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Útdráttur 

Í ritgerðinni verður fjallað um félagslega virkni aldraðra og hvernig hún hefur áhrif á 

lífsgæði þeirra. Markmið er að skoða hvað félagsleg virkni er og hvaða þættir það eru sem  

auka lífsgæði aldraðra. Öldruðum fjölgar, þar sem lífslíkur hafa aukist með framþróun í 

læknavísindum og bættum aðstæðum. Virkni og þátttaka aldraðra í samfélaginu er 

mikilvæg bæði fyrir þá sem og fyrir samfélagið. Eldra fólk er betur á sig komið andlega og 

líkamlega í dag en áður fyrr. Aldraðir vilja vera virkir í samfélaginu og skila framlagi til 

samfélagsins með aukinni þátttöku í félagstörfum og atvinnulífinu. Það þarf að taka tillit 

til þarfa og langana hvers og eins þar sem eldri borgarar eru ekki allir steyptir í sama mót. 

Það ber að virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra en jafnframt þarf að upplýsa þá um hvaða 

valkostir eru í boði. Það kom í ljós að aukin virkni stuðlar að vellíðan og lífsánægju og því 

virkara sem fólk er því meiri lífsgleði upplifir það. Með því að vera félagslega virkur í 

samfélaginu, hvort sem það er í tómstundum, gæta barnabarna eða á vinnumarkaði þá 

hafa aldraðir hlutverki að gegna og skila sínu til samfélagsins. Á þann hátt upplifa aldraðir 

að félagsleg virkni þeirra auki lífsgæðin.     

 

 

 

 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Formáli  

Ritgerð þessi er skrifuð sem 12 eininga lokaververkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Mig langar til að tileinka þessa ritgerð báðum ömmum mínum, þeim 

Sigríði Hannesdóttur sem lést þann 4. maí 2015 níræð að aldri og Sigurbjörgu Ólafsdóttur 

91 árs, sem hafa sýnt mér að það er aldrei of seint að læra nýja hluti og með félagslegri 

virkni skapast lífsgleði og ánægja sem eykur lífsgæði og það hefur einkennt þær.  

Leiðbeinendur mínir voru Sigurveig H. Sigurðardóttir og Sigrún Ingvarsdóttir og vil ég 

þakka þeim fyrir góða leiðsögn . Sérstakar þakkir fær frænka mín,  Elfur Magnúsdóttir fyrir 

góðan yfirlestur, stuðning og hvatningu við gerð ritgerðarinnar.  Þá vil ég þakka vinkonu 

minni Svövu Bell fyrir hennar aðstoð. Að lokum vil ég þakka Gunnari Þór, eiginmanni 

mínum og dætrum okkar þeim Helenu Ýr, Thelmu Sif og Rebekku Líf, fyrir að hafa trú á 

mér og fyrir ómælda hvatningu, stuðning og þolinmæði sem þau hafa sýnt mér í gegnum 

námið í heild.  
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1 Inngangur  

Öldrun hefur alltaf verið þekkt ferli í lífinu en það er ekki langt síðan að kerfisbundnar 

rannsóknir hófust á öldrun einstaklinga (Atchley og Barusch, 2004). Með öldrunarfræði er 

verið að lýsa hvernig áhrif félags- og menningarlegra þátta hefur á öldrunarferlið. Það 

ræðst mikið af félagslegu umhverfi hvernig hver og einn upplifir það ferli þegar aldurinn 

færist yfir. Þegar öldrunaferlið er skoðað er verið að leitast við að greina þætti sem hafa 

áhrif á það ferli einstaklingsins sem og að bæta hag aldraðra og auka lífsgæði þeirra. Með 

rannsóknum á æviferlinu hefur verið sýnt fram á að félagslegar breytingar og aðstæður 

hafa áhrif á heilsu, stöðu, val og þátttöku aldraðra í samfélaginu. Með rannsóknum er 

hægt að auka frekari þekkingu á hvernig samfélagslegir þættir hafa áhrif á líf aldraðra 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-a).        

Það er fyrirséð að fjölgun er í hópi aldraðra og mun það hafa áhrif þegar fram í sækir 

í stefnumótun í málefnum aldraðra. Ekki er langt síðan að það var sett á stefnuskrá hjá 

Evrópusambandinu að beina sjónum að málefnum aldraðra vegna fyrirséðrar  fjölgunar 

hjá  þessum hóp. Leiðandi stefna Evrópusambandsins í málefnum aldraðra er að virkja þá 

meira en áður hefur verið gert og eitt af því er verkefnið ,,virkni aldraðra” þar sem áhersla 

er lögð á hámarka heilsu eldra fólks, stuðla að þátttöku þeirra í samfélaginu og öryggi sem 

hefur áhrif á lífsgæði aldraðra. Með virkni er ekki aðeins átt við að taka þátt í atvinnulífinu 

eða að vera líkamlega virkur heldur er einnig átt við að vera félagslega virkur (Foster og 

Walker, 2013).  

Í ritgerðinni verður leitast við að svara: Hvernig hefur félagsleg virkni áhrif á lífsgæði 

aldraðra? Til þess að geta svarað spurningunni er notast  við fræðilegar heimildir, lög, fyrri 

rannsóknir sem hafa verið gerðar um málefnið auk annarra ritrýndra fræðigreina. 

Ritgerðinni er skipt upp í sjö kafla, í fyrsta kafla er inngangur. Í kafla tvö verður fjallað um 

öldrun og farið í hversu mikil fjölgun verður í hópi aldraða samkvæmt mannfjöldaspá. 

Jafnframt verður farið yfir þær öldrunarkenningar sem tengjast viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Í þriðja kafla verður fjallað um lög um málefni aldraðra og stefnumótanir 

sem viðkoma málaflokknum. Í fjórða kafla koma útlistanir á  þeim hugtökum sem fjallað  

er um í ritgerðinni og sagt frá þeim sjö áhrifaþáttum sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
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setti fram í stefnumótun sinni til að stuðla að virkri öldrun. Í fimmta kafla verður fjallað 

um virkni á efri árum og gerð skil á nokkrum þáttum sem koma að virkni og þátttöku 

aldraðra í samfélaginu. Í sjötta kafla er hlutverk félagsráðgjafa með málaflokknum gerð 

skil og í sjöunda kafla verða settar fram niðurstöður þar sem rannsóknarspurningunni 

verður svarað ásamt umræðum.  
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2 Öldrun og öldrunarkenningar 

2.1 Aldraðir 

Almenn skilgreining á öldrun er svipuð í flestum löndum en það er misjafnt hvernig 

samfélögin skilgreina á hvaða tímapunkti maður telst vera orðin aldraður. Þróuðu ríkin 

hafa flest komið með það viðmið að aldraðir teljast vera þeir sem hafa náð 65 ára aldri. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa komið sér saman um að þeir sem eru 60 ára og eldri teljast til 

aldraðra (World Health Organisation, e.d.). Samkvæmt lögum á Íslandi eru aldraðir þeir 

einstaklingar sem hafa náð 67 ára aldri (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999).  

 Á síðustu áratugum hefur sá hópur sem telst til aldraðra farið stækkandi. 

Heilbrigðisþjónusta og aðbúnaður hefur batnað sem hefur orðið til þess að lífslíkur fólks 

hafa aukist (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2012). Búist er við töluverðri fjölgun í hópi 

aldraðra næstu áratugi. Hagstofa Íslands gefur út mannfjöldaspá með reglulegu millibili 

þar sem spáð er fyrir um aukningu eða fækkun einstaklinga á Íslandi, þegar spá er gerð 

fyrir mannfjölda eru gefnar út þrenns konar mannfjöldaspá sem eru: lágspá, miðspá og 

háspá. Með mið- og háspá er verið að vísa til náttúrulegrar fólksfjölgunar eða fleiri fæddir 

en dánir. Með lágspá er dánartíðni hærri en fæðingartíðni. Mannfjöldaspá Hagstofu 

Íslands gerir ráð fyrir að einstaklingar sem ná ellilífeyrisaldri, eða 67 ára aldri, muni nær 

tvöfaldast árið 2060. Árið 2013 voru aldraðir 11,2% af þjóðinni en samkvæmt lágspá munu 

67 ára og eldri verða 24,6% þjóðarinnar árið 2060 (Hagstofa Íslands, 2013). Árið 2014 voru 

einstaklingar 67 ára og eldri 37.010 manns á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands gerir ráð fyrir, samkvæmt lágspá, muni hópur 67 ára og 

eldri á Íslandi verða 92.937 árið 2060 (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Öldruðum fer fjölgandi í 

Evrópu og er áætlað að þeir sem búi innan Evrópusambandsins 65 ára og eldri verði   

28.1% árið 2050,  í byrjun árs 2013 voru aldraðir 18.2% af heildarfjölda þeirra sem búa 

innan Evrópusambandsins (Eurostat, 2014). Talið er að árið 2050 verði einstaklingar 60 

ára og eldri heldur fleiri en börn á aldrinum 0-14 ára í heiminum (World Health 

Organization, 2007). 

2.2 Þrenns konar aldur  

Þegar maðurinn eldist fer það ferli fram í líkama, huga og/eða í sálarlífi viðkomandi. Þó að 

aldur fólks sé talinn í árum sýnir það ekki alltaf rétta mynd af því í hvernig ástandi 

viðkomandi er(Jón Björnsson, 1996 -a). Hugmyndir um þrenns konar aldur fólks hafa verið 
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settar fram en það er líffræðilegur, sálrænn og félagslegur aldur (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006-a). Með líffræðilegum aldri er átt við að tíminn færist yfir líkamann 

sem og líffærin sem vísar til þess hvar einstaklingurinn er staddur á lífsskeiðinu. Talið er 

að ævilengd geti verið að hámarki 115-120 ár við bestu lífsskilyrði. Í velferðarríkjunum 

hefur meðalævilengd hækkað og fleiri komast nær hámarkinu sem má rekja til 

tæknivæðingar í læknisfræði og betri heilbrigðisþjónustu. Tvö skýringarlíkön togast á 

þegar fjallað er um líffræðilegar forsendur, annað er klukkulíkanið og hitt er líkanið af 

vélinni. Samkvæmt klukkulíkaninu orsakast öldrunin innan frá og býr í erfðaboðunum og 

lífinu er líkt við gangverk klukku. Samkvæmt líkaninu af vélinni kemur orsök öldrunar utan 

frá í formi álags sem slítur út vélinni smá saman (Jón Björnsson, 1996 -a).  

Sálrænn aldur vísar til þess hvernig sjálfsmynd einstaklingurinn hefur og hvernig hann 

upplifir aldur sinn. Tveir einstaklingar, sem eru jafn gamlir í árum, geta haft mismunandi 

upplifun af því hversu gamlir þeir eru. Þegar fólk glímir við heilsufarsvandamál eru margir 

sem eiga það til að finnast þeir eldast umfram raunaldur, ef fólk verður fyrir áföllum eða 

missi getur það upplifað að það sé orðið gamalt (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-a).   

Með félagslegum aldri er átt við að einstaklingurinn upplifi sig jafn gamlan og 

samfélagið ætlast til að hann sé (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-a). Aldur fólks er í 

samhengi við félagslegt umhverfi og samfélagið hefur ákveðna afstöðu til aldurs og veitir 

ákveðin réttindi og skyldur til ákveðinna aldurshópa. Til að mynda fær fólk ellilífeyri þegar 

það nær 67 ára aldri á Íslandi en sums staðar í Evrópu fær fólk ellilífeyri mun fyrr. Það eru 

ekki líffræðilegar ástæður á bak við þennan mismun heldur er það fyrst og fremst 

félagslegar og stjórnmálalegar ástæður (Jón Björnsson, 1996 -a). 

2.3 Hlédrægniskenningin (e. disengagement theory) 

Hlédrægniskenningin var sett fram árið 1961 og er ein útbreiddasta kenningin sem fjallar 

um persónuleika aldraðra (Jón Björnsson, 1996-b). Hlédrægniskenningin var á meðal 

fyrstu kenninga í öldrunarfræðum og fjallar um að aldraðir vilja sjálfir draga sig í hlé frá 

samfélaginu með samþykki þess og hefðbundin hlutverk breytast (Steinunn K. Jónsdóttir 

og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Kenningin vísar í að það sé hinum aldraða eðlislægt 

að hafa tilhneigingu til að draga sig í hlé eða setjast í helgan stein, eins er samfélaginu 

eiginlegt og nauðsynlegt að minnka kröfur til hins aldraða. Samfélagið og aldraðir eru 

báðir samþykkir þessu fyrirkomulagi og það hentar báðum. Hinn aldraði vill losa sig við 
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byrðar, ábyrgð og hlutverk sem hann tók að sér áður fyrr og vill losna undan 

skuldbindingum (Atchley og Barusch, 2004; Jón Björnsson, 1996-b). Sá galli sem kenningin 

þykir hafa er sá að það hefur verið sýnt fram á að marktækur hópur aldraðra hafa ekki þá 

tilhneigingu að draga sig í hlé frá samfélaginu (Phillipson og Baars, 2007) 

2.4 Hlutverkakenningin (e. role theory) 

Hlutverkakenningin var með fyrstu kenningum sem fjallaði um félagslega öldrun. 

Kenningin fjallar um hvernig fólk aðlagast öldrunarferlinu og þeim hlutverkum sem 

breytast í kjölfarið sem og hvað gerist hjá einstaklingnum þegar hann hefur náð 

eftirlaunaaldri og hvaða hlutverk taka við (Kart, 1997;Phillipson og Baars, 2007). 

Samkvæmt kenningunni falla breytingar öldrunarferilsins í tvo flokka. Annars vegar þarf 

að sætta sig við að gefa eftir hefðbundin hlutverk og félagsleg tengsl sem eiga sér stað á 

fullorðinsárum og hins vegar þarf að aðlagast breytingum eins og við það að fara á 

eftirlaun, nýjum tengslum sem fylgja þegar komið er á efri ár sem getur einkennst af því 

að verða háður börnum sínum. Þegar fólk kemur á efri ár breytast hlutverk og eldra fólk 

er líklegra til að missa hlutverk fremur en að fá ný, það getur til dæmis haft mikil áhrif á 

sjálfsmynd aldraðra þegar þeir hætta að vinna (Kart, 1997). Kenningin telur að hinn 

aldraði þurfi að halda hlutverkum sínum, annars vegar á vinnumarkaði og hins vegar 

félagslega, til að geta verið hamingjusamur. Þess vegna getur verið mikilvægt að hinn 

aldraði finni ný hlutverk til að takast á við þegar kemur að starfslokum (Anna Jónsdóttir, 

Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996 -a). 

2.5 Athafnakenningin (e. activity theory) 

Samkvæmt athafnakenningunni er áframhaldandi virkni mikilvæg til að stuðla að velferð 

aldraðra. Við starfslok þurfi aldraðir að finna sér annað að gera til að fylla upp í það tóm 

sem getur myndast. Hinn aldraði þarf að vera félagslega virkur til að ná þeim markmiðum 

sem hann setur sér (Cohen, 2014). Öldruðum er eðlislægt að vilja halda í þá lífshætti, sem 

gáfu þeim tilgang á miðævinni, sem allra lengst. Aldraðir vilja vera virkir í samfélaginu því 

það gefur þeim ákveðinn tilgang og veitir þeim lífsánægju og jákvæða sjálfsmynd. Ef öll 

ábyrgð er tekinn af öldruðum eru meiri líkur á að þeir verði fyrir einangrun og því er 

mikilvægt að þeir haldi áfram að vera virkir. Tómstundastarf eða félagsstarf aldraðra getur 

komið í staðinn fyrir almennt félagslíf þegar kemur að starfslokum (Jón Björnsson, 2006 –

b). 
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2.6 Samfellukenningin (e. continuity theory) 

Samfellukenningin kom síðar en hún er byggð á grunni hlutverka- og athafnakenningunni 

(Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Samfellukenningin gengur 

út á það að einstaklingar haldi persónueinkennum sínum áfram þó að þeir eldist. Lífsstíll, 

venjur og það sem manneskjan hefur verið vön að gera helst áfram, ef sá aldraði hefur 

haft sjálfstraust á yngri árum, verið félagslyndur og verið virkur þá mun hann halda því 

áfram. Einstaklingur sem hefur verið lítið virkur er ólíklegur til að öðlast virkni þegar hann 

kemst á eftirlaunaaldur (Künemund og Kolland, 2007). Samkvæmt kenningunni þá er 

einstaklingurinn allt lífsferlið að þróa persónuleika sinn og notar fyrri reynslu til að 

aðlagast breytingum á efri árum. Of lítil samfella getur leitt til erfiðleika og lítils sjálfsálits 

í að aðlagast breytingum þegar fólk eldist. Breyting getur verið þess eðlis að fyrri kunnátta 

og reynsla nýtist ekki til aðlögunar þess vegna þarf einstaklingurinn að hafa getu til að 

takast á við breytingar (Kart, 1997). 

2.7 Lífshlaupskenningin (e. Life course theory)  

Samkvæmt lífshlaupskenningunni er verið að skoða lífshlaup einstaklingsins. Litið er á að 

öldrun hefjist við fæðingu og heldur áfram þar til lífinu lýkur, með því er hægt að skilja 

öldrunarferlið. Öldrun mótast af umhverfis-, sögulegum- og félagslegum þáttum og 

hvernig lífi viðkomandi lifði. Ekki er hægt að bera saman áttræðan einstakling í dag við 

þann sem var á sama aldri fyrir 60 árum síðan. Það er margt sem breytist í umhverfinu 

sem hefur mótandi áhrif eins og menning, samfélag og sögulegir atburðir. Einstaklingar 

lifa ólíku lífi, upplifa misjafna hluti á lífsleiðinni og mótast á ólíkan hátt sem hefur áhrif á 

öldrun þeirra (Phillipson og Baars, 2007). 

2.8 Þrepakenningin (e. stage of development) 

Þrepakenning Eriksons byggir á þroskaferli manneskjunnar. Það getur haft varanleg áhrif 

á öðrum tímabilum lífsins ef manneskjan hefur lent í einhverju áfalli í æsku. Verkefni sem 

koma upp í gegnum ævina geta verið ýmisleg eins og til dæmis val á skólum, vinnu, vinum 

og maka. Margir geta upplifað þegar komið er á fullorðinsárin að þá skorti tíma og að 

ábyrðin sé of mikil, þá getur myndast löngun til að hverfa aftur til barnæsku (Beckett og 

Taylor, 2010). Eftir þetta tímabil hefst annað tímabil sem einkennist af mið og eldri 

fullorðinsárum þar sem líkaminn fer að gefa sig, álag og streita eykst og nýjar áskoranir 

koma í ljós. Hvernig við tökumst á við verkefni ræðst af því hvernig sýn er á lífið og hvernig 
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sjálfsmynd viðkomandi hefur. Endalok lífsins eru háð því hvort við lítum til dauðans sátt 

og með stolti eða ósátt og ófullnægð. Mörg stig eru samt sem áður hér á milli (Beckett og 

Taylor, 2010).  Erikson gerði rannsókn á þróun sjálfsins þar sem hann lagði áherslu á tengsl 

á milli sálar og samfélags. Erikson skipti þróun sjálfsins í átta þrep og fólk þarf að takast á 

við hvert þrep til að komast á það næsta (Wastell, 1996).      

Hér verður einungis fjallað um sjöunda og áttunda þrepið í kenningunni. Samkvæmt 

Erikson einkennist sjöunda þrepið af miðfullorðinsárunum. Manneskjan finnur sig 

annaðhvort sem skapandi mannveru eða upplifir sig staðnaða. Hún leitast eftir að vera 

frjó í sköpun og afkastamikil sem og að leggja eitthvað af sköpunarmætti sínum til 

samfélagsins. Hún leitast við að sýna þeim sem eru í kringum hana umhyggju en hefur 

gjarnan áhyggjur af sínum nánustu og telst það vera ásættanlegt. Það myndi teljast 

óásættanlegt ef manneskjan fjarlægðist þá sem eru í kringum hana og ef viðkomandi 

hefði meiri áhyggjur af sjálfri sér sem getur birst í leiða (Beckett og Taylor, 2010). Áttunda 

og síðasta þrepið á sér stað á seinni fullorðinsárum. Hér fer einstaklingurinn yfir lífskeið 

sitt og metur það sem hann hefur gert. Hann getur upplifað sátt með lífið og það sem 

hefur áunnist og hræðist ekki endalokin sem myndi teljast ásættanlegt. Ef manneskjan í 

örvæntingu finnur fyrir töpuðum tækifærum og upplifir að hafa misst af einhverju í lífinu 

þá gæti skapast hræðsla við dauðann, sem myndi teljast óásættanleg lok á þroskaferli 

viðkomandi. Erikson var sá fyrsti sem fjallaði um lífsþróun mannsins frá vöggu til grafar. 

Hann fékk mikla athygli út á það að sýna fram á að þroskaferlinu ljúki ekki á unglingsárum 

heldur halda manneskjur áfram að þroskast ævina á enda (Beckett og Taylor, 2010; Wade 

og Tavris, 2011). 
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3 Stefnumótun í málefnum aldraðra 

3.1 Lög um málefni aldraðra  

Árið 1983 voru fyrstu heildarlögin sett um málefni aldraðra og var áhersla lögð á að hafa 

samræmt skipulag á þjónustu við aldraða þar sem tillit var tekið til félagslegra og 

heilsufarslegra þátta. Árið 1989 voru lögin endurskoðuð og var bætt við ákvæði um að 

það skuli virða sjálfsákvörðunarrétt aldraðra eftir því sem kostur er sem og að virða 

möguleika þeirra til að ráðstafa eignum sínum og lífeyri. Lögin með þessu nýja ákvæði 

tóku gildi árið 1990. Ákvæðið styrkti sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstæði aldraðra sem og 

stöðu þeirra í samfélaginu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2012). Í 1. grein laga um málefni 

aldraðra er fjallað um markmið laganna, þar kemur fram að aldraðir eigi að hafa val um 

þá heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeim stendur til boða og miða þurfi þjónustuna 

við þarfir hins aldraða sem og ástand hans. Að aldraðir geti búið heima hjá sér við eins 

eðlilegar aðstæður og eins lengi og kostur er. Þess ber að gæta að jafnræði aldraðra og 

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

 Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kemur fram í 1. gr. laganna 

markmið þeirra. Þar kemur meðal annars fram að með lögunum beri sveitarfélögum að 

tryggja íbúum fjárhagslegt sem og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúanna. Þar er 

átt við að bæta lífskjör þeirra sem eiga erfitt með að ná endum saman, aðstoða íbúa með 

þeim hætti að þeir geti búið sem lengst á heimilum sínum, verið virkir á atvinnumarkaði 

og lifað eins eðlilega og hægt er. Draga úr félagslegum vandamálum og að hvetja hvern 

og einn til að taka ábyrgð á sjálfum sér sem og öðrum, virða eigi sjálfsákvörðunarrétt íbúa 

og veita styrk til sjálfshjálpar (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Í kafla 10 í lögunum er sérstaklega kveðið á um þjónustu við aldraða. Í 38.gr. kemur 

fram að stuðla skuli að því að aldraðir hafi möguleika á að búa við eins eðlilegar aðstæður 

og völ er á en að þeim séu tryggð stofnanaþjónusta ef svo ber undir. Í 40. gr. sömu laga 

er kveðið á um að sveitarstjórn eigi að sjá til þess að öldruðum sé veitt félagsleg þjónusta 

eftir þörfum hvers og eins. Einnig ber að tryggja að fyrir hendi sé félags- og 

tómstundarstarf sem hæfir þeim og lögð sé áhersla á að veita þeim fræðslu er varðar 

réttindi þeirra og aðlögun að þeim aðstæðum sem kunna að verða við starfslok (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 
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Eldra fólk gerir meiri kröfur um þjónustu og vilja vera með í ráðum og í lögum um málefni 

aldraðra er kveðið á um að aldraðir njóti jafnréttis og virða eigi þátttöku þeirra í 

ákvörðunum. Í hverju heilsugæsluumdæmi starfar þjónustuhópur aldraðra sem hefur 

meðal annars það hlutverk að fylgjast með félagslegri velferð eldri borgara, heilsufari 

þeirra og samhæfa þjónustu við þá. Jafnframt leitast þjónustuhópurinn við að tryggja að 

eldri borgarar fái þá þjónustu sem þörf er á sem og að kynna þeim þá kosti sem völ er á. 

Fimm fulltrúar eru í þjónustuhópunum, einn læknir sem hefur sérmenntun á sviði 

heimilis- eða öldrunarlækninga, hjúkrunarfræðingur sem hefur þekkingu á 

öldrunarþjónustu. Sveitarstjórnir velja einn úr hópi nefndarmanna sem formann. Í 

lögunum kemur fram að sveitarstjórnum beri að skipa tvo fulltrúa, án tilnefningar, sem 

þekkja inn á þjónustusvið aldraðra, annar fulltrúinn skal vera félagsráðgjafi eða með 

svipaða menntun, hinn fulltrúinn er eldri borgari og er tilnefndur af samtökum þeirra (Lög 

um málefni aldraðra nr. 125/1999; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2012). 

3.2 Stefnumótanir 

Fyrsta heimsþing Sameinuðu þjóðanna, um málefni sem varða aldraða, var haldið í Vín 

árið 1982. Alþjóðleg framkvæmdaráætlun var samþykkt á heimsþinginu sem markaði 

tímamót hjá málaflokknum. Þetta hefur leitt til frekari stefnumótana og mörg nýmæli 

hafa komið upp sem varða málefni aldraða. Árið 1991 fjölluðu Sameinuðu þjóðirnar um 

mannréttindamál aldraðra og allsherjarþingið samþykkti stefnumið í málefnum þeirra. 

Einnig var ákveðið að árið 1999 yrði ár aldraðra þar sem allar þjóðir voru hvattar til að 

stuðla að almennum viðhorfsbreytingum í garð öldrunar með það að leiðarljósi að styrkja 

stöðu aldraðra. Sameinuðu þjóðirnar settu fram fimm þætti í stefnumiðum sínum sem 

voru eftirfarandi: sjálfstæði, lífsfylling, umönnun, reisn og virkni. Áhersla var lögð á að 

aldraðir ættu að njóta þessara fimm þátta til jafns við aðra í þjóðfélaginu (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Árið 2000 skipaði þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra stýrihóp sem fékk 

það hlutverk að móta stefnu í málefnum aldraðra til ársins 2015. Í stefnumótuninni voru 

lagðar fram tillögur sem eru flokkaðar í níu eftirfarandi flokka: 

1. Jafnrétti þar sem markmiðið er að aldraðir njóti jafnréttis hvort sem það er á 

milli kynja, kynslóða eða aldraðra af ólíkum uppruna.  
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2. Forvarnir og heilsufar aldraðra, þar sem stuðlað er að því að viðhalda góðri 

heilsu hjá öldruðum til að auka sjálfstæði þeirra á eigin heimili. Áhersla verður 

lögð á að hver og einn verði ábyrgur á eigin heilsu og unnið verði að forvörnum. 

Þessar forvarnir skiptast í þrjú stig: Fyrsta stigs forvarnir þar sem meðal annars 

er lögð áhersla á gott og hollt mataræði, heilbrigt líferni, hófsemi, hreyfingu og 

félagslega virkni eldra fólks. Annars stigs forvarnir þar sem áhersla er sett á að 

greina og meðhöndla áhættuþætti og með því er hægt að fyrirbyggja sjúkdóma 

og fötlun. Með þriðja stigs forvörnum er meðal annars lögð áhersla á 

öldrunarlækningar og endurhæfingu til að endurheimta heilsu sem og færni 

með ýmsum leiðum eins og meðferð, aðgerðum, æfingum og hjálpartækjum.  

3. Þjónusta við aldraða í heimahúsum, með það að markmiði að þeir geti búið 

lengur í eigin húsnæði þar sem þjónustan verði aukin og betrumbætt og þar 

með að draga úr þeim fjölda sem fer á stofnanir.  

4. Stofnanaþjónusta við aldraða, markmiðið er að efla þjónustu og styrkja rekstur 

stofnana fyrir aldraða.  

5. Efnahagur og atvinnumál aldraðra, markmiðið er að tryggja þeim efnahagslegt 

sjálfstæði, sveigjanleika á vinnumarkaði, stuðla að virkri þátttöku og skapa betri 

aðstöðu fyrir eldri borgara á vinnumarkaði meðan geta og áhugi er til staðar.  

6. Húsnæðismál aldraðra, það vísar til að tryggja þeim húsnæði með tilliti til 

félags-, heilsu- og fjárhagslegra þarfa.  

7. Stjórnun, skipulag og ábyrgð á málefnum aldraðra til framtíðar, tillögur þar sem 

áhersla er lögð á skýra ábyrgð, samþætting og verkaskiptingu auk samráðs við 

aðila sem að málaflokknum koma auk aldraðra sjálfa.  

8. Rannsóknir, framtíðarsýn, stefnumótun sem hefur það markmið að efla 

rannsóknir og þekkingu á málefnum aldraðra og leggja grunn að stefnumótun. 

9. Aðgerðaráætlun um framkvæmd tillagna stýrihópsins þar sem meðal annars er 

fjallað um hvernig fjárlagagerð verður fylgt eftir sem og önnur mál sem koma 

fram í stefnumótuninni.  
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Í skýrslunni kemur fram að það þurfi að varast að skilgreina málefni aldraðra sem 

heilbrigðismál og huga þurfi að félagslegum þáttum og áhersla er lögð á að aldraðir eigi 

að halda sjálfstæði sínu eins lengi og kostur er (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2003).          

Ráðgjafahópur sem var á vegum félags- og tryggingamálaráðherra lagði fram tillögur 

í mars 2008 um mótun stefnu í þjónustu við aldraða til næstu ára. Ráðgjafahópurinn lagði 

fram tillögur í níu liðum þar sem áhersla var lögð á þjónustu við aldraða. Í tillögunni kemur 

fram að semja eigi við sveitarfélögin um að sjá um alla þjónustu sem að viðkemur 

öldruðum. Heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta verði sameinuð og verði þá aðeins 

ein framkvæmdarstjórn. Búsetuúrræðin þurfi að vera fjölbreytt og að heimaþjónustan 

hæfi aðstæðum og þörfum hvers og eins. Auka þurfi við hjúkrunarrými og að aðstæður 

verði að líkjast sem mest venjulegu heimili. Einnig kemur fram að það þurfi að tryggja 

öldruðum sjálfstæði og þjónustan eigi að vera á forsendum hins aldraða. Jafnframt þurfi 

að tryggja að eldri borgarar hafi efnahagslegt sjálfstæði. Einnig kemur fram að bæta þurfi 

upplýsingaþjónustu við aldraða og skapa vettvang þar sem auðvelt er að nálgast 

upplýsingar um þjónustu og úrræði á einum stað. Í skýrslunni segir einnig að 

ráðgjafahópurinn telji að félagsleg þjónusta og stuðningur við aldraða eigi að taka tillit til 

þarfa en ekki fara eingöngu eftir aldri þeirra sem þiggja þjónustuna og að sérlög um 

málefni aldraðra verði felld niður (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). 

3.3 Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum aldraðra 

Árið 2013 gaf Reykjavíkurborg út stefnu í málefnum eldri borgara til ársins 2017. Það hefur 

verið lagt til að Reykjavíkurborg sæki um aðild að samstarfi um aldursvænar borgir sem 

eru á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (Reykjavíkurborg, 2013). Í 

aldursvænni borg er stuðlað að virkri þátttöku í samfélaginu, með auknum tækifærum, 

óháð aldri, stuðla að heilbrigði og bættu öryggi íbúa með það að leiðarljósi að auka 

lífsgæði þegar árin færast yfir. Jafnframt á þjónustan að vera aðgengileg og miða að 

þörfum hvers og eins (World Health Organization, 2007).  

 Í stefnunni koma fram sjö áhersluþættir sem eru: gæði og samráð; forvarnir; 

stuðningur til sjálfstæðrar búsetu; fjölbreyttir búsetumöguleikar; heilbrigðisþjónusta; 

aðstandendur og starfsfólk. Í stefnunni kemur meðal annars fram að í boði verði skipulagt 

félagsstarf fyrir fólk sem á við veikindi eða fötlun að stríða og þarf sérstakan stuðning 



19 

vegna þess, með því er hægt að efla þátttöku í félagsstörfum. Þjónusta Reykjavíkurborgar 

á að taka mið af þörfum og getu hvers og eins og þjónustan skal vera veitt af fagmennsku 

þar sem virðing er borin fyrir vilja og ákvörðun eldri borgaranna. Upplýsingar um þjónustu 

á að vera auðvelt að nálgast og á að birtast á notendavænum heimasíðum til að auðvelda 

öllum aðgengi að þeim (Reykjavíkurborg, 2013). Áhersla er lögð á forvarnir sem stuðla að 

auknum lífsgæðum, virkni og heilbrigði eldri borgara. Einnig er lögð áhersla á að fjölbreytt 

framboð sé í ýmsa iðju eins og til dæmis hreyfingu, tómstunda og sjálfboðastarfa með því 

er hægt að stuðla að virkni og heilbrigði þeirra. Eldri borgarar eiga að hafa sjálfstæði og 

sjálfræði sem og að geta átt góð samskipti við fjölskyldu sína og ekki síður við aðra 

einstaklinga, það eykur lífgæði þeirra og vellíðan. Að hafa stefnu í málefnum eldri borgara 

styður við samfélagsþátttöku og virkni þeirra og er sýn til framtíðar (Reykjavíkurborg, 

2013). 
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4 Útlistun á hugtökum

4.1 Félagsleg virkni 

Virkni vísar til þess að einstaklingar taki þátt í lífinu, sýni áhuga og geri kröfur til nánasta 

umhverfis og njóti þess að vera þátttakendur í því. Áhugaleysi og doði er andstæða við 

hugtakið virkni (Jón Björnsson, 1996- c). Félagsleg virkni er þátttaka í félagsstörfum sem 

geta verið ýmsar tómstundir, sjálfboðavinna eða launuð vinna, vera þátttakandi í 

spilaklúbbum, fara í bingó eða aðrar samkomur þar sem fólk hittist. Með félagslegri 

þátttöku heldur fólk tengslaneti og tekur þátt í félagslegum störfum sem hefur jákvæð 

áhrif á andlega heilsu síðar á ævinni (Flatt og Hughes, 2013).  

Félagsleg virkni er talin vera mikilvæg fyrir lífsánægju og andlega vellíðan. Ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt að aldraðir sem taka þátt í félagsstarfi eru líklegri til að mælast með 

meiri lífsánægju. Félagsleg virkni, þar sem fólk er mikið í samskiptum við aðra og vinna 

saman í hópum, getur seinkað því að aldraðir fái elliglöp. Þeir sem eru í félagslegum 

samskiptum við aðra hvort sem það er í gegnum tómstundir, afþreyingu eða á 

vinnumarkaði eru líklegri til að upplifa meiri ánægju og lífsgleði. Með því að vera 

félagslega virkur getur dregið úr einmanaleika, eykur ánægju og stuðlað að betri andlegri 

og líkamlegri heilsu. Margir aldraðir sem taka virkan þátt í félags- og tómstundastarfi 

upplifa vellíðan. Félagsleg virkni er oft háð persónulegum markmiðum og getur aukið 

sjálfsmynd fólks (Flatt og Hughes, 2013). Aldraðir sem hafa gott heilsufar og halda áfram 

að vera virkir eru líklegri til að upplifa meiri lífsfyllingu en þeir sem eru ekki heilsugóðir og 

eru ekki virkir. Einstaklingar sem eru andlega og líkamlega hraustir eru líklegri til að vera 

virkari. (Atchley og Barusch, 2004).  

4.2 Lífsgæði 

Mikið er vitnað í hugtakið lífsgæði í rannsóknum og í daglegu tali. Eitt af 

meginmarkmiðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar eru bætt lífsgæði og er það talið 

vera ekki síður mikilvægt en önnur markmið er snúa að heilbrigðismálum. Þegar verið er 

að fjalla um hugtakið lífsgæði er gerður greinarmunur á hinum almennu lífsgæðum og 

heilsutengdum lífsgæðum. Helstu lífsnauðsynjar eins og til dæmis fæði, innkoma og 

húsnæði sem og huglæg upplifun eins og vellíðan og hamingja telst vera almenn lífsgæði. 

Heilsutengd lífsgæði snúa að sjálfri heilsunni og hvernig fólk metur aðstæður sínar miðað 

við heilsufar viðkomandi (Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 
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2009). Þegar fjallað er um lífsgæði í öldrunarfræðum er verið að vísa í farsæld og vellíðan 

aldraðra. Það er samspil á milli hugarfars og kringumstæðna eða á milli hins innra og ytra 

(Jón Björnsson, 1996 -c). Það getur reynst erfitt að skilgreina hvað átt er við með 

lífsgæðum og vellíðan þar sem einstaklingar geta haft ólík viðhorf til þessara þátta. Fólk 

hefur mismunandi skoðun á því hvað þykir vera eftirsóknarvert í lífinu (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2003).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir lífsgæði sem skynjun einstaklingsins á 

stöðu sinni í lífinu þegar tekið er mið af menningu og gildum sem eru í samfélaginu sem 

hann býr í og tengist markmiðum, viðmiðum og væntingum sem hann hefur til 

samfélagsins. Lífsgæði er víðtækt hugtak sem verður fyrir áhrifum vegna persónulegra 

viðhorfa, andlegri- og líkamlegri heilsu, félagslegum tengslum, sjálfstæði og sambandi 

einstaklingsins við aðra mikilvæga þætti í umhverfinu (World Health Organization, 1997). 

Með lífsgæðum er almennt verið að vísa til hins jákvæða í lífinu eins og til dæmis góðrar 

heilsu, hamingju, lífsgleði og velgengni. Fólk hefur mismunandi óskir og langanir í lífinu, 

það sem veitir einum lífsfyllingu þarf ekki að gilda fyrir annan þar af leiðandi getur hver 

og einn verið sérfræðingur í því hvað það er sem veitir viðkomandi gleði og hamingju og 

hvernig hann upplifir eigin lífsgæði. Það er einstaklingsbundið hvernig fólk upplifir lífsgæði 

en aðrir þættir hafa einnig áhrif eins og menning, trúarbrögð og lifnaðarhættir 

viðkomandi. (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009).  

Rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna hvaða þættir auka lífsgæði hjá öldruðum 

svo þeir geti notið sín á efri árum. Engin einhlít skilgreining er til sem útskýrir hvað það er 

að eldast vel. Depp og Jeste (2006) skoðuðu fjölda rannsókna sem innihéldu gögn um hagi 

einstaklinga, 60 ára og eldri, til að athuga hvað fellst í því að eldast vel. Niðurstöður þeirra 

sýndu að mestu áhrif til lífsgæða var góð heilsa ásamt hreyfingu, samskiptum við annað 

fólk sem og andlegt heilbrigði. Minna máli skipti hjúskaparstaða, kyn, menntun og tekjur 

(Depp og Jeste,2006; Ingibjörg H. Harðardóttir, Auður Torfadóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2007). 

4.3  Virk öldrun 

Í dag eru aldraðir betur á sig komnir líkamlega og fólk getur vænst þess að lifa lengur en 

það má rekja til framfara í heilbrigðisþjónustu og vegna betri aðbúnaðar (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2012). Sá aldurshópur sem stækkar hraðast í heiminum í dag er fólk sem 
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er 60 ára og eldra. Til að fólk upplifi að það sé jákvæð reynsla að eldast þarf að tryggja 

áframhaldandi tækifæri til að efla heilsu, þátttöku og öryggi fyrir aldraða. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur komið með hugtakið ,,virk öldrun” til að varpa sýn 

á það ferli (World Health Organization, 2002). Hugatakið virk öldrun er vaxandi innan 

öldrunarfræðinnar (Malderen, Mets, Vriendt og Gorus, 2013).  

Hugtakið vísar til þess að með því að hámarka tækifærin til betri heilsu, þátttöku og 

öryggi aldraðra geti lífsgæði þeirra aukist. Ferlið gefur fólki tækifæri til að átta sig á þeim 

möguleikum sem það hefur til vellíðunar hvort sem það er líkamleg, andleg eða félagsleg 

vellíðan. Ferlið veitir einnig öldruðum tækifæri til þess að átta sig á möguleikum þeirra til 

þátttöku í samfélaginu þegar tekið er mið af þörfum, löngunum og getu hvers og eins en 

veitir þeim jafnframt viðeigandi vernd, umhyggju og öryggi þegar þörf er á (World Health 

Organization, 2002). Í ,,virkri öldrun” er sá aldraði fullgildur þátttakandi í félagslegum, 

andlegum, menningarlegum og borgarlegum athöfnum og með því er samfélagið fyrir alla 

aldurshópa þar sem allir hafa jöfn tækifæri til að taka þátt og vera metnir að verðleikum 

(Malderen, o.fl., 2013; World Health Organization, 2002). 

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gaf út stefnumótun árið 2002 sem var sett fram til 

að stuðla að virkri öldrun vegna fyrirséðrar fjölgunar í hópi aldraðra í framtíðinni. Í 

stefnumótuninni koma fram sjö áhrifaþættir sem geta haft áhrif á virka öldrun og eru þeir  

eftirfarandi:  

1. Menning og kyn sem vísar til þess að menning hvers lands getur haft áhrif á 

hvernig viðhorf samfélagið hefur til aldraðra og félagsleg staða kynjanna eigi að 

vera jöfn.  

2. Heilbrigðis- og félagsleg þjónusta en með því þarf að hafa þjónustuna samþættari 

og engin mismunun vegna þjónustu eða þjónustuaðila á að eiga sér stað hvort sem 

verið er að huga að ungum eða öldruðum og leggja áherslu á forvarnir.  

3. Hegðun, með því er verið að vísa til þess að fólk taki ábyrgð á eigin heilsu og hugi 

betur að heilbrigði, hreyfingu og öðrum þáttum sem getur lengt lífið og aukið 

lífsgæði.  

4.  Persónulegir þættir þar sem áhersla er lögð á að umhverfi og ytri þættir hafa meiri 

áhrif á sjúkdóma heldur en ættgengi og því þarf að huga að þáttum eins og 

umhverfi, lífsstíl og næringu.  
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5. Líkamlegt umhverfi sem vísar til þess að ef aldraður einstaklingur býr í umhverfi 

þar sem aðgengi er lélegt þá á hann erfiðara með að komast leiða sinna sem getur  

haft áhrif á sjálfstæði viðkomandi. Því þarf að huga að góðu aðgengi.  

6. Félagslegt umhverfi, þar sem meðal annars er lögð áhersla á félagslegan stuðning, 

þátttöku og öryggi eftir því sem aldur færist yfir og með því er hægt að draga úr 

áhættu á félagslegri einangrun.  

7. Efnahagslegir þættir, talið er að þrennt hafi sérstaklega áhrif á virka öldrun þegar 

kemur að efnahagslegum þáttum og það eru tekjur, vinna og félagsleg vernd 

(World Health Organization, 2002). 

4.3.1 Rannsókn á áhrifaþáttum 

Eftir að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin kom með stefnumótunina um virka öldrun hafa 

ekki margar rannsóknir verið gerðar, hjá öldruðum sem búa inni á hjúkrunarheimilum. Í 

rannsókn sem var gerð árið 2012 var markmiðið að skoða betur áhrifaþætti sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gaf út í stefnumótuninni. Í úrtaki rannsóknarinnar voru 

íbúar á hjúkrunarheimilum, fólk sem bjó í íbúðum fyrir aldraða , börn íbúanna og 

öldrunarfræðingar. Niðurstöður rannsóknarinnar skiluðu níu áhrifaþáttum sem 

þátttakendum þóttu vera mikilvægir. Af þeim áhrifaþáttum eru sjö sem komu fram hjá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni sem eru menning, hegðun, persónulegir þættir, 

líkamlegt og félagslegt umhverfi, efnahagsþættir, heilbrigðis og félagsleg þjónusta. Tveir 

nýir þættir til viðbótar þóttu mikilvægir að mati þátttakenda sem eru gefandi tómstundir 

(e. meaningful leisure) og þátttaka (Malderen, o.fl., 2013). 

Þátttakendur sögðu að gefandi tómstundir þyrftu að vera á þeirra forsendum það er 

að segja eitthvað sem væri áhugavert, gagnlegt og að þeir væru fullfærir um að taka þátt 

í. Þegar eldra fólk er komið inn á hjúkrunarheimili þá vill það halda áfram að stunda þær 

tómstundir sem það gerði áður fyrr, fara í gönguferðir hvort sem það er eitt eða með hóp 

eða aðrar tómstundir sem það var vant að gera eða hefur áhuga á. Þegar kemur að 

þátttöku íbúanna þá er hún byggð á þremur stigum: einstaklings; samfélags; og 

skipulagðri þátttöku. Með einstaklingsþátttöku þá þurfa íbúar að fá að vera með í ráðum 

þegar ákvarðanir eru teknar um málefni þeirra og þurfa að fá að hafa meiri stjórn á þeirri 

umönnun sem þeir njóta á hjúkrunarheimilum (Malderen, o.fl., 2013).  
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 Með skipulagðri þátttöku þá eiga íbúar rétt á að vera virkir í því sem þeir gera og það þarf 

að gefa þeim fleiri tækifæri svo þeir geti haldið sjálfstæði sínu innan sinna getumarka. 

Einnig kom fram að vilji var til að fá að gera eitthvað handverk sem hægt væri að selja til 

að styrkja góðan málstað og með því væru aldraðir virkir þátttakendur og væru að skila 

sínu framlagi til samfélagsins. Með samfélagslegri þátttöku tjáðu þátttakendur sig um 

hversu mikilvægt það væri að þeir sem væru á hjúkrunarheimilum eða í íbúðum fyrir eldri 

borgara væru þátttakendur í hverfafélögum þar sem þeir búa, þar sem það er ekki hægt 

að einangra sig frá nærumhverfinu. Einnig væri mikilvægt að íbúar hverfisins myndu 

kynnast starfsemi eldri borgaranna og því sem væri í gangi hjá þeim (Malderen, o.fl., 

2013). Rannsóknin sýnir mikilvægi þess að framfylgja þeirri stefnu sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin setti fram um virka öldrun. Stefnan á ekki aðeins við um 

aldraða sem eru úti í samfélaginu heldur einnig þá sem eru á hjúkrunarheimilum eða í 

íbúðum eldri borgara. Rannsóknin sýndi fram á að með því að nota virka öldrun innan 

hjúkrunarheimila þá er mikilvægt að hafa þessa sjö áhrifaþætti sem koma frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og þessa tvo til viðbótar sem komu út úr rannsókninni 

til viðmiðunar. Það væri til dæmis hægt að nota þá sem gátlista til að sjá hvort 

hjúkrunarheimili uppfylla kröfur virkrar öldrunar eða hvort eitthvað sé ábótavant 

(Malderen, o.fl., 2013). 
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5 Virkni á efri árum 

5.1 Virkni aldraðra og samstaða á milli kynslóða  

Evrópusambandið tileinkaði árið 2012 sem ár fyrir virkni aldraðra og samstöðu milli 

kynslóða (e. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations). Ísland 

var eitt af þeim löndum sem tók þátt í verkefninu. Tilgangurinn var að sýna almenningi 

framlag aldraðra til samfélagsins og hvernig má styðja við það (Velferðarráðuneytið, 

2012-a). Með virkri öldrun er vísað í að eldast við gott heilsufar, vera sjálfstæður í daglegu 

lífi, vera þátttakandi í samfélaginu, vera samþykktur sem fullgildur þjóðfélagsþegn og 

njóta betri lífsgæða þegar aldurinn færist yfir. Með Evrópuári í virkni aldraðra 2012 var 

áhersla lögð á verkefni á þremur sviðum:  

  Atvinna: Með fjölgun aldraðra í Evrópu fer ellilífeyrisaldur hækkandi þess vegna 

þarf að stuðla að virkari þátttöku og fleiri möguleikum á vinnumarkaði fyrir aldraða. 

Þátttaka í samfélaginu: Þegar fólk hættir að vinna þá vill það ekki endilega verða 

aðgerðalaust, því þarf að stuðla að virkari þátttöku þeirra í samfélaginu sem getur til 

dæmis verið í formi umönnunar eða í sjálfboðastarfi.  

Sjálfstæð búseta: Heilsu fólks fer oft hrakandi þegar aldurinn færist yfir og því þarf 

að stuðla að betri heilsu aldraðra og gera þeim kleift að búa í sjálfstæðri búsetu eins lengi 

og mögulegt er (Europa. e.d).  

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins gaf út skýrslu árið 2014 þar sem helstu 

niðurstöður vegna European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 

2012. Samkvæmt skýrslunni hefur ímynd aldraðra orðið jákvæðari þar sem almenningur 

er meðvitaðri um hvaða möguleika eldra fólk hefur til að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu sem getur einnig haft jákvæð áhrif á hagkerfið. Einnig hefur tekist að virkja 

stofnanir, bæði opinberar- og einkastofnanir, til að vinna út frá eða þróa nýjar áherslur 

eða að styrkja þær sem voru fyrir. Í skýrslunni kemur fram að það sé mikilvægt að viðhalda 

því sem hefur áunnist og halda ótrauð áfram (European commission, 2014).  

5.2 Hlutverk á efri árum 

Það er mikilvægt fyrir andlega vellíðan að hafa eitthvað fyrir stafni og hafa einhverju 

hlutverki að gegna. Þegar komið er á efri ár breytast hlutverk sem fyrir voru, sumum lýkur 

og önnur breytast eða ný bætast við (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 
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2010). Samkvæmt hlutverkakenningunni er líklegra að aldraðir missi hlutverk fremur en 

að fá ný og það getur haft áhrif á virkni aldraðra sem og sjálfsmynd þeirra (Kart,1997). 

Samkvæmt athafnakenningunni vill eldra fólk vera virkt í samfélaginu þar sem það gefur 

þeim ákveðin tilgang sem veitir þeim meiri lífsgleði og jákvæðari sjálfsmynd (Jón 

Björnsson, 2006-b). Í rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur (2006) var tilgangurinn að kanna 

þátttöku fólks í sjálfboðastörfum sem og viðhorfi þeirra til starfsins. Með sjálfboðastarfi 

var átt við öll störf sem unnin eru á vegum stofnanna eða félagasamtaka og eru í þágu 

fólks sem tilheyra ekki eigin fjölskyldu. Í niðurstöðunum kom fram að 20 % sjálfboðaliða 

á aldrinum 65-80 ára svöruðu að helsta umbun þess að sinna sjálfboðastarfi væri 

ánægjan. Aftur á móti voru 50% í sama aldurhópi sem svöruðu að helsta umbunin væri 

félagsskapurinn í sjálfboðastarfinu (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006; Ingibjörg H. Harðardóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2010).  

Tvíþætt rannsókn var gerð með það að markmiði að kanna framlag eldri borgara til 

samfélagsins. Annars vegar var gerð viðtalsrannsókn og hins vegar var lögð fyrir 

spurningalistakönnun. Þess var gætt að þátttakendur hefðu ólíkan bakgrunn til fá 

fjölbreyttari sjónarhorn og lífsreynslu. Helstu niðurstöður úr viðtalsrannsókninni voru þær 

að þátttakendur töldu mikilvægt að hafa góða heilsu, þótt að heilsan væri aðeins farin að 

gefa sig hjá þeim töldu flestir sig hafa góða heilsu miðað við aldur og létu það ekki stöðva 

sig í að taka virkan þátt í samfélaginu. Þeir sögðust taka þátt í ýmsum tómstundum sem 

hefði jákvæð áhrif á andlega og líkamlega vellíðan. Einnig tóku þátttakendur virkan þátt í 

sjálfboðastarfi og í þágu atvinnulífsins. Fjölskyldutengsl og samskipti töldust vera 

mikilvæg sem og sá stuðningur sem þeir gátu veitt ættingjum sínum (Ingibjörg H. 

Harðardóttir o.fl., 2007). Unnið var úr þeim gögnum sem fengin voru úr 

viðtalsrannsókninni og útbúin spurningalistakönnun sem hafði 1200 manna úrtak af  fólki 

sem var á aldrinum 67-85 ára. Af þeim 1200 sem lentu í úrtakinu voru 725 sem svöruðu 

könnuninni og var meðalaldur þátttakenda 75,2 ár. Niðurstöður sýndu að þrír af fjórum 

töldu sig vera heilsuhraust. Á vinnumarkaði voru tæplega 15% svarenda, samskipti við 

aðra var eitt af því sem þótti vera mikilvægt. Fjárhagsstuðningur og vinnuframlag til 

annarra var töluvert, 62% aðstoða við að gæta barna og 25% svarenda sinntu 

sjálfboðastörfum (Amalía Björnsdóttir, Auður Torfadóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir, 

2007). Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að framlag aldraðra er mikið bæði til 

fjölskyldu og til samfélagins. Eldri borgarar gæta barnabarna sinna þegar þörf krefur 
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ásamt því að aðstoða við heimilishald. Einnig bentu niðurstöður til þess að aldraðir væru 

virkir í mörgum hlutverkum og samræmi er á milli rannsóknarinnar og annarra rannsókna 

sem áður hafa verið gerðar um virkni eldra fólks þar sem kemur fram að virkni aldraðra 

tengist vellíðan og eykur lífsgæði (Amalía Björndóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007; 

Depp og Jeste, 2006). 

5.2.1 Atvinnuþátttaka eldri borgara 

Atvinnuþátttaka er það hlutfall af fólki sem er starfandi og þeim sem eru atvinnulausir af 

heildarmannfjölda. Þegar talað er um vinnuafl eða fólk sem er á vinnumarkaði þá er bæði 

tekið inn í fjöldi þeirra sem eru starfandi og þeirra sem eru atvinnulausir (Hagstofa Íslands, 

2015).  Atvinnuþátttaka hjá fólki í aldurshópnum 55-64 ára var um 80% árið 2010 á Íslandi 

sem er rúmlega helmingi meira en í löndum í Evrópu sem mældust með minnstu 

atvinnuþátttöku í sama aldurshóp. Á Íslandi miðast lífeyrisaldur við 67 ár en fólk getur 

seinkað því til sjötugs. Hins vegar á fólk á miðjum aldri erfiðara með að fá nýja vinnu ef 

það missir vinnuna og er í meiri hættu að verða fyrir langtímaatvinnuleysi 

(Velferðarráðuneytið, 2012 -b). Árið 2014 var atvinnuþátttaka 67,2% hjá aldurshópnum 

55-72 ára (Hagstofa Íslands, e.d-c).  

Eitt af þeim verkefnum sem Evrópuárið lagði áherslu á var að stuðla að frekari 

þátttöku eldra fólks á vinnumarkaði, skapa betri aðstæður og fleiri úrkosti. Til að efla 

atvinnuþátttöku aldraðra þarf að endurskoða skatta- og bótakerfið (Velferðarráðuneytið, 

2012-b).  

Erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfum fólks til miðaldra eða eldra fólks á 

vinnustöðum. Þessar rannsóknir hafa verið gerðar vegna vísbendinga um að starfsmenn 

sem eru miðaldra eða eldri vinni hægar, eigi erfiðara en yngra fólk með að tileinka sér 

nýja tækni og aðferðir og því meiri líkur á að yngra fólk sé ráðið til starfa. Niðurstöður 

rannsókna hafa þó sýnt að eldri starfsmenn eru mikils metnir innan fyrirtækja vegna 

þeirra kosta sem þeir hafa. Þar má nefna góða starfsfærni, lífsreynslu, vandvirkni, ábyrgð 

í starfi og jákvætt viðhorf. Í íslenskri rannsókn, sem Guðfinna Harðardóttir gerði í 

meistaranámi sínu, var könnuð upplifun og viðhorf stjórnenda til miðaldra og eldri 

starfsmanna. Þeir sem tóku þátt í rannsókninni voru allir stjórnendur fyrirtækja innan 

verslunargeirans. Helstu niðurstöður sýndu að stjórnendur töldu eldri starfsmenn hafa 

almennt betra vinnusiðferði, nákvæmari vinnubrögð, betri mætingu og sýna fyrirtækinu 
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meiri hollustu. Meirihluti stjórnenda sáu engan mun á því hvort eldri eða yngri starfsmenn 

leystu verkefni sín fyrr. Eldri starfsmenn voru frekar tilbúnir að deila reynslu sinni og 

þekkingu með öðrum heldur en þeir yngri. Það helsta sem stjórnendum fannst að eldri 

starfmenn mættu bæta var færni á tölvur og notkun á veraldarvefnum. Almennt voru 

viðhorf til eldri starfsmanna jákvæð (Guðfinna Harðardóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 

2008).           

Rannsóknasetur verslunarinnar lét gera viðhorfskönnun árið 2007 meðal eldri 

borgara þar sem kannaður var áhugi á atvinnuþátttöku fólks á aldrinum 65-71 árs. Úrtakið 

náði til 800 einstaklinga og svöruðu 461 könnuninni eða tæplega 58%. Helstu niðurstöður 

sýndu að um 30% svarenda gætu hugsað sér að fara út á vinnumarkaðinn ef það myndi 

ekki skerða bætur þeirra frá Tryggingastofnun ríkisins. Þess má geta að 42% svarenda voru 

í vinnu þegar könnunin var gerð. Þátttakendur töldu að verslunarstörf myndu henta þeim 

best og væntingar þeirra um laun samræmdist við þau laun sem voru í boði. Það gæti haft 

jákvæð áhrif á stöðu ríkissjóðs ef að atvinnutekjur væru ekki tengdar við bætur. Annars 

vegar hækka bæturnar og hins vegar myndu fleiri aldraðir vera á vinnumarkaðinum og 

skatttekjur ríkissjóðs myndu aukast (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2007a, 2007b). 

Hjá flestum iðnvæddum þjóðum fer fólk frekar snemma á eftirlaun en það má rekja 

til stefnu þar sem stjórnvöld vildu hvetja eldra fólk til að hætta að vinna til að yngra fólk 

fengi vinnu en með fjölgun aldraðra þarf að endurskoða stefnu stjórnvalda. Fólk er 

heilsuhraustara nú en áður og fleiri geta verið lengur á vinnumarkaðnum (World Health 

Organization, 2002). 

5.2.2 Tómstundir aldraðra 

Áður fyrr var vinnuvikan lengri en hún er í dag og fólk hafði lítinn tíma eftir til aflögu fyrir  

tómstundir, þar sem sem heimilisstörf tóku við eftir langan vinnudag. Í dag er einn þriðji 

af árinu sem ekki er verið að vinna, vinnuvikan er styttri, fólk fer fyrr á eftirlaun og mörg 

heimilisstörf orðin auðveldari. Þar sem fólk hefur meiri tíma til aflögu gefst mörgum 

tækifæri til að nýta þann tíma til tómstunda (Künemund og Kolland, 2007). Þegar fólk er 

enn í vinnu gerir það sér ekki alltaf grein fyrir því hversu stórt hlutverk vinnustaðurinn 

hefur á líf viðkomandi og getur uppfyllt ýmsar grundvallarþarfir. Vinnan sjálf hefur 

ákveðin tilgang þar sem ákveðin verk eru unnin og stefnt er að tilteknum markmiðum. 

Fólk tilheyrir oft ákveðnum vinnuhóp sem hittist í kaffi- og matartímum þar sem rædd eru 
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ýmis málefni sem geta bæði tengst gleði og sorg. Það er mikilvægt fyrir fólk að fá 

viðurkenningu og hægt er að fá hana í gegnum vinnuna. Þegar fólk lætur af störfum vegna 

aldurs getur myndast tóm sem þarf að fylla upp í (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 

Sigurrós Sigurðardóttir, 1996 -b). 

Tómstundir er ákveðin athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítíma. 

Tómstundir þurfa að vera val viðkomandi og leiða af sér gleði og jákvæðni (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). Tómstundum fyrir aldraða er yfirleitt skipt í fimm meginflokka: 

Lestur, líkamsrækt, handiðn, fjölmiðlun og fjölbreyttir menningarviðburðir og svo önnur 

tómstundaiðja. Undir aðra tómstundariðju flokkast til dæmis ferðalög, spilamennska, 

garðrækt og tafl (Anna Jónsdóttir o.fl., 1996 -b). Þegar verið er að rannsaka 

tómstundahegðun eldra fólks er oft litið til samfellu kenningarinnar. Samkvæmt 

kenningunni heldur fólk áfram að vera virkt í tómstundum, þegar það eldist, ef það hefur 

sótt tómstundir á yngri árum. Eldra fólk sem heldur áfram að vera virkt í tómstundum 

upplifir meiri vellíðan. Ýmsar tómstundir eða afþreyingar eru í félagslegum samskiptum 

við aðra eins og til dæmis að fara á kaffihús, leikhús, samkomur eða hitta spilahóp. Með 

því að hitta vini eða fjölskyldu í tómstundum eða afþreyingu heldur fólk áfram að vera 

félagslega virkt og það dregur úr einmanaleika. Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka í 

sjálfboðastörfum, líkamsrækt, menningarlegum atburðum eða í öðrum félagsstörfum 

dregur úr félagslegri einangrun á meðal aldraðra. Ef að fólk dregur úr samskiptum við aðra 

og eyðir miklum tíma í að horfa á sjónvarp aukast líkur á félagslegri einangrun en þó hefur 

ekki verið hægt að sanna hvort sjónvarpsáhorf sé orsök eða afleiðing félagslegrar 

einangrunar. Þátttaka í hverskonar tómstundum bætir lífsgæði hjá öldruðum. Þeir sem 

eiga í erfiðleikum með félagsleg samskipti þurfa að fá örvun og viðeigandi þjálfun frá 

stuðningsaðila en það er mikilvægt að aldraðir fái að velja þær tómstundir sem þeir taka 

þátt í (Toepoel, 2013). 

Rannsókn var gerð meðal fólks á aldrinum 63-92 ára þar sem verið var að rannsaka 

virkni aldraðra bæði félagslega virkni og líkamlega virkni. Þátttakendur voru spurðir út í 

hversu oft þeir gerðu eitthvað sem tengdist félagslegri virkni eins og að hitta vini og 

fjölskyldu, hitta félaga til að ræða saman, hitta einhvern á kaffihúsi og hversu oft í viku 

þeir gætu tekið þátt í öðru félagsstarfi. Einnig var spurt hvort þátttakendur hefðu verið 

einmana þegar þeir tóku þátt í félagsstarfinu. Jafnframt voru þátttakendur spurðir út í 
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líkamlega virkni þeirra. Spurt var hversu oft í viku þeir stunduðu einhverskonar hreyfingu, 

eins og sund eða göngu, í að minnsta kosti 20 mínútur í senn. Helstu niðurstöður sýndu 

að þeir þátttakendur sem tóku meiri þátt í félagslegri og líkamlegri virkni mældust með 

meira sjálfstraust. Aðrar sambærilegar rannsóknir hafa sýnt að þeir sem taka meiri þátt í 

félagslegri virkni mælast með betri andlega og líkamlega heilsu. Einnig hafa rannsóknir 

sýnt að tengsl eru á milli þess að vera með lágt sjálfstraust og einmanaleika eða vanlíðan 

(Perkins, Multhaup, Perkins og Barton, 2008).   

Aldur er afstæður og eldri borgarar eru margbreytilegir eins og aðrir hópar í 

samfélaginu. Á meðan sumir geta stundað ýmsa hreyfingu án aðstoðar eru aðrir sem eiga 

erfitt með að standa upp úr stól. Færni aldraðra er misjöfn og með hækkandi aldri getur 

líkamleg og andleg geta minnkað. Eldri borgarar ættu að reyna að stunda hreyfingu, sem 

hentar getu og þoli viðkomandi, í að minnsta kosti í 30 mínútur á hverjum degi. Regluleg 

hreyfing getur hægt á ýmsum áhrifum og einkennum vegna öldrunar og viðhaldið getu til 

að vera sjálfbjarga. Hreyfing eykur líkur á að fólk lifi lengur sem og lífsgæðum þeirra 

(Lýðheilsustöð, e.d.).    

Í rannsókn Janusar Friðriks Guðlaugssonar (2014) fjölþætt heilsurækt, leið að farsælli 

öldrun var markmiðið að skoða hvaða áhrif sex mánaða hreyfing af fjölbreytilegum 

æfingum og ráðleggingum, sem viðkemur næringu og heilsu, hefur á hjarta og 

æðasjúkdóma hjá eldra fólki. Þátttakendur í rannsókninni voru 117 heilsuhraustir 

einstaklingar á aldrinum 71-90 ára. Þátttakendur tóku þátt í daglegri þolþjálfun og 

styrktarþjálfun tvisvar í viku og fengu ráðleggingar um mataræði. Æfingar voru 

einstaklingsmiðaðar, annars vegar var 30 mínútna dagleg ganga og hins vegar 

styrktarþjálfun tvisvar í viku sem fór fram á heilsu- eða líkamsræktarstöð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að fjölþætt þjálfun hafði jákvæð áhrif á hreyfigetu og styrkur jókst. 

Það sem kom að áhættuþáttum vegna hjarta- og æðasjúkdóma urðu jákvæðar breytingar 

meðal annars á kólesteróli, blóðþrýstingi, glúkósa og ummál minnkaði hjá þátttakendum. 

Rannsóknin sýndi að fjölþætt þjálfun hefur jákvæð áhrif á eldra fólk, dregur úr 

áhættuþáttum á hjarta- og æðasjúkdómum, hreyfigeta eykst og heilsutengd lífsgæði fólks 

helst lengur (Janus Friðrik Guðlaugsson, 2014).  

Í rannsókn þar sem aldraðir voru spurðir út í reynslu þeirra á heilbrigði og hvað það 

væri sem viðhéldi og efldi heilsu á efri árum, sýndu niðurstöður meðal annars að 
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þátttakendur voru meðvitaðir um mikilvægi þess að halda heilsunni og tóku sjálfir ábyrgð 

á henni. Þar að auki kom fram að þeim þótti mikilvægt að halda færni bæði andlega og 

líkamlega sem og reisn, hafa tilgang og finna fyrir gleði og að vera virkir í samfélaginu 

(Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009). 

Margir aldraðir óttast að fá minnistap og telja að reglubundin líkamsrækt stuðli að betra 

hugarstarfi ásamt hreyfifærni og vellíðan. Einnig telja aldraðir að tengsl á milli fjölskyldu 

og vina sé mikilvægt en það sé líka gott að hafa samskipti við annað fólk sem er ekki í 

fjölskyldunni. Að vera þátttakendur í samfélaginu og að hafa eitthvað hlutverk telst líka 

vera mikilvægt (Guðrún Elín Benónýsdóttir o.fl., 2009). 

5.2.3 Framlag aldraðra í umönnun barna 

Ömmur og afar gegna mikilvægu hlutverki í fjölskyldum og geta haft mikil áhrif á uppeldi 

barna næst á eftir foreldrum. Ömmur og afar geta haft jákvæð áhrif á barnabörn, þau 

gefa sér oft lengri tíma til að leika við börnin, segja þeim sögur, hjúkra þeim þegar þau eru 

lasin og veita þeim umhyggju og ást (Arpaci og Bekar, 2013). Vegna breytinga í 

samfélaginu eru ömmur og afar yngri að árum og eru oft uppteknari en áður fyrr, við að 

vera virk í tómstundum og starfi. Þessi hefðbundnu hlutverk hafa þá oft færst yfir á 

langömmur og langafa. (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Flestir taka ömmu- og afahlutverkinu alvarlega og af mikilli ánægju. Margir upplifa 

þetta sem eitt mikilvægasta hlutverkið í lífinu og samband við barnabörnin skipta þau 

miklu máli. Í rannsókn sem var gerð á meðal eldri borgara á Íslandi, þar sem framlag þeirra 

til samfélagsins var rannsakað kom í ljós að eldri borgarar sinna börnum mikið og þá 

aðallega barnabörnum og barnabarnabörnum. Þátttakendur voru 725 einstaklingar á 

aldrinum 67-85 ára. Annað úrtak sem innihélt svör 1295 einstaklinga á aldrinum 16-75 ára 

svöruðu hvort þeir hefðu þegið aðstoð við barnagæslu frá eldri borgara. Niðurstöður frá 

úrtaki eldri borgara var að um 62% svöruðu að hafa aðstoðað við að gæta barnabarna og 

37% sögðust gæta barnabarna einu sinni eða oftar í viku. Af þeim sem svöruðu sögðust 

84% af þeim gæta barnanna á sínum heimilum á meðan 48% af þeim gæta barnanna á 

þeirra heimilum en 24% keyra eða fara með börnin á milli staða. Hlutfall almennings sem 

hefur nýtt sér aðstoð við barnagæslu frá eldri borgurum voru 32% þátttakenda (Ingibjörg 

H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2008). Einnig kom í ljós að ömmur og afar gæta 

barnanna þegar veikindi ber að garði til að foreldrar geti stundað vinnu sína. Þau veita 
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börnunum stuðning við heimanám, klæðnað og gæta þeirra hvort sem foreldrar þurfa að 

fara í stuttar eða langar ferðir frá heimilinu. Aldraðir eru sammála um að þetta sé ljúf 

skylda sem veitir þeim ómælda ánægju (Ingibjörg. H. Harðardóttir o.fl., 2007). Ömmur og 

afar mynda einskonar öryggisnet og geta brúað bilið áður en börnin fara til dæmis til 

dagmömmu eða í leikskóla (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2008).  

Það er lykilatriði hjá mörgum öldruðum að fá að halda í sjálfræði og sjálfstæði. Það 

eru ákveðin lífsgæði að fá að njóta þess að vera í ömmu og afa hlutverki en það getur oltið 

á því hvaða áhættur og tækifæri sá aldraði upplifði í gegnum lífið. Það getur einnig verið 

gefandi þegar aldraðir geta veitt aðstoð og stuðning til barnabarna þegar þörf krefur 

(World Health Organization, 2002). 

5.2.4 Samskipti við fjölskyldu og vini 

Að eiga góð samskipti við fjölskylduna er mikilvægt þar sem hægt er að fá mikinn 

félagsskap og umhyggju frá henni en það er ekki síður mikilvægt að fá félagsskap frá 

öðrum sem eru utan fjölskyldunnar eins og vinum og kunningjum (Guðrún Elín 

Benónýsdóttir o.fl., 2009).  Þegar aldraðir þurfa á aðstoð að halda byrja þeir yfirleitt á því 

að leita til fjölskyldunnar (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-b).  

Í eigindlegri rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttur (2006-b) var tekið viðtal við 46 

einstaklinga á aldrinum 66-90 ára. Niðurstöður sýndu meðal annars að mörgum 

þátttakendum þótti samskipti á milli barna og barnabarna hafa breyst í gegnum árin, 

langflestir væru það uppteknir að sjaldnar gæfist tækifæri til að hittast en jafnframt voru 

margir sem sögðust líka eiga í miklum samskiptum við barnabörn sín. Skoðanir voru ekki 

á sama veg, hjá þátttakendum, um hvort tengsl í fjölskyldum væru betri í dag en áður fyrr. 

Þá töldu þeir að það væri mikilvægt að leggja rækt við og efla fjölskylduböndin. Einnig 

kom í ljós að þátttakendum þótti erfitt að eignast nýja vini þegar gömlu vinirnir voru 

horfnir á braut, það væri frekar kunningjatengsl sem mynduðust fremur en vinasamband 

þegar kynni myndast á eldri fullorðinsárum þá töldu þeir að mikilvægt væri að leggja rækt 

í samband við vinina (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-b). 

5.2.5 Upplýsingatækni 

Upplýsingatækni í dag fer vaxandi í formi tölvuupplýsinga og getur haft áhrif á hin 

daglegu samskipti fólks við stofnanir. Tæknivæðing sem hefur rutt sér til rúms getur bæði 
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auðveldað öldruðum að nýta sér tæknina en það getur líka gert öldruðum erfiðara fyrir ef 

hönnun samskiptamiðilsins er of flókin því þarf að gæta að því að tæknin sé notendavæn 

fyrir aldraða. Mikilvægt er að auðvelt sé að finna efni handa eldri notendum á 

veraldarvefnum þar sem gagnlegar og uppbyggilegar upplýsingar er að finna. Þessi tækni 

getur miðað að frekara sjálfstæði og öryggi í daglegum samskiptum og sem dæmi má 

nefna þegar kemur að samskiptum við bankastofnanir (Peace, Wahl, Mollenkopf og 

Oswald, 2007).     

Í eigindlegri rannsókn Ágústu Pálsdóttur þar sem upplýsingahegðun eldri borgara, 

sem búa heima við, var skoðuð kom meðal annars í ljós að aðstandendur veittu öldruðum 

aðstoð við að afla helstu upplýsinga. Þessar upplýsingar voru vegna fjármála, húsnæðis, 

stuðnings frá opinberum aðilum og því sem snéri að heilsufari þeirra. Sumir aðstandendur 

sem tóku þátt í rannsókninni sáu alfarið um fjármál hins aldraða og þar á meðal því sem 

snýr að heimabanka. Einnig kom fram í rannsókninni að aðstandendur voru meðvitaðir 

um að erfitt var fyrir aldraðan ættingja að missa öryggistilfinninguna, sjálfstæðið og verða 

háður því að ættingjar sæju um allt fyrir þá (Ágústa Pálsdóttir, 2012). Það þarf að reyna 

að koma í veg fyrir að kunnáttuleysi og ótti við tækninýjungar fæli aldraða frá því að nota 

upplýsingatæknina sér til gagns og gamans (Helgi Þórhallsson, 2012).    

Í annarri eigindlegri rannsókn sem Ágústa Pálsdóttir og Sigríður Björk Einarsdóttir 

(2013) stóðu fyrir voru skoðaðar upplýsingaþarfir og upplýsingahegðun eldri borgara sem 

og hindranir í upplýsingatækni. Niðurstöður úr rannsókninni sýndu að aðstandendur 

leituðu upplýsinga á netinu frekar en aldraðir sjálfir. Þá sögðu bæði aðstandendur og hinir 

öldruðu að ýmsar upplýsingar á veraldarvefnum, sem varða þjónustu fyrir eldri borgara, 

væru ekki nógu aðgengilegar og oft á tíðum væri of flókið að finna tilteknar upplýsingar. 

Eitt af markmiðum stjórnvalda er að stuðla að því að aldraðir búi sem lengst á eigin vegum 

í heimahúsi en það getur reynst erfitt ef upplýsingar sem sem snerta málefni þeirra eru 

ekki aðgengilegar eða heimasíður of flóknar til notkunar (Ágústa Pálsdóttir og Sigríður 

Björk Einarsdóttir, 2013). Upplýsingatækni getur haft jákvæð áhrif á eldri borgara og aukið 

lífsgæði þeirra þar sem þeir geta verið virkir þátttakendur í samfélaginu, haldið sjálfstæði 

sínu lengur og haft meiri stjórn á lífi sínu (Helgi Þórhallsson, 2012). 
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5.3 Framtíðarþing um farsæla öldrun

Havighurst var einn af þeim fyrstu sem kom með skilgreiningu á hugtakinu farsæl öldrun, 

hann taldi að öldrunarfræðingar ættu að veita einstaklingum og samfélaginu ráðgjöf um 

uppbyggingu kerfa innan samfélagsins. Þeir ættu að veita ráðgjöf um hvenær fólk ætti til 

dæmis að fara á eftirlaun, húsnæðismál aldraðra, hvað ætti að gera í frítíma og samskipti 

við fjölskyldumeðlimi. Havighurst taldi að farsæl öldrun væri mikilvæg fyrir fólk til að lifa 

fullnægðu og hamingjuríku lífi í jafnvægi við kröfur og skyldur samfélagsins (Martin og 

Gillen, 2014).            

Árið 1997 komu Rowan og Khan með líkan að farsælli öldrun , þeir sögðu að það væru 

þrír meginþættir sem hefðu áhrif á farsæla öldrun. Fyrsti þátturinn væri hverfandi líkur á 

að fá sjúkdóma og fötlun en það væri ekki nóg þar sem það þyrfti einnig að vera engir 

áhættuþættir til staðar til að fá sjúkdóm. Annar þátturinn var að halda góðri andlegri og 

líkamlegri getu, sem segir til um hver geta einstaklingsins er til athafna en ekki aðeins  

hvað hann geti gert þessa stundina. Þriðji þátturinn var félagsleg tengsl og virkni. Þessi 

virkni getur verið af ýmsum toga en það þarf að skapa samfélagslegt gildi, virkni getur 

verið launuð vinna, sjálfboðavinna eða að annast fjölskyldumeðlimi. Þegar þessir þættir 

eru til staðar þá verður farsæl öldrun samkvæmt líkaninu (Rowe og Kahn, 1997). Gott 

heilsufar, óskert hugarstarfsemi, líkamlegt þol, þátttaka í samfélaginu og virkni eru þættir 

sem hafa áhrif á lífsgæði þegar fólk er komið á efri ár (Rowe og Kahn, 1997; Ingibjörg H. 

Harðardóttir o.fl., 2007).     

 Framtíðarþing um farsæla öldrun var haldið árið 2013 og var þetta samstarfsverkefni 

ýmissa aðila sem koma að málefnum aldraðra, aðdragandi þess var Evrópuár um virkni 

aldraðra og samstöðu kynslóðanna 2012. Markmiðið með framtíðarþinginu var meðal 

annars að vekja athygli á stöðu, væntingum og viðhorfum aldraðra til mála sem viðkoma 

þeim sjálfum og stuðla að jákvæðum viðhorfum til þeirra. Koma með gagnlegar 

ábendingar til stjórnvalda sem geta nýst á jákvæðan hátt þegar fjallað er um málefni eldri 

borgara. Skapa umræðu um öldrunarmál og vettvang til að hvetja til uppbyggilegra 

umræðna um aldraða (Ingrid Kuhlman, 2013). Þátttakendur framtíðarþingsins voru 126 

úr fjórum mismunandi hópum, einn hópurinn samanstóð af 20 manns á aldrinum 55 ára 

og yngri. Annar hópur var með 42 manns á aldrinum 55-75 ára, sá þriðji var með 22 manns 

á aldrinum 75 ára og eldri og fjórði hópurinn samanstóð af starfsfólki sem tengist 
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öldrunarmálum og í honum voru 42 einstaklingar. Unnið var í 16 manna hópum sem hafði 

verið blandað saman, þess var gætt að allir kæmu sínum sjónarmiðum áleiðis. Þær 

spurningar sem fundarmenn áttu að svara voru, hvað það væri sem þeir töldu vera best 

við það að eldast, hvaða væntingar eldri borgarar hafa til samfélagins og hvaða væntingar 

hefur samfélagið til þeirra, hvað sé farsæl öldrun að þeirra mati og hvernig er hægt að 

stuðla að farsælli öldrun. Helstu niðurstöður sýndu meðal annars að þörf er á að stuðla 

að jákvæðu viðhorfi til aldraðra, að sjálfræði þeirra sé virt og að það sé þeirra að ákveða 

þegar kemur til dæmis að starfslokum, búsetu eða virkni. Hlustað á og tekið mark á 

þörfum þeirra og óskum. Líkamleg, andleg og félagsleg heilsa sé efld til dæmis með 

forvörnum og þannig sé hægt að auka lífsgæði þeirra. Að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu með fjölbreyttu félagslífi. Það ber að hafa í huga að ekki er hægt að alhæfa 

út frá þessum niðurstöðum þar sem þátttakendur voru fáir en það má ætla að þær gefi 

ákveðna vísbendingu um væntingar hjá þessum hópi (Ingrid Kuhlman, 2013).   

5.3.1 Hamingju könnun 

Eurostat er hagstofa Evrópu sem heldur utan um ýmsar tölfræðilegar niðurstöður úr  

rannsóknum og/eða könnunum. Með því er hægt að sjá samanburð á milli landa í Evrópu. 

Rannsakendur, almenningur, fjölmiðlar og fleiri geta nýtt sér upplýsingar sem birtast á 

Eurostat til að fá eins góða mynd af því sem er að gerast í Evrópu og með áreiðanlegri 

tölfræði sem hægt er að treysta. Tölfræðin getur til dæmis gefið mynd af því hversu hátt 

atvinnuleysi mælist í hverju landi fyrir sig, hversu margar konur eru á vinnumarkaðnum, 

hvernig staðan á hagkerfinu er og svo framvegis (Eurostat, e.d).     

Þann 20. mars 2015 var alþjóðlegi hamingjudagurinn og af því tilefni birti Eurostat 

fréttabréf sem innihélt upplýsingar hamingju könnunar sem gerð var árið 2013 í Evrópu. 

Í könnuninni var fólk 16 ára og eldra beðið um að gefa stig á skalanum 0 til 10 á upplifun 

þeirra á lífsánægju. Skalinn 0 merkir að það sé engin lífsánægja og skalinn 10 er mikil 

lífsánægja. Lífsánægja getur verið vítt hugtak sem mótast af ýmsum þáttum sem eru 

ríkjandi í þjóðfélaginu sem fólk býr í. Heilsufar fólks sem og fjárhagsleg staða, ástand á 

vinnumarkaði og félagslegir þættir hafa einnig áhrif á hvernig fólk upplifir lífsánægju. Í 

könnun Eurostat á lífsánægju, kom í ljós að meðaltalið á Íslandi var 7,9 hjá aldurshópnum 

65-74 ára og 8,1 hjá 75 ára og eldri. Þær þjóðir sem skoruðu hærra hjá aldurshópnum 65-
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74 ára voru Sviss, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Írland og Danmörk. Aðeins Sviss og Danmörk 

skoruðu hærra en Ísland þegar kom að aldurshópnum 75 ára og eldri (Eurostat, 2015).      

5.3.2 Sjálfræði aldraðra 

Sjálfræði er það þegar einstaklingurinn ræður sér sjálfur og hefur vald til að velja sjálfur 

hvað honum hugnast. Þrjú atriði hafa verið notuð til að skilgreina sjálfræði: að hafa rými 

til athafna, að nýta sér rýmið til athafna og að kjósa að nýta sér rýmið til athafna á sinn 

eigin hátt (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Það að hafa rými til 

athafna er að fólk notfæri sér þá valkosti sem eru í boði og ráði sjálft hvernig eða hvort 

það nýtir þá möguleika að eigin hvötum. Að hafa getu til að nýta sér rýmið til athafna vísar 

til þess að einstaklingurinn þarf að hafa ákveðna þekkingu og vera upplýstur um hvaða 

valkostir bjóðast og geta sjálfur metið hvað hentar honum best. Með því getur hann nýtt 

sér ákveðið frelsi til að velja á milli valkosta hverju sinni. Lítil menntun, litlar eða ónógar 

upplýsingar geta dregið úr sjálfræði fólks. Það að nýta sér rýmið til athafna á sinn eigin 

hátt er átt við að einstaklingurinn getur mótað aðstæður sínar í samræmi við eigið 

gildismat án þess að aðrir reyni að fá þá til að breyta út af sinni stefnu. Það þarf að bera 

virðingu fyrir vilja og rétti einstaklingsins og taka ekki fram fyrir hendur hans (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Sjálfræði getur talist vera eitt af grundvallargildum í lífinu þar sem fólk getur metið 

aðstæður sínar á ígrundaðan hátt og framkvæmt samkvæmt því. Athafnir, ákvarðanir, vilji 

og val eru undirstaða þess að vera sjálfstæður. Aldraðir eru ekki einsleitur hópur og fólk 

hefur tilhneigingu til að þurfa meiri fjölbreytni eftir því sem aldurinn færist yfir. Það að 

hafa val yfir lífi sínu er mikilvægt á öllum stigum lífsins (World Health Organization, 2002). 

Í stefnumótun í málefnum aldraðra kemur fram að mikilvægt sé að aldraðir haldi 

sjálfstæði sínu eins lengi og unnt er og er það eitt af grundvallaratriðum í stefnumótuninni 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2004; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). Hver 

og einn velur hvaða stefna er tekin í lífinu en viðkomandi þarf að hafa langanir, vilja og 

gildismat.  Að vera sjálfráða þýðir að manneskjan móti sína eigin tilveru og hver og einn á 

að eiga kost á að geta ráðið sínu lífi án þess að einhver annar taki af honum ráðin á 

óréttmætan hátt. Það hefur engin leyfi til að ráðskast með aðra manneskju eða einkahagi 

hennar nema að fyrir liggi samþykki, annars telst það vera brot á mannréttindum. Ekki 
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ætti að taka ákvarðanir fyrir aldraða nema í samráði við hann. (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004). 

5.3.3 Aldraðir eru ekki einsleitur hópur 

Eldri borgarar eru ekki einsleitur hópur og þegar horft er á áhrifaþætti virkrar öldrunar, 

með sjónarhorni lífskeiðakenningarinnar, er ekki hægt að alhæfa að það sama virki fyrir 

alla. Geta og virkni aukast í bernsku og nær hámarki á yngri fullorðinsárum og minnkar 

aftur þegar aldurinn færist yfir. Hversu hratt ræðst að miklu leiti af þáttum eins og 

efnahagslegum, umhverfis og félagslegum þáttum en einnig getur lífsstíll viðkomandi haft 

áhrif (World Health Organization, 2007). 

Í rannsókn voru 92 eftirlaunaþegar beðnir um að skrá niður líðan sína og hvort þeir 

væru einir eða í félagsskap með öðrum, þegar þeim var send skilaboð í rafræn boðtæki. 

Rannsóknin var gerð yfir viku tíma og voru þátttakendum send skilaboð handahófskennt 

alla vikuna. Niðurstöður frá þeim 3,412 svörum sem voru fengin sýndu að flestir 

eftirlaunaþeganna eyddu helmingnum af deginum einir og þegar þeir voru einir þá voru 

þeir að gera eitthvað sem krafðist óskiptrar athygli þeirra eins og til dæmis að leysa 

krossgátur eða eitthvað sambærilegt. Flestir af þeim upplifðu ekki neikvæða líðan á að 

vera einir eða sögðust vera einmana. Félagslegur stuðningur eða tengsl við aðra er 

mikilvægt til að upplifa lífsgleði en aftur á móti sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að 

þátttakendur vildu hvorki né þurftu á miklum félagsskap að halda þar sem þeir höfðu 

eitthvað fyrir stafni þrátt fyrir að hafa ekki einhvern félaga með sér (Atchley og Barusch, 

2004).          

Aldraðir eru flestir á aldrinum 67-107 ára og einstaklingar innan hópsins geta verið 

mjög ólíkir innbyrðis, þarfir og væntingar geta því verið mjög ólíkar. Einstaklingar mótast 

af þeirri reynslu sem  þeir upplifa á lífshlaupi sínu og eftir því sem fólk er eldra því meiri 

getur sérstaða þess verið. Því ber að gæta að alhæfa ekki um hópinn sem heild (Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 2012). Margir eiga það til að líta á að aldraðir séu veikbyggðir bæði 

andlega og líkamlega og að þeir séu byrði sem skili litlu sem engu til samfélagsins. 

Neikvæð ímynd til aldraðra getur skapast vegna æskudýrkunnar sem er yfirleitt áhrif frá 

því sem birtist í fjölmiðlum. Fordómar sem þessir er hægt að rekja til þekkingarleysis. 

Fordóma vegna aldurs fólks er hægt að finna víða í samfélaginu. Til dæmis fær eldra fólk 

ekki sömu tækifæri og þeir sem eru yngri á vinnumarkaði. Þegar fólk nær ákveðnum aldri 
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þarf það að hætta að vinna þó svo vilji og geta sé fyrir hendi að hálfu hins aldraða 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-c).        

Þegar fólk fer á eftirlaunaaldur felur það í sér þær breytingar að hlutverkum fækkar 

eða lýkur hjá hinum aldraða og því getur verið mikilvægt að finna eitthvað annað til að 

hafa fyrir stafni. Það fer þó eftir hverjum og einum hvernig það tekst, sumir eiga erfiðara 

með það vegna heilsubrests eða jafnvel vegna fjárhags og/eða vegna áhuga. Félagslegar 

þarfir og langanir fólks geta verið ólíkar (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2010). Það hefur verið tilhneiging til að líta á aldraða sem einsleitan hóp en fólk er 

frábrugðið sama á hvaða aldurskeiði það er statt og einstaklingar geta haft áframhaldandi 

metnað, langanir og þrár þó að aldurinn færist yfir. Þess vegna er mikilvægt að samfélagið 

geri öldruðum kleift að leggja sitt af mörkum til samfélagsins og með því öðlast hinn 

aldraði þá viðurkenningu að hann sé virkur þátttakandi í þjóðfélaginu (Anna Björg 

Aradóttir og Sigríður Egilsdóttir, 2006).    
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6 Starf félagsráðgjafa  

6.1 Almennt um starf félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar starfa eftir lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990. Til að geta starfað sem 

félagsráðgjafi þarf að sækja um starfsleyfi til landlæknis að loknu námi (Lög um 

félagsráðgjöf nr. 95/1990). Félagsráðgjafar starfa einnig eftir siðareglum íslenskra 

félagsráðgjafa og er megin grundvöllur í því starfi að virðing sé borin fyrir öllum 

einstaklingum, hafa trú á og að hvetja viðkomandi til að nýta hæfileika sína og getu eins 

vel og hægt er. Markmið er að koma í veg fyrir félagslegt ranglæti og vinna að bestu lausn 

við þeim vandamálum sem geta komið til vegna félagslegra eða persónulegra aðstæðna. 

Þar að auki vinnur félagsráðgjafi gegn mannréttindabrotum hjá öllum málaflokkum 

(félagsráðgjafafélag Íslands. e.d).  

Þrjár forsendur sem félagsráðgjöf og félagsleg velferð eru byggðar á eru að hver 

manneskja er mikilvæg. Eigi einstaklingur við vandmál að stríða að hann fái þá aðstoð sem 

við á , vandamálið getur verið samfélags-, persónu- eða fjölskyldutengt. Einstaklingar fái 

aðstoð við að leysa vandamál með viðeigandi hjálp (Farley, Smith og Boyle, 2009). 

Nútímasamfélag getur verið flókið, í starfi félagsráðgjafa er mikilvægt að alltaf sé horft á 

heildarsýn. Það er ekki nóg að vinna einungis út frá skjólstæðing því umhverfið spilar stórt 

hlutverk inn í heildina. Félagsráðgjafi á að geta tekið að sér erfið og flókin verkefni og vera 

án allra fordóma. Þegar unnið er með skjólstæðing þarf félagsráðgjafi að vinna starf sitt 

með fagkunnáttu, þekkingu og virðingu að leiðarljósi sama hver aldur skjólstæðingsins er, 

litarháttur, stétt, menning , fötlun eða hvort hann tilheyri minnihlutahóp (Farley o.fl., 

2009). 

6.1.1 Starf félagsráðgjafa með öldruðum 

Félagsráðgjafar sem starfa með öldruðum eru annarsvegar málsvarar hins aldraða sem og 

fjölskyldu hans og hins vegar stuðningsaðilar. Þeir veita félagsráðgjöf og geta verið 

mikilvægir stuðningsaðilar við fjölskyldu hins aldraða með því að veita ráðgjöf og hjálpa 

til við að finna þau úrræði sem hentar hverjum og einum. Það er misjafnt að hvaða 

upplýsingum fólk er að leita, sumir þurfa upplýsingar um þjónustu og félagsleg réttindi á 

meðan aðrir þurfa ráðgjöf um þau úrræði sem standa til boða eins og til dæmis um 

heimaþjónustu og hjúkrunarheimili. Starf félagsráðgjafa á öldrunarsviði er miðað að því 

að kanna hvernig bæta megi aðstæður og styrkja félagsnet sjúklings og samhæfa þjónustu 
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til að hann geti búið við eins eðlilegar aðstæður og unnt er (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006-a). 

Það er mikilvægt að félagsráðgjafi sem vinnur með öldruðum hafi heildarsýn, það 

getur veitt þeim, sem þiggur þjónustuna, öryggi að einn aðili hafi yfirsýn um mál hans og 

aðstæður. Einstaklingsmiðuð nálgun er mikilvæg í starfi félagsráðgjafa, þar sem þarfir 

fólks fyrir aðstoð eru mismunandi, og kemur það sér vel þegar unnið er með öldruðum. 

Það er mismunandi eftir löndum hvernig staðið er að aukinni þátttöku eldri borgara í 

ákvarðanatöku sem varða þá sjálfa en það er sameiginlegt markmið að 

sjálfsákvörðunarrétt aldraðra ber að virða. Öldruðum fer fjölgandi í samfélaginu og eins 

og með aðra hópa í samfélaginu þá eru eldri borgarar ekki allir eins. Þarfir og væntingar 

til þjónustu geta verið margvíslegar og þar af leiðandi getur verið þörf á að hafa 

fjölbreyttari úrræði (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-a). Aldraðir eru heilsuhraustari í dag 

en áður fyrr og það er nauðsynlegt að þeir haldi sjálfstæði sínu og geti haft meira val um 

hverskonar tómstundir þeir vilja stunda. Eldra fólk á að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir 

um það sem viðkemur þeim. Félagsráðgjafar eru í stöðu til að geta aðstoðað aldraða að 

verða að sterkum neytendahóp sem hlustað er á og séð til að þeir fái þau tækifæri sem 

þeir eiga rétt á. Fjölskyldan er oftast sú sem aðstoðar aldraðan fjölskyldumeðlim og 

félagsráðgjafi getur verið mikill stuðningur við hinn aldraða sem og fjölskyldu eins og til 

dæmis að miðla upplýsingum sem þörf er á (Farley o.fl., 2009) og að finna úrræði sem 

hentar hverjum og einum. Félagsráðgjafar hafa meðal annars séð um starfslokanámskeið 

til aðstoða aldraða við að undirbúa sig og aðlagast þeim breytingum sem verða við 

starfslok (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006-a). 
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7 Umræður og lokaorð 

Í þessari ritgerð var fjallað um félagslega virkni aldraðra og lífsgæði. Leitast var við að 

svara rannsóknarspurningunni: Hvernig hefur félagsleg virkni áhrif á lífsgæði aldraðra?  Til 

almennrar lífsgæða telst að eiga fyrir helstu lífsnauðsynjum ásamt vellíðan og hamingju. 

Með heilsutengdum lífsgæðum er átt við hvernig fólk upplifir aðstæður sínar miðað við 

heilsufar. Í ritgerðinni var sjónum beint að lífsgæðum sem tengjast vellíðan og hamingju 

þar sem almennt er verið að vísa til hins jákvæða í lífinu og hvernig félagsleg virkni hefur 

áhrif á lífsgæði aldraðra með þessum áherslum. Með félagslegri virkni er meðal annars 

átt við þátttöku fólks í ýmsum tómstundum, félagsstörfum, sjálfboðavinnu eða þar sem 

fólk hittist og á í samskiptum. Félagsleg virkni er oft háð persónulegum markmiðum og 

eykur sjálfsmynd fólks. Virk öldrun vísar til þess að nýta öll tækifæri til betri heilsu, 

þátttöku í samfélaginu og að öryggi aldraðra sé tryggt því það getur aukið lífsgæði þeirra 

til muna. Framlag aldraðra til samfélagsins er mikilvægt og stór hluti eldra fólks hefur 

mikilvægu hlutverki að gegna í stórfjölskyldunni og þá sérstaklega við að gæta barnabarna 

sinna á meðan foreldrar stunda vinnu. Þetta veitir öldruðum mikla gleði og heldur þeim 

virkum og styrkir jafnframt félagsleg tengsl þeirra. Með félagslegri virkni aldraðra er vísað 

til þess að þeir séu virkir í samfélaginu bæði félagslega og vinnulega. Það hefur mikilvæg 

áhrif bæði fyrir líkamlega og andlega vellíðan þeirra að hafa einhverju hlutverki að gegna 

og rannsóknir hafa sýnt fram á að aldraðir upplifa meiri lífsgleði og lífsgæði eftir því sem 

virknin er meiri. Félagsleg virkni eykur ánægju, stuðlar að betri andlegri og líkamlegri 

vellíðan ásamt því að draga úr einmanaleika. Því virkara sem fólk er því meiri lífsgleði 

upplifir það og upplifun á eigin lífsgæðum eykst.      

Fyrirsjáanlegt er að þjóðin er að eldast og hlutfall aldraðra verður tæp 25 % árið 2060. 

Sama þróun á sér stað annars staðar í Evrópu. Helstu ástæður fyrir fjölgun aldraðra er 

mikil þróun í heilbrigðiskerfinu og betri aðbúnaður. Því er mikilvægt að beina sjónum að 

hópi aldraðra með hagsmuni þeirra og samfélagsins í huga. Árið 2002 var gefin út 

stefnumótun í málefnum aldraðra í níu liðum þar sem meðal annars  kom fram að stuðla 

þyrfti að frekari þátttöku aldraðra í þjóðfélaginu sem og að skapa þeim frekari tækifæri á 

atvinnumarkaði með meiri sveigjanleika, að auka félagslega virkni þeirra og að tryggja 

þeim frekara sjálfstæði. Evrópusambandið hefur sett fram stefnumótun í málefnum eldra 

fólk þar sem leitast er eftir að virkja þá meira en áður hefur verið gert. Evrópusambandið 

tilnefndi árið 2012 sem ár virkni aldraðra og samstöðu á milli kynslóða. Tilgangurinn var 
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að varpa sýn á framlag eldri borgara til samfélagsins og hvernig mætti styðja við þá. 

Áhersla var lögð á þrjá þætti sem voru atvinna aldraðra, þátttaka þeirra í samfélaginu og 

sjálfstæð búseta. Árið 2013 gaf Reykjavíkurborg út stefnu í málefnum aldraðra sem gilda 

á til ársins 2017,  þar sem stuðlað er að virkri þátttöku íbúa til að auka lífsgæði þegar að 

árin færast yfir. Svo virðist vera að stefnumótun sé sett af stað en henni  ekki fylgt 

nægjanlega vel eftir til að sá árangur sem lagt er upp með í stefnumótunum náist. Það 

virðist birtast í flestum stefnumótunum sömu áhersluatriðin. Hér þarf að eiga sér stað 

breytingar áður en sú mikla fjölgun sem í vændum er leggst af meiri þunga á þjóðfélagið. 

Rannsóknir hafa sýnt að öldruðum þykir mikilvægt að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu, taka þátt í fjölbreyttum tómstundum og fá frekari tækifæri á vinnumarkaði 

með meiri sveigjanleika. Samkvæmt hlutverkakenningunni er talið að aldraðir þurfi að fá 

að halda hlutverkum sínum hvort sem það er á vinnumarkaði og/eða félagslega til að 

upplifa hamingju. Samkvæmt athafnakenningunni er áframhaldandi virkni mikilvæg, fyrir 

hinn aldraða, við starfslok. Þar getur tómstundastarf eða félagsstarf komið í staðinn sem 

getur veitt þeim ákveðinn tilgang og lífsánægju. Það ber þó að hafa í huga að eldri 

borgarar eru fjölbreytilegur hópur og ólíkir innbyrðis þess vegna er ekki hægt að alhæfa 

um hópinn sem heild. Það sem veitir einum ánægju og tilgang í lífinu þarf ekki að henta 

öðrum þó að þeir séu á sama aldri því sýn þeirra og áhugmál geta verið ólík. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á  að sumir vilja vera í samvistum við aðra og taka virkan þátt í samfélaginu 

á  meðan aðrir virðast ekki þurfa á miklum félagsskap að halda og kjósa að vera út af fyrir 

sig. Þeir sem hafa verið lítið virkir á lífskeiðinu er ólíklegir til að öðlast meiri virkni þegar 

aldurinn færist yfir, þeir sem hafa verið virkir alla sína ævi eru líklegri til að halda því áfram, 

þetta samræmist samfellukenningunni.             

Þar sem búist er við töluverðri fjölgun í hópi aldraðra næstu áratugi er brýn nauðsyn 

á að koma með úrræði sem hentar bæði þeim og samfélaginu. Eldri borgarar eru betur á 

sig komnir líkamlega í dag en áður fyrr og fólk getur vænst þess að lifa lengur og þess 

vegna er þörf á að koma á móts við aldraða til að þeir haldi áfram að vera virkir í 

samfélaginu og haldi sjálfræði og sjálfstæði sínu eins lengi og kostur er. Þeir sem hafa 

áhuga og getu til að vinna lengur ættu að fá frekari tækifæri með meiri sveigjanleika um 

starfslok. Eldra starfsfólk hefur oft mikla þekkingu og starfsreynslu sem getur nýst vel á 

mörgum vinnustöðum og er það bæði hagur fyrir þá sem vilja halda áfram að vera á 
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vinnumarkaðinum sem og fyrir samfélagið í heild sinni. Það að vera í félagsskap með öðru 

fólki getur veitt eldra fólki mikla ánægju eins og kom í ljós í rannsókn Steinunnar 

Hrafnsdóttur (2006)  þar sem fólk á aldrinum 65-80 ára svöruðu að helsta umbunin við að 

taka þátt í sjálfboðastarfi væri félagsskapurinn sem það fengi í gegnum starfið.   

Á framtíðarþingi um farsæla öldrun var markmiðið að vekja athygli á stöðu, 

væntingum og viðhorfum aldraðra sem og að stuðla að jákvæðum viðhorfum til þeirra. 

Helstu niðurstöður frá framtíðarþinginu sýndu meðal annars að það þyrfti að stuðla að 

jákvæðara viðhorfi til þeirra , virða sjálfræði aldraðra og að þeir vildu vera virkir 

þátttakendur í samfélaginu með fjölbreyttu félagslífi (Ingrid Kuhlman, 2013).  Styrkleiki 

félagsráðgjafa er að hafa heildarsýn og þeir eru vel til þess fallnir að starfa með öldruðum 

og aðstoða þá til að vera virkir áfram í samfélaginu. Félagsráðgjafi getur bæði örvað 

aldraða til að vera virkir og aðstoðað þá við að finna viðeigandi upplýsingar sem þá 

vanhagar um. Upplýsingatæknin er mikilvæg fyrir alla aldurshópa og ör þróun í tölvutækni 

getur hamlað öldruðum að finna þær upplýsingar sem þeir leita að. Þess vegna þarf að 

hafa heimasíður og upplýsingar sem snúa að öldruðum aðgengilegar og auðveldar í 

notkun. Félagsráðgjafar geta bæði aðstoðað aldraða við að læra inn á slíkar síður sem og 

komið að gerð slíkra síðna með hagsmuni aldraða að leiðarljósi. Einnig getur félagsráðgjafi 

hvatt hinn aldraða til að taka þátt í tómstundum eða félagsstarfi og aðstoðað hann við að 

finna hvað það er sem veitir honum lífsfyllingu með því er verið að virkja viðkomandi í að 

vera félagslega virkur og þannig getur hann upplifað meiri lífsgæði.   
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