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ÁGRIP 

Aldraðir eru stækkandi hópur í íslensku samfélagi. Lögum samkvæmt eiga aldraðir rétt á 

aðstoð til að búa við eðlilegt heimilislíf eins lengi og unnt er og jafnframt á þeim að vera 

tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. Þess skal gætt að aldraðir hafi 

tækifæri til að hafa stjórn á sínum málum og fái að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Haga á 

skipulagi og rekstri öldrunarstofnana þannig að íbúar geti haldið sjálfræði sínu og háttum 

þannig að sem minnstar breytingar verði á aðstæðum þeirra. Með fjölgun aldraðra er líklegt að 

þörf fyrir þjónustu hjúkrunarheimila fari vaxandi og mikilvægt er að hún taki mið af 

einstaklingsbundnum þörfum og óskum íbúa. Tilgangur rannsóknarinnar er að leita svara við 

því hvernig hjúkrunarheimili og stofnanir með hjúkrunarrými afla upplýsinga um bakgrunn 

íbúa sinna, óskir þeirra og venjur og hvernig upplýsingarnar eru notaðar. Verkefninu er ætlað 

að svara eftirfarandi spurningum: 1) Að hvaða marki afla og nýta hjúkrunarheimili/stofnanir 

með hjúkrunarrými bakgrunnsupplýsingar um nýja íbúa? 2) Að hvaða marki afla og nýta 

hjúkrunarheimili/stofnanir með hjúkrunarrými upplýsingar um óskir íbúa varðandi daglegar 

venjur? Í úrtakinu voru öll hjúkrunarheimili og heilbrigðisstofnanir með langtíma legurými á 

Íslandi, eða 61 stofnun. Spurningalisti var sendur á einn tengilið á hverju heimili og bárust 37 

svör sem gerir 61% svörun. Við rannsóknina var notast við megindlegt lýsandi 

rannsóknarsnið. Helstu niðurstöður voru að hjúkrunarheimilin sem svör bárust frá öfluðu öll 

upplýsinga um íbúa sína á einhvern máta. Alls öfluðu 86,5% heimilanna upplýsinga um 

bakgrunn íbúa og algengast var að þær væru nýttar til að kynnast íbúum betur og styrkja 

tengsl við þá. Nær öll heimilin, eða 97% öfluðu upplýsinga um daglegar venjur og óskir íbúa. 

Algengast var að þær upplýsingar væru nýttar til að koma til móts við þarfir og óskir íbúa. 

Lykilhugtök: Aldraðir, bakgrunnsupplýsingar, lífssaga, hjúkrunarheimili 
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ABSTRACT 

“We´d like to fulfill the needs of our residents“ 

How residents information are gathered and used 

The elderly population in Iceland is ever growing. According to law, the elderly have a right 

to normal living circumstances and are guaranteed any institutional services that they may 

require. They must also enjoy the right to independent decision making and organising of 

their own personal affairs. Geriatric institutions should be organised so that residents maintain 

their autonomy and so that disruption of their circumstances is minimized. The increase of 

elderly citizens calls for expansion in the services of assisted living facilities. These services 

provided must aim towards meeting the individual needs and wishes of each and every 

resident. The purpose of this study is to find answers as to how nursing homes and any 

institutions involved in elderly care acquire information about residents‘ backgrounds and 

individual needs and this information is utilised. The following questions will be attempted to 

be answered: 1) To what extent do elderly care facilities gather and utilise background 

information about residents? 2) To what extent do elderly care facilities gather and utilise 

information about residents‘ wishes regarding daily routines. The sample of our study 

included all elderly care facilities in Iceland that provide long-term care, 61 total. A 

questionnaire was sent to one contact at each of them. Replies from 37 of them were received, 

a response rate of 61%. The study was based on quantitative descriptive research methods. 

Results showed that all the participants gather information about their residents to some 

respect. In total, 86,5% of them gathered information about residents‘ backgrounds. Mostly, 

this information was used to get to know and bond with the residents. 97% gathered 

information about wishes and routines. Most commonly, this information was used to meet 

residents‘ individual needs. 

Key words: The elderly, background information, life story, nursing homes, elderly care 
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KAFLI I 

INNGANGUR  

Aldraðir eru stækkandi hópur í íslensku samfélagi. Öldruðum mun fjölga úr tæpum 

fjörutíu þúsund í rúm hundrað þúsund frá árunum 2015-2060 eða um sextíu þúsund 

samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar. Gangi miðspá Hagstofunnar eftir munu einstaklingar 

67 ára og eldri verða 22,6% af heildarfjölda landsmanna árið 2060. Árið 2013 var hlutfall 

þessa hóps 11,2% og þá var meðalævilengd kvenna 83,9 ár og karla 80,8 ár en samkvæmt 

Hagstofunni er talið að meðalævin lengist töluvert til ársins 2060 og verði um 88,2 ár hjá 

konum og 86,8 ár hjá körlum (Hagstofa Íslands, 2013). 

Samkvæmt stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 á að haga skipulagi og 

rekstri öldrunarstofnana á þann veg að þeir sem þar búa geti haldið sjálfræði sínu og háttum 

þannig að sem minnstar breytingar verði á aðstæðum þeirra. Hækkandi aldri geta þó fylgt 

breytingar á líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu og mikilvægt er að aldraðir fái stuðning 

til að aðlagast þeim. Þó skal gæta þess að þeir hafi tækifæri til að hafa stjórn á sínum málum 

og fái að taka sjálfstæðar ákvarðanir (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). Það 

samræmist lögum um málefni aldraðra 125/1999 en þar kemur fram að virða skuli 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra, þeir eiga að njóta jafnréttis á við aðra íbúa þjóðfélagsins. Þegar 

aldraður einstaklingur getur ekki búið heima með viðeigandi stuðningi er hægt að sækja um 

flutning á hjúkrunarheimili. Skilyrði fyrir umsókn er þó að búið sé að reyna öll úrræði sem 

miða að því að hinn aldraði geti búið áfram á sínu heimili (Lög um málefni aldraðra 

125/1999). Samkvæmt sömu lögum á þjónusta á hjúkrunarheimilum að vera byggð á þörfum 

hvers og eins. Flutningur inn á hjúkrunarheimili hefur áhrif á einstaklinga, því er mikilvægt að 

koma fram við þá af virðingu og leita leiða til þess að þeir geti haldið sínum daglegu venjum á 

nýju heimili (Landlæknisembættið, 2008). 
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Iðja er talin ein af grunnþörfum mannsins og er allt það sem einstaklingar aðhafast til 

þess að hugsa um sig og sína, auk þess að njóta þess sem lífið hefur upp á að bjóða og að gefa 

af sér til samfélagsins (Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2011). Einstaklingar hafa að 

eðlisfari þörf til að taka þátt í athöfnum sem skipta þá máli. Með því að stunda iðju sem veitir 

þeim tilgang fullnægja þeir þessum þörfum (Iðjuþjálfafélag Íslands, e.d.). Þörfin fyrir að taka 

þátt í athöfnum á jafnt við um aldraða einstaklinga og aðra aldurshópa (Kristjana Fenger og 

Guðrún Pálmadóttir, 2011). 

Iðjuþjálfar veita þjónustu sem tekur mið af þörfum og óskum skjólstæðinga og hafa 

það að leiðarljósi að efla færni og þátttöku einstaklinga í iðju sem þeir kjósa að stunda. 

Iðjuþjálfar starfa í samvinnu við skjólstæðinga sína og vinna með þeim að því að fá þörfum 

sínum fullnægt (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Miðað við 

mannfjöldaspá og stefnu stjórnvalda varðandi sjálfræði aldraðra má gera ráð fyrir því að aukin 

þörf verði fyrir þjónustu iðjuþjálfa á öldrunarheimilum á komandi árum. Með sérþekkingu 

sinni á iðju og samstarfi við skjólstæðinga geta þeir veitt þjónustu sem stuðlar að auknu 

sjálfræði og áframhaldandi þátttöku í iðju (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 

2011). 

Höfundar þessarar ritgerðar hafa allir unnið á hjúkrunarheimilum og velta því fyrir sér 

hvernig staðið er að upplýsingaöflun um nýja íbúa þegar þeir flytja inn á hjúkrunarheimili, 

þannig kviknaði áhuginn á þessu efni. Með því að þekkja þarfir og óskir íbúa má veita 

einstaklingsmiðaða þjónustu (Kane o.fl., 2003) og með slíka þekkingu í farteskinu getur 

starfsfólks sinnt íbúa betur (Anderson, Taha og Hosier, 2009). 

Eftir því sem höfundar komust næst hefur þetta efni ekki verið rannsakað á Íslandi og í 

ljósi þess kviknaði áhugi á að vita hvort og þá hvernig hjúkrunarheimili afla upplýsinga um 

íbúa sína og hvernig þau nýta þær upplýsingar í starfi með íbúunum. 
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Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig hjúkrunarheimili og 

heilbrigðisstofnanir með hjúkrunarrými afla upplýsinga um bakgrunn, venjur og óskir íbúa og 

hvernig þær eru nýttar í starfinu sem þar fer fram. Í rannsókninni er leitað svara við 

eftirfarandi spurningum: 

1. Að hvaða marki afla og nýta hjúkrunarheimili/stofnanir með hjúkrunarrými 

bakgrunnsupplýsingar um nýja íbúa? 

2. Að hvaða marki afla og nýta hjúkrunarheimili/stofnanir með hjúkrunarrými 

upplýsingar um óskir íbúa varðandi daglegar venjur? 

Aðferðafræði megindlegra rannsókna er notuð til að svara rannsóknarspurningunum. 

Gagna er aflað með því að senda spurningalista rafrænt á hjúkrunarstjóra allra 

hjúkrunarheimila og heilbrigðisstofnana á Íslandi sem voru með skráð hjúkrunarrými.  

Sú hugmyndafræði sem stuðst er við í þessari rannsókn er Líkanið um iðju mannsins 

(Model of Human Occupation). Líkanið er iðju- og skjólstæðingsmiðað og horft er á 

einstaklinga með það að leiðarljósi að val þeirra og reynsla sé miðpunktur þjónustunnar. 

Samkvæmt líkaninu eru fjórir þættir sem hafa áhrif á iðju einstaklinga: vilji, vanamynstur 

framkvæmdafærni og umhverfi (Kielhofner, 2008). 

Hér á eftir eru meginhugtök rannsóknarinnar skilgreind. 

Aldraðir eru samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr.125/1999 þeir sem eru 67 ára og eldri. 

Bakgrunnsupplýsingar eiga í þessari ritgerð við um upplýsingar varðandi sögu einstaklings 

svo sem, lífssaga, ævisaga, félagssaga og aðrar upplýsingar úr fortíð. 

Lífssaga er persónuleg saga einstaklings og atriði sem hafa mótað hann í gegnum lífshlaupið 

(Svava Aradóttir, 2003). Hugtökin lífssaga og bakgrunnsupplýsingar eru notuð í svipaðri 

merkingu í þessari ritgerð og þau eru borin saman líkt og um sama hugtak sé að ræða. 
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Hjúkrunarheimili er heimili ætluð einstaklingum sem af heilsufarsástæðum hafa ekki færni til 

að búa heima, á dvalarheimili eða í annarskonar búsetu og þurfa á hjúkrun og umönnun að 

halda (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

Verkefni þetta skiptist í fimm kafla, í öðrum kafla er fræðileg heimildasamantekt. Í 

þriðja kafla er farið yfir aðferðafræðina sem stýrir rannsókninni og niðurstöður hennar verða 

settar fram í þeim fjórða. Fimmti kafli er umræðukafli, í honum eru niðurstöður bornar saman 

við fræðilegar heimildir, rannsóknarspurningum svarað og farið yfir takmarkanir 

rannsóknarinnar. Rannsakendur setja auk þess fram eigin vangaveltur ásamt hugmyndum og 

tillögum að áframhaldandi rannsóknum. 
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KAFLI II 

FRÆÐILEG SAMANTEKT 

Í þessum kafla verður byrjað á að fara yfir hugmyndafræðina sem leiðir rannsóknina 

auk umfjöllunar um skjólstæðingsmiðaða nálgun og valdeflingu. Farið verður yfir nokkrar af 

helstu öldrunarkenningum sem hafa verið settar fram. Þar á eftir verður fjallað um sjálfræði 

og heilabilun. Þá kemur umfjöllun um hjúkrunarheimili á Íslandi, bæði út frá lagalegum 

sjónarmiðum og þeirri þjónustu sem þar er veitt. Kaflinn endar svo á umfjöllun um 

upplýsingaöflun á hjúkrunarheimilum og lífssögu, farið verður yfir notkun lífssögu á 

hjúkrunarheimilum og gagnsemi hennar fyrir iðjuþjálfa.  

Heimilda var aflað á veraldarvefnum, í tímaritum, í bókum og lögum og reglugerðum. 

Auk þess voru ýmsir gagnagrunnar nýttir, þar á meðal leitir.is, Proquest, EBSCOhost, Google 

Scholar og Researchgate, Helstu leitarorðin voru, hjúkrunarheimili, aldraðir, lífssaga, öldrun, 

iðjuþjálfun, elderly, old people, occupational therapy, client centred practice, life story, 

questionnaire, information gathering, nursing homes, long-term care, dementia. 

 

Hugmyndafræði  

Sú hugmyndafræði sem stuðst er við í þessari rannsókn er Líkanið um iðju mannsins 

(Model of Human Occupation). Líkanið er iðju- og skjólstæðingsmiðað þar sem horft er á 

einstaklinginn út frá iðju hans með það að leiðarljósi að val hans og reynsla sé miðpunktur 

þjónustunnar. Þeir þættir líkansins sem hafa áhrif á iðju einstaklings eru fjórir; vilji, 

vanamynstur, framkvæmdafærni og umhverfi. Horft er á áhrif umhverfis á iðju einstaklings, 

hvort það ýti undir eða torveldi þátttöku hans við iðju. Viljinn endurspeglar það sem hvetur 

einstakling til þátttöku í iðju, það er áhugi, gildi og trú á eigin áhrifamátt eða eigin hæfni. Hjá 

öldruðum einstaklingi verða oft miklar lífsstílsbreytingar sem hafa í för með sér breytingar á 

vilja og þar af leiðandi hvaða iðju hann tekur sér fyrir hendur. Mikilvægt er að vita hver vilji 
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aldraðra er svo hægt sé að skilja þær forsendur sem liggja að baki vali þeirra á iðju 

(Kielhofner, 2008). 

Vanamynstur snýr að því hvernig iðja er skipulögð í daglegu lífi. Það stýrist af vana 

einstaklinga og þeim hlutverkum sem þeir sinna. Eftir því sem einstaklingar eldast verða 

breytingar á hlutverkum þeirra og þeir geta glatað sumum hlutverkum sínum, eins og til 

dæmis því að vera maki. Ef ekki koma önnur hlutverk í stað þeirra sem glatast geta þeir 

upplifað einmanaleika, leiða og þunglyndi. Við starfslok missa einstaklingar eitt stærsta 

hlutverk sitt og fyrir suma getur það orðið til þess að þeir missa félagsleg tengsl og finni fyrir 

tilgangsleysi. Fyrir öðrum geta starfslok verið gleðitími þar sem meiri tími gefst til að sinna 

hlutverkum sem skipta þá máli eins og að sinna áhugamálum og að verja tíma með 

fjölskyldunni. Aldraðir einstaklingar hafa myndað sér vanamynstur með árunum sem byggist 

á þeim vana sem þeir hafa tamið sér. Þegar færni og umhverfi breytast getur einstaklingurinn 

þurft að laga venjur sínar að nýjum aðstæðum (Kielhofner, 2008). 

Framkvæmdafærni tekur til þeirra líkamlegu og andlegu þátta sem gera einstaklingum 

kleift að taka þátt í iðju. Ferli öldrunar felur í sér breytingar á líkamlegri færni og ýmiskonar 

aldurstengdar breytingar eins og minnistap og sjúkdómar hafa áhrif á framkvæmdafærni. 

Misjafnt er hversu mikil áhrif þessar breytingar hafa á virkni og þátttöku einstaklingsins. 

Draga má úr áhrifum þeirra með því að aðlaga aðferðir sem einstaklingur hefur notað við iðju 

og breyta umhverfinu sem hann framkvæmir athöfnina í (Kielhofner, 2008).  

 

Skjólstæðingsmiðuð nálgun 

Meginkjarninn í hugmyndafræði iðjuþjálfunar er skjólstæðings- og fjölskyldumiðuð 

nálgun og eins og áður kom fram er skjólstæðingsmiðuð nálgun einn af undirstöðuþáttum í 

líkaninu um iðju mannsins. Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram varðandi 

skjólstæðingsmiðaða nálgun. Skilgreining Dexter og Wash frá árinu 1986 byggir á þeirri trú 
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að hlutur einstaklings í meðferðarsambandi sé mikilvægur og hann hafi styrk og hæfni til að 

efla sjálfan sig ef hann fær tækifæri til þess (vitnað til í Sumsion, 2006a). Stuart og fleiri 

(2003) hafa beint sjónum sínum að skjólstæðingsmiðuðum samskiptum og ályktað að það séu 

fjórar gagnreyndar viðmiðunarreglur í slíkum samskiptum. Þær eru að upplýsingagjöf til 

skjólstæðings þurfi að vera skýr og markmiðssetning þurfi að vera samþykkt af báðum 

aðilum, skjólstæðingar ættu að eiga kost á að taka þátt í þjónustuferlinu að því marki sem þeir 

vilja og fagaðili ætti að hafa jákvæð áhrif, sýna samkennd og stuðning (vitnað til í Sumsion, 

2006a). Skjólstæðingsmiðuð nálgun felur í sér að iðjuþjálfi og skjólstæðingur sameinast um 

að leysa iðjuvanda skjólstæðings með því að nýta sér styrkleika beggja aðila. Iðjuþjálfi þarf að 

hafa trú á að líf skjólstæðinga sinna geti breyst sem og vera málsvari þeirra (Guðrún 

Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011). Niðurstaða hugtakagreiningar sem framkvæmd 

var af Lusk og Fater (2013) á skjólstæðingsmiðaðri þjónustu (e. patient centred care) bendir til 

þess að hún sé óaðskiljanlegur hluti af því að veita góða umönnun og leiði því til jákvæðrar 

útkomu fyrir skjólstæðinga, stofnanir og heilbrigðisstarfsmenn. 

 

Valdefling 

Valdefling er hugtak sem hefur verið skilgreint á ýmsa vegu en það lýsir ferli fremur 

en ákveðnum atburði. Ákveðnir eiginleikar hafa verið settir í samhengi við hugtakið 

valdeflingu og talið er að þeir marki það hvort valdefling sé til staðar eða ekki. Sem dæmi um 

þessa eiginleika er að einstaklingur getur ekki orðið sjálfstæður nema honum sé gefið færi á 

að taka ákvarðanir um eigið líf. Með aðgangi að upplýsingum getur einstaklingur metið 

afleiðingar af hverjum kosti fyrir sig og tekið upplýsta ákvörðun. Það að einstaklingnum sé 

útvegaðir víðtækir möguleikar að velja úr veitir honum möguleika á auknu sjálfstæði. 

Einstaklingur sem upplifir að hann geti haft áhrif býr yfir von um að breytingar séu mögulegar 

og sér þar með fram á árangur erfiðis síns. Með skilningi einstaklings á réttindum sínum 
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eykur hann styrk sinn og sjálfstraust en mikilvægt er að einstaklingar læri að þekkja styrkleika 

sína. Valdefling eflir jákvæða sjálfsmynd einstaklingsins og veitir honum möguleika á að 

skilja það hvernig afdrifaríkar breytingar á hans eigin lífi geta haft áhrif á stærri heild 

(Chamberlin, 2013). Iðjuþjálfar skulu miða að því að deila valdi með skjólstæðingi og 

mikilvægt er að skjólstæðingurinn upplifi og skilji að valdið til að taka ákvarðanir tengdar 

eigin hagsmunum séu hans. Með valdeflingu geta þessir aðilar náð árangri sem ekki hefði 

náðst án samvinnu beggja. Samskipti og þátttaka í ákvarðanatöku þar sem iðjuþjálfinn notar 

opnar spurningar, leitar eftir upplýsingaþörf skjólstæðings og því að hvaða marki hann vill 

taka þátt er leið til valdeflingar (Gage, 2006; Sumsion, 2006b). 

 

Öldrunarkenningar 

Fræðimenn hafa sett fram ýmsar kenningar um öldrun í gegnum árin. Þær eru ólíkar og 

túlka þetta aldursskeið út frá mismunandi sjónarhornum. Margar þessara kenninga eru settar 

fram upp úr miðbiki 20. aldar og er því gott að horfa á þær gagnrýnum augum með tilliti til 

samfélagsins í dag. Hins vegar er hægt að nýta þær til að öðlast betri skilning á öldrun og 

þeim breytingum sem einstaklingar ganga í gegnum þegar árin færast yfir. Kenningarnar geta 

aukið skilning fagmanna á þeim ákvörðunum sem aldraðir taka og að aldraðir eru ekki 

einsleitur hópur. Ýmsar kenningar hafa náð útbreiðslu innan öldrunarfræðanna og hér að 

neðan verður fjallað stuttlega um þroskakenningu Erikson, hlédrægni-, athafna- og 

samfellukenningu.  

 

Þroskakenning Erikson  

Sálfræðingurinn Erik Erikson taldi bæði samfélagið og menninguna hafa áhrif á það 

hvernig við þroskumst og mótumst í gegnum ævina. Hann setti fram þroskakenningu árið 

1963 sem felur í sér átta stig sem ná yfir öll æviskeið mannsins. Eftir sex ára aldurinn eru 
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stigin ekki bundin ákveðnum aldri en í gegnum öll stigin skapast ákveðið mynstur sem er 

svipað hjá öllum. Hvert stig felur í sér ágreining eða erfiðleika sem þarf að vinna úr til þess að 

komast á næsta stig. Þrátt fyrir að ekki sé unnið úr ágreining eða erfiðleika að fullu á einu stigi 

þarf samt sem áður að takast á við þá til þess að fara yfir á næsta stig (Feldman, 2011). Síðasta 

stig Þroskakenningar Erikson á við um aldraða þar sem ágreiningurinn getur ýmist leitt til 

heiðarleika sjálfsins eða örvæntingar. Með heiðarleika sjálfsins er átt við að einstaklingurinn 

nái sátt við sjálfan sig og afrek sín í gegnum tíðina. Örvæntingin kemur fram ef 

einstaklingurinn nær ekki að vinna úr óleystum málum og ágreiningi sem hefur komið upp á 

fyrri æviskeiðum. Einstaklingar sem ná ekki heiðarleika sjálfsins heldur festast í örvæntingu 

geta upplifað óhamingju, þunglyndi og reiði (Coppola, 2008).  

 

Hlédrægnikenningin 

Hlédrægnikenningin fjallar eins og nafn hennar bendir til um tilhneigingu fólks til að 

draga sig í hlé með aldrinum, bæði frá samfélaginu sem og samferðamönnum. Í henni kemur 

fram að skuldbindingar eldra fólks við samfélagið minnka sem og skuldbindingar 

samfélagsins við fólkið (Jón Björnsson, 1996). Samkvæmt kenningunni er það val hvers 

einstaklings að draga sig í hlé á þennan hátt og sýnir þörf hans fyrir einveru. Hann þarf ekki 

lengur að fylgja menningarlegum hefðum og getur einbeitt sér að sjálfum sér (Coppola, 2008). 

Hugmyndafræði hlédrægnikenningarinnar byggir á því að aldrað fólk leitist við að draga sig í 

hlé og losna undan þeirri ábyrgð sem það gekkst undir á fyrri hluta ævinnar. Hjúkrunarheimili 

eru því samkvæmt hlédrægnikenningunni góður staður til að draga sig í hlé og eiga kyrrlátt og 

áhyggjulaus ævikvöld þar sem hugsað er um þarfir þeirra sem þar búa. Þessi kenning hefur 

verið nokkuð gagnrýnd þó svo að hún sé með útbreiddari kenningum um öldrun. Þeir sem 

gagnrýna hana segja að hlédrægni fylgi ekki endilega öldrun. Hluti fólks kýs að draga sig í hlé 
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en aðrir reyna að sporna við þeirri þróun að vera ýtt út úr samfélaginu og vilja halda 

hlutverkum sínum (Jón Björnsson, 1996). 

 

Virknikenningin 

Virknikenningin tekur til þess að um miðjan aldur séu einstaklingar meðvitaðir um það 

gagn og þá nytsemi sem þeir tryggja sér og samfélaginu. Vellíðan fylgir því að gegna 

hlutverkum sem hafa tilgang fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið, þetta á einnig við um 

aldraða (Jón Björnsson, 1996). Þannig tekur virknikenningin til þess að farsæl öldrun eigi sér 

stað ef einstaklingurinn heldur áfram að sinna fyrri áhugamálum sínum og athöfnum sem og 

að halda í félagsleg samskipti. Einstaklingar þurfa að bregðast við breytingum á umhverfi sínu 

með aðlögun, þannig að ný iðja komi í stað annarrar sem dettur út á ákveðnum tíma eins og 

t.d. launað starf. Gagnrýnisraddir á kenninguna hafa bent á að ekki séu allar athafnir 

einstaklingnum jafn mikilvægar. Þannig getur athöfn sem einstaklingurinn þarf að hætta að 

stunda haft meira gildi fyrir hann en athöfnin sem hann tekur upp í staðinn. Einnig er bent á 

að það er athöfnin sjálf og það sem hún felur í sér sem gefur henni gildi fremur en tíðni og 

tímalengd. Þannig getur einstaklingurinn valið að verja minni tíma í athöfnina heldur en áður 

en fengið jafn mikið út úr því að sinna henni eins og á fyrri æviskeiðum. Einstaklingar hafa 

val um að sinna einungis þeim athöfnum sem færa þeim mesta gleði og fullnægju og geta 

þannig dregið sig í hlé að hluta til (Feldman, 2011). Fullyrðingar virknikenningarinnar sem 

fela í sér alhæfingu hafa því verið gagnrýndar sem og það að kenningin sé ekki 

einstaklingsmiðuð (Jón Björnsson, 1996). 
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Samfellukenningin 

Segja má að samfellukenningin sé staðsett mitt á milli hlédrægni- og 

virknikenningarinnar. Samkvæmt henni leitast einstaklingar sem hafa verið virkir á fyrri 

æviárum í að halda virkni sinni á efri árum til að hámarka vellíðan og sjálfstraust. Síðan eru 

aðrir sem hafa kosið rólegheit og ekki þurft stöðuga virkni til að njóta vellíðunar. Þeir sækja í 

að halda því vanamynstri á efri árum. Það eru þó fleiri þættir en fyrri virkni einstaklingsins 

sem stuðla að vellíðan hans. Það er einnig mikilvægt að halda líkamlegri- og andlegri heilsu, 

hafa fjárhagslegt öryggi til að sinna grunnþörfum sínum ásamt því að halda sjálfstæði og 

sjálfræði (Feldman, 2011). Þrátt fyrir að einstaklingar eldist halda þeir oft áfram ástundun 

áhugamála sem þeir áður höfðu sinnt. Þátttaka í áhugamálum getur þó breyst, þannig getur 

einstaklingur sem spilaði fótbolta á sínum yngri árum breytt ástundun sinni yfir í að horfa á 

fótbolta spilaðan (Coppola, 2008). 

 

Sjálfræði 

Hugtakið sjálfræði felur einfaldlega í sér að ráða sér sjálfur (Mörður Árnason, 2002), 

það að geta valið út frá eigin gildismati. Hver og einn ætti að fá að stjórna sínu lífi án forræðis 

frá öðrum þannig að gildismat hans og lífsviðhorf séu virt. Þrjú meginatriði í tengslum við 

sjálfræði einstaklings eru; að hann hafi rými til athafna, geti nýtt það til athafna og geti kosið 

að nýta það á sinn hátt. Að hafa rými til athafna er grundvöllur fyrir sjálfræði einstaklings þar 

sem það felur í sér að vera laus undan hömlum og afskiptum annarra. Sem dæmi um hömlur 

og afskipti má nefna þegar einstaklingur er þvingaður af aðstandendum til að flytja inn á 

hjúkrunarheimili þrátt fyrir að hann gæti búið heima fengi hann heimilisaðstoð. Að geta nýtt 

sér rými til athafna felur í sér að einstaklingur sé upplýstur um þá valkosti sem honum standa 

til boða í þeim aðstæðum sem hann er staddur. Einstaklingur sem flyst inn á hjúkrunarheimili 

vegna þess að hann veit ekki að í boði er heimilisaðstoð hefur t.d. ekki rými til athafna. Að 
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kjósa að nýta sér rýmið til athafna á sinn hátt snýr að því að einstaklingur fái að lifa sínu lífi á 

eigin forsendum og í samræmi við eigið gildismat en sé ekki neyddur til að fara eftir 

gildismati annarra. Dæmi um það eru hjón sem flytja inn á hjúkrunarheimili og kjósa að gera 

umhverfi sitt sem líkast því sem þau áður bjuggu í (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). 

Sjálfræði skiptist í tvo flokka, óskipt og skipt sjálfræði. Undir óskipt sjálfræði falla 

flokkarnir algert sjálfræði og samráðssjálfræði. Algert sjálfræði felur í sér að einstaklingur 

tekur ákvörðun algerlega sjálfur en samráðssjálfræði er það kallað ef hann hefur tekið 

ákvörðun eftir samráð við annan einstakling. Undir skipt sjálfræði fellur hinsvegar 

sameiginlegt sjálfræði, framselt sjálfræði og staðgengils sjálfræði. Sameiginlegt sjálfræði 

birtist í því að einstaklingur tekur ákvörðun með öðrum en þegar einstaklingur hefur afsalað 

sér ákvörðunarrétti sínum, af frjálsum vilja, til annars einstaklings er talað um framselt 

sjálfræði. Staðgengils sjálfræði felur í sér að annar aðili sér um ákvörðunarvald við aðstæður 

þar sem einstaklingur er ófær um ákvarðanatöku. Dæmi um það er þegar aðstandandi tekur að 

sér að verða málsvari aldraðs einstaklings með heilahrörnunarsjúkdóm sem ekki er fær um að 

taka ákvörðun vegna sjúkdómsins. Þá byggir aðstandandinn ákvarðanir sínar á því sem hinn 

aldraði hefði valið sjálfur (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, 2001). 

Ýmsir þættir geta ógnað sjálfræði aldraðra sem búa á hjúkrunarheimilum, meðal þeirra 

eru stöðluð viðhorf til aldraðra. Í stað þess að horfa á aldraða sem fjölbreyttan hóp 

einstaklinga með ólíkar þarfir eru allir settir undir sama hattinn. Annar þáttur sem getur ógnað 

sjálfræði aldraðra einstaklinga er forræði starfsfólks. Forræðið byggir oft á ofvernd 

starfsmanns á hinum aldraðra og vanmati á dómgreind hans sem leiðir til þess að starfsmaður 

tekur ákvarðanir fyrir hann (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  
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Heilabilun 

Allt að helmingur þeirra sem ná 85 ára aldri glímir við einhverja vitræna skerðingu og 

má því teljast líklegt að stór hluti þessa aldurshóps þurfi fyrr eða síðar á þjónustu stofnunar að 

halda. Fyrir þá sem vinna með öldruðum er mikilvægt að skilja sjúkdóma sem orsaka vitræna 

skerðingu og hvaða áhrif slíkir sjúkdómar hafa á færni (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló 

Daníelsdóttir, 2011). Heilabilun er samheiti yfir sjúkdóma í heila sem hafa áhrif á minni, 

hugsun, hegðun og getu til að framkvæma athafnir daglegs lífs. Þessir sjúkdómar eru yfirleitt 

ólæknandi og framsæknir og hafa mikil áhrif á einstaklinginn og umönnunaraðila hans 

(Feldman, 2011; World Health Organization (WHO), 2012). Alzheimer er ein algengasta 

tegund heilabilana. Sjúkdómurinn hrjáir um 19% þeirra sem eru milli 75 og 84 ára og allt að 

helming þeirra sem er yfir 85 ára (Feldman, 2011).  

 Heilabilun er skipt upp í þrjú stig eftir alvarleika, mismunandi er hversu ágengur 

sjúkdómurinn er og hversu lengi einstaklingar eru á hverju stigi. Á fyrsta stigi heilabilunar 

geta einstaklingar upplifað skert skammtímaminni, átt erfitt með að koma orðum að því sem 

þeir vilja segja, villst á kunnuglegum stað og upplifað skert tímaskyn. Auk þess geta þeir 

upplifað þunglyndis- og kvíðaeinkenni, brugðist óvenju harkalega við ákveðnum aðstæðum 

og upplifað áhugaleysi gagnvart athöfnum og áhugamálum sínum. Umönnunaraðilar líta oft 

framhjá þessu stigi vegna þess að þeir telja það vera hluta af því að eldast og eins geta 

einkennin verið dulin því þau koma fram smám saman. Af sömu ástæðum getur þetta stig 

farið fram hjá fagfólki auk þess sem erfitt er að segja til um það hvort einkennin séu eðlilegur 

hluti öldrunar eða fyrstu einkenni sjúkdóms (WHO, 2012). 

Á öðru stigi eru einkenni orðin alvarlegri, á því stigi geta einstaklingar átt erfitt með 

að muna eftir atburðum og nöfnum. Vegna vaxandi erfiðleika við athafnir daglegs lífs svo 

sem að útbúa mat, elda, þvo sér og klæðast geta þeir átt erfitt með að búa heima án stuðnings. 

Sumir hverjir geta upplifað erfiðleika við tjáningu og málskilning. Hegðunarbreytingar geta 
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orðið alvarlegri og einstaklingar orðið varir við t.d svefntruflanir og ofskynjanir (WHO, 

2012). 

Þriðja stigið er alvarlegast, þegar einstaklingar eru komnir á það stig gætu þeir þurft 

aðstoð við flestar ef ekki allar athafnir daglegs lífs, t.d að matast og baðast. Hreyfigeta er 

gjarnan minnkuð og tjáningargeta orðin skert eða alveg farin. Á þessu stigi getur verið að 

viðkomandi þekki ekki sína eigin fjölskyldu. Þarna gæti borið á árásargjarnri hegðun í garð 

umönnunaraðila og annarra sem þeir umgangast (WHO, 2012). Á þessu stigi er mikilvægt að 

umönnunaraðilar, þá jafnvel starfsfólk hjúkrunarheimila, þekki til persónulegrar lífssögu 

einstaklinga. Með því geta þeir aðstoðað einstaklingana við að viðhalda persónueinkennum 

sínum og þannig stuðlað að því að þeir viðhaldi sjálfræði sínu. Talið er að ekki sé hægt að 

veita einstaklingum með heilabilun fullnægjandi umönnun ef lífssaga er ekki þekkt (Svava 

Aradóttir, 2003).  

 

Hjúkrunarheimili á Íslandi 

Nokkur hluti aldraðra ver síðustu æviárum sínum á hjúkrunarheimilum 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Samkvæmt Velferðarráðuneytinu (2015) eru 2481,5 

hjúkrunarrými og 149 geðhjúkrunarrými á Íslandi og eru rýmin bæði á hjúkrunarheimilum og 

heilbrigðisstofnunum. Aldraðir íbúar Íslands, það er að segja þeir sem eru 67 eða eldri, eru um 

40.000 talsins (Hagstofa Íslands, 2013). Árið 2013 voru 1161 einstaklingar á biðlista eftir 

hjúkrunarrými og sama ár var meðal biðtími eftir hjúkrunarrými 118 dagar. Alls voru 803 

einstaklingar sem fengu úthlutað hjúkrunarrými árið 2013 eða 69% þeirra sem voru á biðlista 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Sem dæmi um það hversu margir búa á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum voru 15,9% Reykvíkinga yfir áttræðu búsettir á slíkum heimilum árið 

2012 (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 
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Hjúkrunarheimili eiga að líkjast heimilum eins og mögulegt er og hönnun þeirra ætti 

að vera þannig að íbúar geti virkjað sjálfsbjargargetu sína. Umhverfið þarf því að mæta 

þörfum heimilismanna sem hafa skerta getu til annast sig sjálfir og gera þarf íbúum kleift að 

taka þátt í flestum athöfnum daglegs lífs kjósi þeir það (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2008; Landlæknisembættið, 2008) s.s að sinna eigin umsjá, klæðast, matast og þrífa heimilið 

(Kielhofner, 2008).  

 

Þjónusta á hjúkrunarheimilum 

Samkvæmt Lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 á þjónusta á hjúkrunarheimilum 

að vera byggð á þörfum hvers og eins. Í þessum lögum kemur einnig fram að tryggja eigi 

íbúum á hjúkrunarheimilum hjúkrunar- og læknisþjónustu ásamt endurhæfingu. Með 

læknisþjónustu er átt við að læknir sinni heilsufarseftirliti og fari yfir sjúkrasögu íbúa þegar 

þeir flytjast inn á hjúkrunarheimili auk þess að bregðast við veikindum íbúa á viðeigandi 

máta. Hver íbúi er sérstakur og hlutverk hjúkrunarfræðinga og annars starfsfólks er að mæta 

þörfum hvers og eins. Hjúkrunarheimili eiga að sjá til þess að íbúar þeirra fái hjúkrun og 

aðhlynningu allan sólarhringinn. Markmið endurhæfingar á hjúkrunarheimilum er að seinka 

hrörnun og færniskerðingu hjá íbúum. Þetta er gert með því að viðhalda eins og hægt er 

líkamlegri og vitrænni færni ásamt því að efla félagslega sjálfsbjargargetu. Innan 

endurhæfingar telst þjónusta sjúkra- og iðjuþjálfa og þjónusta talmeinafræðinga 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Í lögum um málefni aldraðra er tekið fram að þeir sem búa á 

dvalarheimilum skuli eiga þess kost að sækja fjölbreytta þjónustu þar með talið félags- og 

tómstundastarf en ekki er gerð krafa um slíkt fyrir hjúkrunarheimili (Lög um málefni aldraðra 

nr.125/1999). 

Þótt lög og reglugerðir setji hjúkrunarheimilum ekki fleiri skilyrði hefur 

Landlæknisembættið sett fram viðmið um þjónustu á hjúkrunarheimilum og 
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Velferðarráðuneytið (2013) sett fram kröfulýsingu til öldrunarþjónustu þar sem settar eru fram 

ýmsar vinnureglur. Íbúar skulu að eiga kost á sálgæslu djákna og/eða presta. Íbúum á að 

bjóðast að taka þátt í skipulagðri afþreyingu og samveru, til að auka lífsgæði þeirra, stuðla að 

virkni og skapa þeim aðstæður til að eiga innihaldsríkt líf (Landlæknisembættið, 2008). 

Samverustundir eiga að vera í boði inná hverri heimiliseiningu fyrir sig sem og utan þeirra 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Hjúkrunarheimili eiga að skapa tækifæri til þess að íbúar geti 

stundað fjölbreytilega iðju sem vekur áhuga og veitir þeim ánægju og lífsfyllingu. Auk þess 

eiga þau að taka mið af þörfum íbúa og óskum varðandi fæðu og sjá fyrir því að allir fái mat 

við sitt hæfi (Landlæknisembættið, 2008; Velferðarráðuneytið, 2013). 

Þar sem íbúar hjúkrunarheimila glíma margir við fjölþættan heilsufarsvanda og þurfa 

aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 

2011; Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2008; Velferðarráðuneytið, 2013) er starfsemi 

hjúkrunarheimila skipulögð út frá því (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2008). Umönnun á 

hjúkrunarheimilum er krefjandi og mótar að miklu leyti daglegt starf (Margrét Gústafsdóttir, 

2008). Daglegar venjur eru háðar ákveðnum reglum eða skipulagi þó að hjúkrunarheimili 

reyni að mæta þörfum íbúa sinna (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2008). Þetta skipulag gerir 

það að verkum að íbúar þurfa að hafa fyrir því að viðhalda sínum persónulegu óskum og 

venjum (Harnett, 2010).  

 

Flutningur á hjúkrunarheimili  

Flutningur á hjúkrunarheimili tengist yfirleitt talsverðum breytingum á högum 

einstaklings. Þær koma venjulega til vegna hrakandi heilsu eða sjálfsbjargargetu. Breytingar á 

stuðningi heima fyrir geta líka orðið til þess að flutningur á hjúkrunarheimili sé nauðsynlegur 

t.d. vegna fráfalls maka (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2008). Slíkur flutningur hefur áhrif 

á einstaklinga og hvernig þeir sjá sjálfa sig. Því ætti að koma fram við þá af virðingu og reyna 
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að finna leiðir til þess að þeir geti haldið sínum daglegu venjum á hjúkrunarheimilinu. Fyrir 

sjálfsmynd getur skipt máli að líta vel út og það er mikilvægt að íbúar hjúkrunarheimila fái 

aðstoð við að viðhalda venjum sínum varðandi það. Að sama skapi ættu þeir að geta farið í 

bað þegar þeir óska eftir því (Landlæknisembættið, 2008).  

 

Iðjuþjálfun á hjúkrunarheimilum 

Íbúar hjúkrunarheimila glíma margir við fjölþættan heilsufarsvanda eins og áður hefur 

komið fram. Það er því mikilvægt að iðjuþjálfar sem vinna með öldruðum viti hvaða áhrif það 

að eldast hefur á einstaklinga með tilliti til færni (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló 

Daníelsdóttir, 2011). Með hækkandi aldri geta einstaklingar gengið í gegnum margar 

breytingar eins og starfslok, að aðlagast minnkandi færni og flytjast á hjúkrunarheimili. 

Iðjuþjálfi getur aðstoðað aldraðra við að komast í gegnum þessar breytingar, stuðlað að 

jákvæðri upplifun af öldruninni og gert íbúanum kleift að upplifa farsæla öldrun (Knotts, 

2008). Starf iðjuþjálfa á hjúkrunarheimili snýst að miklu leyti um að viðhalda færni, bæði 

líkamlegri og félagslegri. Áhersla er lögð á að skapa íbúum tækifæri til að sinna því sem veitir 

þeim lífsfyllingu og gleði. Hægt er að bjóða upp á einstaklingsíhlutun og hópastarf (Ingibjörg 

S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). 

 

Upplýsingaöflun  

Ýmsar aðferðir eru til þegar kemur að upplýsingaöflun um þarfir og óskir íbúa á 

hjúkrunarheimilum. Sem dæmi má nefna spurningalista, viðtöl og óformlegt áhorf. Þegar 

kemur að slíkri upplýsingaöflun er best að spyrja íbúa sjálfa svo upplýsingarnar séu í 

samræmi við lífsreynslu þeirra og langanir. Hinsvegar geta aðstæður verið þannig að íbúar 

sjálfir séu ekki í stakk búnir til þess að svara slíkum spurningum t.d. vegna heilabilunar og þá 

er leitað til aðstandenda eftir upplýsingum. Með slíkum upplýsingum má gera skipulagða 
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þjónustu skjólstæðingsmiðaða, þannig að þörfum íbúa og óskum sé mætt. Dæmi um slíkt er 

hversu mikla aðstoð hver og einn vill fá, hvaða tómstundum hann vill sinna og hvernig 

umhverfi viðkomandi vill vera í (Kane o.fl., 2003). Þekking starfsfólks á íbúum 

hjúkrunarheimila er mikilvæg forsenda þess að hægt sé að veita góða umönnun, mynda 

samband milli íbúa og starfsfólks og til að auka félagslega vellíðan íbúa. Þekking starfsfólks á 

íbúum gerir þeim kleift að sinna þörfum íbúa betur (Anderson, Taha og Hosier, 2009).  

Í rannsókn James, Blomberg og Kihlgren (2014) á íbúum hjúkrunarheimila í Svíþjóð 

voru þátttakendur 25 einstaklingar á aldrinum 83-100 ára. Skilyrði fyrir þátttöku voru að 

einstaklingar gætu tjáð sig og skildu tilgang viðtalsins, því var fólk með heilabilanir eða 

vitræna skerðingu ekki útilokað ef það mætti skilmerkjum rannsakenda. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom meðal annars fram að þátttakendur töldu það mikilvægt að geta 

viðhaldið venjum sínum og rútínu. Það að geta lifað hvern dag á sínum forsendum var 

grundvöllur þess að einstaklingarnir töldu sig geta lifað lífi sem hafði merkingu fyrir þá. Þeir 

töldu að venjur sínar væru það sem einkenndi þá og að upplifa það að þeir hefðu ennþá færni 

og tækifæri til þess að fylgja þeim gæfi daglegu lífi þeirra gildi. Það sem þátttakendur töldu 

helst koma í veg fyrir að þeir ættu góðan dag var að þeir þyrftu að laga sig að venjum og 

hefðum starfsfólks. Vegna þessa fannst þeim þeir ekki hafa tækifæri til þess að gera það sem 

þá langaði til.  

 

Sögur 

Frásagnir eru eitt grunn tjáningarform mannlegra samskipta. Einstaklingar hugsa 

gjarnan í sögum, tala í sögum og mynda merkingu á eigin reynslu í gegnum þær. Með þeim er 

verið að segja frá atburði, reynslu eða viðburði. Með því að segja öðrum sögu okkar leggjum 

við dýpri skilning í eigið líf, eigið sjálf og tilfinningar. Frásagnir úr eigin lífi eru 

einstaklingum svo eðlislægar að margir skilja ekki mikilvægi þess að koma þeim á framfæri. 
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Með því að segja sögur okkar náum við áheyrn annarra sem læra að þekkja og viðurkenna 

okkur sem einstaklinga. Út frá sögu okkar sjáum við samhengi milli þess sem við erum og 

þess sem við höfum upplifað (Atkinson, 1998). 

Í grunninn eru sögur tengdar iðju, þær fjalla um þátttöku einstaklinga við ákveðnar 

aðstæður og þær afleiðingar sem sú þátttaka hefur í för með sér, þannig eru sögur ein leið til 

þess að skilja reynslu. Með því að tengja lífssögu við iðju og afleiðingar, getur sagan gefið 

okkur góðar upplýsingar til þess að skilja persónuleika einstaklingsins og umhverfið sem hann 

býr í (Crepeau og Cohn, 2009). 

 

Lífssaga 

Lífssaga er persónuleg saga einstaklings og tekur til þeirra atriða í fortíð sem hafa 

mótað hann. Hún endurspegar gildi, vanamynstur og hlutverk einstaklings með tilliti til 

fortíðar, nútíðar og framtíðar. Hvers konar iðju hann hefur stundað, hvernig iðju hann vill 

stunda núna og hvað það er sem hann langar að geta sinnt í framtíðinni. Með því að skoða 

lífssögu einstaklings er hægt að sjá hvað það er sem gefur lífi hans gildi og merkingu. Iðjan 

sem hann stundar hefur áhrif á það hvert sagan stefnir. Það sem við tökum okkur fyrir hendur 

fær söguna til þess að halda áfram og iðja hefur þar af leiðandi áhrif á hver áframhaldandi 

saga er. Hver saga endurspeglar einstakan lífsferil einstaklings sem felur í sér áskoranir og 

afrek. Samtvinnað við þessa sögu er iðjusjálf einstaklingsins, sem tekur til þess að hver 

einstaklingur reynir að finna gleði og fullnægju í þeim athöfnum sem hann tekur sér fyrir 

hendur. Hann leitast við að finna hlutverk sem samsvara því sem honum þykir mikilvægt í 

lífinu (Kielhofner, 2008).  

 Lífssögur eru ákveðin nálgun sem notuð er til að skoða líf einstaklinga og lífsreynslu 

þeirra. Í grunninn byggja lífssögur á því að rifja upp minningar og að segja sögur, nálgunin 

skoðar lífsviðburði einstaklingsins ýtarlega og þá merkingu sem í þeim er fólgin. Auk þess 
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skilgreina lífssögur óskir einstaklingsins í nútíð og framtíð. Lífssöguvinna hefur verið kynnt 

sem verkfæri til að bæta umönnun aldraðra, sérstaklega einstaklinga með heilabilun. Kostir 

lífssöguvinnu fyrir einstaklinginn, fjölskyldu hans og starfsfólk eru einkum þeir að skilningur 

á einstaklingnum eykst, tengsl við hann styrkjast og lífssöguvinnan stuðlar að því að vinna 

með honum verður skjólstæðingsmiðuð (Thompson, 2011). 

Mikilvægt er að þekkja lífssögu þeirra sem eiga í erfiðleikum með að tjá sig og/eða 

glíma við skerðingu á minni. Með því að þekkja sögu einstaklingsins er hægt að aðstoða hann 

við að viðhalda sínum persónulegu einkennum svo vinna með honum sé eins og hann hefði 

helst á kosið. Þessi þekking getur auðveldað starfsfólki að veita einstaklingnum stuðning og 

auðveldað samskipti þeirra á milli (Svava Aradóttir, 2003). 

 

Notkun lífssögu 

Lífssöguvinna getur farið fram í vinnu með einstaklingum og hópum (Chippendale og 

Bear-Lehman, 2012) og útfærsla vinnunnar getur verið á mismunandi hátt. Hægt er að útbúa 

lífssögubækur fyrir einstaklinga og eru þær gjarnan notaðar til að fá fram ýtarlegri atriði úr 

ævi einstaklings. Lífssögubækur er hægt að gera með þeim sem eru á fyrsta stigi heilabilunar 

en einnig er hægt að búa hana til með einstaklingum sem eru á síðari stigum heilabilunar með 

því að fá aðstoð frá aðstandendum. Hægt er að gera mynddiska og myndsýningar á tölvu þar 

sem myndir og tónlist er notuð til að örva minningar. Klippimyndir eru hentugar til notkunar 

þar sem hægt er að hafa þær til sýnis. Þá er myndum úr lífi einstaklingsins raðað saman t.d á 

plakat og með því að hengja þær uppi á vegg verða þær aðgengilegri. Minningakassi er enn 

önnur tegund sem er sérstaklega notuð með þeim sem þurfa á snertiörvun að halda til að kalla 

fram minningar. Þá er hlutum sem tengjast persónunni safnað í kassa sem hægt er að skoða og 

snerta. Þær upplýsingar sem gjarnan eru notaðar í lífssögur eru upplýsingar um fæðingarstað, 

skólagöngu, fjölskyldulíf og iðju einstaklingsins í gegnum lífið. Vinna með lífssögur á 
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hjúkrunarheimilum er samstarfsverkefni milli starfsmanns og íbúa en ef íbúi glímir við 

vitræna skerðingu eða erfiðleika við tjáningu þá eru fjölskyldumeðlimir hans mikilvæg 

uppspretta upplýsinga um íbúann. Lífssöguvinna er aðferð sem m.a. er notuð af starfsfólki til 

þess að safna upplýsingum um þá íbúa sem þeir eru að vinna með og upplýsingarnar eru 

notaðar í þeim tilgangi að starfsmaður geti skilið íbúann betur og veitt honum 

skjólstæðingsmiðaða þjónustu (Thompson, 2011). McKeown, Clarke og Repper (2006) bentu 

á að aðferðir lífssöguvinnu væru margvíslegar en engin gögn væru komin fram sem tækju til 

þess að ein aðferð væri betri en önnur. Þó væri vinna með lífsbækur enn sem komið er 

algengasta form lífssöguvinnu. 

 Sænska iðjuþjálfafélagið útbjó hefti sem heitir Livsboken sem hefur verið þýtt og 

staðfært m.a. yfir á dönsku, finnsku og ensku (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2014). 

Heftið er ákveðið verkfæri sem getur aukið möguleika einstaklings á því að taka þátt í 

athöfnum sem eru honum mikilvægar. Heftið gefur einstaklingum færi á að vera búnir að setja 

niður upplýsingar sem þeim finnst mikilvægt að aðrir viti um sig. Því er ætlað að auðvelda 

einstaklingum að setja niður hugsanir sínar og aðrar upplýsingar sem hafa þýðingu og gildi 

fyrir þá í hversdagslífinu. Í heftið getur einstaklingur skráð niður upplýsingar um lífshlaup 

sitt, hvernig hann vill haga samskiptum sínum, daglegum venjum og hvernig hann vill haga 

lífi sínu í framtíðinni. Heftið getur einnig veitt innblástur í samræður milli íbúa og starfsfólks 

þegar einstaklingur flytur inn á dvalar- eða hjúkrunarheimili. Þegar þarf að taka ákvarðanir 

um hag einstaklings sem ekki er fær um að gera það sjálfur er hægt að nota upplýsingar úr 

heftinu til að gera það út frá hugsjónum hans og gildum þannig að ákvörðunin sé í líkingu við 

þá sem einstaklingurinn hefði tekið sjálfur (Ergoterapeutforeningen, 2013). 

Notkun lífssögu með öldruðum hefur verið könnuð út frá ýmsum sjónarhornum. Það 

hefur sýnt sig að vinna með lífssögu einstaklinga hvort sem það er skriflega eða munnlega 

hefur jákvæð áhrif á þunglyndiseinkenni. Rannsókn Chippendale og Bear-Lehman (2012) fól 
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í sér íhlutun þar sem einstaklingar voru fengnir til að skrifa niður lífssögu sína og kynna hana 

í hópavinnu. Þátttakendur voru 45 einstaklingar sem allir voru 65 ára eða eldri. Eftir átta vikur 

í slíkri vinnu sýndu einstaklingar minnkuð þunglyndiseinkenni. Einnig hefur verið sýnt fram á 

að lífssöguvinna í hópum getur haft jákvæð áhrif á andlega vellíðan, lífsgæði og aðlögun og 

stuðlað að því að einstaklingar nái sátt við sjálfa sig og afrek sín (Latorre o.fl., 2014). Það er 

verðugt verkefni að vinna að því að einstaklingar nái þessari sátt við sjálfan sig. Með notkun 

lífssögu og minningavinnu í hópum má vinna að þessu verkefni þar sem einstaklingurinn 

horfir yfir farinn veg og rýnir í það sem hann hefur áorkað. Í hópavinnu gefst honum svo færi 

á að deila þessum afrekum og reynslu með hinum í hópnum og þannig myndast 

áhugahvetjandi andrúmsloft sem getur örvað aðra til umræðu um sína reynslu. Með því að 

þekkja ævisögu einstaklingsins er hægt að tengja virkni hans í fortíð og nútíð við þá iðju sem 

hann vill stunda í framtíðinni. Notkun lífssögu og minningarvinnu hefur sýnt fram á jákvæð 

áhrif við ástundun iðju á efri árum (Coppola, 2008). 

Helstu takmarkanir við notkun lífssögu á hjúkrunarheimilum eru að starfsfólk hefur 

ekki þekkingu á notkun hennar og það hefur ekki nægilegan tíma til að sinna slíkri vinnu. Þá 

getur lífssöguvinna vakið upp slæmar minningar og tilfinningar sem erfitt getur verið að 

takast á við og er starfsfólk ekki alltaf reiðubúið í slíka vinnu (McKeown, Clarke og Repper, 

2006). Þá eru ýmsar hindranir sem koma til eins og að tæki til upplýsingaöflunar séu ekki til 

staðar og að starfsfólk skilji ekki þann ávinning sem getur hlotist af notkun lífssögu. Það getur 

líka verið hindrun í notkun hennar að ekki sé stuðningur til að halda lífssöguvinnu áfram eftir 

að upplýsingum hafi verið safnað og að upplýsingarnar glatist þegar sá aðili sem aflaði þeirra 

er ekki lengur til staðar (Thompson, 2011). Ávinningur af lífssöguvinnu á hjúkrunarheimilum 

er þó talsverður og þá sérstaklega þegar kemur að skilningi starfsfólks á einstaklingnum 

(McKeown, Clarke og Repper, 2006). Þegar aðstandendur og starfsfólk vinna saman að 

lífssögu íbúa getur það skapað nánari tengsl milli þessara tveggja hópa. Það getur leitt til þess 
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að aðstandendur treysti starfsfólki betur og eykur þar með ánægju aðstandanda með umönnun 

íbúa (Ervin, Cross og Koschel, 2013).  

Lífssöguvinna auðveldar starfsfólki að skilja betur gjörðir, skoðanir, þarfir og 

væntingar íbúa. Með því að skilja þessi atriði eru auknar líkur á því að starfsmaðurinn horfi á 

íbúa sem einstaklinga en ekki hluta af heild. Þannig getur meðferðarsamband orðið betra og 

stuðlað að skjólstæðingsmiðaðri þjónustu (Clarke, 2000). Lífssöguvinna veitir einstaka sýn 

inn í líf íbúa. Þegar einstaklingur er ekki lengur fær um að tjá minningar sínar getur upprifjun 

minninga með aðstoð starfsfólks stuðlað að því að veita einstaklingum hugarró t.d. þegar hann 

er í áður óþekktum aðstæðum (Thompson, 2011). 

 

Gagnsemi lífssögu í iðjuþjálfun með öldruðum 

Í rannsóknum McKeown Clarke og Repper (2006) og Clarke (2000) sem áður var 

fjallað um kom fram að notkun lífssögu leiði til skjólstæðingsmiðaðrar þjónustu. Í siðareglum 

Iðjuþjálfafélags Íslands (e.d.) er skýrt tekið fram að iðjuþjálfar aðhyllist skjólstæðingsmiðaða 

nálgun. Því ætti notkun lífssögu að gagnast iðjuþjálfum þar sem hún tekur mið af slíkri 

nálgun. Hluti af hugmyndafræði iðjuþjálfunar er að iðja hafi áhrif á heilsu og vellíðan 

einstaklinga. Það er því mikilvægt að einstaklingar fái tækifæri til að móta og iðka þá iðju sem 

þeir kjósa og hafa áhuga á (Iðjuþjálfafélag Íslands, e.d.)  

Lífssögur er verkfæri sem iðjuþjálfar geta notað til þess að læra að þekkja og skilja 

skjólstæðinga sína. Með því að nýta hæfileika sína til að hlusta, túlka og halda uppi 

samræðum geta iðjuþjálfar fengið fram lífssögu sem þeir síðan nýta til að stuðla að jákvæðum 

breytingum í lífi skjólstæðings (Frank, 1995). Því má segja að lífssögur veiti iðjuþjálfum 

skilning á þeirri iðju sem skiptir einstaklinga máli og að iðjuþjálfar geti unnið út frá lífssögum 

til þess að efla heilsu og vellíðan einstaklinga. Þekking iðjuþjálfa á skjólstæðingnum eykst 

með því að heyra lífssögu hans og þar sem lífssagan gefur mynd af iðju einstaklings leiðir hún 
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til iðjumiðaðrar þjónustu. Allar lífssögur eiga sér stað í tíma og rúmi og veita þær iðjuþjálfum 

skilning á menningu, sögulegu, pólitísku og efnahagslegu umhverfi einstaklingsins. Lífssögur 

sýna fram á samspil einstaklings, umhverfis og iðju en þessir þrír þættir hafa samverkandi 

áhrif hver á annan (Wicks og Whiteford, 2003). 

Þekking á lífssögu getur veitt heildarsýn á persónuleika einstaklingsins út frá reynslu 

hans og upplifunum í gegnum æviskeiðið. Þessi heildarsýn er í samræmi við iðjuvísindi sem 

taka til þess að þekking á iðju, sérkennum einstaklingsins og samhengi sé nauðsynleg til að 

veita heildræna þjónustu. Lífssögur hafa sérstakt notagildi fyrir iðjuþjálfa þar sem þær gefa 

færi á því að meta breytingar í gegnum æviskeið einstaklingsins. Þannig er hægt að kanna 

atburði út frá öllu æviskeiðinu fremur en einstökum atburðum í lífinu. Með lífssögu er hægt 

að greina ákveðin þemu í lífi einstaklingsins sem veitir innsýn í þær ákvarðanir sem hann 

tekur og þær hvatir sem liggja að baki þeim. Einstaklingurinn getur speglað núverandi 

aðstæður sínar í þeirri sögu sem hann setur fram og öðlast skilning á sjálfum sér og aðstæðum 

sínum. Að einstaklingur öðlist skilning á sjálfum sér og sínum eiginleikum er hluti af 

valdeflandi ferli sem iðjuþjálfar geta stuðlað að með notkun lífssagna (Wiseman og 

Whiteford, 2007). 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við 

rannsóknina og rök færð fyrir vali á þeirri aðferðafræði sem notuð var. Farið verður yfir 

úrtakið, gerð spurningalistans og hvernig öflun og greining gagna fór fram. 

Aðferðafræðilegum takmörkunum eru gerð skil sem og siðfræðilegum þáttum. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að leita svara við því hvernig hjúkrunarheimili og stofnanir með 

hjúkrunarrými afla upplýsinga um bakgrunn íbúa sinna, óskir þeirra og venjur. Settar voru 

fram tvær rannsóknarspurningar sem verkefninu var ætlað að svara. 

1. Að hvaða marki afla og nýta hjúkrunarheimili/stofnanir með hjúkrunarrými 

bakgrunnsupplýsingar um nýja íbúa? 

2. Að hvaða marki afla og nýta hjúkrunarheimili/stofnanir með hjúkrunarrými 

upplýsingar um óskir íbúa varðandi daglegar venjur? 

 

Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var notast við megindlegt lýsandi rannsóknarsnið (e. descriptive 

study design). Slíkt rannsóknarsnið er notað þegar rannsakendur reyna að lýsa stöðu ákveðins 

hóps, með því er verið að mæla margar breytur, en hver er aðeins mæld einu sinni. Svona 

rannsóknir geta gefið upplýsingar um stöðu mála á ákveðnum tíma (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Megindleg aðferðafræði var valin svo hægt væri að ná til stærra úrtaks og 

fá skýrari heildarmynd af hópnum sem skoða átti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Megindlegar 

rannsóknir byggja á því að safna upplýsingum á hlutlægan máta með kerfisbundnum hætti. 

Við úrvinnslu gagna er notast við tölfræðilegar aðferðir við að greina og túlka niðurstöður. 

Rannsóknir af þessu tagi geta t.d. gefið upplýsingar um fjölda og algengi. Hægt er að sjá 

hvernig breytur sem rannsakaðar eru tengjast, það er að segja hvort samband og munur sé á 
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milli ákveðinna þátta (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Megindleg aðferðafræði hefur ýmsa kosti, t.d. sé úrtak valið af kostgæfni út frá þýðinu sem 

rannsaka á er hægt að yfirfæra niðurstöður sem komu í úrtakinu yfir á sjálft þýðið, að því 

gefnu að brottfall úr hópi svarenda hafi verið ekki verið mikið. Séu rannsakendur að falast 

eftir að fá heildarmynd af ákveðnum hópi fólks hentar þessi aðferð vel. Ákveðnir ókostir 

fylgja þessari aðferð, einn af þeim er að rannsakendur hafa ekki tök á að dýpka spurningar 

þegar gagnaöflun fer fram eins og hægt er að gera með eigindlegum aðferðum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

 

Þátttakendur 

Í markhópi rannsóknarinnar voru öll hjúkrunarheimili eða heilbrigðisstofnanir með 

hjúkrunarrými á Íslandi. Á síðu Velferðarráðuneytisins má finna upplýsingar um hjúkrunar-, 

dvalar- og dagvistarrými á Íslandi. Á þeim lista má sjá á hvaða heimilum eða stofnunum 

hjúkrunarrýmin eru og hversu mörg heimilin eru. Listanum er svo skipt upp eftir landsvæðum 

(Velferðarráðuneytið, 2015). Þýðið var fengið með því að taka út af þessum lista öll 

dvalarheimili og dagvistir, hjúkrunarheimili með geðhjúkrunarrými voru höfð með. Við 

eftirgrennslan kom í ljós að nokkrar stofnanir með skráð hjúkrunarrými mættu ekki kröfum 

rannsóknarinnar um langtíma hjúkrunarrými og voru því ekki hafðar með í úrtakinu. Í 

fylgiskjali A má sjá lista sem rannsakendur gerðu yfir þau heimili og stofnanir sem mættu 

kröfum rannsóknarinnar og voru með í úrtakinu, listinn byggir á lista Velferðarráðuneytisins 

(2015). 

Rannsakendur vildu eingöngu fá eitt svar frá hverjum stað og því var valinn einn 

tengiliður á hverri stofnun. Í þessu tilfelli var ákveðið að hafa samband við einstaklinga sem 

voru að einhverju leyti yfir hjúkrun á hverju heimili/stofnun. Þessir einstaklingar höfðu ýmis 

starfsheiti eftir stærð og gerð heimilis/stofnunar, þar má nefna hjúkrunarforstjóra, 



27 

 

hjúkrunarstjóra og forstöðumenn. Leitað var eftir netföngum á heimasíðu hvers staðar og svo 

var hringt á þá staði sem upplýsingar fundust ekki og óskað eftir netfangi.  

 

Framkvæmd  

Spurningalistinn sem notaður var við rannsóknina var saminn af rannsakendum undir 

leiðsögn ábyrgðarmanns rannsóknarinnar auk þess sem Hjördís Sigursteinsdóttir aðjúnkt við 

Háskólann á Akureyri las hann yfir og veitti góð ráð. Þegar gerð spurningalista hófst var 

heimildaleit að mestu lokið en hún lagði grunn að gerð spurningalistans. Lögð var áhersla á að 

haga orðavali og uppbyggingu spurninga þannig að ekki væri tvíræðni í þeim og hægt að 

misskilja, til að auka áreiðanleika spurninganna (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Spurningalistinn skiptist í tvo hluta og inniheldur 20 spurningar auk þriggja almennra 

spurninga um svaranda og hjúkrunarheimilið (Fylgiskjal B). Í fyrri hlutanum var spurt um 

hvort og þá hvernig hjúkrunarheimili/stofnanir öfluðu bakgrunnsupplýsinga um nýja íbúa og 

hvernig þær væru nýttar. Með bakgrunnsupplýsingum er átt við upplýsingar um sögu 

einstaklingsins sem geta gengið undir ýmsum nöfnum, svo sem lífssaga, ævisaga, félagssaga, 

fjölskyldusaga og/eða aðrar upplýsingar úr fortíð. Í seinni hlutanum var spurt um hvernig 

upplýsinga væri aflað um óskir íbúa varðandi daglegar venjur sínar, dæmi um slíkar 

upplýsingar er hvenær þeir vilja vakna, hvort þeir borði morgunmat, hvenær þeir fari að sofa 

og svo framvegis. Fyrsta spurningin í bæði fyrri og seinni hluta var spurning sem svarað var 

með já eða nei og svar við henni ákvarðaði hvaða spurningum þátttakandi svaraði næst. Í 

báðum hlutunum sneru spurningarnar að því hvort upplýsinga væri aflað, hvernig þær væru 

nýttar og hver sæi um að nýta þær. Þeir sem svöruðu fyrstu spurningunni játandi svöruðu 

þessum spurningum en þeir sem svöruðu neitandi svöruðu spurningum um hvers vegna 

upplýsinga væri ekki aflað, hvað þyrfti að breytast svo þeirra yrði aflað og hver ætti að sjá um 

það. Í lok beggja hluta voru svo tvær opnar spurningar um kosti og ókosti þess að afla slíkra 
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upplýsinga. Í spurningalistanum voru þrenns konar spurningar, opnar, hálfopnar og lokaðar. 

Flestar spurninganna voru hálfopnar, þá var boðið upp á staðlaða svarmöguleika á nafnkvarða 

en þátttakendum gafst tækifæri á að merkja við „annað“ og skrifa sitt eigið svar ef þeir töldu 

stöðluðu svarmöguleikana ekki nægilega lýsandi. Opnu spurningarnar voru settar inn þar sem 

þær geta gefið dýpri og viðameiri upplýsingar (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Þegar ábyrgðarmaður rannsóknarinnar hafði samþykkt spurningalistann var hann 

settur inn á internetið í gegnum spurningaforrit sem Google býður uppá. Þá voru fjórir aðilar 

fengnir til að forprófa hann. Tilgangur þess var að fá óháða aðila til að meta skýrleika hans og 

fá gagnrýni á uppbyggingu og efnistök. Tveir fagmenn með langa stjórnunarreynslu á 

hjúkrunarheimilum og tveir einstaklingar sem hafa engin tengsl við starf með öldruðum sáu 

um forprófun fyrir rannsakendur. Spurningalistanum var svo breytt lítillega eftir þær 

ábendingar sem fram komu og sendur til ábyrgðarmanns í síðasta skiptið. 

Kynningarbréf var sent í tölvupósti á alla þá einstaklinga sem beðnir voru um að taka 

þátt í rannsókninni 30. mars 2015 (sjá fylgiskjal C). Í bréfinu var tilgangur rannsóknarinnar 

kynntur, farið yfir helstu upplýsingar um fyrirkomulag hennar og að ekki væri hægt að rekja 

svör til einstakra þátttakenda. Fram kom auk þess að með því að svara rannsókninni væri 

viðkomandi búinn að veita upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni. Í kynningarbréfinu var svo 

tengill þar sem hægt væri að nálgast rannsóknina. Þar sem svörun var eingöngu 25% þann 7. 

apríl var ákveðið að senda áminningarpóst á þátttakendur, slíkt er gert bæði til að hvetja þá 

sem ætluðu sér að svara rannsókninni að gera það sem fyrst og einnig til að leitast við að fá þá 

sem ætluðu upphaflega ekki að gera það til að skipta um skoðun. Svona bréf eiga að vera 

kurteisleg og þátttakandi á ekki að upplifa þvingun frá rannsakendum, þau eiga eingöngu að 

minna á að rannsóknin er enn í gangi (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Þegar rannsókninni lauk 

14. apríl var svar 2015 hlutfall komið í 61%. Greining gagna fór fram með tölfræðiforritinu 

SPSS (Statistical package for the social sciences) 20. útgáfu. Spurningalisti rannsakenda og 
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öll svör voru slegin inn í forritið og var svo lýsandi tölfræði notuð til að vinna frekar úr þeim 

upplýsingum. Með lýsandi tölfræði er hægt að kanna hvað sé dæmigert fyrir gögnin og hvar 

helsti munur milli einstaklinga í hópnum liggur (Amalía Björnsdóttir, 2013). Niðurstöður 

voru settar fram í orðum og með myndrænni framsetningu í súluritum. Forritið excel var 

notað til þess að setja niðurstöður fram myndrænt. 

 

Siðfræðilegir þættir 

Hugað var að siðfræðilegum málefnum við gerð þessarar rannsóknar. Í kynningarbréfi, 

sem eins og áður kom fram fylgdi spurningalistanum, var farið yfir tilgang rannsóknarinnar 

og hver bakgrunnur rannsakenda væri. Þar kom skýrt fram að ekki væri hægt að rekja svör til 

einstakra þátttakanda og að niðurstöður væru ópersónugreinanlegar. Rannsakendur reyndu að 

sjá til þess að bréfið veitti nægilegar upplýsingar svo þátttakendur gætu tekið upplýsta 

ákvörðun um hvort þeir vildu taka þátt, líkt og sjálfræðisreglan kveður á um (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Netföng rannsakenda og ábyrgðarmanns fylgdu auk símanúmers og 

þátttakendum var boðið að senda rannsakendum tölvupóst eða hringja ef einhverjar 

spurningar vöknuðu. 

Ekki var talin þörf á að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar þar sem ekki var 

spurt um persónuþætti og upplýsingar sem snúa að einkalífi. Auk þess var ekki hægt að rekja 

niðurstöður til einstaka þátttakanda, hvorki beint né óbeint (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000). Rannsakendur voru að leita að upplýsingum um hvernig 

hjúkrunarheimili starfa og hvernig heimilin stæðu að því að afla upplýsinga um íbúa sína. Þar 

af leiðandi var ekki spurt um heilsu þátttakenda né persónulega hagi þeirra. Rannsóknin snéri 

því ekki að viðkvæmum upplýsingum um þátttakendur heldur eingöngu hvernig starf færi 

fram á heimilunum sem þeir unnu á og var þannig horft til skaðleysisreglunnar. Hún segir til 

um það að rannsóknir megi ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir svaranda. Ekki var því 
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þörf á að sækja um leyfi til Vísindasiðanefndar (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

nr. 44/2014; Sigurður Kristinsson, 2013). 
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar með það að 

markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með: (1) Að hvaða marki afla 

og nýta hjúkrunarheimili/stofnanir með hjúkrunarrými bakgrunnsupplýsingar um nýja íbúa? 

(2) Að hvaða marki afla og nýta hjúkrunarheimili/stofnanir með hjúkrunarrými upplýsingar 

um óskir íbúa varðandi daglegar venjur? Niðurstöður verða að mestu leyti settar fram í 

samræmi við röð þeirra á spurningalistanum sem þátttakendur svöruðu. Könnunin var send á 

tengiliði á 61 hjúkrunarheimili og svarhlutfall var 61% (n=37). 

 

Upplýsingar um þátttakendur og heimilin 

Af þátttakendum voru hjúkrunarforstjórar í miklum meirihluta, því næst 

hjúkrunardeildarstjórar og hjúkrunarfræðingar, þessir þrír hópar voru samtals 78% 

þátttakenda. Ef starfsheitin á spurningalistanum áttu ekki við gátu þátttakendur skrifað eigin 

svör. Fjórir einstaklingar gerðu það, tveir yfirhjúkrunarfræðingar, fræðslustjóri og 

framkvæmdastjóri hjúkrunar og reksturs, svör þeirra falla undir „annað“ á mynd 1.  

                

                   Mynd 1: Starfsheiti þátttakenda 
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Stærstur hluti svara eða 43,2% (n=16) kom frá Suðurlandi. Þá voru 24,3% (n=9) 

heimilanna staðsett á Vesturlandi og voru Norður- og Austurland hvort tveggja með 16,2% 

(n=6).  

Hlutfall svara endurspeglar að einhverju leyti skiptingu hjúkrunarheimila á Íslandi 

eftir stærð. Svarhlutfall þátttakenda eftir íbúafjölda heimilis var borið saman við lista sem 

rannsakendur gerðu um hjúkrunarheimili á Íslandi, á honum voru m.a. upplýsingar um 

íbúafjölda. Listinn var gerður út frá upplýsingum Velferðarráðuneytis (2015) sem áður hafa 

verið nefndar. 

 

           Mynd 2: Fjöldi svara miðað við íbúa heimila 

 

Öflun og nýting bakgrunnsupplýsinga 

Svör bárust frá tengiliðum af 37 heimilum, af þeim voru 32 sem öfluðu 

bakgrunnsupplýsinga eða 86,5% og fimm sem öfluðu þeirra ekki eða 13,5%. Fyrst verður 

farið yfir niðurstöður sem komu frá þeim heimilum sem öfluðu upplýsinganna og svo verða 

kynntar niðurstöður þeirra sem gerðu það ekki. Þegar nýir íbúar flytja inn á heimilin var 

algengast að starfsmenn tækju viðtal við þá og aðstandendur þeirra eins og fram kemur á 
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mynd 3 hér fyrir neðan. Þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn svarmöguleika eftir því sem 

við ætti. Alls merktu 72% þátttakenda við fleiri en einn valmöguleika sem sýndi að meira en 

ein leið var nýtt til að afla þessara upplýsinga.  

 

           Mynd 3: Skipulag á öflun bakgrunnsupplýsinga 

 

Hér að neðan (mynd 4) má sjá samanburð á því hverjir öfluðu bakgrunnsupplýsinga og 

hverjir sáu um að upplýsingarnar væru nýttar. Algengast var að hjúkrunarfræðingar sæju um 

öflun og nýtingu bakgrunnsupplýsinga. Samkvæmt niðurstöðum komu iðjuþjálfar og 

sjúkraþjálfarar ekki mikið að upplýsingaöflun, þeir sáu frekar um að upplýsingar sem fram 

komu væru nýttar. Nokkrir svarenda settu inn eigin svör auk þeirra sem í boði voru en þessir 

einstaklingar skrifuðu að læknir, djákni og félagsliði kæmu að öflun og nýtingu upplýsinga. 

Einn þátttakenda taldi gögnin of lítið nýtt á heimilinu sem hann starfaði á og tilgreindi engan 

aðila sem sæi til þess að gögnin væru nýtt. Á 72% heimilanna komu fleiri en einn að 

upplýsingaöflun og í 87,5% tilvika voru fleiri en einn aðili sem sáu um að upplýsingarnar 

yrðu nýttar.  
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Mynd 4: Samanburðar á öflun og nýtingu bakgrunnsupplýsinga 

 

Tengiliðir sögðu að bakgrunnsupplýsingar væru nýttar á ýmsa vegu eins og sjá má á 

mynd 5. Af þeim 32 heimilum sem öfluðu upplýsinganna voru fjögur sem notuðu 

upplýsingarnar eingöngu á einn hátt. Tveir þátttakendur settu inn sín eigin svör, þeir notuðu 

upplýsingarnar annars vegar til að meta hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa og hins vegar til að 

auka skilning á veikindum íbúa. Allir þátttakendur sem sögðu að bakgrunnsupplýsinga væri 

aflað sögðu heimilin nýta upplýsingarnar á einhvern hátt.  

 

            Mynd 5: Nýting bakgrunnsupplýsinga 
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 Á mynd 6 má sjá samanburð á því hvernig bakgrunnsupplýsingar voru nýttar eftir 

stærð heimila. Þar sem mismunandi fjöldi hjúkrunarheimila tilheyrir hverju stærðarbili sýnir 

hver súla hlutfall þeirra sem nýttu tilteknar upplýsingar á hvern máta miðað fjölda svara.  

               

           Mynd 6: Nýting bakgrunnsupplýsinga eftir stærð heimila 

 

 Þar sem eingöngu fimm af þeim heimilum sem svöruðu spurningakönnuninni öfluðu 

ekki bakgrunnsupplýsinga gefa niðurstöður þeirra aðeins vísbendingar um ástæður þess af 

hverju það var ekki gert. Fjögur af þessum fimm svörum komu frá hjúkrunarheimilum með 1-

50 íbúa og það fimmta frá heimili með 51-100 íbúa. Fjórir þátttakendur sögðu að upplýsinga 

væri ekki aflað vegna tímaskorts hjá starfsfólki og þrír af þeim sögðu einnig að ekki væri til 

eyðublað eða viðtalsrammi sem hægt væri að nota til að afla slíkra upplýsinga. Einn 

þátttakandi svaraði að slík upplýsingaöflun hefði ekki komist í framkvæmd vegna þess að 

upplýsingar hefðu hingað til ekki verið nýttar. Annar þátttakandi sagði að enginn hefði 

þekkingu á öflun slíkra upplýsinga og sá þriðji sagði að ekki væri sýnilegur tilgangur með 

öflun þeirra.  

 Spurt var hvað þyrfti að breytast til að bakgrunnsupplýsinga yrði aflað og merktu þrír 

bæði við að einhver ákveðinn aðili þyrfti að koma upplýsingaöflun af stað og að fleiri 
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starfsmenn þyrfti á vakt vegna tímaskorts. Tveir þeirra nefndu að það þyrfti að vera til staðlað 

form með spurningum. Aðeins einn þátttakandi taldi að tilgangur slíkrar upplýsingaöflunar 

þyrfti að vera skýrari. Þátttakendum fannst flestum að deildarstjóri eða hjúkrunarfræðingur 

ætti að sjá um að afla slíkra upplýsinga, tveir nefndu sjúkraliða og einn iðjuþjálfa.  

 

Kostir og ókostir þess að afla bakgrunnsupplýsinga 

Alls svöruðu 92% þátttakenda (n=34) opinni spurningu sem tengdist kostum þess að 

afla bakgrunnsupplýsinga um íbúa. Helstu svör þátttakenda voru að þeir töldu öflun slíkra 

upplýsinga nauðsynlega í starfi með fólki með heilabilun. Þeir nefndu að upplýsingaöflunin 

gerði þjónustu við íbúa betri, persónulegri og að slíkar upplýsingar gæfu heildrænni sýn á líf 

íbúa. Nokkrir þátttakendur töldu upplýsingaöflunina leiða til betra samstarfs milli starfsfólks 

og íbúa, tengsl þeirra á milli yrðu sterkari og starfið skjólstæðingsmiðaðra. Einn þátttakandi 

sagði að með upplýsingunum væri hægt að nálgast íbúa á þeirra forsendum. Aðrir töldu að 

umræðugrundvöllur við íbúa yrði meiri ef saga þeirra væri þekkt og að gott væri að leita í 

lífssögur þegar svör fengjust ekki frá íbúunum sjálfum. Á heildina litið þótti þátttakendum 

kostir þess að afla bakgrunnsupplýsinga miklir og öflun upplýsinga myndi leiða til betri gæða 

í þjónustu við íbúa. 

 Það voru 59% (n=22) þátttakenda sem svöruðu spurningu um hvort þeir teldu 

einhverja ókosti felast í því að afla upplýsinga um bakgrunn íbúa. Sextán þátttakendur töldu 

enga ókosti felast í því að afla þessara upplýsinga. Þeir ókostir sem fram komu í svörum 

þátttakenda voru að upplýsingaöflun væri tímafrek, upplýsingar væru stundum viðkvæmar og 

að fólk væri oft ekki tilbúið að deila erfiðum minningum. Einn þátttakandi taldi kosti þess að 

afla upplýsinga ofmetna. Annar þátttakandi sagði að erfitt væri að ræða við fólk með 

heilabilun vegna þess að sumir gætu ekkert tjáð sig og fannst honum þar af leiðandi óþarfi að 

afla þessara upplýsinga. 
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Daglegar venjur og óskir  

 Alls svöruðu 97% (n=36) því játandi að upplýsinga væri aflað um daglegar venjur 

íbúa. Upplýsinga var oftast aflað með því að taka viðtal við íbúa eina eða íbúa og 

aðstandendur, alls merktu 50% (n=18) þátttakenda við báða svarmöguleika en 8% (n=3) tóku 

einungis viðtal við íbúa og beittu ekki öðrum aðferðum við slíka upplýsingaöflun. 

Þátttakandinn sem merkti við annað sagðist eingöngu tala við aðstandendur en ekki íbúa. Á 

mynd 7 má sjá frekari niðurstöður. 

 

Mynd 7: Skipulag upplýsingaöflunar um daglegar venjur og óskir 

 

Við samanburð á því hver aflaði upplýsinga um daglegar venjur og óskir og hver sæi 

um að þær væru nýttar (mynd 8) var algengasta svarið við báðum spurningum 

hjúkrunarfræðingur. Færri deildarstjórar öfluðu upplýsinganna en nýttu þær en sjúkraliðar 

komu jafnt út í báðum spurningum. Þátttakendum gafst kostur á að skrifa eigið svar og í 

hvorum flokki var einn þátttakandi sem bætti við eigin svari, annar sagði að 

yfirhjúkrunarfræðingur aflaði upplýsinga og hinn að félagsliði hefði nýtt þær.  
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Mynd 8: Aðkoma starfsfólks að öflun og nýtingu upplýsinga  

 

Upplýsingar um daglegar venjur og óskir íbúa voru helst nýttar til að koma til móts við 

þarfir og óskir íbúa (mynd 9). Algengasta samsetning svara var að upplýsingarnar væru nýttar 

til að koma til móts við þarfir og óskir íbúa, í skipulagningu á þjónustu við íbúa og í 

upplýsingagjöf til starfsmanna heimilisins en alls völdu 16 þátttakendur alla þessa 

valmöguleika.  

                       

Mynd 9: Aðkoma starfsfólks að nýtingu upplýsinga um daglegar venjur og óskir 
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Á mynd 10 má sjá samanburð á því hvernig upplýsingar um daglegar venjur og óskir 

voru nýttar eftir stærð heimila. Þar sem mismunandi fjöldi hjúkrunarheimila tilheyrir hverju 

stærðarbili sýnir hver súla hlutfall þeirra sem nýttu tilteknar upplýsingar á hvern máta miðað 

við fjölda svara. Samskonar mynd fyrir öflun bakgrunnsupplýsinga er svo ofar í kaflanum, sjá 

mynd 6.  

 

Mynd 10: Nýting upplýsinga um daglegar venjur og óskir eftir stærð heimila 

 

Einn þátttakandi svaraði neitandi þegar spurt var að því hvort upplýsinga um óskir 

íbúa varðandi daglegar venjur væri aflað. Þegar spurt var að því hvers vegna slíkra upplýsinga 

væri ekki aflað þá taldi hann að íbúar hefðu í mörgum tilfellum ekki andlega heilsu til að taka 

ábyrgð á því að taka slíkar ákvarðanir. Hann sagði að meðferð færi frekar fram í 

leiðbeiningum og því að fá íbúa til að fara eftir ráðleggingum um hvað væri þeim fyrir bestu.  

Hann taldi að sérhæfðar leiðbeiningar þyrftu að vera til sem hæfðu þeim markmiðum sem 

heimilið setti sér varðandi meðferð íbúa svo hægt væri að afla upplýsinga um daglegar venjur 

og óskir þeirra. Að lokum þá taldi hann hjúkrunarfræðinga og iðjuþjálfa henta best til að afla 

þessara upplýsinga og að samstarf milli þessara aðila væri ákjósanlegt. 
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Kostir og ókostir þess að afla upplýsinga um daglegar venjur og óskir  

Í þessum hluta spurningalistans voru þátttakendur beðnir um að svara því hverja þeir 

teldu kosti og ókosti þess að afla upplýsinga um óskir íbúa varðandi daglegar venjur. 

Svarhlutfall við spurningunni var 81% prósent (n=30). Flestir þátttakendur töldu að kostirnir 

væru að með slíkum upplýsingum væri hægt að koma til móts við þarfir og óskir einstaklinga 

t.d. með því að geta boðið upp á viðeigandi þjónustu og betrumbætt skipulag innan 

heimilisins. Einnig yrði þjónustan í heildina persónulegri og gæði hennar meiri þar sem aukið 

upplýsingaflæði milli íbúa, aðstandenda og starfsfólks væri til staðar. Nokkrir þátttakenda 

töldu kosti upplýsingaöflunarinnar felast í því að með upplýsingunum væri hægt að gera 

dvölina fyrir íbúa sem ánægjulegasta og flutning inn á hjúkrunarheimili auðveldari, þar sem 

áhersla væri á að íbúar geti viðhaldið daglegum venjum sínum. Einn þátttakenda taldi kostina 

mikla því nauðsynlegt væri að þekkja íbúann, þarfir hans, væntingar, áhugamál og venjur svo 

hægt væri að mæta honum þar sem hann væri staddur. Annar sagði að með slíkri öflun yrði til 

samhæft þétt þjónustunet ásamt því að lagt væri að íbúa að viðhalda eigin getu sem lengst. 

Enn aðrir töldu kostina felast í því að hægt væri að aðstoða íbúa við að halda fyrri venjum og 

hlutverkum og reyna að hjálpa þeim að halda sínum einkennum, þar sem ánægja og vellíðan 

íbúa og virðing fyrir þeim væri í fyrirrúmi.  

 Af þeim 17 þátttakendum sem svöruðu því hvort þeir sæju einhverja ókosti við að afla 

upplýsinga um óskir íbúa voru eingöngu fjórir sem tilgreindu ókosti. Þeirra svör voru að 

upplýsingaöflun væri tímafrek, það væri stundum erfitt að verða við þeim óskum sem fram 

kæmu og upplýsingar gætu verið ónákvæmar. Einn þátttakandi taldi óskir íbúa ekki alltaf vera 

raunhæfar t.d. þegar kæmi að þáttum eins og baðtíma og óskum um mat. Þá var annar aðili 

sem taldi tilgangslaust að afla slíkra upplýsinga ef ekki væri séð fram á að þær væru nýttar.  
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Samantekt 

 Hjúkrunarheimilin öfluðu öll upplýsinga um íbúa sína á einhvern máta samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Þau sem öfluðu ekki bakgrunnsupplýsinga öfluðu 

upplýsinga um daglegar venjur og óskir og öfugt. Svör fengust við báðum 

rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. Fyrri spurningin snéri að því að hvaða marki 

hjúkrunarheimili/stofnanir með hjúkrunarrými öfluðu og nýttu bakgrunnsupplýsingar um nýja 

íbúa. Miðað við niðurstöður voru 86,5% heimilanna sem öfluðu þessara upplýsinga og þær 

voru nýttar með margvíslegum hætti, einungis 12,5% nýttu upplýsingarnar bara á einn veg. 

Algengast var að þær væru nýttar til að kynnast íbúa betur og styrkja tengsl við hann en þær 

voru líka að miklu leyti nýttar í skipulagningu á þjónustu við íbúa og svo starfsfólk geti aflað 

sér upplýsinga um þá. 

Síðari spurningin snéri að því að hvaða marki hjúkrunarheimili/stofnanir með 

hjúkrunarrými öfluðu og nýttu upplýsingar um óskir íbúa varðandi daglegar venjur. 

Samkvæmt niðurstöðum öfluðu öll hjúkrunarheimilin nema eitt þessara upplýsinga. Það voru 

43% þátttakenda (n=16) sem sögðu að þessar upplýsingar væru nýttar til að koma til móts við 

þarfir og óskir íbúa, í skipulagningu á þjónustu við íbúa og í upplýsingagjöf til starfsmanna 

heimilisins. Algengasta svarið var þó að þær væru nýttar til að koma til móts við þarfir og 

óskir íbúa. 
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KAFLI V 

UMRÆÐUR 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar 

saman við fræðilegar heimildir. Framsetning þessa kafla er sambærileg þeirri í 

niðurstöðukaflanum og byggir á uppsetningu spurningalistans sem þátttakendur svöruðu. 

Greint verður frá helstu takmörkunum þessarar rannsóknar. Þá verður farið yfir hagnýtt gildi 

hennar og að lokum setja rannsakendur fram hugmyndir að frekari rannsóknum.  

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að upplýsingar um bakgrunn íbúa þeirra 

hjúkrunarheimila sem svör bárust frá væru helst notaðar til þess að starfsfólk gæti kynnst 

íbúum betur og styrkt tengsl við þá. McKeown, Clarke og Repper (2006) auk Ervin Cross og 

Koschel (2013) benda á það að lífssaga veiti starfsfólki tækifæri til þess að læra að þekkja 

betur persónu íbúa og þannig sé hægt að skapa nánari tengsl milli þeirra og starfsfólks. 

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu þekkingu á bakgrunnsupplýsingum um íbúa leiða til betra 

samstarfs milli starfsfólks og íbúa. Þeir þátttakendur sem öfluðu ekki bakgrunnsupplýsinga 

sögðu að upplýsingaöflun væri ekki framkvæmd vegna tímaskorts, að ekki væri til eyðublað 

eða viðtalsrammi fyrir öflun slíkra upplýsinga og að þekking starfsfólks á slíkri öflun væri 

ekki til staðar. Þessum niðurstöðum ber saman við þær sem komu fram í rannsókn Thompson 

(2011). McKeown, Clarke og Repper (2006) og Ervin, Cross og Koschel (2013) sem segja 

lífssöguvinnu geta vakið upp slæmar minningar og tilfinningar þar sem fólk hefur gengið í 

gegnum atburði sem getur reynst þeim erfitt að rifja upp. Það samræmist skoðunum nokkurra 

þátttakenda í þessari rannsókn sem töldu íbúa ekki alltaf vera tilbúna að deila erfiðum 

minningum.  
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Hluti þátttakenda taldi öflun bakgrunnsupplýsinga nauðsynlega í starfi með íbúum 

með heilabilun, hún gerði þjónustu við íbúa betri og persónulegri og að slíkar upplýsingar 

gæfu heildrænni sýn á líf íbúa. Það samræmist því sem bæði Svava Aradóttir (2003) og 

Anderson, Taha og Hosier (2009) benda á. Þau telja mikilvægt að þekkja persónulega lífssögu 

einstaklings með heilabilun því þannig sé stuðlað að því að hann geti viðhaldið sjálfræði sínu 

og honum veitt umönnun sem mætir þörfum hans. Auk þess bendir Thompson (2011) á að 

með því að hafa slíka innsýn í líf íbúa sé hægt að aðstoða þá við að ná hugarró í erfiðum og 

óþekktum aðstæðum. 

Miðað við þær rannsóknir sem snúa að starfi með heilabiluðum og hér hefur verið 

vitnað til (Anderson, Taha og Hoiser, 2009; Thompson, 2011) sem og svörum þátttakenda 

þessarar rannsóknar virðist ávinningur upplýsingaöflunar skýr þegar kemur að þessum hópi. 

Eftir gerð þessarar rannsóknar telja rannsakendur mikilvægt að gæta að hagsmunum þeirra 

einstaklinga sem eru með heilabilun svo persónueinkenni þeirra glatist ekki þrátt fyrir að 

færni minnki. Upplýsingaöflun er því mikilvægt verkfæri ef upplýsingarnar sem fram koma 

eru nýttar til að auðga líf viðkomandi aðila. 

 

Daglegar venjur og óskir 

Í þessari rannsókn kom fram að upplýsingar um daglegar venjur og óskir voru helst 

notaðar til þess að koma til móts við þarfir og óskir íbúa. Niðurstöður úr rannsókn James, 

Blomberg og Kihlgren (2014) benda til að íbúum þyki mikilvægt að geta viðhaldið venjum 

sínum og rútínu því það gefi daglegu lífi þeirra gildi. Samkvæmt Kane o.fl. (2003) má nýta 

upplýsingar um þarfir og óskir íbúa til að gera þjónustu við þá skjólstæðingsmiðaða. Það 

samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem upplýsingar um daglegar venjur og óskir 

voru m.a. notaðar til þess að íbúar gætu haldið persónulegum einkennum og þannig var unnið 

með upplýsingarnar á skjólstæðingsmiðaðan hátt. Í skýrslu sem Landlæknisembættið (2008) 
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gaf út er lögð áhersa á mikilvægi þess að íbúar fái aðstoð við að viðhalda daglegum venjum 

sínum við flutning inn á hjúkrunarheimili. Það samræmist skoðunum þátttakanda þessarar 

rannsóknar, þeir töldu að með upplýsingaöflun um daglegar venjur og óskir íbúa væri hægt að 

gera dvöl þeirra ánægjulegri og flutning inn á hjúkrunarheimili auðveldari. 

Að mæta einstaklingum þar sem þeir eru staddir með það að leiðarljósi að aðstoða þá 

við að viðhalda daglegum venjum sínum, áhugamálum og þörfum var það sem þátttakendum 

rannsóknarinnar þótti kostur við öflun upplýsinga um daglegar venjur og óskir íbúa. Þessu ber 

að hluta til saman við hugmyndafræði líkansins um iðju mannsins þar sem val einstaklingsins 

og reynsla er miðpunktur þjónustunnar. Með því að viðhalda daglegum venjum sínum og 

vanamynstri fá íbúar tækifæri á að skipuleggja þá iðju sem þeir vilja stunda og sinna þeim 

hlutverkum sem þeir kjósa (Kielhofner, 2008). 

Einn þátttakandi setti fram þá skoðun um ástæðu þess að upplýsinga væri ekki aflað að 

íbúar hefðu ekki andlega heilsu til að taka slíkar ákvarðanir og að meðferð íbúa væri fólgin í 

því að fá þá til að fara eftir ráðleggingum um hvað væri þeim fyrir bestu. Slíka skoðun er hægt 

að túlka sem forræði starfsmanns, byggt á ofvernd hans til hins aldraða. Það getur leitt til þess 

að starfsmaður tekur ákvarðanir fyrir íbúa sem getur orðið til þess að sjálfræði hans sé ekki 

virt (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Mikilvægt er þó að gæta þess að 

sjálfræði aldraðra sé virt og á það er lögð rík áhersla í lögum um málefni aldraðra (125/1999) 

að virða sjálfsákvarðanarétt þeirra til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. Ýmis svör komu fram í 

rannsókninni sem bentu til þess að þátttakendur væru meðvitaðir um mikilvægi þess að 

sjálfræði væri virt. Sem dæmi um það þá þótti þátttakendum nauðsynlegt að þekkja íbúa, 

þarfir þeirra, væntingar, áhugamál og venjur svo hægt væri að mæta þeim þar sem þeir væru 

staddir. 

Rannsakendum þótti jákvætt að sjá að upplýsingar um daglegar venjur og óskir væru 

sagðar nýttar á ýmsan máta í starfi á hjúkrunarheimilum. Upplýsingarnar höfðu þó nokkur 
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áhrif á skipulagningu þjónustu en talsvert minni áhrif á það hvaða þjónusta væri í boði. Það 

kom rannsakendum talsvert á óvart og velta þeir fyrir sér hvort kanna þyrfti betur hvaða 

ástæður liggja þar að baki. Miðað við svör þátttakenda sem öfluðu upplýsinga er þó ljóst að 

allir nýttu þær á einhvern hátt í starfi sem rannsakendum þykir jákvætt. 

 

Takmarkanir 

Við heimildaleit fundust engar íslenskar rannsóknargreinar um það hvort og hvernig 

hjúkrunarheimili afli upplýsinga um íbúa sína. Rannsakendur sömdu sjálfir spurningalistann 

sem notast var við. Í upphafi hans var spurning um hvar hjúkrunarheimilin væru staðsett og 

svarmöguleikar við þeirri spurningu voru landshlutarnir fjórir, Norður-, Suður-, Austur-, og 

Vesturland. Rannsakendur fengu ábendingu frá þátttakanda sem benti á að einstaklingar gætu 

lent í vanda með að tengja höfuðborgarsvæðið við ákveðinn landshluta. Við greiningu gagna 

kom í ljós að niðurstöðum bar ekki saman við heimildir um stærð og staðsetningu heimilanna. 

Þessi misskilningur olli kerfisbundinni úrtaksskekkju í rannsókninni sem hefur komið til 

vegna orðalags umræddrar spurningar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Mögulega hefði mátt koma í veg fyrir þessa skekkju með því að hafa höfuðborgarsvæðið sem 

sér valmöguleika. Þar sem rannsóknin var framkvæmd í gegnum internetið og rannsakendur 

öfluðu sjálfir upplýsinga um netföng þátttakenda var ekki hægt að staðfesta að öll netföng 

væru virk. 

 

Hagnýtt gildi 

Niðurstöður rannsóknarinnar má nýta til að sjá hvaða aðferðir hjúkrunarheimili nota til 

að afla upplýsinga um íbúa sína, hverjir sjá helst um það og á hvaða hátt þessar upplýsingar 

eru notaðar í dag. Þau 37 heimili sem svöruðu könnuninni öfluðu öll annað hvort upplýsinga 

um bakgrunn eða daglegar venjur og óskir íbúa en sex heimili öfluðu eingöngu upplýsinga um 
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annað hvort. Vegna þess hversu lítill hluti þátttakenda svarar neitandi gefa svör 

spurningarinnar um hvers vegna upplýsinga sé ekki aflað eingöngu vísbendingar um ástæður 

þess. 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að meirihluti hjúkrunarheimila á Íslandi safnaði 

upplýsingum um bakgrunn einstaklinga og daglegar venjur þeirra og óskir. Ein af ástæðum 

þess að slíkum upplýsingum var ekki safnað var sögð sú að ekki væri til spurningaeyðublað 

eða viðtalsrammi til að afla upplýsinga og skrá þær. Það gæti því verið sóknarfæri fyrir 

iðjuþjálfa og/eða annað fagfólk að útbúa spurningalista sem hægt er að nýta til að afla 

upplýsinga um lífssögu, í líkingu við sænska spurningalistann Livsboken (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2014). Með því að gera slíkan lista sýnilegan og aðgengilegan fyrir 

almenning væri hægt að auka líkurnar á að einstaklingar gætu fyllt hann út sjálfir. 

Einstaklingar sem flytjast á hjúkrunarheimili glíma margir við fjölþættan heilsufarsvanda 

(Velferðarráðuneytið, 2013) sem getur orðið til þess að þeir hafa ekki getu til þess að fylla 

listann út sjálfir á þeim tímapunkti. Líklegra væri að þeir hefðu færni til að fylla listann út 

sjálfir ef einstaklingum stæði til boða að fylla slíkan lista út fyrr á lífsleiðinni, t.d. þegar 

einstaklingar fá greiningu læknis á upphafsstigum vitrænnar skerðingar. Iðjuþjálfar víða í 

samfélaginu s.s. í heilsugæslu og í heimaþjónustu gætu kynnt spurningalistann fyrir 

skjólstæðingum sínum og aukið þar með sýnileika hans. 

 

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Við gerð þessarar rannsóknar komu upp ýmsar hugmyndir um frekari rannsóknir 

tengdar viðfangsefninu. Í ljósi þess að viðfangsefnið hefur ekki verið rannsakað á Íslandi væri 

gagnlegt að nýta eigindlegar rannsóknaraðferðir til að kafa dýpra í hvernig þessara upplýsinga 

er aflað og hvernig þær eru nýttar í starfi á hjúkrunarheimilum. Að sama skapi væri fróðlegt 
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að gera frekari rannsóknir á ástæðum þess hvers vegna hjúkrunarheimili afli ekki upplýsinga 

um íbúa sína þar sem aðeins fékkst vísbending um það í þessari rannsókn. 

Einnig væri hægt að gera samanburðarrannsókn á upplýsingaöflun á 

hjúkrunarheimilum og kanna hvort munur sé á skoðun íbúa og aðstandenda annarsvegar og 

starfsfólks hinsvegar þegar kemur að upplýsingaöflun um íbúa. Það væri hægt að kanna með 

tilliti til þess hvort báðir hópar upplifi að upplýsingaöflun og nýting upplýsinga sé nægileg. 

Einnig væri áhugavert að rannsaka að hvaða marki iðjuþjálfar á Íslandi nota lífssöguformið í 

starfi sínu með öldruðum og hvort eða hvernig þeir telja það nýtast. 
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FYLGISKJAL A: HJÚKRUNARHEIMILI, STAÐSETNING OG FJÖLDI RÝMA 

 

Þessar upplýsingar byggja á lista Velferðarráðuneytisins frá árinu 2015. Inni í þessum tölum 

eru geðhjúkrunar-, skammtíma- og hvíldarinnlagnarrými. 

 

Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili Reykjavík 82 

Eir, hjúkrunarheimili Reykjavík 161 

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili Reykjavík 181 

Hrafnista, dvalar-og hjúkrunarheimili Reykjavík 177 

Seljahlíð, hjúkrunarheimili Reykjavík 20 

Skjól, hjúkrunarheimili Reykjavík 107 

Skógarbær, hjúkrunarheimili Reykjavík 70 

Sóltún, hjúkrunarheimili Reykjavík 92 

Mörk, hjúkrunarheimili Reykjavík 83 

Hrafnista,dvalar-og hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 158 

Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 58 

Ísafold, Garðabæ Garðabær 60 

Sunnuhlíð, hjúkrunarheimili Kópavogur 70 

Boðaþing, hjúkrunarheimili (Hrafnista) Kópavogur 44 

Roðasalir, hjúkrunar og dagvist Kópavogur 11 

Hjúkrunarheimilið, Hamrar Mosfellsbær Mosfellsbær 30 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víðihlíð, Grindavík Grindavíkurbær 20 

Nesvellir, Reykjanesbæ Reykjanesbær 60 

Hlévangur, hjúkrunarheimili (Hrafnista) Reykjanesbær 30 

Höfði, dvalar- og hjúkrunarheimili, Akranesi Akranes 55 

 Brákarhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili Borgarbyggð 35 

Jaðar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsvík Snæfellsbær 12 

Fellaskjól, hjúkrunar- og dvalarheimili, Grundarfirði Grundarfjarðarbær 10 

Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi Stykkishólmur 13 

Silfurtún, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalabyggð Dalabyggð 10 

Fellsendi, hjúkrunarheimili, Dalabyggð Dalabyggð 26 

Barmahlíð, dvalar- og hjúkrunarheimili Reykhólahreppur 14 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík Strandabyggð 10 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga Húnaþing vestra 18 

Heilbrigðisstofnun Patreksfirði Vesturbyggð 11 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Ísafirði Ísafjarðarbær 25 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Bolungarvík Bolungarvík 13 

Heilbrigðisstofnun Blönduósi Blönduóssbær 22 

Sæborg, dvalar- og hjúkrunarheimili Sveitarfélagið Skagaströnd 7 

Heilbrigðisstofnun Sauðárkróki Sveitarfélagið Skagafjörður 45 

Heilbrigðisstofnun Fjallabyggð, Siglufirði Fjallabyggð 20 

Hornbrekka, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsfirði Fjallabyggð 18 

Dalbær, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalvík Dalvíkurbyggð 25 

Öldrunarheimili Akureyrar Hlíð  Akureyri 169 

Öldrunarheimili Akureyrar Lögmannshlíð  Akureyri  

Grenilundur, Grenivík Grýtubakkahreppur 6 

Hvammur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Húsavík Norðurþing 27 

Naust, dvalar- og hjúkrunarheimili, Þórshöfn Langanesbyggð 10 
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Sundabúð, Vopnafirði   10 

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Egilsstöðum Fljótsdalshérað 23 

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði Seyðisfjörður 18 

Hulduhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eskifirði Fjarðabyggð 20 

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstaður Fjarðabyggð 12 

Uppsalir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Fáskrúðsfirði Fjarðabyggð 14 

Ás/Ásbyrgi, hjúkrunar-, dvalar- og geðrými Hveragerði 77 

Sólvellir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eyrabakka Sveitarfélagið Árborg 5 

Kumbaravogur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Stokkseyri Sveitarfélagið Árborg 34 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi** Sveitarfélagið Árborg 40 

Blesastaðir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Skeiðum 

Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur 5 

Lundur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hellu Rangárþing ytra 30 

Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hvolsvelli Rangárþing eystra 20 

Hraunbúðir, hjúkrunar- og dvalarheimili Vestmannaeyjar 29 

Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili í Vík Mýrdalshreppur 12,5 

Klausturhólar, hjúkrunar- og dvalarheimili, 

Kirkjubæjarklaustri Skaftárhreppur 16 

Heilbrigðisstofnun suð-austurlands Sveitarfélagið Hornafjörður 24 

 

Heildarfjöldi rýma  2504,5 

   

   

*Tvö hjúkrunarheimili tilheyra Öldrunarheimilum Akureyrar, Hlíð og Lögmannshlíð. 

Tölvupóstur var sendur á tengilið á báðum heimilum 

**Á Heilbrigðisstofnun Suðurlands eru tvær aðskildar hjúkrunardeildir, Fossheimar og 

Ljósheimar. Tölvupóstur var sendur á tengilið á báðum deilum. 
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FYLGISKJAL B: SPURNINGALISTI 

 

Spurningalisti um hvort og þá hvernig hjúkrunarheimili afla upplýsinga 

um íbúa sína 

 

Nánar um fyrirkomulag 

Spurningalistinn er tvíþættur, í byrjun eru þrjár almennar spurningar, spurningar 4-13 snúa að 

öflun bakgrunnsupplýsinga íbúa á hjúkrunarheimilum og spurningar 14-23 um öflun 

upplýsinga um daglegar venjur og óskir íbúa. 

 

Almennar upplýsingar um svaranda og vinnustaðinn 

1. Hvert er starfsheiti þitt? 

1. Hjúkrunarfræðingur 

2. Hjúkrunardeildarstjóri 

3. Hjúkrunarforstjóri 

4. Forstöðumaður 

5. Iðjuþjálfi 

6. Annað, hvað? 

 

2. Hvar er heimilið staðsett? 

1. Á Norðurlandi 

2. Á Suðurlandi 

3. Á Austurlandi 

4. Á Vesturlandi 

 

3. Hvað búa margir á heimilinu? 

1. 1-50 

2. 51-100 

3. 101-150 

4. Fleiri en 150 
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Bakgrunnsupplýsingar um íbúa 

Eftirfarandi spurningar snúa að því hvort og þá hvernig bakgrunnsupplýsinga um nýja íbúa er 

aflað og hvernig þær eru nýttar. 

Með bakgrunnsupplýsingum er átt við upplýsingar um sögu einstaklingsins sem geta 

gengið undir ýmsum nöfnum, svo sem lífssaga, ævisaga, félagssaga, fjölskyldusaga og/eða 

aðrar upplýsingar úr fortíð 

 

4. Er bakgrunnsupplýsinga aflað um nýja íbúa á heimilinu?  

1. Já 

2. Nei 

 

Ef já svaraðu spurningum 5-8 og svo spurningu 12 

Ef nei slepptu spurningum 5-8 og svaraðu næst spurningu 9 

 

Ef já: 

5. Hvernig er þessara upplýsinga aflað? Merktu við allt sem við á. 

1. Starfsmaður tekur viðtal við íbúa 

2. Starfsmaður tekur viðtal við íbúa og aðstandendur hans 

3. Spurningaeyðublað afhent íbúa sem hann fyllir út sjálfur 

4. Spurningaeyðublað afhent aðstandendum sem þeir fylla út með/fyrir íbúa 

5. Annað, hvað? 

 

6. Hver sér um að afla þessara gagna? Merktu við allt sem við á. 

1. Forstjóri 

2. Deildarstjóri 

3. Hjúkrunarfræðingur 

4. Sjúkraliði 

5. Iðjuþjálfi 

6. Sjúkraþjálfari 

7. Ófaglærður starfsmaður 

8. Annar, hver? 

 

7. Hvernig eru þessar upplýsingar nýttar? Merktu við allt sem við á. 

1. Í skipulagningu á þjónustu við íbúa 
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2. Til þess að kynnast íbúa betur og styrkja tengsl við hann 

3. Í minningavinnu 

4. Svo starfsfólk geti aflað sér upplýsinga um íbúa 

5. Upplýsingarnar eru ekki nýttar 

6. Annað, hvað? 

 

8. Hver sér um að gögnin séu nýtt? Merktu við allt sem við á. 

1. Forstjóri 

2. Deildarstjóri 

3. Hjúkrunarfræðingur 

4. Sjúkraliði 

5. Iðjuþjálfi 

6. Sjúkraþjálfari 

7. Ófaglærður starfsmaður 

8. Gögnin eru ekki nýtt 

9. Annar, hver? 

 

Spurningar 9-11 eru ætlaðar þeim sem svöruðu spurningu 4 neitandi. 

9. Hvers vegna er upplýsinga ekki aflað? Merktu við allt sem við á. 

1. Ekki til spurningaeyðublað eða viðtalsrammi sem hægt er að safna upplýsingum með 

2. Tímaskortur hjá starfsfólki 

3. Slík upplýsingaöflun hefur ekki komist í framkvæmd 

4. Enginn sem hefur þekkingu á öflun slíkra upplýsinga 

5. Ekki sýnilegur tilgangur með öflun slíkra upplýsinga 

6. Vegna þess að slíkar upplýsingar hafa hingað til ekki verið nýttar 

7. Annað hvað? 

8.  

10. Hvað þyrfti að breytast til þess að upplýsinga yrði aflað? Merktu við allt sem við á. 

1. Einhver ákveðinn aðili þyrfti að koma upplýsingaöflun af stað 

2. Fleiri starfsmenn á vakt vegna tímaskorts 

3. Það þyrfti að vera til staðlað form með spurningum  

4. Tilgangur upplýsingaöflunar þyrfti að vera skýrari 

5. Þjálfun þyrfti fyrir starfsfólk varðandi öflun slíkra upplýsinga 

6. Annað, hvað? 
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11. Hver finnst þér að ætti að sjá um að afla slíkra upplýsinga ef það væri gert? Merktu við 

allt sem við á. 

1. Forstjóri 

2. Deildarstjóri 

3. Hjúkrunarfræðingur 

4. Sjúkraliði 

5. Iðjuþjálfi 

6. Sjúkraþjálfari 

7. Ófaglærður starfsmaður 

8. Annar, hver? 

 

Spurningar fyrir alla 

12. Hverja telur þú vera kosti þess að afla slíkra upplýsinga? 

Opinn svarmöguleiki 

13. Hverja telur þú vera ókosti þess að afla slíkra upplýsinga? 

        Opinn svarmöguleiki 
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Eftirfarandi spurningar snúa að öflun upplýsinga um daglegar venjur og óskir íbúa. 

14. Er upplýsinga aflað um óskir íbúa varðandi daglegar venjur sínar?  

Dæmi um slíkar upplýsingar er hvenær þeir vilja vakna, hvort þeir borði morgunmat, 

hvenær þeir fari að sofa og svo framvegis. 

        Já  

        Nei 

Ef svarið er já svarið spurningum 15-18 og svo spurningum 22-23 

Ef svarið er nei svarið spurningum 19-23 

 

15. Hvernig er þessara upplýsinga aflað? Merktu við allt sem við á. 

1. Starfsmaður tekur viðtal við íbúa 

2. Starfsmaður tekur viðtal við íbúa og aðstandendur hans 

3. Spurningaeyðublað afhent íbúa sem hann fyllir út sjálfur 

4. Spurningaeyðublað afhent aðstandendum sem þeir fylla út með/fyrir íbúa 

5. Annað, hvað? 

 

16. Hver sér um að afla þessara upplýsinga? Merktu við allt sem við á. 

1. Forstjóri 

2. Deildarstjóri 

3. Hjúkrunarfræðingur 

4. Sjúkraliði 

5. Iðjuþjálfi 

6. Sjúkraþjálfari 

7. Ófaglærður starfsmaður 

8. Annar, hver? 

 

17. Hvernig eru þessar upplýsingar nýttar? Merktu við allt sem við á. 

1. Til að koma til móts við þarfir og óskir íbúa  

2. Þær hafa áhrif á framboð á þjónustu innan heimilisins 

3. Í skipulagningu á þjónustu við íbúa 

4. Í upplýsingagjöf til starfsmanna heimilisins 

5. Upplýsingarnar eru ekki nýttar 

6. Annað, hvað? 
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18. Hver sér um að upplýsingar séu nýttar? Merktu við allt sem við á. 

1. Forstjóri 

2. Deildarstjóri 

3. Hjúkrunarfræðingur 

4. Sjúkraliði 

5. Iðjuþjálfi 

6. Sjúkraþjálfari 

7. Ófaglærður starfsmaður 

8. Upplýsingar eru ekki nýttar 

9. Annar, hver? 

 

Spurningar 19-21 eru ætlaðar þeim sem svöruðu spurningu 14 neitandi. 

19. Hvers vegna er upplýsinga ekki aflað? Merktu við allt sem við á. 

1. Ekki til spurningaeyðublað eða viðtalsrammi sem hægt er að safna upplýsingum með 

2. Tímaskortur hjá starfsfólki 

3. Slík upplýsingaöflun hefur ekki komist í framkvæmd 

4. Enginn sem hefur þekkingu á öflun slíkra upplýsinga 

5. Ekki sýnilegur tilgangur með öflun slíkra upplýsinga 

6. Vegna þess að slíkar upplýsingar hafa hingað til ekki verið nýttar 

7. Annað hvað? 

 

20. Hvað þyrfti að breytast til að upplýsinga yrði aflað? Merktu við allt sem við á. 

1. Einhver ákveðinn aðili þyrfti að koma upplýsingaöflun af stað 

2. Fleiri starfsmenn á vakt vegna tímaskorts 

3. Það þyrfti að vera til staðlað form með spurningum  

4. Tilgangur upplýsingaöflunar þyrfti að vera skýrari 

5. Þjálfun þyrfti fyrir starfsfólk varðandi öflun slíkra upplýsinga 

6. Annað, hvað? 

 

21. Hver finnst þér að ætti að sjá um að slíkra upplýsinga yrði aflað, væri það gert? Merktu 

við allt sem við á. 

1. Forstjóri 

2. Deildarstjóri 

3. Hjúkrunarfræðingur 
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4. Sjúkraliði 

5. Iðjuþjálfi 

6. Sjúkraþjálfari 

7. Ófaglærður starfsmaður 

8. Annar, hver? 

 

Spurningar fyrir alla 

22. Hverja telur þú vera kosti þess að afla slíkra upplýsinga? 

Opinn svarmöguleiki 

 

23. Hverja telur þú vera ókosti þess að afla slíkra upplýsinga? 

Opinn svarmöguleiki 

 

 

 

 

Svör þín hafa verið móttekin. Kærar þakkir fyrir að leggja okkur lið.  
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FYLGISKJAL C: KYNNINGARBRÉF 

 

Ágæti viðtakandi 

 

 Óskað er eftir þátttöku þinni í rannsókn nemenda á 4. ári í iðjuþjálfunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Rannsóknin er í tengslum við lokaverkefni sem snýr að því hvort og þá 

hvernig hjúkrunarheimili afla upplýsinga um bakgrunn íbúa og hvernig slíkar upplýsingar eru 

nýttar. Með bakgrunnsupplýsingum er átt við upplýsingar um sögu einstaklingsins sem geta 

gengið undir ýmsum nöfnum, svo sem lífssaga, ævisaga, félagssaga, fjölskyldusaga og/eða 

aðrar upplýsingar úr fortíð. Einnig er spurt um hvort upplýsinga sé aflað um óskir íbúa 

varðandi daglegar venjur. 

 Könnunin fer fram á netinu og er tengill inn á slóð hennar hér neðar í skjalinu. 

Könnunin er send á öll þau hjúkrunarheimili og stofnanir sem skráð eru samkvæmt vef 

Velferðarráðuneytisins með hjúkrunarrými. Með því að svara þessari könnun og senda svör 

þín inn veitir þú samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Tekið skal fram að nafnleyndar er 

gætt og ekki er hægt, undir neinum kringumstæðum, að rekja svör til einstakra þátttakenda og 

niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar.  

 Það tekur um 5-10 mínútur að svara könnuninni og æskilegt er rannsóknarinnar vegna 

að spurningum sé svarað eins nákvæmlega og hægt er. Ef þú telur að einhver annar 

starfsmaður innan heimilisins hafi betri þekkingu á þessu efni er þér frjálst að framsenda 

tölvupóstinn til hans. 

Hægt er að nálgast könnunina með því að smella á þennan hlekk:  

Vakni einhverjar spurningar hjá þér varðandi rannsóknina, tilgang eða framkvæmd hennar 

getur þú haft samband við einhverja okkar í síma eða tölvupósti.  

 

 

Með fyrirfram þökk og von um góðar undirtektir, 

Rósa María Sigurgeirsdóttir  

Sæunn Pétursdóttir 

Vilborg Lárusdóttir 
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