fá	  aðstoð	  í	  sturtu	  eða	  bað	  og	  þá	  hvort	  það	  væru	  

takmörk	  á	  því	  en	  það	  var	  til	  að	  skoða	  sjálfræði	  viðmælandanna	  nánar.	  Í	  stefnunni	  kemur	  

fram	  að	  eldri	  borgarar	  skulu	  finna	  fyrir	  sjálfræði	  sínu	  (Reykjavík,	  2013b).	  

Fimm	  af	  viðmælendunum	  fá	  hvorki	  aðstoð	  í	  sturtu	  né	  bað,	  þrír	  fá	  aðstoð	  og	  eru	  þeir	  

ánægðir	  með	  að	  fá	  aðstoð	  einungis	  vikulega.	  Þetta	  hafði	  einn	  viðmælandanna	  að	  segja	  

þegar	  hann	  var	  spurður	  hvort	  hann	  vildi	  fá	  aðstoð	  oftar	  en	  einu	  sinni	  í	  viku:	  

Nei,	  nei	  ég	  bjarga	  mér	  hérna.	  Það	  er	  náttúrulega	  sturta	  og	  vaskur	  hérna	  
frammi	  í	  baðinu.	  

Annar	  hafði	  þetta	  að	  segja:	  

	   Ég	  er	  fegin	  að	  þurfa	  ekki	  að	  labba	  í	  gegnum	  fólksfjöldann	  til	  að	  fara	  í	  bað.	  

6.9 Við	  hverja	  hefur	  þú	  helst	  samskipti	  í	  daglegu	  lífi?	  

Þegar	  ákveðið	  var	  að	  spyrja	  þessarar	  spurningar	  var	  sjötti	  kafli	  stefnunnar	  í	  huga	  en	  hann	  

er	  um	  aðstandendur.	  Kaflinn	  snýst	  þó	  um	  að	  veita	  aðstandendum	  ráðgjöf	  og	  stuðning	  en	  

þar	  sem	  viðmælendur	  voru	  eldri	  borgarar	  en	  ekki	  aðstandendur	  þeirra	  var	  ákveðið	  að	  

spyrja	  um	  samskipti	  þeirra	  í	  daglegu	  lífi.	  Þá	  kemur	  einnig	  fram	  í	  byrjun	  stefnunnar	  að	  það	  

sé	  mikilvægt	  að	  eldri	  borgarar	  geti	  átt	  innihaldsrík	  samskipti	  við	  sína	  nánustu	  og	  annað	  

fólk	  (Reykjavík,	  2013b).	  

Viðmælendur	  eru	  flestir	  í	  samskiptum	  við	  börnin	  sín	  en	  þau	  eru	  mismikil.	  Einn	  fær	  

heimsókn	  á	  hverjum	  laugardegi	  frá	  sonum	  sínum,	  á	  meðan	  börn	  annars	  viðmælanda	  búa	  

öll	  í	  útlöndum.	  Sumir	  eiga	  systkini	  á	  lífi	  og	  eru	  í	  góðum	  samskiptum	  við	  þau	  en	  einungis	  

einn	  viðmælandanna	  hafði	  orð	  á	  því	  að	  eiga	  vini	  í	  húsinu.	  Einn	  hafði	  þetta	  að	  segja	  um	  

samskiptin	  í	  lífi	  hans:	  

Nei	  ég	  fer	  voðalega	  lítið	  eftir	  að	  ég	  kom	  hingað.	  Sko	  mitt	  fólk	  er	  eiginlega	  allt	  

dáið.	  Ég	  er	  eiginilega	  bara	  einn.	  Systkini	  mín	  og	  allt	  er	  farið,	  já	  maður	  er	  búinn	  
að	  lifa	  þetta	  allt	  af	  sér.	  
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6.10 Viltu	  bæta	  einhverju	  við?	  

Viðmælendum	  var	  boðið	  að	  bæta	  eitthverju	  við	  og	  þá	  kom	  ýmislegt	  í	  ljós	  líkt	  og:	  

Þetta	  er	  allt	  bara	  í	  mjög	  góðu,	  mér	  líkar	  ofsalega	  vel	  og	  ég	  hef	  átt	  í	  vanda	  með	  

blóðþrýsing	  og	  þá	  koma	  þær	  á	  hverjum	  morgni	  og	  hverju	  kvöldi	  þegar	  ég	  fæ	  

svona	  köst	  sko.	  

	  

Nei	  ég	  er	  bara,	  sko	  mér	  líður	  mjög	  vel	  hérna.	  Það	  er	  óhætt	  að	  segja	  það,	  já	  og	  

finn	  mig	  bara	  virkilega	  vel	  og	  ég	  er	  óskaplega	  ánægð	  með	  þetta	  litla.	  
	  

Þegar	  við	  erum	  orðin	  fullorðin	  þá	  við	  þurfum	  bara	  meira	  samfélag,	  við	  þurfum	  

meiri	  samveru	  og	  nærveru	  heldur	  en	  við	  þurftum	  þegar	  við	  vorum	  yngri.	  Það	  
sem	  að	  mér	  finnst	  ekki	  vera	  skilningur	  á	  mörgum	  stöðum	  sem	  að	  er	  aftur	  á	  

öðrum	  stöðum	  það	  er	  það	  að	  maður	  finni	  að	  það	  sé	  munað	  eftir	  manni,	  það	  sé	  
eitthver	  sem	  kemur	  til	  manns	  eða	  spyr	  mann	  “er	  allt	  í	  lagi	  hjá	  þér”	  og	  þegar	  að	  

að	  manni	  finnist	  að	  maður	  eigi	  vini	  í	  þeim	  sem	  að	  stjórna	  en	  ekki	  að	  maður	  

þekki	  þá	  ekki	  neitt.	  

	  
Ég	  finn	  mig	  svo	  heima	  þegar	  ég	  kem	  og	  loka	  á	  eftir	  mér	  hurðinni.	  

	  

Þvegið	  af	  mér	  allt	  og	  allt	  gert	  fyrir	  mig.	  Ég	  held	  að	  þetta	  sé	  heimsins	  besti	  
staðurinn	  til	  að	  búa	  á	  fyrir	  svona	  eldri	  borgara.	  
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7 Niðurstöður	  og	  umræður	  

Í	  stefnunni	  kemur	  fram	  að	  Reykjavíkurborg	  vill	  vera	  aldursvæn	  borg	  sem	  tekur	  mið	  af	  

þörfum	  eldri	  borgara.	  Það	  fyrsta	  sem	  þá	  þarf	  að	  skoða	  er	  hverjar	  þarfir	  eldri	  borgara	  eru.	  

Eldri	  borgarar	  sem	  búa	  í	  Reykjavík	  skulu	  finna	  fyrir	  sjálfræði	  sínu	  og	  geta	  átt	  innihaldsrík	  

samskipti	  við	  sína	  nánustu	  og	  aðra	  samkvæmt	  stefnunni.	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  reynt	  að	  skoða	  hverjar	  þarfir	  eldri	  borgara	  eru	  og	  hvort	  þær	  séu	  

í	  takt	  við	  stefnu	  Reykjavíkurborgar	  í	  málefnum	  aldraðra.	  Viðtölin	  verða	  skoðuð	  með	  þau	  

hugtök	  sem	  kynnt	  voru	  í	  köflunum	  hér	  á	  undan	  um	  hugmyndafræði	  og	  öldrun.	  

7.1 Sjálfræði	  

Viðmælendur	  voru	  allir	  sammála	  um	  að	  þeir	  stjórni	  lífi	  sínu	  sjálfir.	  Samkvæmt	  Ástríði	  

Stefánsdóttur	  og	  Vilhjálmi	  Árnasyni	  (2004)	  þá	  skiptist	  sjálfræði	  í	  þrennt	  eins	  og	  áður	  kom	  

fram	  og	  það	  er	  að	  hafa	  rými	  til	  athafna,	  sem	  allir	  viðmælandanna	  hafa,	  að	  geta	  nýtt	  sér	  

rýmið	  til	  athafnar	  og	  að	  kjósa	  að	  nýta	  sér	  rýmið.	  Þetta	  er	  í	  takt	  við	  stefnu	  

Reykjavíkurborgar	  um	  málefni	  eldri	  borgara	  til	  ársins	  2017,	  að	  aldraðir	  skulu	  finna	  fyrir	  

sjálfræði	  sínu	  (Reykjavík,	  e.d.-‐a).	  Eins	  og	  einn	  viðmælandanna	  sagði	  þá	  var	  hann	  ekki	  viss	  

um	  hvort	  hann	  mætti	  sækja	  þjónustu	  á	  annan	  stað	  eða	  ekki,	  en	  eins	  og	  áður	  kom	  fram	  er	  

upplýsingaskortur	  helsti	  ógnvaldur	  sjálfræðis	  eldri	  borgara.	  Þar	  af	  leiðandi	  þarf	  starfsfólk	  

sem	  vinnur	  með	  eldri	  borgurum	  að	  vera	  meðvitað	  um	  þá	  staðreynd	  og	  einnig	  að	  þekkja	  og	  

forðast	  forræðishyggju.	  Þegar	  einstaklingarnir	  voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  fá	  aðstoð	  í	  sturtu	  

eða	  bað	  þá	  virtust	  þeir	  ánægðir	  með	  fjölda	  þessa	  en	  áhugavert	  að	  einn	  greinilega	  vill	  fá	  

aðstoð	  oftar	  en	  þvær	  sér	  frekar	  inni	  á	  baði.	  

Niðurstöðurnar	  úr	  þessum	  kafla	  fannst	  mér	  áhugaverðar.	  Stefnan	  leggur	  mikið	  úr	  því	  

að	  eldri	  borgarar	  skulu	  finna	  fyrir	  sjálfræði	  sínu	  og	  það	  er	  margt	  í	  stefnunni	  sem	  mun	  

eflaust	  ýta	  undir	  sjálfræði	  sumra	  eins	  og	  með	  félagsstarfi	  með	  stuðningi,	  notendasamráði	  

og	  aukinni	  þjónustu	  heim.	  Byggt	  á	  mínum	  viðmælendum	  þá	  upplifa	  þeir	  sig	  sem	  sjálfráða	  

einstaklinga	  en	  þegar	  nánar	  er	  skoðað	  þá	  virðast	  þeir	  ekki	  hafa	  fullt	  vald	  yfir	  sínu	  lífi.	  
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7.2 Virkni	  viðmælanda	  

Eins	  og	  áður	  kom	  fram	  voru	  viðmælendur	  misvirkir	  hvað	  varðar	  félagsstarfið	  í	  húsinu.	  

Tekin	  verða	  skref	  í	  átt	  að	  auknu	  sjálfstæði	  	  þátttakenda	  í	  félagsstarfi	  og	  valdeflingu	  

samkvæmt	  stefnunni.	  Stuðningurinn	  verður	  í	  formi	  aukinna	  sjálfboðaliða	  og	  með	  húsnæði	  

og	  annarri	  aðstöðu	  (Reykjavík,	  e.d.-‐a).	  Það	  sem	  viðmælendur	  sögðu	  er	  í	  takt	  við	  

hlédrægnikenninguna,	  eða	  að	  eldri	  borgarar	  draga	  sig	  til	  hlés	  með	  hækkandi	  aldri.	  Þá	  skal	  

virknikenningin	  einnig	  skoðuð	  út	  frá	  sjónarhorni	  viðmælanda	  en	  hún	  segir	  að	  eldra	  fólk	  

vilji	  vera	  virkt,	  finna	  ný	  áhugamál	  og	  fleira	  (Berger,	  2011).	  Þá	  má	  segja	  að	  starf	  

Reykjavíkurborgar	  í	  þessu	  efni	  sé	  mjög	  mikilvægt.	  Borgin	  vill	  virkja	  eldri	  borgara	  og	  með	  

virkni	  fylgir	  hamingja	  og	  betra	  sjálfsálit	  (Berger,	  2011).	  Ef	  til	  vill	  mætti	  Reykjavíkurborg	  efla	  

félagsstarf	  eldri	  borgara	  enn	  frekar	  með	  því	  að	  gera	  meira	  en	  að	  styðja	  við	  húsnæði	  og	  

stuðla	  þar	  af	  leiðandi	  að	  meiri	  hamingju	  og	  hærra	  sjálfsáliti	  hjá	  þeim	  sem	  nýta	  sér	  

félagsstarfið.	  	  

7.3 Ábendingar	  um	  þjónustu	  

Allir	  viðmælandanna	  vissu	  hvert	  þeir	  gætu	  leita	  með	  ábendingar	  um	  þjónustuna	  sem	  þeir	  

fá	  nú	  þegar.	  Reykjavíkurborg	  ætlar	  að	  setja	  upp	  rafrænt	  ábendingakerfi	  fyrir	  alla	  

heimaþjónustu,	  en	  þar	  af	  leiðandi	  voru	  viðmælendur	  spurðir	  hvort	  þeir	  hefðu	  þekkingu	  á	  

tölvum,	  hvort	  þeir	  ættu	  tölvu	  og/eða	  kynnu	  á	  netið.	  Tveir	  af	  átta	  viðmælendum	  kunna	  á	  

tölvu	  og	  eru	  virkir	  á	  netinu	  sem	  þýðir	  að	  hinir	  sex	  kunna	  ekki	  á	  tölvu.	  Árið	  2015	  mun	  

Reykjavíkurborg	  innleiða	  rafrænt	  ábendingakerfi	  í	  félagslegri	  heimaþjónustu	  (Reykjavík,	  

2013a)	  en	  það	  er	  ekki	  í	  takt	  við	  þarfir	  eldri	  borgara.	  Eins	  og	  sést	  þá	  eru	  það	  ekki	  allir	  sem	  

kunna	  á	  tölvur	  og	  má	  því	  ekki	  gleyma	  að	  hugsa	  út	  í	  einstaklingana.	  Það	  úrræði	  sem	  

stendur	  eldri	  borgurum	  til	  boða	  þarf	  að	  eiga	  við	  um	  alla	  en	  ekki	  suma.	  Þetta	  þarf	  

greinilega	  að	  endurskoða	  en	  ég	  tel	  að	  hægt	  verði	  að	  hafa	  öll	  ábendingakerfi	  rafræn	  í	  

framtíðinni.	  Einnig	  ætlar	  Reykjavíkurborg	  að	  setja	  upp	  notendavænar	  heimasíður	  og	  efla	  

þannig	  upplýsinga-‐	  og	  ráðgjafaþjónustu	  en	  það	  verður	  einnig	  gert	  með	  útgefnu	  efni	  

(Reykjavík,	  2013b),	  hér	  er	  þá	  horft	  á	  heildina	  og	  stendur	  bæði	  til	  boða	  að	  sækja	  

upplýsingar	  í	  útgefnu	  efni	  sem	  og	  í	  gegnum	  tölvu.	  
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7.4 Akstursþjónusta	  

Þeir	  eldri	  borgarar	  sem	  hvorki	  geta	  nýtt	  sér	  almenningssamgöngur	  né	  eigin	  faratæki	  eiga,	  

samkvæmt	  stefnunni,	  að	  geta	  notað	  sértæka	  akstursþjónustu	  gegn	  vægu	  gjaldi.	  Enginn	  	  

viðmælendanna	  nýtir	  sér	  ferðaþjónustu	  aldraðra	  og	  tveir	  höfðu	  gert	  það	  áður	  en	  hættu	  

því.	  Viðmælendurnir	  eru	  þá	  sóttir	  af	  fjölskyldumeðlimum	  þegar	  þeim	  er	  boðið	  í	  matarboð	  

eða	  þess	  háttar	  frekar	  en	  að	  nýta	  sér	  ferðaþjónustuna.	  Tveir	  þeirra	  kjósa	  að	  nota	  

ferðaþjónustu	  blindrafélagsins	  frekar	  og	  segja	  það	  vera	  því	  hún	  sé	  ódýrari	  og	  þægilegri.	  

Kaflinn	  um	  akstursþjónustu	  í	  stefnunni	  er	  heldur	  stuttur	  eða	  um	  fjórar	  línur.	  Þar	  

kemur	  fram	  að	  markmiðið	  með	  þessari	  þjónustu	  skuli	  vera	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  eldri	  

borgarar	  einangrist	  félagslega	  en	  þá	  er	  sérstaklega	  horft	  til	  þeirra	  sem	  búa	  í	  eigin	  húsnæði	  

(Reykjavík,	  2013b).	  Það	  skerðir	  sjálfræði	  einstaklinganna	  þegar	  þeir	  þurfa	  að	  ákveða	  

hvenær	  þeir	  koma	  heim	  og	  eins	  og	  einn	  sagði	  þá	  er	  hún	  heldur	  dýr	  þjónustan.	  

7.5 Maturinn	  

Stefna	  Reykjavíkurborgar	  mun	  á	  árinu	  2015	  auka	  fjölbreytni	  og	  val	  um	  mat	  (Reykjavík,	  

2013a)	  og	  óhætt	  er	  að	  segja	  að	  viðmælendur	  séu	  ánægðir	  með	  það.	  Í	  stefnunni	  kemur	  

fram	  að	  maturinn	  sem	  er	  í	  boði	  hjá	  Reykjavíkurborg	  skuli	  vera	  hollur	  og	  lystugur	  

(Reykjavík,	  2013b)	  en	  mikið	  var	  kvartað	  undan	  honum	  í	  viðtölunum.	  Viðmælendur	  höfðu	  

orð	  á	  því	  að	  fyrrabragði	  hve	  ólystugur	  maturinn	  væri,	  áður	  en	  komið	  var	  að	  spurningum	  

tengdum	  mat.	  Þá	  er	  vonin	  að	  Reykjavíkurborg	  standi	  sig	  í	  þessum	  málum	  því	  maturinn	  er	  

heldur	  ógirnilegur	  og	  það	  vantar	  fjölbreytni	  að	  mati	  viðmælanda.	  Gaman	  væri	  að	  fylgja	  

þessu	  eftir	  og	  sjá	  hvernig	  Reykjavíkurborg	  mun	  framkvæma	  þetta	  en	  ekki	  er	  tekið	  fram	  í	  

aðgerðaáætlununni	  hvernig	  þetta	  skal	  gert	  heldur	  er	  einungis	  tiltekið	  ártal.	  	  

Þær	  niðurstöður	  sem	  komu	  rannsakanda	  þá	  mest	  á	  óvart	  voru	  að	  engum	  

viðmælandanna	  finnst	  dýrt	  að	  búa	  í	  þessum	  þjónustuíbúðum.	  Því	  verður	  hér	  lögð	  fram	  sú	  

tillaga	  að	  bæta	  gæði	  matarins	  og	  hækka	  hann	  jafnvel	  aðeins	  í	  verði	  því	  svo	  virðist	  vera	  að	  

maturinn	  sé	  heldur	  ógirnilegur	  en	  verðið	  á	  honum	  gott.	  

7.6 Samskipti	  viðmælanda	  

Í	  stefnu	  Reykjavíkurborgar	  í	  málefnum	  eldri	  borgara	  til	  ársins	  2017	  er	  kafli	  um	  

aðstandendur	  og	  því	  var	  ákveðið	  að	  spyrja	  viðmælendur	  hvernig	  samskipti	  þeirra	  væru	  í	  
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daglegu	  lífi.	  Kaflinn	  er	  svohljóðandi	  að	  Reykjavíkurborg	  vill	  veita	  meiri	  stuðning	  til	  

aðstandenda,	  borgin	  gerir	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  aðstandendur	  hafa	  þörf	  á	  ráðgjöf	  og	  

stuðningi.	  Því	  skal	  hvíldarinnlögn	  og	  dagvist	  standa	  til	  boða	  fyrir	  eldri	  borgara.	  Þá	  skal	  

standa	  til	  boða	  að	  fá	  ráðgjöf	  og	  stuðning	  frá	  starfsfólki	  fyrir	  aðstandendur	  en	  þjálfa	  skal	  

starfsfólk	  í	  það	  starf	  (Reykjavík,	  2013b).	  Þá	  velti	  ég	  því	  fyrir	  mér	  hvers	  vegna	  ekki	  sé	  hægt	  

að	  fá	  faglært	  fólk	  sem	  kemur	  inn	  þegar	  aðstandendur	  þurfa	  á	  stuðning	  og	  ráðgjöf	  að	  halda	  

frekar	  en	  að	  þjálfa	  ófaglærða	  í	  það.	  Viðmælendur	  áttu	  í	  fínum	  samskiptum	  í	  daglegu	  lífi	  en	  

margir	  nefndu	  einmanaleika.	  

7.7 Horft	  til	  þroskaþjálfafræða	  

Í	  þessum	  kafla	  mun	  ég	  reyna	  að	  skoða	  hvaða	  lærdóm	  öldrunargeirinn	  getur	  dregið	  af	  

þroskaþjálfafræðum	  og	  enda	  á	  samanburði	  laganna	  um	  málefni	  aldraðra	  og	  fatlaðs	  fólks.	  	  

Hugtökin	  fötlun	  og	  öldrun	  eru	  bæði	  félagsleg	  hugsmíð	  (Priestley,	  2003)	  sem	  þýðir	  að	  

það	  er	  ákveðið	  af	  öðrum	  hvenær	  fólk	  verður	  fatlað	  og/eða	  gamalt	  en	  þetta	  eiga	  

málaflokkarnir	  sameiginlegt.	  Eldra	  fólk	  með	  skerðingu	  er	  ekki	  stimplað	  „fatlað“	  á	  sama	  

hátt	  og	  börn,	  unglingar	  og	  fullorðið	  fólk	  vegna	  þess	  að	  með	  hækkandi	  aldri	  er	  skerðing	  

talin	  vera	  eðlileg	  þróun	  mannsins	  (Priestley,	  2003).	  	  

Þegar	  samanburður	  af	  málefnum	  fatlaðs	  fólks	  og	  eldri	  borgara	  er	  skoðaður	  verður	  

fyrst	  að	  skoða	  þær	  áherslur	  sem	  eru	  í	  þroskaþjálfafræði	  og	  öldrunarfræði.	  Í	  

þroskaþjálfafræðum	  er	  áherslan	  fyrst	  og	  fremst	  lögð	  á	  einstaklinginn	  sjálfan,	  hans	  

sjálfræði	  og	  sjálfsákvörðunarrétt	  og	  virðingu	  fyrir	  einstaklingnum.	  Mikil	  áhersla	  er	  lögð	  á	  

mannréttindi	  og	  samfélagslega	  þátttöku	  fatlaðs	  fólks	  (Háskóli	  Íslands,	  2013a).	  Í	  

öldrunarfræðum	  er	  áherslan	  aftur	  á	  móti	  öðruvísi.	  Þar	  er	  hún	  lögð	  á	  velferð	  aldraðra,	  

öldrunarþjónusta,	  stefnumótun,	  löggjöf	  og	  framkvæmd	  á	  sviðum	  félags-‐	  og	  

heilbrigðisþjónustu	  (Háskóli	  Íslands,	  2013b),	  því	  óhætt	  að	  segja	  að	  samfélagið	  í	  kringum	  

eldri	  borgara	  sé	  meira	  skoðað	  en	  einstaklingurinn	  sjálfur.	  Mitt	  persónulega	  mat	  er	  því	  að	  

það	  megi	  líta	  meira	  á	  einstaklinginn	  sjálfan	  í	  öldrunarfræðum	  og	  horfa	  á	  hans	  þarfir,	  

venjur	  og	  skoðanir	  og	  aðlaga	  samfélagið	  einstaklingnum	  en	  ekki	  hugmyndinni	  um	  þarfir	  

eldri	  borgara	  sem	  hóps.	  	  

Stefna	  Reykjavíkurborgar	  í	  málefnum	  eldri	  borgara	  til	  ársins	  2017	  getur	  þá	  dregið	  

lærdóm	  af	  málaflokki	  fatlaðs	  fólks.	  Stefnan	  viðurkennir	  að	  eldri	  borgarar	  séu	  ekki	  
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einsleitur	  hópur,	  að	  þeir	  hafi	  ólík	  áhugamál,	  skoðanir	  og	  langanir	  og	  að	  þjónustan	  þurfi	  að	  

byggja	  á	  þörfum	  hvers	  og	  eins	  (Reykjavík,	  2013a).	  Þetta	  eru	  mjög	  góðir	  punktar	  en	  þeir	  

þurfa	  að	  endurspeglast	  í	  þjónustunni	  sjálfri	  og	  þannig	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  þetta	  séu	  ekki	  

einungis	  orð	  á	  blaði.	  

7.7.1 Samanburður	  á	  lögum	  um	  málefni	  fatlaðs	  og	  aldraðs	  fólks	  

Eins	  og	  áður	  kom	  fram	  eru	  til	  lög	  um	  málefni	  aldraðra	  sem	  eru	  frá	  árinu	  1999	  og	  lög	  um	  

málefni	  fatlaðs	  fólks	  með	  áorðnum	  breytingum	  frá	  árinu	  2010.	  Samanburður	  á	  lögunum	  

er	  áhugaverður	  og	  það	  fyrsta	  sem	  ég	  tók	  eftir	  þegar	  ég	  las	  þau	  var	  að	  lög	  um	  málefni	  

aldraðra	  horfa	  ekki	  á	  einstaklinginn	  heldur	  líta	  á	  heildina	  og	  samfélagið	  í	  kringum	  eldri	  

borgara.	  Þó	  svo	  komi	  fram	  að	  boðið	  skal	  vera	  upp	  á	  einstaklingsmiðaða	  þjónustu	  á	  

stofnunum	  fyrir	  aldraða	  þá	  er	  það	  einfaldlega	  ekki	  nóg.	  Í	  lögum	  um	  málefni	  aldraðra	  er	  

einblínt	  á	  þær	  stofnanir	  sem	  skulu	  vera	  í	  boði	  fyrir	  eldri	  borgara	  og	  hvernig	  þær	  skulu	  vera	  

byggðar	  og	  kostnaðinn	  við	  þær	  í	  staðinn	  fyrir	  hvernig	  þjónustu	  skal	  veita.	  

Eitt	  markmið	  laganna	  er	  að	  eldri	  borgarar	  geti	  búið	  sem	  lengst	  heima	  en	  einnig	  skuli	  

bjóða	  upp	  á	  stofnanaþjónustu	  þegar	  það	  á	  við	  og	  aldraðir	  skulu	  njóta	  jafnréttis	  á	  við	  aðra	  

og	  virða	  skal	  sjálfsákvörðunarrétt	  þeirra	  (Lög	  um	  málefni	  aldraðra	  nr.	  125/1999).	  Þá	  er	  

markmið	  laga	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  (nr.	  59/1992)	  að	  tryggja	  fötluðu	  fólki	  jafnrétti	  og	  

stuðla	  að	  sambærilegum	  lífskjörum	  á	  við	  annað	  fólk.	  Markmið	  laganna	  eru	  ólík	  en	  í	  þeim	  

kafla	  má	  sjá	  mun	  þeirra.	  	  

Þegar	  lögin	  eru	  borin	  saman	  verður	  að	  taka	  mið	  af	  því	  að	  lög	  um	  málefni	  aldraðra	  eru	  

frá	  árinu	  1999	  og	  því	  mun	  eldri	  en	  lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  með	  áorðnum	  breytingum	  

frá	  2010.	  Samanburðurinn	  er	  að	  því	  leiti	  heldur	  ósanngjarn	  en	  lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  

gæti	  lagt	  grundvöllinn	  að	  nýjum	  og	  endurbættum	  lögum	  fyrir	  eldri	  borgara.	  
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8 Lokaorð	  

Stefna	  Reykjavíkurborgar	  mun	  eflaust	  gera	  marga	  góða	  hluti	  en	  nauðsynlegt	  er	  að	  sjá	  til	  

þess	  að	  henni	  verði	  fylgt	  eftir.	  Hún	  kemur	  að	  mikilvægum	  hlutum	  líkt	  og	  að	  bæta	  þann	  

mat	  sem	  stendur	  eldri	  borgurum	  til	  boða	  í	  Reykjavík.	  Mikilvægt	  er	  að	  standa	  vörð	  um	  

mannréttindi	  eldri	  borgara	  og	  telur	  rannskandi	  stefnuna	  gera	  það	  prýðisvel.	  Þeir	  sem	  taka	  

að	  sér	  að	  semja	  stefnu	  sem	  slíka	  þurfa	  fyrst	  að	  skoða	  hverjar	  þarfir	  eldri	  borgara	  séu	  því	  

mikilvægt	  er	  að	  sú	  þjónusta	  sem	  er	  í	  boði	  og	  þarfir	  þeirra	  sem	  nýta	  sér	  hana	  séu	  í	  takt	  við	  

hvort	  annað.	  Erfitt	  er	  að	  skoða	  hvernig	  stefnan	  birtist	  í	  þjónustu	  við	  eldri	  borgara	  en	  það	  

mun	  eflaust	  skýrast	  til	  muna	  á	  næstum	  árum.	  Þá	  þætti	  rannsakanda	  gaman	  að	  taka	  viðtöl	  

við	  sömu	  einstaklingana	  árið	  2017	  og	  sjá	  hvort	  þau	  hafi	  orðið	  vör	  við	  breytingu	  á	  matnum,	  

þjónustu	  og	  fleiru.	  

Aðstæður	  eldri	  borgara	  sem	  búa	  í	  þjónustuíbúðum	  virðast	  vera	  sæmilegar.	  Flestir	  

töluðu	  um	  ánægju	  og	  vellíðan.	  Sumir	  virtust	  þó	  vera	  illa	  upplýstir	  um	  rétt	  sinn	  og	  vera	  

heldur	  einangraðir.	  Sú	  þjónusta	  sem	  stendur	  eldri	  borgurum	  til	  boða	  skal	  ýta	  undir	  

sjálfstæði	  og	  virkni	  en	  ekki	  draga	  úr	  því	  vegna	  þess	  hve	  dýr	  hún	  er.	  

Gríðarlegar	  framfarir	  hafa	  átt	  sér	  stað	  í	  málefnum	  fatlaðs	  fólks	  og	  það	  helsta	  er	  valið	  

sem	  stendur	  fötluðu	  fólki	  til	  boða	  og	  stuðningurinn	  sem	  það	  fær	  frá	  þroskaþjálfum.	  Það	  er	  

heil	  faggrein	  við	  Háskóla	  Íslands	  sem	  sérhæfir	  sig	  í	  því	  að	  standa	  vörð	  um	  mannréttindi	  

fatlaðs	  fólks,	  veita	  því	  þjónustu	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  gæði	  séu	  í	  þjónustunni.	  Þá	  þarf	  

öldrunargeirinn	  að	  teygja	  sig	  betur	  til	  þroskaþjálfafræða	  og	  nýta	  sér	  þá	  þekkingu	  og	  

reynslu	  þeirra	  því	  þeir	  sérhæfa	  sig	  í	  því	  að	  standa	  vörð	  um	  mannréttindi,	  ýta	  undir	  

sjálfræði	  og	  veita	  einstaklingsmiðaða	  þjónustu.	  
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Fylgiskjal	  1:	  Viðtalsrammi	  

1. Hvað	  ertu	  gömul/gamall?	  

2. Hvað	  ertu	  búin/n	  að	  búa	  hér	  lengi?	  

3. Finnst	  þér	  þú	  ráða	  miklu	  varðandi	  líf	  þitt?	  

a. Myndir	  þú	  vilja	  ráða	  meiru?	  	  

4. Máttu	  hafa	  blóm	  eða	  gæludýr	  inni	  í	  íbúðinni?	  	  

5. Máttu	  breyta	  eitthverju	  varðandi	  innréttingar?	  	  

a. Máttu	  taka	  niður	  vegg	  eða	  jafnvel	  setja	  upp	  baðkar,	  breyta	  

eldhúsinnréttingu?	  

6. Sækir	  þú	  námskeið	  eða	  aðra	  afþreyingu	  sem	  boðið	  er	  upp	  á	  innan	  heimilis	  þíns?	  

a. Ef	  nei,	  sækir	  þú	  námskeið	  eða	  afþreyingu	  annarsstaðar	  en	  í	  húsinu?	  

b. Veistu	  hvaða	  afþreying	  er	  í	  boði	  í	  húsinu	  og	  einnig	  fyrir	  utan	  

þjónustuíbúðirnar?	   	  

7. Ef	  þú	  þarft	  að	  koma	  athugasemndum	  eða	  hrósum	  á	  framfæri,	  veistu	  hvert	  þú	  átt	  

að	  leita?	  Hvort	  sem	  það	  er	  hrós	  eða	  kvörtun.	  

8. Kanntu	  á	  tölvu?	  Notar	  þú	  netið?	  

9. Hvaða	  fararmáta	  notar	  þú	  ef	  þú	  ert	  að	  fara	  í	  matarboð	  eða	  þess	  háttar?	  

10. Notar	  þú	  ferðaþjónustu	  aldraðra?	  

a. Ef	  svo,	  hvernig	  finnst	  þér	  hún	  vera	  og	  hvað	  má	  bæta?	  Ertu	  ánægð/ur	  með	  

hana?	  Eða	  óánægð/ur?	  

11. Nýtir	  þú	  þér	  mötuneytið	  hér	  í	  húsinu?	  

a. Ertu	  ánægð/ur	  eða	  óánægð/ur	  með	  matinn?	  Finnst	  þér	  að	  það	  mætti	  

breyta	  einhverju?	  Vera	  jafnvel	  minna	  eða	  meira	  af	  einhverskonar	  mat?	  

b. Finnst	  þér	  nóg	  af	  ávöxtum	  og	  grænmeti?	  	  

c. Finnst	  þér	  maturinn	  vera	  fjölbreyttur?	  	  	  

12. Finnst	  þér	  dýrt	  að	  búa	  hér?	  Er	  verðið	  sanngjarnt?	  

13. Færðu	  aðstoð	  í	  sturtu	  eða	  bað?	  

a. Eru	  eitthverjar	  takmarkanir	  á	  hversu	  oft	  þú	  færð	  aðstoð	  í	  sturtu	  eða	  bað?	  

14. Við	  hverja	  hefur	  þú	  helst	  samband	  við	  í	  daglegu	  lífi?	  


