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Abstract  

In recent years considerable changes have been made in the organization of 

caring for the elderly in nursing homes in Iceland. Changes initiated and 

implemented by government aim to increase the independence of residents and 

enhance the household atmosphere. Reacting to this policy, nursing homes in 

Akureyri (ÖA) decided to implement the Eden Alternative which addresses a 

new vision and places emphasis on service in nursing homes and giving 

inhabitants a more meaningful life. 

The aim of this thesis is to address organizational change and assess the level 

of consistency between change management theories and the implementation 

process of the Eden Alternative in ÖA. 

With snowball sampling eight individuals with different levels of involvement 

in the implementation process were interviewed. The goal was to understand 

people’s experience of the implementation process, of the Eden Alternative in 

ÖA.  

The interviewees were all in agreement about the fact that the Eden Alternative 

is “here to stay” in ÖA. Six of the interviewees think that the process has gone 

according to plan and seven out of eight of the interviewees believe that 

working according to the Eden Alternative had been successful. One of the key 

issues that helped with implementation, all of the interviewees agreed, was a 

three day Eden workshop. Only those interviewees that were administrators 

knew about the current vision of ÖA but the other five interviewees did not. 

The study found that a very important aspect of successful implementation 

involves staff having a shared vision. 
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Útdráttur  

Miklar breytingar hafa orðið á hjúkrunarheimilum á Íslandi undanfarin ár og 

kristallast breytingarnar í stefnu stjórnvalda á þann hátt að á 

hjúkrunarheimilum skuli auka heimilisbrag og sjálfræði íbúa. Menning margra 

hjúkrunarheimila hefur einkennst af stofnanabrag. Til að framfylgja stefnu 

stjórnvalda ákváðu Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) að innleiða Eden 

hugmyndafræðina en hún gengur út frá nýrri sýn og áherslum í þjónustu á 

hjúkrunarheimilum sem miða að því að íbúar öðlist innihaldsríkt líf.  

Markmið þessa verkefnis er að gera grein fyrir breytingastjórnun og hvernig 

kenningar í breytingastjórnun samrýmast innleiðingarferli Eden 

hugmyndafræðinnar á ÖA 

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem snjóboltaúrtak var notað og tekin voru 

hálf stöðluð viðtöl við átta viðmælendur. Leitast var við að svara spurningum 

sem snerust meðal annars um hvað starfsfólk hefði að segja um upplifun sína af 

breytingaferlinu, þ.e. innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar á ÖA og hvernig 

gengi að starfa eftir hugmyndafræðinni í dag. 

Viðmælendur voru sammála um að búið sé að festa Eden hugmyndafræðina í 

sessi á ÖA. Sex viðmælendur töldu að innleiðingin hafi gengið vel eða 

ágætlega og sjö af átta viðmælendum töldu að það gangi ágætlega eða mjög vel 

að starfa eftir hugmyndafræðinni. Lykilatriði í innleiðingu breytinganna voru 

þriggja daga Eden námskeið, um það voru allir viðmælendur sammála. 

Eingöngu þeir viðmælendur sem voru stjórnendur þekktu framtíðarsýn ÖA, 

þess vegna þarf að leggja aukna áherslu á miðlun framtíðarsýnar til starfsfólks.  

Lykilorð 

Eden hugmyndafræðin, breytingastjórnun, hjúkrunarheimili, menning í 

skipulagsheildum 
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1. Inngangur 

Skýrsla þessi er lokaverkefni undirritaðrar til BS í viðskiptafræði, með áherslu 

á stjórnun og markaðsgreinar, við Háskólann á Akureyri. Verkefnið er unnið í 

samvinnu við Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) og er viðfangsefnið innleiðing 

Eden hugmyndafræðinnar (e. Eden Alternative) á ÖA.  

Miklar breytingar hafa orðið á hjúkrunarheimilum undanfarin ár og kristallast 

breytingarnar í stefnu stjórnvalda og lögum um málaflokk aldraðra á þann hátt 

að hjúkrunarheimili einkennist af heimilisbrag og auknu sjálfræði íbúa. 

Menning margra hjúkrunarheimila hefur einkennst af stofnanabrag í anda 

sjúkrahúsa. Til að vinna markvisst að því að innleiða breytingar með það að 

markmiði að auka heimilisbrag á ÖA var ákveðið að innleiða Eden 

hugmyndafræðina en hún gengur út frá nýrri sýn og áherslum í þjónustu á 

hjúkrunarheimilum sem miða að því að íbúar öðlist innihaldsríkt líf.  

Höfundur hefur starfað hjá Öldrunarheimilum Akureyrar um árabil og verið 

þátttakandi í innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar. Því kviknaði sú hugmynd 

að skoða innleiðingarferlið í ljósi breytingastjórnunar og fá fram viðhorf 

starfsfólks. 

Markmið verkefnisins er að gera grein fyrir breytingastjórnun og hvernig 

kenningar í breytingastjórnun samrýmast innleiðingarferli Eden 

hugmyndafræðinnar á ÖA. Leitast er við að svara spurningunum: 

 Hvað segir starfsfólk um upplifun sína af breytingaferlinu, þ.e. 

innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar á ÖA? 

 Þekkti starfsfólk markmiðin með innleiðingu Eden 

hugmyndafræðinnar? 

 Hvernig var innleiðingu framfylgt? 

 Hvernig hefur innleiðingin gengið? 

 Hvernig gengur að starfa eftir Eden hugmyndafræðinni í dag? 

Til að svara spurningunum er stuðst við fræðibækur, ritrýndar fræðigreinar og 

fyrirliggjandi gögn. Viðtöl voru tekin við stjórnendur og starfsfólk sem hafði 

upplifað breytingarnar. 
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Í upphafi skýrslunnar er gert grein fyrir breytingastjórnun, sagt frá drifkröftum 

í umhverfi skipulagsheilda sem knýja á um breytingar ásamt tegundum 

breytinga. Þá er fjallað um menningu í skipulagsheildum, ýmsar tegundir 

hennar og félagsmótun. Fjallað er um einstaklinginn og breytingar og hlutverk 

stjórnenda í breytingum ásamt því að gert er grein fyrir átta þrepa ferli John P. 

Kotter fyrir árangursríka innleiðingu breytinga í skipulagsheildum. Tæpt er á 

straumum breytinga á íslenskum hjúkrunarheimilum síðastliðin ár, sagt frá 

Eden hugmyndafræðinni og í kjölfarið er fjallað um ÖA. Farið er yfir 

innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar á ÖA eins og hún var framkvæmd frá 

2006. Rannsóknaraðferð er útskýrð, rannsókn lýst, greining viðtala og 

niðurstöður kynntar.  
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2. Breytingastjórnun 

Þegar fræðigreinar um breytingastjórnun eru skoðaðar má oftar en ekki finna 

setningar á borð við; „Við lifum á tímum mikilla og hraðfara breytinga“ 

(Þorkell Sigurlaugsson 1996, bls. 9). Við lifum á tímum hraðra breytinga og 

gildir það einu hvort við metum áhrif breytinga út frá einstaklingum eða 

skipulagsheildum. Í dag, sem aldrei fyrr, standa skipulagsheildir frammi fyrir 

örum breytingum í umhverfinu og er það verkefni stjórnenda að bregðast við 

slíkum breytingum og þróa skipulagsheildir í takt við þær (Jones, 2013, bls. 

295). Ekki er hægt að takast á við þessar fordæmislausu breytingar með því að 

nota eingöngu fyrri starfshætti (Kanter, 1983, bls. 19). Því er mikilvægt að 

skipulagsheildir fylgist vel með umhverfi sínu og bregðist skjótt við 

breytingum eigi þær að lifa af og dafna.  

Markmiðið með breytingastjórnun er að finna nýjar eða bættar leiðir til að nota 

auðlindir og framleiðslugetu til að auka getu skipulagsheildarinnar til 

verðmætasköpunar og auka arð hagsmunaaðila. Skipulagsheild á 

hrörnunarskeiði þarf að endurhanna hæfniviðmið og nýtingu auðlinda til að 

bæta árangur í breytilegu umhverfi. Það getur þýtt að skipulagsheild þurfi að 

breyta skipulagi og fyrirtækjamenningu til að mæta þörfum umhverfisins 

(Jones, 2013, bls. 295). Breytingastjórnun er því það ferli sem færir 

skipulagsheild frá núverandi stöðu til óskastöðu til að auka skilvirkni. 

Jones (2013, bls. 296) segir markmið breytinga skipulagsheilda vera venjulega 

að auka skilvirkni á minnst einum af eftirfarandi fjórum þáttum: 

Mannauður: Það sem hefur úrslitaáhrif á hæfni skipulagsheildar er hæfni og 

færni starfsfólks. Til að auka skilvirkni mannauðs er til dæmis hægt að fjárfesta 

í þjálfun og starfsþróun, kenna stofnanamenningu, vinna með gildi og viðmið 

til að styrkja umburðarlyndi gagnvart margbreytileika, vinna með kerfi 

umbunar og gera breytingar í stjórnunarstöðum. 

Starfsemi deilda: Við breytingar þarf oft að flytja starfsmenn og auðlindir til 

deilda þar sem verðmætasköpunin er mest. Lykildeildir fá aukið vægi um leið 

og deildir í hnignunarfasa minnka. Slíkar breytingar hafa oftast í för með sér 

breytt skipurit og starfslýsingar auk breytinga í menningu og tækni. 
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Tæknigeta: Til að nýta tækifæri verður skipulagsheild að nýta nýjungar í tækni. 

Tækni getur bætt vörur og þjónustu á þann hátt að gæði og áreiðanleiki eykst.  

Skipulagsgeta: Með skipulagi og skipuriti er hægt að virkja mannauðinn til að 

nýta nýja tækni. Breyting skipulagsheilda breytir samskiptum milli einstaklinga 

og deilda til að auka skilvirkni. Það verður að gerast á öllum þrepum, breyting 

á einu þrepi veldur breytingu annarsstaðar. 

Breytingar í skipulagsheildum geta verið róttækar eða stigvaxandi. Með 

róttækum breytingum er mörgum þáttum í skipulagi skipulagsheildar breytt. 

Stigvaxandi breytingar eru n.k. þróunarferli sem gerist hægfara í áföngum og 

aðeins fáir þættir breytast lítið eða mikið. Mikilvægt er að velja þá leið sem 

hentar stefnu skipulagsheildarinnar og umhverfinu sem í er starfað (Miller, 

1982, bls. 133).  

 

2.1 Drifkraftar breytinga 

Umhverfi skipulagsheilda er tilvistargrundvöllur þeirra. Í því felast tækifæri og 

ógnanir. Ekki er hægt að sjá fyrir hvernig framtíðin verður og þess vegna er 

mikilvægt að stjórnendur reyni að greina umhverfi eins vel og hægt er til þess 

að átta sig á því og hafa áhrif á breytingar í umhverfinu. Umhverfinu má skipta 

niður í ramma eða lög til þess að auðvelda greiningu. Í fyrsta laginu umhverfis 

skipulagsheildina er nánasta ytra umhverfi en í því eru keppinautar og 

viðskiptavinir. Í næsta lagi er svið eða iðngrein sú sem skipulagsheildin starfar 

í. Ysta lagið eru þjóðhagslegir þættir og til að átta sig á því er hægt að gera 

PESTEL greiningu (e. political, economic, social, technological, enviromental 

(„green“) and legal enviroment) sem greinir pólitíska-, efnahagslega-, 

samfélagslega-, tæknilega-, umhverfislega- og lagalega þætti (Johnson, 

Whittington og Scholes, 2011, bls. 49 - 50). 

Skipulagsheildir þurfa að þróast í takt við breytingar, greina umhverfið og 

fylgjast með þeim öflum sem valda breytingum en um leið kortleggja 

andspyrnuöfl gegn breytingum. Breytingaröflin eru efnahagsleg, 

samkeppnisleg, stjórnmálaleg, alþjóðleg, lýðfræðileg, samfélagsleg og 

siðfræðileg. Andspyrnuöflin geta falist í skipulagi, menningu, stefnu, 
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valdabaráttu, hagsmunum, venjum, hjarðhegðun, óöryggi, áhrifum og fáfræði 

(Jones, 2013, bls. 297). 

 

2.2 Menning skipulagsheilda 

Samkvæmt íslenskri orðabók er orðið menning m.a. skýrt sem sameiginlegur 

arfur og rótgróinn háttur eða siður (Íslensk orðabók: M-Ö, 2002, bls. 986). 

Menning í skipulagsheildum eru þau sameiginlegu gildi sem stjórna 

samskiptum starfsmanna og samskiptum þeirra við fólk utan 

skipulagsheildarinnar. Gildi eru almenn viðmið eða leiðandi meginreglur sem 

fólk notast við þegar það metur hvort framkoma þess og gjörðir séu 

eftirsóknarverðar eða ekki. Norm er sú hegðun, framkoma eða gjörð sem talin 

er vera sérstökum hópi fólks eðlileg eða samboðin (Jones, 2013, bls. 201-203). 

Sérhver skipulagsheild hefur sína eigin menningu. Sú menning er ekki hönnuð 

af stjórnendum eða ráðgjöfum heldur á rætur að rekja til viðhorfa starfsmanna, 

hefða og sögu skipulagsheildar. Menning eða staðblær getur haft 

úrslitaþýðingu fyrir velgengni eða hnignun skipulagsheildar. Þegar menning er 

skoðuð má styðjast við greiningu Trompenaars og Prud‘homme (2004, bls. 13-

14) sem segja að menning getur falið í sér: 

 Svona gerum við hlutina hér. 

 Kerfi óformlegra og óskrifaðra reglna. 

 Sameiginlegt kerfi gilda, skoðana og ályktana sem leiða viðhorf, 

hegðun, leikreglur og starfshætti í skipulagsheild. 

 Það sem starfsmenn skipulagsheildar skynja sem kjarna, viðvarandi og 

sérstakt fyrir skipulagsheild  

Edgar Schein (1996, bls. 236) skilgreinir menningu sem samansafn 

sameiginlegra, sjálfsagðra og skilyrðislausra ályktana sem hópur viðheldur og 

það ákveður hvernig hópurinn skynjar, hugsar um og bregst við mismunandi 

aðstæðum. 

Á grundvelli þessara og annarra kenninga settu Trompenaars og Prud‘homme 

(2004) fram eftirfarandi skilgreiningu: 
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„Mynstur það sem birtist í hvernig fyrirtæki tengir saman ólík gildi 

og ólíka afstöðu er fyrirtækjamenning. Á leið skipulagsheildar að 

sameiginlegu markmiði takast á reglur og undantekningar, áherslur 

starfsmanna og marksækni skipulagsheildar, einstaklingshyggja og 

sameiginleg gildi, stjórnun umhverfis og aðlögun að umhverfi. 

Fyrirtækjamenning getur samræmt gildin frekar með því að búa til 

betri reglur út frá frávikagreiningum. Slíkt menningarmynstur 

mótar sameiginlega sjálfsvitund sem stuðlar að lífsfyllingu þeirra 

sem tilheyra skipulagsheildinni og eflir innri hvata við að leysa 

verkefni skipulagsheildarinnar“(bls. 25). 

 

2.3 Félagsmótun 

Menningu í skipulagsheildum er miðlað til starfsmanna með félagsmótun (e. 

organizational socialization). Félagsmótun er ferlið þar sem einstaklingurinn 

lærir að meta gildi, hæfileika, ætlaða hegðun og félagsþekkingu sem er 

nauðsynleg honum til að fá hlutverk og vera fullgildur meðlimur í 

skipulagsheildinni (Louis, 1980, bls. 229-230). 

Félagsmótun umvefur starfsmenn og þeir ganga í gegnum hana aftur og aftur 

alla starfsævina svo ekki má líta framhjá mikilvægi hennar. Félagsmótun hefur 

áhrif á hvort starfsmaður ílengist í starfi eða hættir og hvort hæfir starfsmenn 

fást til starfa. Hversu hröð og skilvirk félagsmótunin er ræður hollustu og 

skuldbindingu við skipulagsheild, framleiðni og starfsmannaveltu. Hæfni 

fyrirtækis til félagsmótunar nýrra starfsmanna er forsenda fyrir stöðugleika og 

skilvirkni skipulagsheildar (Shein, 1968, bls. 2). Jafnvel þótt að nýir starfsmenn 

fari í gegnum sömu nýliðafræðslu, sjálfsstyrkingu og aðlögun í starfi þá getur 

upplifun þeirra af móttökuferlinu verið ólík vegna fyrri reynslu. Því getur 

aðlögun að starfi, viðhorf og hegðun starfsmanna verið mjög ólík (Jones, 1983, 

bls. 467). 
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2.4 Tegundir menningar 

Menning skipulagsheilda er breytileg og gegnir mikilvægu hlutverki í því 

hvernig samvinnu starfsfólks er háttað til að ná markmiðum. Trompenaars og 

Woolliams (2003, bls. 106) hafa sett fram greiningalíkan með fjórum gerðum 

menningar sem upprunnar (afleiddar) eru í tveimur skyldum víddum, þ.e. 

verkefna- eða einstaklingsmiðuð menning og stigveldi eða jafnrétti.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mynd 1. Greiningalíkan fyrir mismunandi menningu í skipulagsheildum (Trompenaars 

og Woolliams, bls. 106). 

Ræktunarskápurinn eða Incubator menningin er dæmigerð kísildalsmenning 

sem byggist á jafnrétti og er persónumiðuð. Tilgangurinn er að frelsa 

einstaklinginn undan oki rútínu og ýta undir sköpun og vinnu með nýjar 

hugmyndir, rækta hugmyndir eins og örverur í ræktunarskáp. Jafnréttis miðuð 

menning felst í því að hver sem er getur komið fram með vinningshugmyndir. 

Starfsánægjan byggist á vinnustaðamenningu lærdómssamfélagsins, ástríðu 

fyrir vinnunni og að taka nýjum uppgötvunum fagnandi (Trompenaars og 

Prud‘homme, 2004, bls. 50 – 52). 

Jafnrétti 

Stigveldi 

Verkefnamiðað Einstaklingsmiðað 

Ræktunarskápur: 

sköpunargleði, ástríða 

Flugskeyti: markmið, 

takmörk, frammistaða 

Fjölskylda: fólk, hollusta, 

föðurleg forysta 

Gufuskálamastur: 

skipulag, stöðugleiki, ferlar 
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Flugskeytið eða Guided missile menningin byggist á jafnrétti og 

verkefnamiðun. Menningin helgast af því að ná markmiðum og klára verkefni. 

Menningin byggist oft á verkefnahópum þar sem hópurinn er þverfaglegur og 

settur saman nákvæmlega af þeim einstaklingum úr heildinni sem nauðsynlegir 

eru til að ljúka verkinu. Þetta er jafnréttismenning vegna þess að einstaklingar 

eru metnir með tilliti til hvað þeir geta lagt af mörkum en ekki vegna stöðu 

sinnar. Starfsánægjan felst í ánægjunni við að ljúka verkefnum. 

Gufuskálamastur eða Eiffelturns menningin byggist á skipulagi og ferlum eins 

og í verksmiðjum eða í skrifræði þar sem allir hafa nákvæma starfslýsingu, allt 

byggir á rútínu án mistaka. Yfirmenn hafa boðvald yfir undirmönnum svo þeir 

vinni eftir starfslýsingum. Menningin einkennist af stöðugleika, fyrirsjáanleika, 

öryggi, rútínu og áreiðanleika. Starfsánægjan byggir á hæfni á afmörkuðu 

sviði. 

Fjölskyldan eða Family culture lýsir menningu sem er persónuleg, með nánum 

tengslum en byggir á stigveldi í þeirri merkingu að bilið á milli foreldra, þ.e. 

eigenda eða stjórnenda, og barna þ.e. starfsfólks er mjög breitt. Þetta er 

valdmiðuð menning þar sem stjórnendur teljast umhyggjusamir foreldrar sem 

vita betur en starfsfólk hvað á að gera og hvað er starfsfólki fyrir bestu. 

Stjórnendur geta verið dáðir eða vakið ótta. Menningin er persónuleg vegna 

þess að meira máli skiptir hver þú ert en hvað þú gerir. Starfsánægjan byggir á 

hollustu og uppsöfnun valds og stöðu með auknum starfsaldri (Trompenaars og 

Prud‘homme, 2004, bls. 50-52). 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að engin af þessum fjórum 

tegundum menningar er fullkomin. Hver tegund hefur sína styrkleika og 

veikleika. 

Styrkleikar ræktunarskápsins eru sveigjanleiki, hugmyndaauðgi, nýsköpun, 

aðlögunarhæfni og skjót viðbrögð. Drifkraftur ræktunarskápsins er starfsmenn 

og hæfileikar þeirra, þeir nota tækifærin og eru ekki feimnir við ákvarðanir 

byggðar á innsæi. Þeir hvetja til teymisvinnu, stuðla að skuldbindingu og 

ástríðu gagnvart vinnunni. Veikleikarnir geta verið skortur á skuldbindingu 

gagnvart sameiginlegum markmiðum heildarinnar og skortur á skipulagi. 

Skortur á formlegu skipulagi getur leitt til tvíverknaðar. Ræktunarskápurinn er 
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afar háður skapandi einstaklingum sem eiga erfitt með að finna jafnvægið milli 

vinnu og einkalífs. Að lokum er tekið fram að vegna náinna persónulegra 

tengsla eigi starfsmenn erfitt með að gagnrýna hvern annan. 

Styrkleikar flugskeytisins felast í skýrleika, gagnsæi, fyrirsjáanleika, skýrleika 

ferla og verkefnamiðun. Flugskeyti eru marksækin, hreyfanleg, láta vel að 

stjórn og eru árangursmiðuð til skemmri tíma. Veikleikarnir eru hins vegar 

skortur á langtíma stefnumörkun, trausti, sköpunargleði og hollustu. Auk þess 

sem tölur og kerfi verða að þráhyggju sem getur skapað andrúmsloft ótta og 

samkeppni eiginhagsmuna. 

Styrkleikar fjölskyldunnar felast í trausti, hollustu, langtímastefnumörkun og 

ákveðni. Veikleikar eru óskýrleiki og að kerfi vantar. Of mikið traust á 

stigveldi, stöðu, öfluga einstaklinga og of mikil miðstýring. Veikleikarnir felast 

einnig í mögulegri hjarðhegðun og starfmenn þora ekki að segja hug sinn. 

Styrkleikar Gufuskálamastursins felast í fagmennsku, stöðugleika og skilvirkni. 

Veikleikarnir eru vélræn ofstjórn og ósveigjanlegir, hægir, letjandi og stífir 

starfsmenn. Áætlanir, ferli og kerfi skipta meira máli en árangur og að ná 

markmiðum skipulagsheildar (Trompenaars og Prud‘homme, 2004, bls. 52 - 

53). 

Menning skipulagsheildar er ekki aðeins af einni gerð heldur samsett úr ólíkum 

gerðum og er því ekki raunhæft að flokka tiltekna skipulagsheild með eina 

ákveðna gerð menningar. Þess í stað er gagnlegt að meta stig einstakra 

menningarþátta (Taormina, 2009, bls. 653). 

Sterk einsleit menning eða misleit menning getur skapað erfiðleika. Því þarf að 

fara sáttaleið milli einsleitrar og misleitrar menningar sé ætlunin að hafa öfluga 

vinnustaðamenningu. Misleit menning getur gengið of langt í innbyrðis 

samkeppni og brotið upp skipulagsheildina en í hæfilega misleitri menningu er 

heilbrigð samkeppni milli ólíkra menningarkima. Í sáttaleiðinni verður 

sameiginleg skuldbinding allra að miða hátt, hafa sameiginleg grunngildi sem 

gilda og ganga algerlega þvert á menningarkima, vinnustaði, útibú og svo 

framvegis. Á sama tíma verður að leyfa og hvetja hvern menningarkima til að 

virkja eigin uppsprettur, frumkvæði og leggja þannig sitt af mörkum til 

stefnumörkunar skipulagsheildar. Að sætta einsleita og misleita menningu er 
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samþættingarferli fjölbreytileikans (Trompenaars og Prud‘homme, 2004, bls. 

141–142). 

 

2.5 Einstaklingurinn og breytingar 

Það er erfitt að breyta verklagi í skipulagsheildum og breytingar geta verið 

erfiðar. Margir fyrirtækjasamrunar mistakast frekar vegna ólíkra 

vinnustaðamenninga heldur en af efnahagslegum ástæðum. Sumt fólk heldur 

áfram að nota úrelta tækni í stað þess að aðlagast nýrri, jafnvel þótt hún 

einfaldi og létti störf. Til að bæta rekstur skipulagsheilda er mikilvægt að 

stjórnendur átti sig á hvers vegna fólk veitir breytingum andstöðu. Ástæðan er 

einföld, andstaða við breytingar er mjög árangursríkt, öflugt og gagnlegt tæki 

til halda í fyrri hlutverk og gildi (de Jager, 2001, bls. 24).  

Margir eru á móti breytingum, öllum breytingum, og því umfangsmeiri sem 

breytingin er því meiri er andstaðan. Fyrir marga, trúlega flesta, eru breytingar 

erfitt og sársaukafullt stökk inn í óþekkta framtíð (Guskin, 1996, bls. 26). 

Eccles (1994, bls. 67) segir andstöðu við breytingar í skipulagsheildum eiga sér 

ólíkan uppruna en geta verið m.a. af eftirfarandi orsökum: 

a) Fáfræði þar sem skortir skilning á vandanum. 

b) Samanburður þar sem önnur lausn er talin betri. 

c) Vantrú á því að lausn muni virka. 

d) Missir þar sem einstaklingar upplifa óásættanlegan persónulegan skaða. 

e) Óánægja vegna ófullnægjandi árangurs af breytingum. 

f) Ótti eða hræðsla við að geta ekki tekist á við breytingar/afhjúpun. 

g) Niðurrif þar sem breytingar eru ógn við félagslegt net. 

h) Valdrof því breytingar eru taldar grafa undan völdum og áhrifum. 

i) Mengun eða óbeit á nýjum gildum og venjum. 

j) Bæling þar sem lítill vilji er til breytinga. 

k) Vantraust sem birtist í efasemdum um hvatir stjórnenda. 

l) Firring þar sem fá sameiginleg gildi eru og „hitt er betra“. 

m) Vonbrigði þar sem breytingar eru taldar draga úr völdum og 

framamöguleikum. 
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Að ofansögðu má ljóst vera mikilvægi þess að stjórnendur átti sig á hinum 

margvíslegu tilfinningum sem kunna að koma fram hjá starfsfólki í breytingum 

og hafi innsýn, skilning og vinni markvisst að því að styðja hópinn í 

breytingum. Það er hægt með upplýsingagjöf þar sem gerð er grein fyrir hvers 

vegna er verið að breyta og hvernig skuli gera það. Þá eru samskipti þar sem 

raddir allra fá að heyrast og gagnkvæmt traust og trúnaður ríkir grundvöllur 

farsælla breytinga.  

 

2.6 Hlutverk stjórnenda í breytingum 

Mintzberg (1971, bls. 97-109) komst að því með rannsóknum sínum að skipta 

mætti hlutverki stjórnenda í þrjá megin flokka með tíu hlutverk. Fyrsti 

flokkurinn er samskiptahlutverk (e. interpersonal role) en til þess flokks heyra 

hlutverk formlegs yfirmanns, tengiliðar út á við og leiðtogans. Annar flokkur er 

upplýsingamiðlunarhlutverk (e. information processing roles), en til þess 

flokks heyra hlutverk eins og taugamiðstöð (e. nerve center), miðlun 

upplýsinga til skipulagsheildar og talsmaður. Þriðji flokkurinn lýtur að 

ákvarðanatökuhlutverki (e. decision making role) þar sem stjórnandinn er 

frumkvöðull, leysir ágreining, fæst við frávik/umbætur og tekur ákvarðanir um 

nýtingu auðlinda.  

Margt hefur breyst í skipulagsheildum síðan Mintzberg birti niðurstöður 

rannsókna sinna, umhverfið er flóknara og breytingar hraðari en hlutverk 

stjórnenda eru þó í grunninn þau sömu. Hafa verður í huga að stjórnendur eru 

ekki einsleitur hópur. Æðstu stjórnendur og stjórnir móta framtíðarsýn og 

stefnu en millistjórnendur annast daglegan rekstur og framkvæma stefnuna og 

þær breytingar sem gera á.  

Framlag millistjórnenda er því dýrmætt þegar raungera á breytingar. Í fyrsta 

lagi hafa millistjórnendur oft eigin hugmyndir um hvernig best sé að ná árangri 

og breyta. Í öðru lagi eru millistjórnendur oft í betri stöðu en æðstu stjórnendur 

til að hagnýta óformleg samskiptanet sem gera raunverulegar breytingar 

mögulegar. Í þriðja lagi eru þeir á svipaðri bylgjulengd og aðrir starfsmenn og 

fylgjast því með tilfinningalegum þörfum og viðhorfum þeirra og á þann hátt 

tryggja millistjórnendur að upphaflegum slagkrafti breytinga sé viðhaldið. Í 
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fjórða lagi stýra millistjórnendur togstreitu milli samfellu og breytinga. Þeir 

koma í veg fyrir algert aðgerðaleysi og tregðu skipulagsheilda gagnvart 

breytingum en koma einnig í veg fyrir ringulreið eða óreiðu innan 

skipulagsheilda vegna breytinga (Quy, 2001, bls. 73). 

Millistjórnendur eru því ekki síður mikilvægir en æðstu stjórnendur þegar 

kemur að róttækum breytingum, sérstaklega ef stofnanaminni er lítið hjá æðstu 

stjórnendum og mikil starfsmannavelta. Því ættu æðstu stjórnendur að líta til 

millistjórnenda ekki síður en ytri ráðgjafa við breytingar. Þeir eiga að leita að 

millistjórnendum sem eru fjölhæfir, hafa tilfinningagreind, hafa óformlegt vald, 

gagnrýna á uppbyggilegan hátt og sýna frumkvæði í breytingum. Þegar búið er 

að greina hvaða millistjórnendur tilheyra þessum hóp er mikilvægt að formgera 

hópinn og virkja hann því það hefur sýnt sig að þessir einstaklingar hafa 

einlægan vilja til að stuðla að aukinni framleiðni og framgangi 

skipulagsheildarinnar (Quy, 2001, bls. 75). 

Stjórnun og framkvæmd breytinga er flókið ferli. Halda þarf í lykilfærni, hæfni 

og gildi skipulagsheildarinnar en um leið breyta því hvernig hlutirnir eru gerðir 

og fara nýjar stefnumótandi leiðir. Breytingar gerast ekki nema að starfsmenn á 

öllum stigum og alls staðar í skipulagsheildinni taki þátt í þeim. 

Millistjórnendur hafa djúpan skilning á gildum og hæfni og þeir geta túlkað 

stefnuna og útskýrt á mannamáli. Þeir vita hvernig á að gera hlutina og geta 

komið í veg fyrir framandi og lamandi ringulreið. Þeir geta raungert 

framtíðarsýn (Quy, 2001, bls. 79). 

 

2.7 Innleiðing breytinga 

Auðveldara er að fá hugmyndir að breytingum en að framkvæma þær. Oft 

mistekst að innleiða breytingar og því er mikilvægt að skipuleggja vel 

innleiðingarferlið til að draga úr líkum á mistökum. Fræðimenn hafa sett fram 

breytingalíkön sem sýna ferli breytinga með það að markmiði að aðstoða 

stjórnendur að skilja breytingar og leiða þær. Átta þrepa líkan J. P. Kotter er 

eitt þeirra sem notað er í nútíma breytingastjórnun, þykir gagnlegt og hefur náð 

vinsældum.  



 

15 

 

Kotter telur að helstu ástæður mistaka við innleiðingu breytinga séu vegna 

eftirfarandi ástæðna:  

a) Of mikil sjálfsánægja og andvaraleysi ríkir í skipulagsheild. 

b) Ekki tekst að stofna nægilega öflugt bandalag til að leiða breytingarnar. 

c) Máttur framtíðarsýnar er vanmetinn. 

d) Of lítil samskipti eru um framtíðarsýn.  

e) Hindrunum er leyft að koma í veg fyrir framgang framtíðarsýnar. 

f) Ekki tekst að ná skammtímasigrum. 

g) Lýst er yfir sigri of snemma. 

h) Vanrækt er að festa breytingar í sessi í vinnustaðamenningunni.  

(Kotter, 1996, bls. 4-14).  

Til að koma í veg fyrir mistök og afleiðingar þeirra þá hefur Kotter sett fram 

átta þrepa ferli fyrir árangursríka innleiðingu breytinga í skipulagsheildum. 

Mikilvægt er að fara í gegnum öll þrepin og ekki sleppa neinu. Þrepin eru 

þessi: 

1. Til að breytingar takist er mikilvægt að stjórnendur skapi skilning 

starfsfólks á að breytingar séu aðkallandi. Krísugreining og greining 

tækifæra, ræða um málin. Gera samkeppnis- og markaðsgreiningu.  

2. Leiðsagnarbandalag. Koma þarf á fót teymi sem vinnur vel saman og 

hefur völd til að leiða breytingarnar. 

3. Skapa framtíðarsýn sem og móta stefnu til að ná framtíðarsýn.  

4. Nota skal allar mögulegar leiðir til að miðla framtíðarsýn og stefnu. 

Meðlimir breytingateymis þurfa að vera fyrirmyndir. 

5. Efla þarf starfsfólk til að framfylgja sýn og fjarlægja hindranir. Breyta 

kerfum sem grafa undan breytingunum. Skapa anda breytinga með því 

að hvetja til umfjöllunar um óhefðbundnar hugmyndir og lausnir. 

6. Skapa skammtímasigra. Verðlauna sýnilega skammtímasigra sem eru 

afleiðingar breytinga og þá sem að þeim standa. 

7. Styðja við umbætur og með því hvetja til frekari breytinga. Nota 

meðbyr til að breyta kerfum og stefnum sem hvorki passa saman né 

passa við framtíðarsýnina. Ráða eða veita framgang þeim sem geta 

komið sýninni í verk. Hressa upp á ferlið með nýjum verkefnum, 

þemum og starfsfólki.  
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8. Að síðustu þarf að festa nýjar aðferðir í sessi í menningu 

skipulagsheildar. Tryggja betri leiðsögn og árangursríkari stjórnun. 

Stuðla að hegðun sem eykur framleiðni og tekur mið af þörfum 

viðskiptavina.  

(Kotter, 1995, bls. 61).  

Upptalninguna hér að ofan má líta á sem einskonar minnislista fyrir stjórnendur 

til að hafa til hliðsjónar þegar breytingar eru undirbúnar. Listinn rammar 

verkefnið inn. Við innleiðingu breytinga þarf úthald og þrautseigju því margar 

hindranir eru á leiðinni og ekki má gefast upp. Eftir sem áður er það 

framtíðarsýnin sem er lykilatriðið. Starfsfólk þarf að deila sýninni. Breytingar 

hafa áhrif á menningu skipulagsheildar og einstaklingar geta tekið breytingum 

illa, sérstaklega ef einstaklingurinn upplifir ekki þörfina fyrir breytingar heldur 

bara missi eða ógnun. 

Innleiðing breytinga er illmöguleg nema með góðum undirbúningi og góðu 

fólki þar sem ekki má vanmeta hlutverk millistjórnenda.  

 

2.8 Breytingar á íslenskum hjúkrunarheimilum 

Árið 1999 voru sett lög um málefni aldraðra og tóku þau gildi í janúar árið 

2000. Markmið laganna er að aldraðir eigi völ á þeirri heilbrigðis- og 

félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á því 

þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða. Einnig er 

markmið laganna að aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið við eðlilegt 

heimilislíf en að jafnframt sé tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar 

er þörf. Við framkvæmd laganna skal þess gætt að aldraðir njóti jafnréttis á við 

aðra þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur (Lög um 

málefni aldraðra nr. 125/1999).  

Túlkun laganna kemur fram í skýrslu Félags- og tryggingamálaráðuneytisins, 

Skipulag hjúkrunarheimila, sem kom út í nóvember 2008. Þar segir m.a. að 

hjúkrunarheimili séu heimili fólks sem heilsu sinnar vegna er ekki lengur fært 

um að búa á eigin vegum með viðeigandi stuðningi og þarf á umönnun og 

hjúkrun að halda. Umhverfi, aðstæður og skipulag á hjúkrunarheimili skal 
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byggt á þeirri meginreglu að íbúunum sé eins og kostur er gert kleift að taka 

þátt í sem flestum athöfnum daglegs lífs og að eiga hlut að ákvörðunum sem 

varða þá sjálfa og þeirra nánasta umhverfi. Lögð skal áhersla á að skapa 

aðstæður þannig að öllum líði sem best á heimilinu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008, bls. 3). 

Á síðustu öld höfðu hjúkrunarheimili öll helstu stofnanaeinkenni en þar skorti á 

heimilisbrag og sjálfræði íbúa. Minnst tveir voru í hverju herbergi og oftar en 

ekki voru snyrtingar og baðaðstaða á sameiginlegum gangi. Í skýrslunni er 

skýrt tekið fram að í stað stórra stofnana með sjúkrastofum á fjölmennum 

hjúkrunardeildum er gert ráð fyrir litlum einingum fyrir 6–10 íbúa sem skiptast 

annars vegar í rúmgott einkarými fyrir hvern og einn (ígildi stúdíóíbúðar) og 

hins vegar sameiginlegt rými fyrir íbúa og starfsfólk viðkomandi einingar, 

meðal annars með eldunaraðstöðu, borðstofu og dagstofu. Litlar einingar og 

heimilislegt umhverfi eykur nánd og samveru íbúa og starfsfólks (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008, bls. 3).  

Ljóst er að upp úr aldamótum stefnir í miklar breytingar á hjúkrunarheimilum á 

Íslandi í anda laganna sem sett eru um aldamótin. Það má sjá í sömu skýrslu 

þar sem settar eru kvaðir á hjúkrunarheimili um stefnumarkandi 

hugmyndafræði og þar skulu eftirfarandi þættir koma fram: 

• Að búa heimilismönnum vistlegt heimili þar sem mannréttindi, mannúð 

og virðing eru í heiðri höfð. 

• Að skapa heimilismönnum öryggi með viðeigandi félagslegum og 

heilsufarslegum stuðningi. 

• Að veita heimilismönnum alla nauðsynlega hjúkrun, umönnun og 

læknishjálp. 

• Að styðja og styrkja sjálfsmynd og sjálfræði heimilismanna. 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008, bls. 3).  

Sömu áhersluatriði eru einnig í skýrslu Landlæknisembættisins, Áherslur í 

heilbrigðisþjónustu, sem kom út í júlí 2008 en þar er lögð áhersla á að hver og 

einn íbúi sé frjáls ferða sinna eins og hann kýs og getan leyfir. Aðstandendur 

geta haft samband við ættingja sinn að vild og komið í heimsóknir eftir 
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hentugleikum því enginn fastur heimsóknartími er á hjúkrunarheimilum. 

Þýðingarmikið er fyrir lífsgæði íbúa að tengsl rofni ekki við fjölskyldu og vini 

vegna flutnings á hjúkrunarheimilið (Landlæknisembættið, 2008, bls. 2). 

Aldurssamsetning þjóðarinnar er að breytast og fyrirséð er að öldruðum muni 

fjölga næstu áratugi. Lengri lífaldur þýðir að einstaklingar eru hraustari við 

starfslok. Stefna stjórnvalda er að gera öldruðum kleift að búa sem lengst á 

eigin heimili með aukinni heima- og stoðþjónustu. Sá sem fær búsetu á 

hjúkrunarheimili þarf alla jafna að hafa fullreynt þjónustu á heimili og í 

dagþjónustu áður en til dvalar á hjúkrunarheimili kemur. Á hjúkrunarheimilum 

búa því eingöngu einstaklingar með mikinn heilsubrest.  

Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands sýnir þessa þróun. Fjöldi þeirra sem eru 65 ára 

og eldri eykst mjög í hlutfalli við fólk á vinnualdri (20–64 ára) en yngra fólki 

fækkar (Hagstofa Íslands, 2011). Öldruðum mun fjölga og því er ljóst að 

þjónusta við aldraða og eldri borgara mun vaxa á komandi árum sem og að 

hlutfallslega færri verða á vinnumarkaði og greiða skatta. Því er mikilvægt að 

samfara breytingum sé hugað að kostnaði og fjárhagslegu sjálfstæði. 

Ef borin eru saman árin 2014 og spágildi ársins 2061 og fjöldi einstaklinga 

eldri en 70 ára borin saman eftir kynjum sést greinilega hve miklar breytingar 

eru framundan. Til dæmis fjölgar 80 ára konum úr 577 í 1490 og 90 ára körlum 

fjölgar úr 166 í 789 (Hagstofa Íslands, e.d.). Þetta mun væntanlega hafa veruleg 

áhrif á öldrunarþjónustu og kostnað vegna hennar ef miðað er við núverandi 

fyrirkomulag þjónustunnar. 

 

2.9 Straumar breytinga á Íslandi  

Síðastliðinn áratug hafa átt sér stað verulegar breytingar á íslenskum 

hjúkrunarheimilum í anda laganna. Sum heimili hafa farið út í umfangsmiklar 

húsnæðisbreytingar sem miða að því að afnema fjölbýli og auka heimilisbrag, 

ásamt því að unnið hefur verið að því að efla sjálfræði íbúa. Til að vinna 

markvisst með breytingar á menningu heimilanna hafa sum heimilin innleitt 

hugmyndafræði til að starfa eftir. Dæmi um slíkt má nefna að við hönnun og 

uppbyggingu Hrafnistu í Kópavogi var horft til danskrar hugmyndarfræði sem 



 

19 

 

nefnist Lev og bo og leggur áherslu á sjálfstæði, sjálfræði og styrkleika 

heimilismanna (Hrafnista, e.d.). Unnið er að innleiðingu Lev og bo á tveimur 

hjúkrunarheimilum í Reykjanesbæ sem Hrafnista rekur (Hrafnista, 2014). 

Dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund rekur hjúkrunarheimilið Mörk en þar er 

stuðst við Eden hugmyndafræði (Mörk, hjúkrunarheimili, 2013). Nánar er 

fjallað um Eden hugmyndafræðina síðar. Í Bæjarási, sem er hluti af dvalar- og 

hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði, er Eden hugmyndafræðin einnig höfð að 

leiðarljósi. Til stendur að innleiða hugmyndafræðina annarsstaðar í Ási (Ás, 

dvalar-og hjúkrunarheimili, 2013). Öldrunarheimili Akureyrar starfa 

samkvæmt Eden hugmyndafræðinni (Brit J. Bieltvedt, Friðný B. Sigurðardóttir, 

Helga G. Erlingsdóttir, Hrefna Brynja Gísladóttir, 2011). 

 

2.10 Eden hugmyndafræðin 

Eden hugmyndafræðin (e. Eden Alternative) gengur út frá nýrri sýn í þjónustu 

á hjúkrunarheimilum. Hugmyndafræðin er afrakstur rannsókna bandaríska 

öldrunarlæknisins William H. Thomas á Chase Memorial Nursing Home í 

Bandaríkjunum árið 1991. Með rannsóknum sínum komst hann að því að líf 

aldraða íbúa heimilisins skorti innihald og tilgang. Hann segir að einmanaleiki, 

hjálparleysi og leiði séu megin ástæður vanlíðunar hjá íbúum öldrunarheimila 

og við því sé ekki hægt að gefa lyf. Hann kallar þetta plágur sem þurfi að 

útrýma úr lífi íbúa hjúkrunarheimila til að þeir öðlist aukin lífsgæði. Leggja 

þarf áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili íbúanna, að þeir haldi sjálfræði, 

fái einstaklingsmiðaða þjónustu og lífið hafi tilgang þrátt fyrir heilsuleysi. 

Hann segir að það sem m.a. einkenni heimili sé að þar sé fólk á ýmsum aldri, 

börn, dýr og plöntur, og þessi fjölbreytileiki dragi úr stofnanamenningu. Ekki 

er nóg að breyta byggingum heldur þarf að breyta menningu hjúkrunarheimila. 

Menning margra hjúkrunarheimila byggist á sjúkrahúsmódelinu en þar er 

stofnanabragur og íbúar að mestu háðir starfsrútínum starfsfólks og þiggur 

umönnun af þeim í staðinn fyrir að hjúkrunarheimilið sé heimili þeirra og íbúar 

séu virkir þátttakendur og ákvörðunarvaldið fært sem næst þeim. Íbúinn er þá 

ekki lengur í því hlutverki að vera einungis móttakandi heldur virkur 

þáttakandi í lífinu á meðan heilsa og færni leyfa. Starfsfólkið vinnur á heimili 
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íbúa en íbúinn býr ekki á vinnustað starfsfólksins – þar er stór munur á 

(Thomas, 1996, bls. 7-70). 

Eden hugmyndafræðin byggist á eftirfarandi grunnreglum: 

1. Vandinn: Einmanaleiki, vanmáttarkennd og leiði eru meginástæður 

vanlíðunar á meðal íbúa öldrunarheimila. 

2. Lausnin: Að skapa heimili þar sem lífið snýst um stöðug og náin 

samskipti. Börn, dýr og plöntur gefa lífinu gildi.  

3. Leiðir til að vinna bug á einmanaleika: Að skapa kærleiksríkt umhverfi 

þar sem aldraðir hafa náið samband við menn, dýr og plöntur. 

4. Leiðir til að vinna bug á vanmáttarkennd: Að skapa tækifæri fyrir 

aldraða að gefa af sér eins og að þiggja. 

5. Leiðir til að vinna bug á leiða: Að skapa umhverfi þar sem óvæntir og 

ófyrirsjáanlegir atburðir og uppákomur eiga sér stað sem veita gleði og 

ánægju. 

6. Tilgangslaus iðja hefur neikvæð áhrif á andlega líðan. Nauðsynlegt er 

fyrir heilsuna að fá tækifæri til að taka þátt í innihaldsríkum athöfnum. 

7. Læknisfræðileg meðferð er nauðsynleg en ætti aldrei að vera 

miðpunktur daglegs lífs. Lyf ættu að vera „þjónn en ekki húsbóndi.” 

8. Heimilisfólk fær tækifæri til að taka sem flestar ákvarðanir sjálft sem 

varða daglegt líf þess eða þeir sem standa því næst. 

9. Að skapa Edenheimili er stöðugt þróunarferli. Hvert heimili finnur 

sínar leiðir út frá grunnreglunum tíu til að vaxa og þroskast. 

10. Áhugasamir og úrræðagóðir stjórnendur skipta sköpum varðandi 

innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar. 

(Thomas, 1996, bls. 66). 

Innleiðing Eden hugmyndafræðinnar felur í sér að greina vandamálin, þ.e. 

plágurnar þrjár einmanaleika, vanmáttarkennd og leiða í lífi íbúa 

hjúkrunarheimila. Vinna þarf síðan markvisst að lausnum sem vinna bug á 

þessum plágum en það er gert með nýjum hugsanahætti og leiðum. Í þessu ferli 

eru stjórnendur hvatinn. 
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3. Öldrunarheimili Akureyrar 

3.1 Starfsemi Öldrunarheimila Akureyrar 

Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) eru tvö, Hlíð og Lögmannshlíð og eru rekin af 

Akureyrarbæ samkvæmt sérstökum samningi við velferðarráðuneytið og heyra 

undir félagsmálaráð Akureyrarbæjar. Heimilin starfa á grundvelli laga, 

reglugerða og kröfulýsinga um öldrunarþjónustu. Helstu lögin eru m.a. lög um 

málefni aldraðra nr. 125/99, lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, lög um 

sjúkratryggingar nr. 112/2008 og lög um sjúkraskrár nr. 55/2009. Heimilin eru 

fyrir einstaklinga sem hafa viðurkennt mat færni – og heilsumatsnefndar á þörf 

fyrir dvöl á dvalar – eða hjúkrunarheimilum sbr. reglugerð nr.1000/2008 

(Halldór S. Guðmundsson, Helga G. Erlingsdóttir, Bryndís Björg 

Þórhallsdóttir, Friðný Sigurðardóttir, Hrefna Brynja Gísladóttir, 2013).  

Hlíð hefur verið starfrækt frá árinu 1962 og stækkað og breyst mikið á þeim 

tíma. Lögmannshlíð var tekin í notkun síðla árs 2012 þegar dvalar – og 

hjúkrunarheimilunum Kjarnalundi og Bakkahlíð var lokað. Á ÖA voru á árinu 

2012 alls 414 starfsmenn í 191 ársverki. Um 600 einstaklingar fengu þjónustu, 

ýmist í hjúkrunar-, dvalar- hvíldar- eða dagvistarrýmum. Leyfð rými eru 188 

og að auki eru 17 dagvistarrými. Rekstur ÖA kostaði um 1,7 milljarð árið 2012 

(Akureyrarbær, 2012). 

 

3.2 Hlutverk, framtíðarsýn og stefna ÖA 

Hlutverk ÖA er að veita heildstæða þjónustu allt frá félagsstarfi, dagþjónustu 

og almennri umönnun til sérhæfðar hjúkrunar- og læknisþjónustu. Stuðningur 

og samstarf við íbúa og fjölskyldur þeirra er órjúfanlegur þáttur þjónustunnar. 

Framtíðarsýn heimilanna er að vera leiðandi í hjúkrunar og öldrunarþjónustu á 

Íslandi. Stefna ÖA og langtímaáherslur felast í að vinna eftir Eden 

hugmyndafræðinni og skapa jákvætt starfsumhverfi, sem laðar að hæft 

starfsfólk. Jafnframt því að stuðla að nýsköpun og þróun með rannsóknum og 

fræðilegri eflingu (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 2013). 
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3.3 Innleiðing Eden hugmyndafræðinnar á ÖA frá 2006 

Í viðtali við Helgu Erlingsdóttur, hjúkrunarforstjóra, kom fram að 

Öldrunarheimili Akureyrar hafa tekið breytingum í gegnum árin, hvað varðar 

húsnæði, aðstöðu og þjónustu. 

Árið 2006 var byrjað að kynna Eden hugmyndafræðina á ÖA. Má segja að það 

marki upphafið að innleiðingu hugmyndafræðinnar. Þá var haldinn 

þverfaglegur þróunarfundur um 60 til 70 starfsmanna þar sem yfirskriftin var 

„Frá stofnun til heimilis – hvernig vil ég hafa ÖA ef ég eða foreldrar mínir ættu 

að búa þar?“ Utanaðkomandi sérfræðingur var fenginn til að stjórna 

vinnusmiðjum á fundinum. Margar hugmyndir komu fram í þessari vinnu sem 

flestar miðuðu að því að draga úr stofnanabrag og auka heimilisbrag á ÖA. Ári 

síðar, eða 2007, var haldinn sambærilegur fundur starfsfólks og stjórnenda og 

áfram var unnið að hugmyndum er lutu að því að breyta stofnun í heimili. Að 

auki voru haldnir hálfsdags þróunarfundir fyrir hvert heimili þar sem Eden 

hugmyndafræðin var kynnt starfsfólki og innleiðing hennar rædd. Þá var 

hugmyndafræðin kynnt fyrir félagsmálaráði og aðstandendum íbúa á ÖA. Árið 

2008 hélt Jane Verity, þáverandi ráðgjafi í Eden hugmyndafræðinni á 

Norðurlöndunum, þriggja daga Eden námskeið á Akureyri þar sem 27 

starfsmenn ÖA tóku þátt. Þetta var í fyrsta skipti sem slíkt námskeið var haldið 

hérlendis og var lykilatriði í framgangi hugmyndafræðinnar á ÖA. Þá var 

áframhald á stuttum fræðsluerindum um Eden hugmyndafræðina fyrir 

starfsfólk og aðstandendur. Eden hugmyndafræðin varð yfirlýst stefna ÖA árið 

2009. Árið 2010 markaði upphafið á þriggja daga Eden námskeiðum (að 

erlendri fyrirmynd) á ÖA og hafa slík námskeið verið haldin reglulega. Öllu 

starfsfólki sem er ráðið eftir 1. janúar 2011 er gert skylt að sækja slíkt 

námskeið og hafa rúmlega 70% starfsmanna farið á þriggja daga Eden 

námskeið. Námskeiðin byggjast upp á fyrirlestrum og vinnu í litlum hópum þar 

sem farið er í gegnum allar 10 grunnreglur Eden hugmyndafræðinnar. 

Leiðbeinendur námskeiðsins voru síðan með eftirfylgd sem fólst í að fara 

reglulega inn á heimilin og ræða við starfsfólk um hugmyndafræðina og 

innleiðingu hennar. 

Frá 2006 hefur verið unnið að samstarfi við öll skólastig á Akureyri. Sem dæmi 

má nefna heimsóknir leikskólabarna, samstarf við grunnskóla og 
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framhaldsskóla á Akureyri. Markmið samstarfsins er að auka samskipti 

kynslóðanna, brúa kynslóðabilið og veita ungu fólki innsýn í líf aldraðra og 

fyrri tíma ásamt því að aldraðir kynnast unga fólkinu og lífi þeirra.  

Eden hugmyndafræðin leggur áherslu á að börn, dýr og plöntur séu hluti af lífi 

/ menningu á öldrunarheimilum því þau eru uppspretta óvæntra og ófyrirséðra 

atburða og vinnur það gegn stofnanabrag þar sem allt er bundið í rútínu. Með 

þessu skapast tækifæri fyrir íbúa að veita umhyggju, t.d. að fræða börnin, 

vökva blóm og hlúa að dýrum. Í upphafi innleiðingar Eden 

hugmyndafræðinnar var lögð áhersla á að vera með lifandi blóm á heimilum 

ásamt því að dýrahald hófst í afar smáum stíl.  

Á tímabilinu 2006 til 2013 var unnið að breytingum á eldra húsnæði í Hlíð sem 

miðuðu að því að auka heimilisbrag. Einingar (heimilin) voru minnkaðar, þ.e. 

færri íbúar, og útbúin eldhús, borðstofa og stofa á hverju heimili til að 

umhverfið yrði sem líkast venjulegu heimili. Þessar breytingar urðu til þess að 

starfsfólk í umönnun fór að útbúa morgunmat og kvöldmat á heimilum, 

umsjónin fluttist úr miðlægu eldhúsi inn á heimilin. Ný álma var tekin í notkun 

í Hlíð 2006 og eldri álmur aflagðar. Hjúkrunarheimilið Lögmannshlíð tók til 

starfa 2012 og Kjarnalundur og Bakkahlíð voru lögð niður. Öll hugmyndavinna 

og hönnun við Lögmannshlíð tók mið af Eden hugmyndafræðinni.  

Skipuritið (sjá í viðauka A) hefur þróast á tímabilinu úr miðstýrðu skipulagi 

yfir í aukna dreifstýringu með það að markmiði að færa ákvörðunarvaldið nær 

þjónustuþegum og aðstandendum þeirra. Notendaráð var stofnað 2012 en 

markmið þess er að stuðla að aukinni þátttöku og áhrifum íbúa og aðstandenda 

í starfsemi ÖA. 

Til að draga úr stofnanabrag var einkennisfatnaður starfsfólks aflagður á ÖA 

2010 og borgaralegur fatnaður tekinn upp.  

2013 var ákveðið að stíga skrefið til fulls og sækja um alþjóðlega 

viðurkenningu ÖA sem Edenheimili. Farið var í umsóknarferli og úttekt 

framkvæmd á ákveðnum þáttum starfseminnar og meðal annars gerð sk. 

hlýleikakönnun. Þetta er ákveðinn gæðastimpill og endurtaka þarf úttektina á 

tveggja ára fresti. Í janúar 2014 hlutu ÖA viðurkenningu sem alþjóðlegt 

Edenheimili (Helga Erlingsdóttir, munnleg heimild, 11. apríl 2014). 
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3.4 Mat á árangri ÖA 

Reglubundnar kannanir eru gerðar á ÖA sem mæla árangur 

skipulagsheildarinnar. Í stefnu – og skorkorti ÖA eru sett fram stefnumið 

varðandi þjónustu, mannauð, rekstur og stöðuga þróun. Markmið og tímasettir 

mælikvarðar eru fyrir hvern þátt (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 2013). 

Hjúkrunarheimilum á Íslandi ber skylda til að framkvæma sk. RAI-mat 

(raunverulegur aðbúnaður íbúa) þrisvar á ári en matið er yfirgripsmikið 

þverfaglegt tæki sem metur hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa á 

hjúkrunarheimilum með áherslu á gæði þjónustunnar sem veitt er. 

Landlæknisembættið er eftirlitsaðili hjúkrunarheimila og notar m.a. RAI-

gagnagrunninn til að fylgjast með gæðum í starfsemi hjúkrunarheimila 

(Landlæknisembættið, 2014).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á síðastliðnum árum þar sem könnuð hafa verið 

starfstengd viðhorf starfsfólks á ÖA. Í rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur, 

doktorsnema í félagsfræði við Háskóla Íslands, á líðan, heilsu og starfstengdum 

viðhorfum starfsmanna 20 sveitarfélaga á Íslandi sem framkvæmd var í þrígang 

þ.e. 2010, 2011 og 2013 kemur í ljós, ef niðurstöður fyrir ÖA eru skoðaðar 

fyrir árin 2011 og 2013 að ekki eru miklar breytingar á milli ára (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2011 og 2013, bls.7). 

ÖA hefur verið í samstarfi við Símey varðandi fræðslumál og gerð var 

viðhorfskönnunin „Ég og starfið mitt“ árið 2011 og síðan endurtekin 2013. 

Niðurstöður benda til að starfsfólk sé ánægðara í starfi. Sem dæmi má nefna að 

þættir er lúta að almennri starfsánægju, umhyggju og samskiptum á milli 

starfsmanna hækka á milli ára sem er jákvætt. Þættir er lúta að streitu, 

líkamlegu álagi og andlegu lækka allir sem einnig er jákvætt (Hildur Betty 

Kristjánsdóttir og Valgeir Magnússon, 2013). 

Niðurstöðum þessara kannana ber ekki saman um upplifun starfsfólks varðandi 

álag. Í viðtali við Helgu Erlingsdóttur hjúkrunarforstjóra ÖA kom fram að 

starfsánægja hefur ekki komið illa út í könnunum og „stabilt ástand“ hefur ríkt, 

hvorki mikil hækkun né lækkun á milli kannana (Helga Erlingsdóttir, munnleg 

heimild, 2014). 



 

25 

 

Í nóvember 2013 var framkvæmd Eden hlýleikakönnun (e. warmth survey) en 

það var liður í að ÖA fengi alþjóðlega viðurkenningu sem Edenheimili. Gerð 

var úttekt á starfsemi ÖA sem fól í sér athugun á niðurstöðum úr RAI-

gæðastöðlum og þjónustukönnunum ásamt athugun á niðurstöðum úr 

starfsmannakönnunum. Skoðuð var starfsánægja, starfsmannavelta, veikindi og 

almenn líðan í starfi. Hlýleikakönnunin var lögð fyrir íbúa, aðstandendur og 

starfsfólk. Í megindráttum var niðurstaðan að um 67 til 71% telja heimilin 

(ÖA) endurspegla hlýju en um 28 til 30% telja svo ekki vera. Tæplega 90% 

íbúa upplifa meira sjálfræði og virðingu og rúmlega 80% starfsmanna gera það. 

73% íbúa upplifa ekki einmanaleika og vanmátt og 84% starfsmanna upplifa 

það ekki heldur. Um 43% íbúa upplifa leiða og bölsýni og 27% starfsmanna 

gera það. Fleiri þættir voru rannsakaðir og þegar þeir allir voru teknir saman þá 

var heildarniðurstaðan að mati þessara þriggja svarendahópa, þ.e. íbúa, 

aðstandenda og starfsfólks, að hlýjan mældist rúmlega 75% og svali tæplega 

24% á heimilum ÖA (ath. vantar 1% í heimild). Hlý heimili gefa vísbendingu 

um andrúmsloft sem einkennist af bjartsýni, jákvæðni, trausti, velvilja og 

hjálpsemi. Andrúmsloft á svölum heimilum er hið gagnstæða (Helga 

Erlingsdóttir og Halldór Guðmundsson, 2014, bls. 1-7).  
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4. Rannsóknaraðferðir 

Við val á eigindlegri aðferð var stuðst við skrif Sigurlínu Davíðsdóttur (2013, 

bls. 232-237) þar sem segir að eigindleg aðferð sé valin og notuð vegna þess að 

reynt er að skilja hlutina með dýpri skilningi en megindlegar aðferðir myndu 

leyfa. Aðferðin hentar sérstaklega þegar ekki er fyrirfram vitað hvaða 

niðurstöður rannsóknar kunni að varpa ljósi á rannsóknaspurningar. 

Kvale og Brinkmann segja eigindleg viðtöl vera ýmist opin/djúp/óstöðluð (e. 

unstructured, in-depth) eða hálf stöðluð (e. semi-stuctured) og er tilgangur 

þeirra að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks annars vegar og lýsa 

félagslegum ferlum hins vegar. Tilgangur slíkra rannsókna er að öðlast skilning 

á reynslu viðmælenda út frá þeirra eigin sjónarhóli og fá þannig fram 

sammannlega reynslu. Viðtölin fara fram með samræðum og ákveður 

rannsakandi umræðuefnið en ekki áhersluatriði samræðnanna. Þegar 

viðfangsefnið er félagslegt ferli er áherslan á hvað og hvernig eitthvað gerist 

eða gerðist og hvernig breytingar eiga sér stað. Í eigindlegum viðtölum er 

leitast við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið út frá ólíkum sjónarhornum 

og geta viðtöl verið mismunandi frá einum þátttakanda til annars og innihald 

ekki það sama þó viðfangsefnið sé það sama. Seidman segir að virðing fyrir 

þátttakendum, traust, einlægni og heiðarleiki séu mikilvægir þættir í viðtölum. 

Þá er góð virk hlustun rannsakanda lykilatriði. Samkvæmt Kvale og 

Brinkmann er um tvær megingerðir spurninga að ræða í viðtölum. Annars 

vegar er það upphafs- og um leið aðalspurningin sem skírskotar til tilgangs 

viðtals og hins vegar efnislegar spurningar um viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 143-146). 

Viðtölin voru hálf stöðluð og byggðust á opnum spurningum. Allir 

viðmælendur fengu sömu spurningarnar. Viðtöl voru hljóðrituð og síðan 

umrituð í texta, þá var textinn flokkaður og greindur. Til að átta sig á gæðum 

viðtala má hafa eftirfarandi í huga: Koma svör umsvifalaust? Eru svör nákvæm 

og innihaldsrík og skipta máli? Eru spurningar stuttar og svör þeim mun lengri? 

Fylgir spyrill spurningu eftir og útskýrir hana eftir atvikum? Fara túlkun og 

viðtal saman? Spyrill staðfestir sína túlkun á svörum með spurningum 
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jafnóðum. Viðtalið rúllar og gengur af sjálfu sér- og þarfnast ekki sérstakra 

skýringa (Kvale, 1996, bls.145). 

Kvale (1996) talar um tvær megingerðir spyrla þegar viðtöl eru tekin. Annars 

vegar er það námumaðurinn, grafarinn sem grefur og leitar eftir gullmolum og 

afhjúpar leyndarmál. Hins vegar er það ferðamaðurinn sem ferðast um 

landslagið og talar við fólkið sem hann hittir, leitar að ákveðnum stað og 

ákveðnu fólki. Hafa ber í huga að upprunalega merking gríska orðsins method 

(aðferð) er leiðin sem vísar að takmarkinu og conversation (samtal) þýðir að 

ráfa saman (Kvale, 1996, bls. 3-4). Gott er að hafa það til hliðsjónar þegar 

aðferð er valin og samtalið notað við gagnaöflun. 

Ekki er hægt að draga ályktanir af niðurstöðum úr einstaklingsviðtölum um 

viðhorf í stærri hóp. Markmiðið er fá innsýn í hugmyndir eða viðhorf fólks til 

ákveðins viðfangsefnis. Því á þessi rannsóknaraðferð vel við þegar öðlast á 

heildstæða mynd af breytingaferli út frá sjónarhóli viðmælenda 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, e.d.). 

 

4.1 Rannsókn ÖA 

Rannsakandi hefur starfað hjá ÖA frá árinu 1997 og leitaðist hann við að halda 

hlutleysi sínu í hvívetna í rannsókninni. Þó er ekki hægt að líta fram hjá þeirri 

staðreynd að skoðanir og tengsl við starfsfólk geta haft áhrif á rannsóknina. 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á hálf stöðluðum viðtölum við 8 starfsmenn 

ÖA. Viðtalsramminn byggist á fjórum spurningum en þær eru: 

1. Af hverju var farið af stað með að innleiða Eden hugmyndafræðina á 

ÖA? 

2. Hvernig var innleiðingu framfylgt? 

3. Hvernig var starfsfólk upplýst um ástæðu innleiðingar og framkvæmd 

innleiðingar? 

4. Hvernig gengur að starfa eftir Eden hugmyndafræðinni í dag? 

Með spurningunum er verið að kanna hvort tekist hafi að skapa skilning 

starfsfólks um að breytingar hafi verið aðkallandi. Hvort starfsfólk hafi vitað 

hverjir hafi leitt breytingarnar, þ.e. hvort leiðsagnarbandalag hafi verið að 
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störfum og hvernig reynsla þeirra hafi verið af innleiðingunni. Hverjar 

hindranirnar hafi verið og hvað hefði gengið vel. Þá var könnuð þekking 

viðmælenda á framtíðarsýn ÖA og hvort þeir teldu að búið væri að festa Eden 

hugmyndafræðina í sessi.  

Rannsóknin var framkvæmd 11. til 25. apríl 2014. Úrtak viðmælenda skiptist í 

tvo flokka, annars vegar þrjá stjórnendur og hinsvegar snjóboltaúrtak fimm 

starfsmanna. Fyrst var rætt við hjúkrunarforstjóra sem síðan benti á tvo 

stjórnendur og einn starfsmann til að tala við. Starfsmaðurinn benti síðan á 

næsta starfsmann og svo koll af kolli. Snjóboltaúrtak kallast það þegar einn 

viðmælandi bendir á næsta viðmælanda. Snjóboltaúrtak er notað í eigindlegum 

rannsóknum og er góð aðferð þegar kanna á viðkvæm málefni eða hegðun 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 62).  

Hjúkrunarforstjóri hefur starfað á ÖA frá árinu 2007, fyrst sem 

hjúkrunardeildarstjóri og síðar sem hjúkrunarforstjóri. Þar sem rannsóknin 

miðast við tímabil innleiðingar Eden hugmyndafræðinnar þá óskaði 

rannsakandi eftir að viðmælendur hefðu starfað á því tímabili. Vegna 

starfsmannaveltu í millistjórnendahópnum, þ.e. hjúkrunardeildarstjórum, var 

enginn sem féll undir þá skilgreiningu að hafa starfað samfellt sem stjórnandi 

síðan 2006. Hjúkrunarforstjórinn benti því á einn viðmælanda sem er 

fyrrverandi stjórnandi, viðkomandi er ennþá starfsmaður ÖA og hefur starfað 

þar frá 1997. Annar viðmælandinn úr stjórnendahópnum hóf störf 2008 og 

hafði leyst af sem hjúkrunardeildarstjóri á tímabilinu. Allir þrír stjórnendurnir 

eru hjúkrunarfræðingar. 

Þá var rætt við fimm starfsmenn sem uppfylltu skilyrðið að hafa starfað á ÖA 

frá 2006 og voru valdir samkvæmt snjóboltaúrtaki. Starfsmennirnir hafa starfað 

við umönnun á ÖA í 14 til 25 ár, fjórir eru sjúkraliðar og einn er með 

grunnnám. Þegar starfsmaður átti í lok viðtals að benda á næsta viðmælanda í 

rannsókninni var skilyrði að hann ynni ekki á sömu deild og viðkomandi. Með 

því var reynt að tryggja dreifingu viðmælenda innan ÖA og draga úr einsleitni.  

Haft var samband við viðmælendur símleiðis, þeim kynnt verkefnið og 

tilgangur viðtals. Ákveðin var tímasetning fyrir viðtal og fóru þau flest fram á 

Öldrunarheimilum Akureyrar að undanskildu einu viðtali en staðsetning þess 
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var ákveðin með tilliti til óska viðmælanda. Allir viðmælendur tóku jákvætt í 

að taka þátt í rannsókninni. Í upphafi viðtals voru upplýsingar um tilgang 

rannsóknar endurteknar og fengu viðmælendur bréf þar að lútandi. Í bréfinu 

kom einnig fram að rannsóknin hefði verið tilkynnt til persónuverndar og að 

nafnleyndar yrði gætt, ekki yrði hægt að persónutengja svör (sjá í viðauka B).  

Viðtalsramminn byggðist á inngangsspurningu þar sem spurt var um reynslu 

viðmælenda af innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar á ÖA sem skírskotaði til 

tilgangs viðtals og fjórum efnislegum spurningum í kjölfarið. Allir 

viðmælendur fengu sömu spurningarnar. Flæði þeirra var í tímaröð, þ.e. þar 

sem verið er að skoða innleiðingarferli Eden hugmyndafræðinnar á ÖA var 

fyrsta efnislega spurningin um aðdraganda og upphaf innleiðingar. Því næst var 

spurt um hvernig innleiðingu var framfylgt. Síðan var spurt hvernig 

innleiðingin hefði gengið og að lokum voru viðmælendur spurðir um það 

hvernig gengi að starfa eftir Eden hugmyndafræðinni í dag.  
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5. Greining / mat á niðurstöðum 

5.1 Úrvinnsla viðtala 

Hvernig var Eden hugmyndafræðin kynnt í fyrstu? Þegar viðmælendur 

voru spurðir hvernig innleiðing Eden hugmyndafræðinnar hefði verið kynnt í 

upphafi var einn viðmælandi sem rakti það aftur til ársins 2006 þegar 

stjórnendur kynntust Eden hugmyndafræðinni og í kjölfarið hefðu verið 

haldnar kynningar fyrir starfsfólk á hugmyndafræðinni. Annar viðmælandi 

mundi eftir þessum kynningum. Fimm viðmælendur töldu að þetta hefði verið 

kynnt þannig að koma ætti með ákveðna stefnu til þess að fólki liði betur og 

ætti innihaldsríkara líf. Einnig tengdu flestir viðmælendanna fyrstu kynnin við 

þriggja daga Eden námskeið sem Jane Verity var með 2008. Einn viðmælandi 

mundi ekki hvernig þetta hafði verið kynnt í upphafi, en taldi að kynningin 

hefði snúist um að fólk ætti að gera meira og vera meira (íbúar). 

Upplifa viðmælendur nauðsyn til að breyta þjónustunni? Sex af átta 

viðmælendum upplifðu þörf fyrir að breyta þjónustunni á ÖA og nefndu fimm 

að Eden hugmyndafræðin gerði það að verkum að unnið væri markvissara að 

því. Sjö viðmælendanna tiltóku það markmið að ÖA væri heimili íbúanna en 

ekki stofnun. Tveir viðmælendanna upplifðu ekki þörf fyrir að breyta 

þjónustunni með því að innleiða Eden hugmyndafræðina. Þeir töldu sig alltaf 

hafa starfað samkvæmt Eden hugmyndafræðinni þó svo að það hafi ekki borið 

þann titil þá.  

Þekkti starfsfólk markmiðið með innleiðingunni og ávinninginn? Þegar 

spurt var hvort starfsfólk hafi vitað markmiðin með innleiðingunni töldu fimm 

af sex sig vita það. Viðmælendur höfðu einnig tiltekið markmiðin þegar spurt 

var um hvers vegna var farið af stað með að innleiða hugmyndafræðina. Þá 

sögðu tveir viðmælendur ávinninginn felast í betra húsnæði og þar með betri 

vinnuaðstæðum og að auki bætti annar við „jákvæð áhrif og aukin 

starfsánægja.“ Annar viðmælandi taldi ávinninginn felast í því að starfsfólk og 

íbúar finni að þetta sé heimili, að fólk komi öðruvísi fram við íbúa. Þá sagði 

viðkomandi að aðstandendur upplifi aukið frjálsræði í samskiptum við íbúa, 

geti komið á hvaða tíma sem er og jafnvel gist. Einn viðmælandi sagði 

ávinninginn felast í því að „mega vinna Eden“ og valddreifingu „ það er 
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hlustað á mann í dag og öllum á að líða vel, bæði starfsmönnum og íbúum.“ Þá 

sögðu tveir viðmælendanna að það væri skemmtilegra í vinnunni. Tveir 

viðmælendanna sáu engan ávinning, en það eru þeir sömu og upplifðu ekki 

þörf fyrir að breyta þyrfti þjónustunni með innleiðingu Eden 

hugmyndafræðinnar. 

Hvernig var innleiðingu framfylgt? Sex viðmælendur af átta segja að 

innleiðingu hafi verið framfylgt með þriggja daga Eden námskeiðum, fyrst 

2008 en þá fóru allir stjórnendur á slíkt námskeið og að auki tveir 

viðmælendanna. Síðan 2010 hefur innleiðingu verið framfylgt með reglulegum 

þriggja daga námskeiðum. Allir viðmælendur hafa farið á Eden námskeið. 

Tveir viðmælendur nefndu að afnám einkennisfatnaðs starfsfólks og upptaka 

borgaralegs klæðnaðar hafi verið hluti af innleiðingunni. Þá nefndi einn 

viðmælandi Eden fundi á heimilum, þ.e. þegar utanaðkomandi breytingateymi 

stjórnenda og iðjuþjálfa, fór á milli heimila til að styðja við innleiðinguna. Einn 

viðmælandi segist ekki muna eftir að það hafi verið nein sérstök framfylgni 

með innleiðingu hugmyndafræðinnar.  

Hvert var hlutverk viðmælenda í innleiðingu? Viðmælendur sem eru og 

voru stjórnendur segja það hafa verið sitt hlutverk að miðla áfram þekkingu á 

hugmyndafræðinni. Þá var það einnig hlutverk stjórnenda að vinna að því að 

auka heimilisbrag. Einn stjórnandi tiltekur að það hafi verið hans hlutverk að 

stjórna innleiðingu á sinni deild. Starfsmenn nefna allir að það hafi verið þeirra 

hlutverk að vera hvetjandi í anda stefnunnar. 

Var teymi sem stjórnaði innleiðingunni? Sjö af átta viðmælendum segja að 

breytingateymi hafi verið að störfum í fjærumhverfinu sem í voru stjórnendur 

og iðjuþjálfi. Engin breytingateymi voru að störfum í nærumhverfinu, þ.e. á 

deildum, að því undanskyldu að einn stjórnandi segir að sá hópur sem hafi 

komið mest að breytingum á sinni deild hafi verið starfsfólk í miklu 

starfshlutfalli.  

Hvernig gekk að upplýsa starfsfólk um verkefnið? Eins og áður hefur komið 

fram segja viðmælendur að starfsfólk hafi verið upplýst um ástæðu innleiðingar 

með fræðslu. Þrír viðmælenda töldu að það hefði gengið vel að upplýsa 

starfsfólk, einn taldi það hafa gengið ágætlega, tveir töldu að það hefði gengið 
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misjafnlega, einn sagði „það gekk“ og annar sagði það ekki hafa gengið 

nægilega vel. 

Hvernig gekk innleiðingin? Fimm viðmælendur telja að innleiðingin hafi 

gengið vel og nefna tveir af þeim að það sé þrátt fyrir byrjunarörðugleika. Einn 

sagði að ágætlega hefði gengið og bætti við “ég er persónulega lítið hrifin af 

þessu dýrahaldi.....en maður sér að fólkið hefur gaman af fuglunum.“ Tveir 

sögðu að innleiðingin hefði ekki gengið nægilega vel vegna hindrana sem 

höfðu neikvæð áhrif.  

Hverjar voru helstu hindranirnar í innleiðingunni? Fimm viðmælenda 

töldu að afnám einkennisfatnaðar hafi verið mikil hindrun í innleiðingarferlinu 

og að mikil orka hafi farið í þá umræðu. Þá nefndu viðmælendur hindranir sem 

tengjast verkefnum sem var breytt eins og að umönnunaraðilar sinni 

eldhússtörfum og dýrahaldi. Einn viðmælandi sagði að sumir vilji vinna á 

„mini sjúkrahúsi“ og viðurkenni ekki að þetta sé heimili og vilji ekki vinna 

eftir þessu. Annar viðmælandi sagði að starfsfólk væri alið upp í 

stofnanamenningu. Þá sagði einn viðmælandi að fólk vildi hafa allt svo 

steriliserað og að sumir hafi ekki verið tilbúnir fyrir þessar breytingar. Þá 

nefndu tveir viðmælendur niðurskurð í kjölfar kreppu og taldi annar 

viðmælendanna að það hefði truflað innleiðinguna. Þá nefndi einn viðmælandi 

tímaskort, álag og of marga íbúa á sinni einingu sem hindrað hefði framgang 

hugmyndafræðinnar. Þá nefndi einn viðmælandi að erfitt væri að framfylgja 

stefnunni á alzheimersdeild og í skammtímavistun. Þá taldi einn viðmælandi að 

vani og rútína væri hindrun. Einn viðmælandi kom inn á að t.d. þegar stór hluti 

starfsfólks er farinn að sinna eldhússtörfum að þá gætu komið upp hugsanir 

eins og: „Hvað er ég að gera með að læra sjúkraliðann? Ætti ég kannski að fara 

í húsmæðraskóla? Eða bara að gera eitthvað allt annað?“ Sá viðmælandi tjáði 

þá skoðun „að einhverjum þætti margt hafa farið til hins verra fyrir starfsfólk“ 

þó svo að það væri ekki hans skoðun. Einn viðmælandi kom inn á að það sem 

hann var skammaður fyrir fyrir 10 árum er það sem er jákvæðast í dag og sé 

það alger viðsnúningur. Einn viðmælandi taldi að ekki hafi allir áttað sig á því 

að hægt sé að gera betur. 

Hvað gekk vel í innleiðingunni? Eins og áður segir telur meirihluti 

viðmælenda að innleiðingin hafi gengið vel. Þegar þeir voru inntir eftir því 



 

33 

 

hvað hefði gengið svona vel þá nefnir einn viðmælandi að hugmyndafræðin 

hafi ýtt undir þann skilning að starfsfólk sé að vinna á heimili íbúa. Tveir 

viðmælendur tala um aukna virðingu fyrir íbúum. Í svörum fimm viðmælenda 

er komið inn á aukið jafnræði milli íbúa og starfsfólks, aukið sjálfræði og 

sjálfstæði íbúa. Þá upplifir einn viðmælandi „að mega taka þátt, mega hafa 

skoðanir og að hlustað sé á alla.“ Einn viðmælandi gat ekki nefnt neitt sem 

gekk vel og annar nefndi að það hefði svo sem ekki gengið illa og sagði „það 

hefur gengið vel að reyna að gera eins vel og hægt er.“ Fimm viðmælendur 

telja þriggja daga Eden námskeiðin hafa gengið vel og sagði einn viðmælandi 

að opnast hefðu dyr með fræðslunni, annar sagði að opnast hefðu nýjar víddir í 

umönnun aldraðra og enn annar sagði námskeiðin skemmtileg.  

Hvernig gengur að starfa eftir Eden hugmyndafræðinni í dag? Fimm af 

átta viðmælendum telja að mjög vel gangi að starfa eftir hugmyndafræðinni. 

Tveir telja það ganga ágætlega og einn viðmælandi segir að það gangi ekki 

nægilega vel. Sex af átta viðmælendum segja að búið sé að festa 

hugmyndafræðina í sessi. Einn viðmælandi vonar að það sé búið að festa hana í 

sessi og einn svaraði „ já ég er ekki frá því.“ Að auki sögðu tveir viðmælendur 

að enginn myndi vilja fara aftur í einkennisfatnað, annar bætti við „mér finnst 

eftir að við fórum að fara úr þessum sloppum að maður færðist bara mikið 

nær.“ Einn viðmælandi sagði að enginn myndi vilja fara aftur til ársins 2001. 

Þá telja tveir viðmælendur að mikilvægt sé að viðhalda fræðslu og vera á 

tánum, alltaf sé hætta á að fara til baka í ákveðnum þáttum, að innleiðingin sé 

vegferð og áframhaldandi þróun. 

Er eitthvað sem stóð til að gera í upphafi en hefur ekki orðið? Þegar 

viðmælendur voru inntir eftir því hvort eitthvað hafi staðið til að gera í upphafi 

en hafi ekki orðið þá svaraði einn viðmælandi að honum fyndist að rödd íbúa 

heyrðist ekki nægilega vel og eins að það væru fá dýr. Þá svöruðu tveir 

viðmælendur að þeim fyndist ekki hafa náðst að opna heimilin út á við. Einum 

viðmælanda fannst ekki nógu algengt að íbúum þætti þetta vera heimilið sitt og 

gætu tekið þátt í lífinu eftir eigin getu. Tveir viðmælendur að auki töluðu um 

að frumkvæði og þátttaka íbúa væri ekki nægileg. Annar talaði um hænurnar, 

en þær eru hluti af dýrahaldi á ÖA, að slíkt þyrfti að gera í samráði við 

starfsfólk. Þá sagði einn viðmælandi að hann hefði orðið fyrir vonbrigðum 
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vegna flutnings sinnar einingar á nýjan stað sem væri hamlandi fyrir framgang 

hugmyndafræðinnar. Sagðist hreinlega fyllast vanmætti í sínum aðstæðum. 

Einn viðmælandi taldi að ekki væri nægilega hlustað á óánægjuraddir. Þá taldi 

einn að auka mætti óundirbúnar (e. spontaneity) heimsóknir og viðburði. 

Er eitthvað sem hefur gerst sem þú áttir ekki von á að myndi gerast? Þegar 

spurt var um hvort eitthvað hefði gerst sem viðmælendur áttu ekki von á að 

myndi gerast nefndi einn viðmælandi einkennisfatnaðinn og taldi hann að ekki 

hefði átt að fara svo snemma í brottnám hans í innleiðingarferlinu.  

Hvernig er árangursmati háttað? Þrír viðmælendur, sem allir eru 

stjórnendur, vissu hvernig árangursmati er háttað. Sögðu það vera gert með 

reglulegum starfsmannakönnunum ásamt Eden hlýleikakönnun sem gerð var 

haustið 2013. Fimm viðmælendanna var ekki kunnugt um að markvisst 

árangursmat færi fram. Tveir af þeim voru með persónulegt árangursmat byggt 

á eigin tilfinningu þegar þeir sögðust vera ánægðir með breytinguna. Þá sagði 

einn viðmælandi „þessu hefur farið aftur.“ 

Framtíðarsýn Þrír viðmælendur, allir stjórnendur, þekkja framtíðarsýn ÖA. 

Fimm viðmælendur þekkja ekki framtíðarsýnina. Þrír af þessum fimm tóku 

fram að þeir hefðu sína sýn sem grundvallaðist á Eden hugmyndafræðinni. 

Tveir af þessum telja framtíðarsýnina birtast í starfsemi Lögmannshlíðar. 

 

5.2 Samanburður við fræðilega breytingastjórnun 

Samkvæmt átta þrepa ferli Kotters (1995, bls. 61) þá er fyrsta þrepið að skapa 

skilning starfsfólks á að breytingar séu aðkallandi. Sex af átta viðmælendum 

upplifðu þörf fyrir að breyta þjónustunni og gefur það vísbendingu um að tekist 

hafi að skapa skilning starfsfólks fyrir ástæðu innleiðingar Eden 

hugmyndafræðinnar.  

Kotter leggur áherslu á að leiðsagnarbandalag sé að störfum sem hefur völd til 

að leiða breytingarnar (1995, bls. 61) og segja sjö af átta viðmælendum að það 

hafi verið. Teymi stjórnenda og iðjuþjálfa sem leiðbeindi á þriggja daga Eden 

námskeiðum og fór á milli heimila til að styðja við innleiðinguna.  
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Samkvæmt Kotter er mikilvægt að móta stefnu til að ná framtíðarsýn (1995, 

bls. 61) og voru einungis þrír viðmælendur sem þekktu framtíðarsýnina 

(stjórnendur). Leiða má líkum að því að lítil samskipti séu við starfsfólk um 

framtíðarsýnina, en algert lykilatriði er að starfsfólk deili sýninni. Kotter telur 

að breytingar mistakist þegar hindrunum er leyft að koma í veg fyrir framgang 

framtíðarsýnar, þ.e. innleiðing Eden hugmyndafræðinnar, og má segja að 

afnám einkennisfatnaðar hafi verið slík hindrun ásamt breytingum á verkefnum 

starfsfólks. Því er fræðsla grundvallaratriði í eflingu starfsfólks í að framfylgja 

Eden hugmyndafræðinni.  

Þá segir Kotter að mikilvægt sé að skapa skammtímasigra og verðlauna þá 

(1995, bls. 61). Þegar spurt var um hvernig árangursmati væri háttað voru 

fimm viðmælendur sem vissu það ekki. Telja má að þeir sem fylgist með 

staðfestum árangri upplifi frekar sigra en þeir sem gera það ekki. Mæling á 

jákvæðum árangri er hvatning til frekari dáða. Viti starfsfólk ekki um jákvæðan 

árangur vantar þessa hvatningu.  

Kotter segir hættu felast í því að lýsa sigri yfir of snemma (1996, bls. 14) og 

þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvort búið væri að festa Eden 

hugmyndafræðina í sessi þá töldu sex af átta svo vera. Þar sem verið er að 

vinna að breytingum á menningu ÖA þá kom fram í svörum tveggja 

viðmælenda mikilvægi þess að líta á innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar 

sem þróun eða vegferð. Er það í takt við Kotter (1996, bls. 13) þegar hann 

fjallar um að ekki megi vanrækja að festa í sessi breytingar í menningunni. Þar 

til breytingar hafa skotið rótum í menningu skipulagsheilda, getur tekið þrjú til 

níu ár, þá eru nýjar nálganir brothættar og viðkvæmar fyrir bakslagi. Að 

starfsfólk hugsi ekki lengur „íbúinn býr á mínum vinnustað“ heldur fari yfir í 

að hugsa „ég vinn á heimili íbúa“ er grundvallarbreyting á menningu, sem ýtir 

undir sjálfstæði og sjálfræði íbúa. 

Greina má í svörum viðmælenda að nokkurrar andstöðu gætir hjá hluta 

starfsfólks á innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar en Guskin telur að því 

umfangsmeiri sem breytingin sé því meiri sé andstaðan (1996). Því er 

mikilvægt að skilgreina uppruna andstöðunnar (Eccles, 1994, bls. 67). Eccles 

fjallar um að orsök geti falist í samanburði þar sem önnur lausn er talin betri og 

má greina það í svari eins viðmælanda þegar hann tjáir þá skoðun að flutningur 
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deildarinnar á nýjan stað og fjöldi íbúa á deildinni væri hamlandi fyrir 

framgang hugmyndafræðinnar. Þá telja tveir viðmælendur að í Lögmannshlíð 

séu betri aðstæður til að starfa eftir hugmyndafræðinni.  

Greina má í svari eins viðmælanda það sem Eccles fjallar um, en það er vantrú 

á því að breyting muni skila tilætluðum árangri (1994, bls. 67). Viðmælandinn 

segir að erfitt sé að halda uppi Eden hugmyndafræðinni á deildum fyrir 

einstaklinga með heilabilun og í skammtímadvöl. Þá segir Eccles að ótti eða 

hræðsla við að geta ekki tekist á við breytingar sem orsaki afhjúpun geti verið 

orsök andstöðu (1994, bls. 67) en telja má að breytt verkefni eins og 

heimilisstörf og dýrahald geti framkallað slík viðbrögð. Þegar Eccles fjallar um 

niðurrif þar sem breytingar eru ógn við félagslegt net (1994, bls. 67) þá gæti 

falist ógn í því að fyrir innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar bjuggu íbúar á 

vinnustað starfsfólks en í dag vinnur starfsfólk á heimili íbúa. Þetta felur í sér 

að völd íbúa (og aðstandenda) hafa aukist á kostnað starfsfólks. Þá telur Eccles 

að í valdrofi geti falist orsök andstöðu þar sem breytingar grafa undan völdum 

og áhrifum (1994, bls. 67). Eccles segir að andstaða geti átt upptök sín í óbeit á 

nýjum gildum og viðhorfum og að bæling geti átt sér stað þar sem lítill vilji er 

til breytinga (1994, bls. 76). Fram kemur neikvæðni í garð Eden 

hugmyndafræðinnar í nokkrum svörum þar sem skoðun annarra er túlkuð. 

Með innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar er verið að breyta menningu ÖA 

sem einkenndist af verkmiðun og rútínu þar sem allir voru „yfirvaldinu háðir“ 

eins og einn viðmælandi komst að orði og bætti við „áður var þetta bara hver 

væri fljótastur.“ Sé það sett í samhengi við kenningar Trompenaars og 

Prud‘homme um menningu í skipulagsheildum þá er farið frá verkmiðun og 

stigveldi yfir í einstaklingsmiðaða menningu og jafnrétti (2004). Skipurit ÖA 

hefur verið flatt út með það að markmiði að færa ákvörðunarvaldið sem næst 

íbúum ÖA, frá stofnanamenningu í átt að auknu jafnrétti. 

Jones skilgreinir menningu skipulagsheilda sem sameiginleg gildi sem stjórna 

samskiptum starfsmanna innbyrðis og samskiptum við fólk utan 

skipulagsheildarinnar (2013, bls. 201-203). Einnig hefur menning verið 

skilgreind sem, „svona gerum við hlutina hér“ (e. the way we do things here). 

Breytingin á menningu ÖA kristallast í setningu eins viðmælanda er hann sagði 

„það sem maður var skammaður fyrir hér fyrir 10 árum er það sem er 
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jákvæðast í dag...þetta var alger viðsnúningur og margar eldri konur áttu erfitt 

með að kyngja þessari breytingu.“ Menningu í skipulagsheildum er miðlað til 

starfsmanna með félagsmótun og segir Schein hæfni skipulagsheilda til 

félagsmótunar nýrra starfsmanna vera forsendu fyrir stöðugleika og skilvirkni 

(1968, bls. 2). Í rannsókninni kom fram að þriggja daga Eden námskeiðin gegni 

lykilhlutverki í félagsmótun starfsfólks varðandi Eden hugmyndafræðina.  

Samkvæmt Jones er breytingastjórnun það ferli sem færir skipulagsheild að 

óskastöðu (2013, bls. 295) og má segja að með innleiðingu Eden 

hugmyndafræðinnar sé verið að færa skipulagsheildina nær óskastöðu með 

nýjum og bættum starfsaðferðum sem hafa það að markmiði að bæta líðan 

íbúa. Séu ÖA sett í samhengi við skilgreiningu Jones á að markmið breytinga í 

skipulagsheildum séu að auka skilvirkni á einum eða fleiri þáttum er lúta að 

mannauði, starfsemi deilda, tækni og skipulagsgetu (2013, bls. 296) þá segja 

fimm viðmælendur að þriggja daga Eden námskeiðin hafi verið sá hluti í 

innleiðingunni sem gekk vel og telja allir að innleiðingu hafi verið framfylgt 

með námskeiðunum.  

Jones segir mannauðinn vera mikilvægustu auðlindina og hefur hann 

úrslitaáhrif á að óskastaða náist og því beri að leggja áherslu á að fjárfesta í 

þjálfun og starfsþróun (2013, bls. 296). Leiða má líkum að því að fjárfesting 

ÖA í fræðslu starfsfólks (mannauði) gegni lykilhlutverki í innleiðingu Eden 

hugmyndafræðinnar. Helga Erlingsdóttir hjúkrunarforstjóri telur að innleiðing 

Eden hugmyndafræðinnar hafi fyrst farið að ganga þegar námskeiðin hófust. Ef 

hugað er að því markmiði að auka skilvirkni í starfsemi deilda þá kom fram í 

svörum sex viðmælenda ávinningur á borð við betri vinnuaðstæður og aukna 

starfsánægju. Leiða má líkum að því að það auki skilvirkni deilda. Einungis 

tveir viðmælendur sáu engan ávinning. Þá ætti skipulagsgetan að vera 

skilvirkari með valddreifingu sem varð við breytingu á skipuriti en ekki er hægt 

að fullyrða um það því það kemur ekki fram nema í svörum eins viðmælanda. 

Ekki var spurt beint um þennan þátt en fimm viðmælendur komu inn á aukið 

sjálfræði og sjálfstæði íbúa. 

Johnson, Whittington og Scholes segja að umhverfi skipulagsheilda sé 

tilvistargrundvöllur þeirra og í því felist tækifæri og ógnanir, því sé mikilvægt 

að fylgjast með umhverfinu því þar séu drifkraftar breytinga (2011, bls. 49-50). 
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Breytingar á lögum og reglum, ásamt túlkun stjórnvalda á þeim fela í sér 

tækifæri og ógnanir fyrir ÖA. Leiða má líkum að því að skipulagsheild ÖA sé 

að bregðast við stefnu stjórnvalda og breytingu á lögum í málaflokki aldraðra 

sem snýr að öldrunarheimilum með innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar.  

Velta má fyrir sér hvort breytingarnar sem felast í innleiðingu Eden 

hugmyndafræðinnar á ÖA séu róttækar eða stigvaxandi. Samkvæmt Miller eru 

róttækar breytingar þegar verið er að breyta mörgum þáttum í skipulagi 

skipulagsheildar og stigvaxandi ef breytingar eru þróunarferli sem gerist 

hægfara í áföngum og aðeins fáir þættir breytast, lítið eða mikið (1982, bls. 

133). Þegar farið var yfir innleiðingarferlið með hjúkrunarforstjóra ÖA kom 

fram að gerðar voru húsnæðisbreytingar, aflögð heimili og opnun nýrra, 

fækkun íbúa á deildum, samstarf við skólastigin, dýrahald, eldhússtörf, 

aflagður einkennisfatnaður, breytingar á skipuriti, ÖA er ekki lengur 

vinnustaður starfsfólks heldur vinnur starfsfólk á heimili aldraðra íbúa. Að 

ofantöldum þáttum má leiða líkum að því að um róttækar breytingar sé að ræða 

með innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar á ÖA. 
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6. Tillögur 

Þrátt fyrir að meirihluti viðmælenda hafi haft skilning á að breyta þyrfti 

þjónustu, að innleiðing hefði gengið vel og vel gangi að starfa eftir 

hugmyndafræðinni þá virðist hornsteinninn hafa verið lagður með námskeiði 

2008 og síðan með reglulegum námskeiðum frá 2010. Lagt er til að ekki verði 

dregið úr námskeiðahaldi og áhersla verði lögð á að allt starfsfólk fari á þriggja 

daga Eden námskeið auk viðhaldsnámskeiða.  

Lagt er til að sameiginleg framtíðarsýn ÖA og birting hennar í daglegu starfi 

verði kynnt öllu starfsfólki. 

Kynna þarf árangursmat reglulega fyrir öllu starfsfólki og tengja árangursmat 

við stefnumótun og framtíðarsýn. Skammtímasigrar séu kynntir og þeim 

fagnað.  

Lagt er til að leiðsagnarbandalag verði áfram starfandi, sé fyrirmynd og 

sýnilegt öllum.  

Ljóst er að andspyrnuöfl eru á ÖA gegn þessum róttæku breytingum. 

Mikilvægt er að andstaðan verði kortlögð og fundið út að hvaða leyti hún snýr 

að Eden hugmyndafræðinni og að hvaða leyti hún snýr að öðrum þáttum. Að 

hvaða leyti hindranir eru að hamla framgangi hugmyndafræðinnar og geti 

skaðað framtíðarsýn skipulagsheildarinnar.  

Lögð verði áhersla á að það að starfsemi eftir Eden hugmyndafræðinni sé 

ferðalag en ekki áfangastaður.  
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7. Umræður 

Sé tekið mið af Kotter þá verða skipulagsheildir að fara í gegnum öll átta 

þrepin í innleiðingarferlinu, engu þeirra má sleppa. Það má færa rök fyrir að 

ÖA hafi farið í gegnum fyrstu tvö þrepin, samkvæmt viðmælendum 

rannsóknarinnar. Í næstu þrepum virðist skorta á sameiginleg gildi og 

framtíðarsýn sem og að skapa og gera grein fyrir skammtímasigrum.  

Menning margra hjúkrunarheimila hefur einkennst af stofnanamenningu í anda 

sjúkrahúsa. Sjúkrahús leggja áherslu á meðferð og þar er lítið rými fyrir 

innihaldsríkt líf. Taka má undir sjónarmið sem telja það dapurlegt fyrir fólk að 

búa á stofnunum. Þar sem stofnana- eða sjúkrahúsmenning ríkir ráða rútínur 

starfsfólks lífi einstaklinganna, unnið er eftir ferlum og klukku. Allir eiga t.d. 

að vera klæddir og komnir í morgunmat klukkan 8:30 alla daga, öfugt við 

heimil, þar sem einstaklingurinn hefur ansi mikið að segja um hvenær hann fer 

á fætur og borðar morgunmat. Hugmyndafræðin leggur áherslu á að skapa líf 

sem vert er að lifa.  

Stefna stjórnvalda og lög um málaflokkinn eru á þann veg að hjúkrunarheimili 

skuli einkennast af heimilisbrag. Lög eru eðli málsins samkvæmt, afl breytinga 

í öllu umhverfi, einnig hjúkrunarheimilum. Eden hugmyndafræðin er í takt við 

þá stefnu þar sem hugmyndafræðin gengur út á að víkja frá stofnanabrag 

þannig að íbúar öðlist innihaldsríkt líf.  

Velta má fyrir sér samsetningu náms þeirra heilbrigðis- og umönnunarstétta 

sem starfa á hjúkrunarheimilum, samanber viðmælandann sem sagði að 

sjúkraliðanemar velti fyrir sér eldhússtörfunum, að þeirra menntun sé miðuð að 

heilbrigðisstörfum, ekki störfum í eldhúsi. Þarf menntakerfið að taka í auknu 

mæli tillit til þess lagaumhverfis og þeirrar stefnu öldrunarheimila sem 

nemendur koma til með að starfa eftir? Trúlega felast ógnanir og tækifæri fyrir 

menntakerfið að aðlaga nám að breyttu starfsumhverfi. 

Ef horft er til framtíðar má ætla að hugsunarháttur komandi kynslóða verði 

annar en þeirra sem búa á ÖA í dag. Íbúar og aðstandendur munu og vilja 

trúlega hafa meira um málin að segja. 
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Velta má fyrir sér hvort hluti andstöðu við Eden hugmyndafræðina sé afleiðing 

niðurskurðar eftir hrunið 2008. Flest bendir til að ávinningur íbúa sé mikill af 

hugmyndafræðinni og töluverður fyrir starfsfólk.  

Rannsóknin sýnir að um róttækar breytingar er að ræða á ÖA með innleiðingu 

Eden hugmyndafræðinnar og hefur ferlið haft áhrif á dagleg störf viðmælenda. 
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8. Niðurstaða 

Lögbundin stefna stjórnvalda er að hjúkrunarheimili fyrir aldraða einkennist af 

heimilisbrag. Búið er að fara í gegnum breytingaferli og festa í sessi Eden 

hugmyndafræðina á ÖA. Menningu var breytt frá verk- og tímamiðun í átt að 

auknu jafnrétti og einstaklingsmiðun. Um það eru viðmælendur sammála. Telja 

má að það sé í samræmi við alþjóðlega vottun ÖA sem Eden heimili.  

Fimm viðmælendur telja að innleiðingin hafi gengið vel, einn ágætlega og tveir 

ekki nægilega vel. Sex af viðmælendum upplifðu þörf fyrir að breyta 

þjónustunni áður en breytingaferlið fór í gang. Það var því skilningur á að 

breytingar væru aðkallandi. Lykilatriði í innleiðingu breytinganna voru þriggja 

daga Eden námskeið, um það eru allir viðmælendur sammála. Menntun er 

fjárfesting sem ber að leggja áherslu á. Sjö af átta viðmælendum telja að það 

gangi ágætlega eða mjög vel að starfa eftir hugmyndafræðinni. 

Eingöngu þeir viðmælendur sem voru stjórnendur þekktu framtíðarsýn ÖA en 

hinir fimm gerðu það ekki. Lykilatriði er að starfsfólk deili framtíðarsýninni. 

Sama mynstur kom fram með árangursmat, þeir sem ekki eru stjórnendur vita 

ekki um tilvist þess. Árangursmatið virkar því ekki sem sú hvatning sem það 

gæti verið. 
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9. Hagnýtt gildi 

Hagnýtt gildi felst í því að með verkefninu hefur öðlast vitneskja um viðhorf 

starfsfólks til innleiðingar Eden hugmyndafræðinnar á ÖA. Það gefur hugmynd 

um hvernig innleiðingin gekk og hvort skipulagsheildin er komin á þann stað 

sem stefnt var að í upphafi. Í verkefninu koma fram vísbendingar um viðhorf 

starfsfólks til innleiðingarinnar sem geta nýst við áframhaldandi uppbyggingu 

og þróun hugmyndafræðinnar á ÖA. 

Þar sem starfsfólk telur að búið sé að festa Eden hugmyndafræðina í sessi þá 

gefur það hagsmunaaðilum vísbendingu um að sú leið sem farin var við 

innleiðingu breytinga hafi skilað árangri og að fjárfestingar hafi þannig skilað 

sér í varanlegum breytingum í daglegu starfi. 

Þá er verkefnið innlegg í fræðilega umfjöllun um innleiðingu Eden 

hugmyndafræðinnar á íslensku hjúkrunarheimili en slík rannsókn hefur ekki 

verið gerð áður hér á landi. Því gæti rannsóknin gagnast nemum við rannsóknir 

sínar ásamt því að vera innlegg í þróun öldrunarþjónustu. 

Rannsóknin sýnir að hægt sé að nota aðferðafræði breytingastjórnunar við 

innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar og við breytingar á öldrunarheimilum.  

 

  



 

44 

 

10. Heimildaskrá 

10.1 Ritaðar heimildir  

de Jager, P. (2001). Resistance to change: A new view of an old problem. The Futurist, 35(3), 

24-27.  

Eccles, T. (1994). Succeeding with change: Implementing action-driven strategies. Berkshire: 

McGraw-Hill.  

Guskin, A. E. (1996). Facing the future: The change process in restructuring universities. 

Change, 28(4), 26-37.  

Helga Jónsdóttir (2013). Viðtöl í eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 143-146). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Íslensk orðabók: M-Ö. (2002). Mörður Árnason (ristjóri), (3. útgáfa, aukin og endurbætt). 

Reykjavík: Edda.  

Johnson, G., Whittington, R. og Scholes, K. (2011). Exploring Strategy - text & cases (9. 

útgáfa). Harlow: Pearson Education. 

Jones, G. R. (2013). Organzational theory, design, and change. (7. útgáfa). Harlow: Pearson 

Education Limited.  

Jones, G. R. (1983). Psychological orientation and the process of organizational socialization: 

An interactionist perspective. Academy of Management Review, 8(3), 464-474.  

Kanter, R. M. (1983). The change masters - corporate entrepreneurs at work. Suffolk: 

International Thomson Business Press.  

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Boston: Harvard Business Review Press. 

Kotter, J. P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business 

Review, 73(2), 57-67. 



 

45 

 

Kvale, S. (1996). Interviews - an introduction to qualitative research interviewing. Thousand 

Oaks: Sage Publications.  

Louis, M. R. (1980). Surprise and sense making: What newcomers experience in entering 

unfamiliar organizational settings. Administrative Science Quarterly, 25(2), 226-251.  

Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999.  

Miller, D. (1982). Evolution and revolution: A quantum view of structural change in 

organizations. Journal of Management Studies, 19(2), 131-151.  

Mintzberg, H. (1971). Managerial work: Analysis from observation. Management Science, 

18(2), 97-110. 

Quy, N. H. (2001). In praise of middle managers. Harvard Business Review, 79(8), 72-79.  

Schein, E. H. (1968). Organizational socialization and the profession of management. 

Industrial Management Review, 9(2),1.  

Schein, E. H. (1996). Culture: The missing concept in organization studies. Administrative 

Science Quarterly, 41(2), 229.  

Taormina, R. J. (2009). Organizational socialization: The missing link between employee 

needs and organizational culture. Journal of Managerial Psychology, 24(7), 650-676. 

doi:10.1108/02683940910989039  

Thomas, W. H. (1996). Life worth living: How someone you love can still enjoy life in a 

nursing home-the Eden alternative in action. Acton: VanderWyk & Burnham.  

Trompenaars, Fons og Prud'homme, Peter. (2004). Managing change across corporate 

cultures. West Sussex: Capstone Publishing.  

Trompenaars, Fons og Woolliams, Peter. (2003). Business across cultures. West Sussex: 

Capstone Publishing.  

Þorkell Sigurlaugsson. (1996). Stjórnun breytinga. Reykjavík: Framtíðarsýn og 

Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands.  



 

46 

 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2003). Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 62). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

10.2 Rafrænar heimildir 

Akureyrarbær. (2012). Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2012. Sótt af 

http://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/pdf/akureyrarbaer_arsskyrsla2012_vef.

pdf  

Ás, dvalar- og hjúkrunarheimili. (2013, 29. ágúst). Eden. Sótt af 

http://www.dvalaras.is/index.php/thjonusta/eden  

Brit J. Bieltvedt, Friðný B. Sigurðardóttir, Helga G. Erlingsdóttir, Hrefna Brynja Gísladóttir. 

(2011). Áherslur á Öldrunarheimilum Akureyrar: Eden hugmyndafræðin. Sótt af 

http://www.akureyri.is/static/files/vefmyndir/oldrunarheimili/edenbaeklingur.pdf  

Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2008). Skipulag hjúkrunarheimila. Sótt af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/08frettir/Innra_skipulag_hjukrunarheimila.pdf  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. (2014, 26. febrúar). Einstaklingsviðtöl. Sótt af  

http://fel.hi.is/einstaklingsvidtol  

Hagstofa Íslands. (2011, 31. maí). Mannfjöldaspá 2011 og 2060. Sótt af  

http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=5730  

Hagstofa Íslands (e.d). Spá um mannfjölda eftir kyni og aldri 2013 - 2061. Sótt 18. apríl 2014 

af 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Framreikningur-mannfjoldans  

Halldór S. Guðmundsson, Helga G. Erlingsdóttir, Bryndís Björg Þórhallsdóttir, Friðný 

Sigurðardóttir, Hrefna Brynja Gísladóttir, (2013). Stefna Öldrunarheimila Akureyrar. 

Sótt af 

http://www.akureyri.is/static/files/Hlid/pdf/stefnumotun-oa-sept-2013.pdf  

Helga Erlinsdóttir og Halldór S. Guðmundsson (2014, 16. janúar). Hlýleikakönnun meðal 

íbúa, aðstandenda og starfsmanna á Öldrunarheimilum Akureyrar: Samantekt á helstu 



 

47 

 

niðurstöðum (án úrbótaáætlunar). Sótt af 

http://www.akureyri.is/static/files/Hlid/pdf/hlyleikakonnun-medal-ibua-samantekt.pdf  

Hildur Betty Kristjánsdóttir og Valgeir Magnússon. (2013, 31. október). Markviss uppbygging 

starfsmanna: Öldrunarheimili Akureyrar. Sótt af 

http://www.akureyri.is/static/files/Hlid/pdf/skyrsla_markviss-oa_2013.pdf  

Hjördís Sigursteinsdóttir (2011). Líðan, heilsa og starfstengd viðhorf: Viðhorfskönnun meðal 

starfsfólks sveitarfélaga 2011. Sótt af 

http://www.akureyri.is/static/files/Hlid/pdf/oldrunarheimili_loka_2_2011.pdf  

Hjördís Sigursteinsdóttir (2013). Líðan, heilsa og starfstengd viðhorf: Viðhorfskönnun meðal 

starfsfólks sveitarfélaga 2013. Sótt af 

 http://www.akureyri.is/static/files/Hlid/pdf/heildin-oldrunarheimili_2013_loka.pdf  

Hrafnista. (2014, 28. febrúar). Föstudagsmolar forstjóra. Sótt af 

http://www.hrafnista.is/hrafnista/hrafnista/testsearch/newsdetailview/?ew_news_onlyarea

=content1&ew_news_onlyposition=4&cat_id=20305&ew_4_a_id=405769  

Hrafnista. (e.d). Hugmyndafræði Hrafnistu í Kópavogi. Sótt 18. apríl 2014 af 

http://www.hrafnista.is/heimilin/hrafnista_kopavogi/hugmyndafraedi_hrafnistu_i_kopav

ogi/ 

Landlæknisembættið. (2008). Áherslur í heilbrigðisþjónustu á hjúkrunarheimilum. Sótt af  

http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2823/3622.pdf  

Landlæknisembættið. (2014, 20. janúar). RAI gagnagrunnur. Sótt af 

http://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/gagnasofn/gagnasafn/item15209/RAI-

gagnagrunnur  

Mörk, hjúkrunarheimili. (2013, 29. ágúst). Eden. Sótt af 

http://www.morkhjukrunarheimili.is/index.php/eden  

10.3 Munnlegar heimildir 

Helga Erlingsdóttir, hjúkrunarforstjóri Öldrunarheimila Akureyrar. Varðandi innleiðingu 

Eden hugmyndafræðinnar á Öldrunarheimilum Akureyrar, viðtal 11. apríl 2014. 



 

48 

 

 

 

11. Viðaukar 

11.1 Viðauki A. – Skipurit Öldrunarheimila Akureyrar 
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11.2 Viðauki B. – Bréf til þátttakenda í rannsókn 

Akureyri í apríl 2014 

 

 

 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég, undirrituð, er nemi í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun og markaðsfræði við 

Háskólann á Akureyri. Þessa mánuðina vinn ég að lokaverkefni og er viðfangsefni 

mitt innleiðing Eden hugmyndafræðinnar á Öldrunarheimilum Akureyrar. Langar mig 

að ræða við átta til tíu starfsmenn sem hafa starfað á ÖA frá árinu 2006 til dagsins í 

dag, um reynslu þeirra af innleiðingaferlinu. 

Niðurstöður geta gefið vísbendingar sem draga má lærdóm af og nota til að bæta 

breytingaferli á hjúkrunarheimilum í framtíðinni. 

Tilkynning um verkefnið hefur verið send á Persónuvernd. Ekki verður hægt að 

persónugreina svörin og er fyllsta trúnaðar gætt. Áætluð verklok verkefnisins eru í 

maí 2014. 

Leiðbeinandi minn í verkefninu er Tryggvi Hallgrímsson sérfræðingur á Jafnréttisstofu 

og stundakennari við HA.  

 

Kær kveðja og þakklæti, 

 

________________________ 

Friðný B. Sigurðardóttir 

Netfang: ha130242@unak.is 

Sími: 8481391 
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11.3 Viðauki C. – Staðfesting á hagnýtu gildi 
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11.4 Viðauki D. – Spurningar í viðtölum 

 

Spurningar í viðtölum 

Hvernig var Eden hugmyndafræðin kynnt í fyrstu?  

Upplifðir þú nauðsyn til að breyta þjónustunni? 

Þekktir þú markmiðið með innleiðingunni og ávinninginn? 

Hvernig var innleiðingu framfylgt? 

Hvert var hlutverk þitt í innleiðingunni? 

Var teymi sem stjórnaði innleiðingunni? 

Hvernig gekk að upplýsa þig um verkefnið? 

Hvernig gekk innleiðingin? 

Hverjar voru helstu hindranirnar í innleiðingunni? 

Hvað gekk vel í innleiðingunni? 

Hvernig gengur að starfa eftir Eden hugmyndafræðinni í dag? 

Er eitthvað sem stóð til að gera í upphafi en hefur ekki orðið? 

Er eitthvað sem hefur gerst sem þú áttir ekki von á að myndi gerast? 

Hvernig er árangursmati háttað? 

Þekkir þú framtíðarsýn ÖA? 

 


