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Útdráttur 

Öldruðum um allan heim fer ört fjölgandi þar á meðal á Íslandi.  Talið er að 20% 

mannfjöldans á íslandi verði aldraðir árið 2035.  Í ljósi þessarar fjölgunar hefur umræðan 

í þjóðfélaginu og í fjölmiðlum um málefni aldraðra aukist.  Einnig eru sífellt fleiri aldraðir 

sem búa einir og hafa stjórnvöld víðsvegar um heim verið í auknum mæli að kanna 

lífsgæði meðal aldraðra og koma fram með aðgerðir til þess að bæta þau.  Hugtökin 

„félagsleg einangrun“ og „einmanaleiki“ meðal aldraðra eru oft á tíðum talin vera 

fylgifiskur þess að eldast en það ríkir ágreiningur hjá rannsakendum hvort það sé rétt eða 

ekki.  Það eru þó allir sammála um að félagsleg einangrun og einamanaleiki getur haft 

alvarleg áhrif á heilsu og lífsgæði aldraðra.  Einmanaleiki hefur fyrst og fremst áhrif á 

andlega vanlíðan aldraðra en getur einnig haft áhrif á líkamlega vanlíðan.  Félagsleg 

einangrun hefur almennt ekki áhrif á andlega vanlíðan enda getur einstaklingur sem er 

félagslega einangraður verið ánægður með líf sitt og átt gott stuðningsnet þrátt fyrir að 

eiga fáa að.  Rannsóknir hafa samt sem áður sýnt fylgni á milli félagslegrar einangrunar og 

líkamlegrar vanlíðunar sem má rekja til þess að þeir sem eru illa á sig komnir líkamlega 

eiga erfiðara með að fara út meðal fólks.  Rannsóknir benda ótvírætt á að gott 

stuðningsnet og góð félagsleg tengsl hafa jákvæð áhrif á heilsu og lífsgæði aldraðra og 

stuðlar að langlífi. 

Efnisorð: aldraðir, félagsleg einangrun, einmanaleiki, áhættuþættir, úrræði. 

 

 

 

 

 

 

  



4 

Formáli  

Ritgerðin var skrifuð á vorönn 2016 sem 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands.  Ég vil fyrst og fremst þakka mömmu minni Guðnýju 

Hjálmarsdóttur fyrir að allan þann stuðning og hvatningu sem hún hefur veitt mér.  Ég vil 

líka þakka pabba mínum Ellert Ingasyni fyrir að hafa lesið yfir þau verkefni og ritgerðir 

sem ég hef skrifað í náminu.  Einnig vil ég þakka Steinunni K. Jónsdóttur leiðbeinanda 

mínum fyrir góðar ábendingar og gagnrýni varðandi verkefnið.  Síðast en ekki síst vil ég 

þakka samnemendum mínum Katrínu Ósk Þorsteinsdóttur og Ólöfu Sjöfn Júlíusdóttur 

fyrir hvatningu og góða samvinnu í náminu.  
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Inngangur 

Eldra fólki hefur fjölgað á síðustu árum og  mun sú þróun halda áfram og fara ört vaxandi. 

Samkvæmt mannfjöldaspá munu aldraðir verða 20% mannfjöldans árið 2035 og 25% 

mannfjöldans árið 2062 á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2015).  Smám saman mun fjöldi 

aldraðra fara fram úr fjölda ungs fólk.  Þessi mikla fólksfjölgun aldraðra mun hafa áhrif á 

allt mannkynið á margvíslegan hátt (Peace, Dittmann-Kohli, Westerhof og Bond, 2007).  

Í ljósi þess að öldruðum einstaklingum í samfélaginu hefur fjölgað, hefur 

þjóðfélagsumræðan og umfjöllun í fjölmiðlum um aldraða aukist sömuleiðis.  Þó nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar sem snúa að félagslegri einangrun og einmanaleika aldraðra 

og er mikilvægt að halda þeim rannsóknum áfram í ljósi örrar fjölgunar eldra fólks um 

allan heim.  Það er mikilvægt að aldraðir fái að njóta þeirra réttinda og lífsgæða sem þeir 

eiga skilið og að samfélagið sem heild láti sig málefnið varða.  Áhugi minn á málefnum 

aldraðra hefur lengi verið til staðar og sú hugmynd og sá áhugi að rannsaka mögulegar 

afleiðingar einmanaleika og félagslegrar einangrunar hjá öldruðum vaknaði einfaldlega 

vegna þess að mér fannst efnið spennandi og forvitnilegt að skoða.       

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á félagslega einangrun og einmanaleika 

aldraðra og skoða hvernig þessi tvö hugtök tengjast og hafa áhrif á heilsu og lífsgæði 

aldraðra.  Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver eru áhrif 

einmanaleika og félagslegrar einangrunar á heilsu og lífsgæði aldraðra?  

Ritgerðin er heimildarritgerð og er byggð á fyrirliggjandi gögnum, ritrýndum 

fræðigreinum, rannsóknum, fræðibókum, lögum og innlendum og erlendum skýrslum.   

Ritgerðin skiptist í fimm hluta og er uppbygging hennar eftirfarandi: Fyrsti kaflinn fjallar 

almennt um öldrun, öldrunarfræði og helstu kenningar innan fræðigreinarinnar.  Í öðrum 

kafla verður fjallað um stefnumál, kannanir og aðgerðir stjórnvalda hérlendis og erlendis 

er varða félagslega einangrun og einmanaleika aldraðra.  Í þriðja kafla verður greint frá 

hugtökunum „félagsleg einangrun og „einmanaleiki“.  Greint verður frá því hvernig 

hugtökin tengjast og hvort hugtak fyrir sig útskýrt nánar.  Einnig verður sagt frá tveimur 

íslenskum rannsóknum á einmanaleika aldraðra.  Í fjórða kafla verður fjallað um helstu 

áhættuþætti sem einmanaleiki og félagsleg einangrun getur haft í för með sér hjá 

öldruðum.  Í fimmta kafla verður greint frá skilvirkni úrræða gegn einmanaleika og 

félagslegri einangrun aldraðra og fjallað um þau úrræði sem eru í boði fyrir eldri borgara 
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hérlendis.  Í sjötta kafla eru umræður og lokaorð þar sem efnið verður dregið saman, 

rannsóknarspurningu svarað og settar fram vangaveltur um efnið.  
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1 Öldrun og kenningar  

Öldrunarfræði er sú fræðigrein sem fjallar um félagslega, sálræna og líffræðilega öldrun 

og áhrif þess að eldast á einstaklinga og umhverfi þeirra.  Innan öldrunarfræðinnar starfa 

sérfræðingar ólíkra starfstétta sem leitast eftir því að auka lífsgæði aldraðra (Sigurveig H.  

Sigurðardóttir, 2006).  Í þessum kafla verður fjallað um þessa þætti og farið yfir helstu 

kenningar í félagslegri öldrunarfræði.  

1.1 Öldrun og breytt hlutverk   

Þrátt fyrir að lagaleg skilgreining á Íslandi sé sú að aldurshópurinn 67 ára og eldri séu 

aldraðir þá er það fyrst og fremst einstaklingsbundið mat hvers og eins á aldri sínum og 

annarra um hverjir teljast í hópi aldraðra.  Annars vegar gæti einstaklingi sem er sjötugur 

þótt fjarstætt að kalla sig aldraðan en hins vegar gæti unglingur litið svo á að þeir sem eru 

yfir þrítugt séu gamlir.  Það er því ekki endilega augljóst hverjir í samfélaginu teljist til 

aldraðra (Jón Björnsson, 1996a).  

Hugmyndin um þrenns konar aldur fólks lýsir því hvernig einstaklingar á sama aldri 

geta upplifað sig misjafnlega gamla.  Líffræðilegur aldur vísar til þess hvar einstaklingur er 

staddur á æviferlinum, sálrænn aldur vísar til tilfinningar einstaklings fyrir eigin aldri og 

félagslegur aldur vísar til hugmynda samfélagsins um aldur einstaklings.  Þetta útskýrir því 

hvernig einstaklingar sem eru jafn gamlir, eiga heima í sitthvoru landinu og hafa ólíka 

sjálfsmynd geta verið misaldra eftir því hvaða sjónarhorni er litið frá (Sigurveig H.  

Sigurðardóttir, 2006).   

Að eldast er margbreytilegt ferli sem hefst við fæðingu og heldur áfram í gegnum 

lífsferil einstaklings.  Öldrun táknar síðasta tímabil lífsferilsins og er oft sagður vera sá tími 

þegar einstaklingar líta til baka á líf sitt og hugsa um hverju þeir hafa áorkað í gegnum 

tíðina.  Til þess að aðlagast þeim breytingum sem fylgja því að eldast þarf einstaklingurinn 

að vera sveigjanlegur og hafa getu til þess að þróa ný bjargráð í því skyni að takast á við 

þær breytingar sem eru algengar á þessu tímabili lífsins.  Vaxandi vísbendingar eru um að 

sálfræðilegir og félagslegir þættir hafi veruleg áhrif á hvernig fólk eldist.  Rannsóknir í 

öldrunarfræðum hafa sýnt að jákvæð fylgni er á milli félagslegra samskipta, skynjunar á 

eigin heilsu, sjálfsöryggis, félagslegrar stöðu, sjálfsgetu, bjargráða og þess að hafa 

eiginleika til þess að eiga farsæla öldrun (Singh og Misra, 2009).  
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Einmanaleiki og félagsleg einangrun eru hugtök sem oft og tíðum eru talin fylgifiskur 

þess að eldast.  Öldrun hefur ekki beint áhrif á einmanaleika og félagslega einangrun 

heldur eru það þættir sem fylgja því að eldast eins og líkamlegir kvillar og breytt staða í 

samfélaginu sem getur leitt til þess (Boldy og Grenade, 2008).  Sumar rannsóknir gefa til 

kynna að yngra fólk upplifi jafnvel meiri einmanaleika og félagslega einangrun en þeir sem 

aldraðir eru, sérstaklega þeir sem eru 80 ára og eldri (Stek o.fl., 2005).   

1.2 Hlédrægniskenningin   

Hlédrægniskenningin er útbreidd kenning um persónuleika aldraðra og byggist á 

rannsókn á öldruðum sem var sett fram árið 1961 (Jón Björnsson, 1996b).  Kenningin 

gengur út á að einstaklingar draga sig sjálfviljugir í hlé frá samfélagslegum skyldum og 

almennri virkni og þátttöku í samfélaginu og verða frekar uppteknari við að hugsa um 

sjálfa sig.  Á sama tíma dregur samfélagið sig í hlé frá einstaklingnum með því að taka af 

þeim þær byrðar sem þeir höfðu borið.  Afleiðingarnar verða því jákvæðar fyrir bæði 

einstaklinginn og samfélagið.  Einstaklingar geta fengið að lifa rólegu lífi með því að losna 

frá skuldbindingum samfélagsins og þegar þeir falla frá verður samfélagið ekki fyrir 

miklum skaða í kjölfarið.  Hlutverkin sem einstaklingurinn var í lýkur því ekki samhliða 

fráfalli hans heldur fyllir annar einstaklingur upp í skarðið.  Kenningin vísar ekki eingöngu 

til hlutverka sem eru lykilatriði til þess að halda samfélaginu gangandi heldur vísar hún 

einnig til hlutverka sem tengjast fjölskyldunni, starfi og félagslífi.  Þrátt fyrir að kenningin 

sé útbreidd er hún ekki gallalaus og hefur verið gagnrýnd.  Sem dæmi má nefna að ekki 

allir aldraðir draga sig í hlé frá samfélaginu þegar þeir eldast, margir þeirra halda áfram 

hlutverki sínu að einhverju leyti eða finna sér nýtt hlutverk.  Þegar aldraðir fara frá 

hlutverkum samfélagsins er það ekki endilega þeirra val heldur er samfélagið að ýta þeim 

til hliðar.  Einnig skortir að samfélagið bjóði upp á hlutverk sem hafa hvetjandi áhrif á 

aldraða til þess að vera áfram virkir þátttakendur í samfélaginu (Berk, 2004; Jón 

Björnsson, 1996a). 

1.3 Athafnakenningin 

Athafnakenningin, kom nokkrum árum á eftir hlédrægniskenningunni og var nokkurs 

konar mótsvar við henni.  Megininntak hennar er að það færi fólki vellíðan að vera 

athafnasamt og vita að það hefur sérstakt hlutverk í lífinu sem gagnast samfélaginu.  Það 

skiptir ekki máli hvort einstaklingurinn sé ungur eða gamall, sá sem er án hlutverks er 
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vansæll.  Þess vegna reyna einstaklingar eftir bestu getu að vera athafnasamir 

þátttakendur í samfélaginu áfram þegar þeir eldast og missa ákveðin hlutverk eins og 

vinnuna eða maki fellur frá, enda eru jákvæð tengsl milli athafnasemi og lífánægju á eldri 

árum (Berk, 2004).  Einstaklingurinn hefur sömu þörf fyrir félagstengsl og afþreyingu 

þegar hann eldist og þess vegna á samfélagið ekki að taka alla ábyrgð af honum heldur 

koma með önnur hlutverk sem líkjast gömlu hlutverkunum eins og verndaða vinnu, 

tómstundir og félagsstarf aldraðra.  Líkt og hlédrægniskenningin hefur athafnakenningin 

verið gagnrýnd fyrir alhæfa um aldraða sem einsleitan hóp.  Hún tekur ekki tillit til þess 

að einstaklingar séu mis virkir í gegnum ævina og eru með mismunandi persónuleika (Jón 

Björnsson, 1996a).  Þrátt fyrir að margir aldraðir leitist eftir því að vera virkir þátttakendur 

í samfélaginu tekur kenningin ekki tillit til þess að suma langi að draga sig í hlé.  Margar 

rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir að öldruðum sé boðin hlutverk þar sem þeir geta verið 

félagslega virkir vilja ekki allir nýta sér þann kost.  Sem dæmi þá vill meirihluti einstaklinga 

ekki taka þátt í því tómstundastarfi eða félagsstarfi sem hjúkrunarheimili bjóða upp á 

þrátt fyrir að hafa heilsu og færni til þess (Berk, 2004). 

1.4 Samfellukenningin 

Samfellukenningin er í raun mótsvar við bæði athafnakenningunni og 

hlédrægniskenningunni.  Inntak kenningarinnar er að einstaklingar haldi sínum 

persónuleika út ævina og að aldraðir séu ekki einsleitur hópur heldur hafi þeir 

mismunandi persónuleika og lifað mismunandi lífi og það breytist ekkert þegar fólk eldist.  

Einstaklingar vilja því viðhalda því lífsmynstri sem það hefur lifað eftir alla ævi hvort sem 

þeir eru athafnasamir eða hlédrægir.  Það veitir vellíðan í elli ef einstaklingar þurfa ekki 

að ganga í gegnum of miklar breytingum heldur geta ráðið högum sínum í ellinni sjálfir.  

Það er því mikilvægt að bjóða upp á öldrunarþjónustu sem hentar ólíkum einstaklingum 

til þess gera öldruðum kleift að lifa áfram eftir því lífsmynstri sem þeir óska eftir (Jón 

Björnsson, 1996a).    

1.5 Öldrunarinnsæi 

Öldrunarinnsæi er tiltölulega ný kenning innan öldrunarfræðarinnar, hún var birt árið 

1989.  Höfundur kenningarinnar er sænskur prófessor í félagsfræði að nafni Lars 

Tornstam.  Kenningin er byggð á eldri kenningum á sviði félagslegrar öldrunarfræði og 

niðurstöðum rannsókna sem Tornstam hefur framkvæmt. Kenningin gefur til kynna að 
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með hækkandi aldri fái einstaklingar nýja sýn á lífið og tilveruna.  Þegar fólk eldist hættir 

það að hafa jafn mikinn áhuga á veraldlegum gæðum og félagslegum samskiptum eins og 

áður vegna þess að það hefur öðlast lífsánægju.  Tornstam greinir frá þeim breytingum 

hjá einstaklingum sem upplifa öldrunarinnsæi í þrjár eftirfarandi víddir: Alheimsvídd, 

sjálfsvídd og samskiptavídd (Tornstam, 2011).   

Í alheimsvídd hefur skilgreining á tíma breyst, skilin á milli nútíðar og fortíðar geta verið 

óljós.  Það getur einnig falið í sér að einstaklingur eigi afturhvarf til barnæsku sinnar og 

skilgreini minningar frá þeim tíman á nýjan hátt.  Einstaklingur fær aukna tilfinningu fyrir 

því hversu mikið keðja kynslóða skiptir miklu máli en ekki einstaklingurinn sjálfur sem hluti 

af keðjunni, í framhaldi af því fær hann nýja sýn á dauðann og óttast hann ekki.  Næst er 

það sjálfsvídd, þá fer einstaklingurinn í sjálfsskoðun og lítur til baka á líf sitt og uppgötvar 

nýjar hliðar á eigin persónu sem geta verið bæði slæmar og góðar.  Einstaklingur upplifir 

þá staðreynd að hann eða hún er ekki miðja alheimsins en, ef einstaklingurinn hafði lágt 

sjálfsálit fyrir mun hann meta sjálfan sig á ný á raunsæjan hátt.  Fólk hættir einnig að 

hugsa jafn mikið um sínar eigin þarfir eins og það gerði og einblínir frekar á þarfir annarra, 

þá sérstaklega á þarfir barna.  Hluti af öldrunarinnsæi er einnig að taka líf sitt í sátt.  

Einstaklingar geta litið til baka á lífsvegferð sína og séð hvernig góðir og slæmir atburðir 

hafa mótað líf þeirra og eru eins og brot sem falla saman í heila mynd.  Síðasta víddin er 

samskiptavídd.  Einstaklingur hefur ekki mikla þörf á að blanda geði við fólk sem hann 

hittir á vegi sínum heldur vill hann frekar eyða tíma með þeim sem hann getur átt góðar 

og innihaldsríkar samræður við.  Einnig nýtur hann þess að vera einn með sjálfum sér. 

Hann hættir að halda aftur af sér og er ekki hræddur við að tjá sig og spyrja spurninga 

sem hann hefði áður verið feiminn við.  Einstaklingurinn öðlast skilning á hver munurinn 

er milli sjálfs sín og þeirra hlutverka sem hann hefur sinnt í lífinu.  Það gerir honum kleift 

að sleppa tökum á þeim hlutverkum sem skipta hann ekki lengur máli og hann uppgötvar 

jafnvel ný hlutverk sem færa hann nær sjálfum sér (Tornstam, 2011). 

Samkvæmt rannsóknum Tornstam öðlast ekki allir einstaklingar öldrunarinnsæi með 

hækkandi aldri. Hann hefur lauslega metið að aðeins 20% af einstaklingum öðlist 

öldrunarinnsæi á háu stigi án vandræða.  Helsta ástæðan fyrir því að einstaklingar öðlist 

það er ekki vegna væntinga sem þeir hafa til ellinnar eru margar ekki raunhæfar.  Fólk 

væntir þess að með hækkandi aldri breytist ekki gildi þeirra, áhugamál og athafnir frá því 

að þeir voru miðaldra.  Tornstam bendir því á að þunglyndi og kvíði aldraðra sé ekki alltaf 
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tilkominn vegna starfsloka, einmanaleika eða elli heldur vegna hindrana þeirra sjálfra eða 

annarra til þess að þroskast enn frekar og öðlast öldrunarinnsæi (Tornstam, 2011).     
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2 Opinber stefnumótun og aðgerðir stjórnvalda til þess að draga úr 
félagslegri einangrun og einmanaleika aldraðra  

Mikilvægt er að stjórnvöld beiti aðgerðum vegna félagslegrar einangrunar og 

einmanaleika meðal aldraðra til þess að bæta heilsu og almenn lífsgæði þeirra.  Í ljósi þess 

hefur orðið mun algengara að málefni aldraðra séu hluti af alþjóðlegum og innlendum 

stefnumálum þjóða (Cattan, White, Bond og Learmouth, 2005).  Í þessum kafla verður 

greint frá hlutverki félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu og erlendum og innlendum 

aðgerðum stjórnvalda til þess að koma í veg fyrir eða að draga úr einmanaleika og 

félagslegri einangrun aldraðra.  Einnig verður fjallað um niðurstöður tveggja kannana á 

vegum velferðarráðuneytisins er varða hagi og tómstundir eldri borgara. 

2.1 Hlutverk félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) kemur fram að allir aldraðir eigi 

rétt á félagsráðgjöf.  Til að koma til móts við auknar kröfur samfélagsins um betri 

umönnun aldraðra starfar fólk með fjölbreyttari fagþekkingu við þjónustu aldraðra nú til 

dags, meðal þeirra starfsmanna eru félagsráðgjafar (Soffía Egilsdóttir og Sigurveig H.  

Sigurðardóttir, 2009). 

Félagsráðgjafar sinna ýmsum störfum í þágu aldraðra, bæði við ráðgjöf, stjórnun og 

stefnumótun.  Félagsráðgjafar veita hinum aldraða og fjölskyldu hans fjölbreytta þjónustu 

en það er misjafnt hvaða þjónustu aldraðir þurfa á að halda.  Þeir einstaklingar sem eru 

sjálfbjarga þurfa að mestu leyti upplýsingar um félagsleg réttindi og þjónustu.  Þeir 

einstaklingar sem búa við erfiðar aðstæður og slæma heilsu þurfa oft og tíðum á meiri 

aðstoð að halda eins og heimaþjónustu, sérhönnuðu húsnæði, dagvistun og 

hjúkrunarheimili.  Félagsráðgjafar eru einnig starfandi á öldrunarlækningadeildum spítala 

þar sem þeir veita öldruðum sjúklingum og aðstandendum þeirra ráðgjöf vegna 

sálfélagslegra vandamála sem hafa komið upp vegna heilsubrests og einnig veita þeir 

ráðgjöf um hvaða réttindi og þjónusta býðst þeim (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar reyna gjarnan að kanna hvernig megi bæta aðstæður hins aldraða til 

hins betra og styrkja sambönd hans við þá sem standa honum næst til að auka líkurnar á 

því að einstaklingurinn geti búið sem lengst í heimahúsi þrátt fyrir heilsumissi.  Margir 

aldraðir á Íslandi njóta mikillar þjónustu frá ættingjum sínum, því er mikilvægt að 

félagsráðgjafinn taki þátt í því að fá ættingja og starfsmenn heimaþjónustunnar til að 
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samhæfa þjónustu hins aldraða svo hún verði sem skilvirkust (Sigurveig H.  Sigurðardóttir, 

2006).  Félagsráðgjafar bjóða upp á ýmis úrræði til að reyna bæta líðan hins aldraða og 

aðstandenda hans, meðal annars gefa þeir aðstandendum ráðgjöf og benda þeir á rétt 

úrræði með það að markmiði að létta undir álagi.  Félagsráðgjafar bjóða upp á hópastarf 

fyrir aðstandendur aldraðra sem hafa greinst með minnissjúkdóma og margt fleira sem 

veitir einstaklingum vellíðan og öryggi (Sigurveig H.  Sigurðardóttir, 2006). 

Aðferðirnar sem félagsráðgjafar nota til að aðstoða hinn aldraða eru byggðar á 

rannsóknum og stuðla að því að hann fái sjálfur að taka þátt í ákvörðunarferlinu.  Það eru 

tvær aðferðir sem öldrunarfélagsráðgjafar styðjast mikið við í starfi: þjónustustjórnun og 

verkefnismiðuð aðferð.  Þjónustustjórnun er aðferð sem hefur fyrst og fremst heildarsýn 

að leiðarljósi.  Félagsráðgjafinn vinnur með þeim aldraða og virðir vilja hans um hvaða 

þjónustu hann vill fá.  Hann safnar öllum upplýsingum um félagslegar aðstæður hins 

aldraða og hefur góða yfirsýn yfir hverjir eru í kringum hann og veita honum þjónustu og 

hvernig sú þjónusta fer fram.  Í verkefnismiðaðri aðferð er lögð áhersla á að það séu skýr 

skilgreind verkefni lögð fram og þau síðan leyst í sameiningu af hinum aldraða og 

félagsráðgjafa (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

2.2 Aðgerðir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar í Evrópu  

Samkvæmt áætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu um heilbrigða öldrun 

frá árinu 2012-2020 er eitt af markmiðum hennar að koma í veg fyrir félagslega einangrun 

og einmanaleika hjá öldruðum.  Stofnunin telur að áhrif þessara þátta geti haft 

misalvarleg áhrif á heilsu og vellíðan aldraðra.  Áhrifin geta verið allt frá því að hafa áhrif 

á geðheilsu og elliglöp til áhættu á að hinn aldraði þurfi neyðarinnlögn á spítala vegna 

sjúkdóma sem hægt væri að forðast eins og alvarlegt vökvatap og næringaskort.  Fátækt 

meðal aldraðra getur einnig aukið áhættuna á félagslegri einangrun.  Ýmsar nýjungar til 

þess að berjast gegn félagslegri einangrun eru oft ekki nýttar sem skyldi og úr því þarf að 

bæta með aukinni samvinnu milli landa.  Til þess að takast á við vandann þarf að beita 

þverfaglegum aðferðum á félagslega áhrifaþætti á heilsu aldraðra.  Einnig þarf að beita 

kynjaðri aðferð vegna þess að í öllum löndum eru eldri konur í meiri hættu á að verða 

félagslega einangraðar en eldri karlar (World Health Organization Regional: office for 

Europe, 2012).    
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Alþjóðaheilbrigðismálastofnunini í Evrópu ætlar að fara í eftirfarandi aðgerðir til þess 

að koma í veg fyrir eða minnka félagslega einangrun, einmanaleika og félagslega útilokun 

hjá öldruðum: Stuðla að aukinni þátttöku aldraðra í samfélaginu, styrkja sjálfboðastarf, 

styrkja samband á milli kynslóða með jákvæðri umfjöllun í fjölmiðlum og herferðum, auka 

aðgengi að nýjungum eins og að komast í samband við aðila sem veita félagslega þjónustu 

í gegnum síma og einnig að aldraðir fái kennslu í hvernig eigi að nýta tækni til þess að geta 

auðveldlega haft samband við fjölskyldur sínar sem búa fjarri þeim (World Health 

Organization: Regional office for Europe, 2012). 

2.3 Stefnumótun íslenskra stjórnvalda 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga eiga aldraðir rétt á félagslegri þjónustu 

hjá sínu sveitarfélagi eins og heimaþjónustu og félagsráðgjöf. Aldraðir eiga einnig rétt á 

félags- og tómstundastarfi sem hentar þeim og fræðslu um breyttar aðstæður sem fylgja 

því að hætta þátttöku á vinnumarkaði.   

Árið 2000 var skipaður stýrihópur um stefnumótun aldraðra af heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra og var hópnum falið það hlutverk að móta stefnu í málefnum 

aldraðra til næstu fimmtán ára.  Stýrihópurinn lagði fram ýmsar tillögur til þess að stuðla 

að heilbrigðri öldrun, og var ein af tillögunum að stuðla að því að aldraðir verði virkir 

þátttakendur í samfélaginu eins lengi og heilsa þeirra leyfir, enda sýna rannsóknir að þeir 

aldraðir sem eru virkir í samfélaginu eru almennt hraustari og lifa lengur.  Stýrihópurinn 

nefnir einnig mikilvægi þess að draga úr einmanaleika og einangrun aldraðra og þá þarf 

sérstaklega að huga að hópi þeirra einstaklinga sem kemst ekki út af heimili sínu vegna 

heilsubrests (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

2.3.1 Velferðarráðuneytið og öldrunarmál  

Eitt af hlutverkum velferðarráðuneytisins er að vera með yfirstjórn yfir málefnum 

aldraðra og sjá um stefnumótun og áætlunargerð í þeim málaflokki.  Einnig á það að gæta 

framkvæmd laga um málefni aldraðra (Velferðarráðuneytið, e.d.-a).   

Árið 2012 var framkvæmd könnun að beiðni velferðarráðuneytisins með því 

markmiði að skoða hvernig aldraðir meta heilsufar sitt, þjónustu, húsnæði og fleiri svið 

sem snerta hag þeirra.  Markmiðið var einnig að skoða hvernir hagir þátttakenda hefðu 

breyst frá árinu 2006.  Rannsóknin var í formi símakönnunar þar sem svarendur voru 
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rúmlega þúsund talsins.  Þátttakendur voru flest allir eldri borgarar sem bjuggu í 

heimahúsi.  Hluti af spurningunum snéru að einmanaleika og félagslegri einangrun eldri 

borgara.  Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru einmana voru flestir sem töldu 

sig aldrei verða einmana eða um 73%.  Þeir einstaklingar sem voru ógiftir, vildu ekki 

stunda launaða vinnu, voru með lægstu ráðstöfunartekjurnar, slæmt heilsufar og fengu 

heimaþjónustu voru marktækt meira einmana heldur en aðrir.  Þegar þátttakendur sem 

bjuggu ekki á hjúkrunar- eða dvalarheimilum, sem voru langflestir, voru spurðir hvort þeir 

hittu annað fólk sem byggi ekki á heimilinu á hverjum degi svöruðu flestir því játandi.  

Einnig voru flestir þátttakendur sem fengu heimsókn eða fóru í heimsókn til barna, 

ættingja eða vina nokkrum sinnum í viku eða daglega.  Niðurstöður spurninganna sýndu 

þó að því meira einmana sem fólk var og því verra heilsufar sem það bjó við hitti það 

marktækt minna af fólki.  Þegar spurt var um hversu oft þátttakendur voru í 

símasambandi við börn, ættingja og vini svöruðu flestir daglega eða nokkrum sinnum í 

viku.  Niðurstöður þessarar spurningar voru öðruvísi en hinar spurningarnar sem hér hefur 

verið greint frá að því leyti að þeir einstaklingar sem voru með slæmt heilsufar fengu 

marktækt fleiri símhringingar en þeir sem voru með betra heilsufar.  Þess má geta að 34% 

þátttakenda sögðust taka þátt í félagsstarfi eldri borgara en fleiri tóku þátt í öðru 

félagsstarfi eða um 42%.  Svör þátttakenda benda til þess að almennt séu flestir eldri 

borgarar á Íslandi hvorki einmana né félagslega einangraðir.  Hins vegar þegar 

þátttakendur voru spurðir hvort þeir verðu meiri tíma einir en þeir vildu svöruðu flestir 

hvorki né.  Töluvert fleiri sögðust verja meiri tíma einir en þeir vildu heldur en þeir sem 

sögðust vilja verja meira tíma einir en þeir gerðu nú þegar (Capacent Gallup, 2013). 

Í skýrslu velferðarráðuneytis um aldraða í hjúkrunarýmum á hjúkrunarheimilum 

stendur að heimilisfólk hjúkrunarheimila á Íslandi nýtir sér að jafnaði þær tómstundir og 

áhugamál sem standa til boða.  Samkvæmt skýrslunni virðast fleiri tómstundir í boði sem 

höfða betur til kvenna en karla.  Það gæti útskýrt hvers vegna fleiri konur stunda 

tómstundir en karlar.  Þess má þó geta að þær tómstundir sem heimilisfólk kýs helst að 

stunda eru ekki skipulagðar athafnir sem hjúkrunarheimilin bjóða uppá heldur eru þetta 

athafnir eins og að hlusta á útvarp, tónlist og horfa á sjónvarpið.  Af öllum þeim 

tómstundum sem voru nefndar sögðust lang flestir vilja eiga samræður við annað fólk 

(Velferðarráðuneytið, 2012). 
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2.3.2 Aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara 

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

Markmið stefnunnar er að Reykjavík verði aldursvæn borg með því að bjóða öldruðum 

upp á framúrskarandi nærþjónustu.  Ásamt því að bjóða upp á gæða þjónustu telur borgin 

mikilvægt að bjóða upp á umhverfi þar sem aldraðir geti notið sín og átt góð samskipti við 

aðra.  Reykjavíkurborg getur haft jákvæð áhrif á líðan og lífsgæði aldraðra sé hún hentug 

og aðlaðandi fyrir aldraða.  Til þess að gera Reykjavík að aldursvænni borg var lagt til að 

hún myndi sækja um aðild að verkefninu „Aldursvænar borgir“ á vegum Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013).  Markmið 

verkefnisins er að styðja borgir um allan heim í því  að hvetja aldraða til þess að vera virkir 

þátttakendur í samfélaginu með því að bjóða þeim fjölbreytta þjónustu og öryggi til 

farsællar öldrunar. Stofnunin lagði mikla áherslu á að verkefnið yrði unnið í samstarfi við 

aldraða þar sem þeir vita best hvað þarf til þess að þeim líði vel í sínu samfélagi.  Unnið 

var með öldruðum í 33 löndum þar sem eldri borgarar voru spurðir um kosti og galla þess 

að vera aldraðir í samfélaginu sem þeir bjuggu í.  Út frá þeim upplýsingum var síðan settur 

fram gátlisti yfir átta atriði sem er talið mikilvægt að séu til staðar í aldursvænni borg.  Eitt 

af þeim atriðum var félagsleg þátttaka.  Í umfjöllun um félagslega þátttöku kemur fram 

að félagslegur stuðningur og þátttaka hafi sterka tengingu við heilsu og lífsgæði 

einstaklinga.  Það sem flestum öldruðum fannst mikilvægt varðandi félagslega þátttöku 

var meðal annars að viðburðir og önnur starfsemi fyrir aldraða væri aðgengileg fyrir alla 

óháð heilsu, kyni, fjárhagsstöðu, staðsetningu og fleira.  Þeir töldu að það væri mikilvægt 

að takast á við einangrun með því að senda öldruðum persónulegt boð um að taka þátt í 

einstaka viðburðum og tómstundum og hvetja þá þannig til þátttöku.  Einnig töldu þeir 

mikilvægt að stofnanir hringi eða heimsæki aldraða sem eru félagslega einangraðir í þeim 

tilgangi að draga úr einangrun (WHO, 2007).   

Ári eftir að Reykjavíkurborg gaf út stefnu í málefnum eldri borgara til ársins 2017 birti 

borgin aðgerðaáætlun um hvernig þeir myndu ná markmiðum stefnunnar.  Samkvæmt 

áætluninni átti samstarfshópur að vinna að verkefni WHO um aldursvænar borgir árið 

2014 (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2014).  Sú aðgerð tókst, árið 2015 komst 

Reykjavíkurborg á lista yfir þær borgir sem ætla að skuldbinda sig að verða aldursvænni 

samkvæmt WHO (e.d.).  Önnur mikilvæg aðgerð til þess að gera borg aldursvænni að mati 

velferðasviðs Reykjavíkurborgar er að gera reglubundnar lífskjararannsóknir á högum og 
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líðan eldri borgara.  Slík könnun var gerð 2012 og var greint frá henni í kaflanum hér á 

undan.  Samkvæmt aðgerðaráætluninni átti önnur slík könnun að vera framkvæmd árið 

2016 og skýrsla um hana birt árið 2017 (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2014). 
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3 Félagsleg einangrun og einmanaleiki aldraðra 

Fræðimenn eru ekki allir sammála um hvernig eigi að skoða einmanaleika og félagslega 

einangrun.  Í fyrri rannsóknum er einmanaleiki talinn einn af mörgum einkennum 

félagslegrar einangrunar.  Einnig telja sumir að einmanaleiki sé fylgifiskur félagslegrar 

einangrunar.  Á undanförnum árum hefur þó verið algengara að rannsakendur skoði 

félagslega einangrun og einmanaleika sem tvö ólík hugtök og eru þar af leiðandi ekki að 

mæla þau saman.  Þessar fjölmörgu skilgreiningar á félagslegri einangrun skortir því 

skýrleika og samræmi í skilgreiningu og mælingum á hugtökunum (Coyle og Dugan, 2012).  

Hér verður fjallað um tíðni og tengsl félagslegrar einangrunar og einmanaleika og gerð 

nánari skil á hugtökunum. 

3.1 Tengsl félagslegrar einangrunar og einmanaleika  

Það hefur verið gerður fjöldi rannsókna á hversu algeng og hversu mikil félagsleg 

einangrun og einmanaleiki er meðal aldraðra (Boldy og Grenade, 2008).  Hluti rannsókna 

hefur bent til þess að aldraðir séu frekar einmana og félagslega einangraðir en aðrir 

aldurshópar (Savikko, Routasalo, Tilvis, Strandberg og Pitkälä, 2005; Havens, Hall, 

Sylvestre og Jivan, 2004).  Aldraðir sem búa einir eru þó sérstaklega í áhættuhópi til þess 

að verða einmana og félagslega einangraðir (Jennifer Yeh og Lo, 2004).  Aðrar rannsóknir 

hafa hins vegar bent til þess að félagsleg einangrun aukist með aldrinum en ekki endilega 

einmanaleiki (Boldy og Grenade, 2008; Coyle og Dugan, 2012; Shaw, Krause, Liang og 

Bennett, 2007).    

Hugtökin einmanaleiki og félagsleg einangrun eru oft og tíðum notað jöfnum 

höndum, en þessi tvö hugtök eru samt sem áður frábrugðinn hvort öðru.  Félagsleg 

einangrun vísar til fjölda þeirra félagslegu tengsla sem einstaklingur hefur og getur því 

verið mæld á hlutlægan hátt.  Einmanaleiki er sú tilfinning að einstaklingi líði eins og hann 

sé einangraður vegna þess að fjöldi eða gæði þeirra félagslegu tengsla sem hann hefur 

séu honum ekki fullnægjandi.  Einmanaleiki er því tilfinning sem aðeins einstaklingur sem 

upplifir hana getur metið.  Það hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á því hvort fjöldi 

félagslegra tengsla hafi bein áhrif á einmanaleika hjá öldruðum.  Niðurstöður hafa sýnt að 

það er ekki endilega fjöldi vina og fjölskyldumeðlima sem hinn aldraði er í samskiptum við 

sem hefur áhrif á einmanaleika heldur eru það væntingarnar og gæði samskipta við vini 
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og ættingja sem sá aldraði talar við sem hefur áhrif á einmanaleika.  Einstaklingar geta því 

verið einmana en ekki félagslega einangraðir og á hinn bóginn geta einstaklingar verið 

félagslega einangraðir en ekki endilega einmana (Tilvis, Laitala, Routasalo og Pitkälä,  

2011; Routasalo, Savikko, Tilvis, Strandberg og Pitkälä, 2006; Coyle og Dugan, 2012).  

Mörgum öldruðum finnst jafnvel sá tími sem varið er með fjölskyldunni ekki eins 

ánægjulegur og að fá heimsókn frá nágranna eða einhverjum sem er í sama aldurshópi.  

Þetta má rekja til þess að fólki finnist því bera meiri skylda til að rækta fjölskyldusambönd 

á meðan ræktun vinasambanda er  val hvers og eins (Singh og Misra, 2009).  Í rannsókn 

þar sem skoðuð voru félagsleg tengsl aldraðra kom í ljós að félagsleg einangrun er jafn 

algeng hjá háöldruðum og þeim sem eru nýlega taldir vera í hópi aldraðra.  Hins vegar eru 

þeir sem eru háaldraðir mun líklegri til þess að upplifa sig einangraða.  Það er að segja 

geta bæði háaldraðir og þeir sem eru nýlega orðnir aldraðir átt jafn marga vini og ættingja 

en þau tengsl eru ef til vill ekki fullnægjandi hjá háöldruðum og upplifa þeir sig því 

einangraða frekar en þeir sem eru nýlega orðnir aldraðir (Cornwell og Waite, 2009a).   

Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á tengslum þessara tveggja hugtaka í 

gegnum tíðina en þær hafa þó aukist tiltölulega.  Árið 2006 kom út finnsk rannsókn sem 

framkvæmd var á 6,786 einstaklingum á aldrinum 74 ára og eldri.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að fjöldi félagslegra tengsla aldraðra spáði ekki fyrir um hvort 

einstaklingur yrði einmana.  Því voru þeir sem voru með færri félagsleg tengsl ekki meira 

einmana en þeir sem voru með fleiri félagsleg tengsl.  Það voru gæði þessara tengsla sem 

höfðu áhrif á einmanaleika aldraðra (Routasalo o.fl., 2006).  Þessi rannsókn stangast þó 

að sumu leyti við aðra nýlega bandaríska rannsókn þar sem úrtakið var álíka stórt.  

Rannsóknin var gerð var á 5,870 einstaklingum á aldrinum 65 ára og eldri á 5 ára tímabili.  

Rannsóknin leiddi í ljós að því meira sem einstaklingar voru félagslega einangraðir því 

meiri líkur væru að þeir yrðu einnig einmana.  Niðurstöðurnar voru afgerandi, þeir 

einstaklingar sem voru með flest félagsleg tengsl voru 97% ólíklegri til þess að verða 

einmana heldur en þeir sem voru með fæst félagsleg tengsl.  Þeir einstaklingar sem voru 

ekki félagslega einangraðir til að byrja með en urðu það seinna með tímanum voru líklegri 

til þess að verða einmana heldur en þeir sem höfðu verið félagslega einangraðir öll þau 5 

ár sem rannsóknin stóð yfir (Petersen o.fl., 2015).  Ekki er fullkomið samræmi á milli 

þessara rannsókna sem bendir til þess að þrátt fyrir að gæði félagslegra tengsla og 

samskipta aldraðra við sína nánustu skipta miklu máli þá getur félagsleg einangrun verið 
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ákveðin áhættuþáttur eða vísbending um að einstaklingur gæti orðið einmana síðar 

(Routasalo o.fl., 2006; Petersen o.fl., 2015). 

Það eru ýmsir þættir sem gera einstaklinga líklegri til þess að verða einmana eða 

félagslega einangraðir og þeir eru meðal annars slæm heilsa, fötlun, kyn, makamissir, búa 

ein/n, lítið félagsnet, aldur, samgöngu erfiðleikar, staðsetning heimilis, fátækt og léleg 

sjálfsmynd.  Þrátt fyrir að þessir þættir hafi verið tengdir við einmanaleika og félagslega 

einangrun getur verið erfitt að ákvarða hvernig samband þessara þátta er háttað (British 

Columbia ministry of health, 2004).  Í þessum kafla verða gerð nánari skil á félagslegri 

einangrun og einmanaleika hjá öldruðum.   

3.2 Félagsleg einangrun  

Hlutfall aldraðra í heiminum er að aukast og sömuleiðis eykst hlutfall þeirra sem búa einir.   

Því er félagsleg einangrun meðal aldraðra vaxandi áhyggjuefni sem er mikilvægt að hyggja 

að.  Aldraðir eru líklegri til þess að hafa minna félagslegt net en aðrir sem getur aukið 

áhættuna á þeir verði félagslega einangraðir.  Ástæður þess að félagslegt net aldraðra er 

minna en hjá öðrum aldurshópum eru meðal annars starfslok eða ástvinamissir.    

Félagsleg einangrun meðal aldraðra er þó ekki í öllum tilvikum áhyggjuefni.  Þrátt fyrir að 

félagslegt net einstaklinga sé líklegra til að minnka með hækkandi aldri þá gæti verið að 

þeir hafi myndað náið samband við fáa einstaklinga.  Aldraðir með lítið félagsnet upplifa 

því ekki endilega einangrun.  Einnig eru sumir aldraðir sem kjósa frekar að vera einir og 

hljóta því engan skaða af.  Félagsleg einangrun getur þó verið skaðleg fyrir þá aldraða sem 

eru með slæma heilsu vegna þess að heilsufarsleg vandamál geta aukið þörf þeirra á 

félagslegum stuðningi og félagsskap (Cornwell og Waite, 2009a).  Það hafa verið gerðar 

nokkrar rannsóknir á því hversu algengt er að aldraðir séu félagslega einangraðir og benda 

þær til þess að 10-20% af öldruðum séu félagslega einangraðir (Findlay, 2003). 

3.3 Einmanaleiki  

Einmanaleiki getur verið bæði jákvæður og neikvæður.  Áður fyrr var jákvæður 

einmanaleiki tengdur við það þegar fólk dró sig úr aðstæðum í daglegu lífi til þess að 

hugleiða eða vera nær guði.   Í dag vísar jákvæður einmanaleiki oft til næðis.  Að fá að 

vera í næði frá öðru fólki er þá eitthvað sem einstaklingurinn velur sér og er oftast 
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tímabundið ástand.  Neikvæður einmanaleiki er tengdur við það þegar einstaklingur 

upplifir sig sem einan vegna lélegra félagslega tengsla við aðra.   

 Fræðimaðurinn Weiss taldi einmanaleika vera hluta af félagslegri einangrun og 

skilgreindi einmanaleika í tilfinningalegan einmanaleika og félagslegan einmanaleika.   

Tilfinningalegur einmanaleiki vísar til þess þegar ástvinur einstaklings eða einhver sem 

hann er í nánum tengslum við er fjarverandi sem leiðir þá til einmanaleika.  Þessi gerð 

einmanaleika er oft tengd við þegar samband endar vegna hjónaskilnaðar eða maki 

einstaklings lætur lífið.  Félagslegur stuðningur frá fjölskyldu og vinum getur ekki bætt 

þann missi sem einstaklingur verður fyrir heldur er eina leiðin til þess að uppræta 

tilfinningalegan einmanaleika að hefja nýtt náið samband.  Félagslegur einmanaleiki vísar 

til þess þegar samskipti eru lítil við stærri hópa eins og vini, vinnufélaga og fólk í 

nágrenninu.  Einstaklingar geta fundið fyrir félagslegum einmanaleika þegar þeir flytja á 

nýjan stað.  Á undanförnum árum hafa rannsakendur notað þessar tvær tegundir af 

einmanaleika til þess að skilja betur áhættuþætti og birtingamyndir þess (de Jong 

Gierveld, Van Tilburg og Dykstra, 2006). 

Eins og þegar er getið hafa rannsakendur ekki verið sammála um hve algengur 

einmanaleika er hjá öldruðum.  Í Bretlandi var gerð rannsókn á því hversu algengt fólk 

taldi að einmanaleiki væri meðal aldraðra.  Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 90% 

þátttakenda töldu að einmanaleiki væri vandamál tengt hækkandi aldri en rannsóknir 

hafa almennt sýnt að einmanaleiki sé ekki svo mikill meðal aldraðra (Victor o.fl., 2002).    

3.3.1 Íslenskar rannsóknir á einmanaleika aldraðra  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi í tengslum við einmanaleika aldraðra.  Ein 

þeirra var framkvæmd af Sigrúnu Þórarinsdóttur félagsráðgjafa.  Markmið 

rannsóknarinnar var meðal annars að athuga  hve algengur einmanaleiki meðal aldraðra 

er.  Rannsóknin var meistararitgerð sem var byggð á eigindlegri rannsókn á einmanaleika 

eldri borgara í Reykjavík ásamt öðrum gögnum.  Sigrún tók viðtöl við 6 aldraða 

einstaklinga á aldrinum 78-85 ára.  Allir einstaklingarnir bjuggu einir og tóku hvorki þátt í 

félagsstarfi né dagvistun.  Þeir höfðu einnig færri félagsleg tengsl en þeir myndu vilja og 

töldu sig þurfa stuðning til þess að stunda félagsstarf.  Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

að fimm af sex þátttakendum vorum einmana.  Allir þátttakendur töluðu um að þeim liði 

betur eftir að hafa haft samskipti við aðra og vildu þar af leiðandi auka samskiptin við 
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annað fólk.  Rannsóknin samsvarar öðrum erlendum rannsóknum að því leyti að einn 

þátttakandi var einmana þrátt fyrir að að vera ekki félagslega einangraður meðan að 

annar þátttakandi sem var mikið einn og í litlum tengslum við fólk upplifði sig samt sem 

áður einmana.  Það var áberandi hversu mikið slæm líkamleg heilsa háði fólki í félagslegri 

virkni og í samskiptum vegna þess að þeir gátu ekki farið eins mikið út og þeir vildu vegna 

líkamlegra kvilla.  Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að einmanaleiki sé ekki 

algengari meðal aldraðra en þörf sé á að draga úr einmanaleika aldraðra með því að bæta 

andlega líðan þeirra.  Skoða þarf rannsóknir til þess að sjá hvaða úrræði henta þeim sem 

eru annars vegar félagslega einangraðir og hins vegar tilfinningalega einangraðir (Sigrún 

Þórarinsdóttir, 2009).   

 Önnur rannsókn var gerð á 257 öldruðum einstaklingum sem nutu heimaþjónustu 

heilsugæslunnar árið 1997.  Markmið rannsóknarinnar var að skoða tengsl einmanaleika 

við andlega, félagslega og líkamlega þætti aldraðra.  Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

að 20,3% þátttakenda upplifðu einmanaleika, þar af 18,3% karlar og 20,9% konur.  

Einstaklingar sem misst höfðu maka voru marktækt líklegri til þess að vera einmana en 

fólk í hjúskap.  Þeir sem mátu heilsufar sitt almennt lélegt voru einnig líklegri til þess að 

verða einmana.  Depurð og vitræn skerðing hjá konum tengdist marktækt því að að vera 

einmana en ekki hjá körlum.  Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess eru að 

einmanaleiki sé nokkuð algengur meðal aldraðra og eykur áhættu á skertum lífsgæðum 

(Gríma Huld Blængsdóttir, Pálmi V.  Jónsson og Thor Aspelund, 2008).    

 

 

 

 

  



25 

4 Áhættuþættir einmanaleika og félagslegrar einangrunar 

Þrátt fyrir að einmanaleiki og félagsleg einangrun séu aðskilin hugtök þá hafa rannsóknir 

ítrekað sýnt fram að bæði hugtökin geti haft neikvæðar afleiðingar á andlega og líkamlega 

heilsu aldraðra (Palacios og Thompson, 2006; Cornwell og Waite, 2009a; Coyle og Dugan, 

2012; Petersen o.fl., 2015).  Rannsóknir hafa sýnt að félagslega einangraðir og einamana 

einstaklingar eiga í hættu að þróa með sér sjúkdóma og aðra á kvilla á borð við hjarta- og 

æðasjúkdóma, vitglöp, háan blóðþrýsting, streitu, þunglyndi, sýkingar, auknar dánarlíkur 

og fleira (Cornwell og Waite, 2009a, Grenade og Boldy, 2008). 

4.1 Áhrif einmanaleika og félagslegrar einangrunar á heilsu aldraðra 

Það er ekki vitað jafn mikið um hvernig og af hverju félagsleg einangrun hefur áhrif á 

heilsu aldraða í samanburði við aðra lífsstílstengda sjúkdóma.  Eitt vandamálið við fyrri 

rannsóknir þar sem rannsakað er hvernig gæði og fjöldi félagslegra tengsla við annað fólk 

hefur áhrif á heilsu einstaklinga er að það skortir nákvæma greiningu á því hvaða þáttur 

félagslegrar einangrunar veldur skaðlegum áhrifum á heilsu aldraðra.  Annað vandamál 

varðandi framkvæmd fyrri rannsókna er að rannsakendur hafa skoðað efnið út frá 

mismunandi áherslum.  Þeir hafa leitast eftir að skoða félagslega einangrun ýmist út frá 

félagsfræðlegu sjónarhorni eða sálfræðilegu sjónarhorni.  Þar af leiðandi hafa huglægir 

þættir eins og einmanaleiki og persónuleg þörf hins aldraða á stuðningi ekki verið skoðuð 

samhliða félagslegum tengslum og félagslegri þátttöku.  Þetta skilur því eftir ósvaraðar 

spurningar eins og hvort tengsl á milli fárra félagslegra tengsla og slæmrar heilsu 

endurspegli sömu áhrif og einmanaleiki gerir á heilsu eða hvort félagsleg einangrun og 

einmanaleiki hafi hvort á sinn hátt slæmar heilsufarslegar afleiðingar fyrir aldraða 

(Cornwell og Waite, 2009b).  

Gerð var rannsókn á rúmlega 3000 öldruðum einstaklingum til þess að athuga hvaða 

þættir félagslegrar einangrunar hafa á áhrif heilsu aldraðra með því að skipta einkennum 

félagslegrar einangrunar í tvö hugtök.  Þau eru annars vegar lítil félagsleg tengsl (e. social 

disconnectedness) sem vísar til skorts á félagslegum samskiptum og lítilli þátttöku, og hins 

vegar er það huglæg félagsleg einangrun (e. perceived isolation) sem vísar til einmanaleika 

og skorts á félagslegum stuðningi.  Það er mikilvægt að skoða félagsleg tengsl og huglæga 

félagslega einangrun vegna þess að margir aldraðir eru ef til vill ekki í jafn miklum 
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félagslegum tengslum eins og þeir voru þegar þeir voru miðaldra og þar af leiðandi gæti 

það túlkast sem einmanaleiki og félagsleg einangrun.  Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

að fá félagsleg tengsl og huglæg félagsleg einangrun höfðu bæði áhrif á hvernig 

þátttakendur mátu líkamlega heilsu sína.  Hins vegar, þegar tengsl hugtakanna við 

andlega heilsu voru skoðuð var niðurstaðan ekki sú sama.  Það voru mjög sterk tengsl á 

milli andlegrar heilsu og huglægrar félagslegrar einangrunar.  Ekki var skýrt hvert 

samband á milli félagslegra tengsla og andlegrar heilsu var en niðurstöðurnar gefa til 

kynna að fólk sem eru með fá félagsleg tengsl eru með verri andlega heilsu einungis ef 

það það telur sig vera einangrað (Cornwell og Waite, 2009b).   

Sambærileg rannsókn var framkvæmd af Coyle og Dugan (2012).  Þeir lögðu áherslu 

á að félagsleg einangrun og einmanaleiki væru mæld sem tvö mismunandi hugtök.  

Niðurstöðurnar sýndu að ekki voru sterk tengsl á milli hugtakanna tveggja.  Það voru sterk 

tengsl á milli einmanaleika og geðvandamála annars vegar og hins vegar voru tengsl á milli 

þess að vera einangraður og meta heilsufar sitt slæmt.  Það ríkir þó ágreiningur um það 

hvort slæm heilsa veldur félagslegri einangrun eða hvort einmanaleiki og félagsleg 

einangrun leiðir til slæmrar heilsu (British Columbia Ministry of Health, 2004; House, 

Landis og Umberson, 1988).  Hér verður greint frá helstu áhættuþáttum félagslegrar 

einangrunar og einmanaleika hjá öldruðum.  Einnig verður greint út frá rannsóknum hvort 

hugtakanna hefur meiri áhrif ákveðna áhættuþætti.    

4.2 Heilabilun 

Heilabilun vísar til skerðingar á minni og annarri vitrænni getu sem hefur áhrif á 

einstaklinginn í daglegu lífi og í samskiptum við annað fólk.  Önnur orð sem eru oft notuð 

yfir heilabilun er vitglöp eða elliglöp (Jón Snædal, 1996).  Sú vitræna skerðing sem á sér 

stað er fyrst og fremst minnisleysi.   Einnig eru einkennin erfiðleikar við að skilja og nota 

orð.   Viðkomandi á erfitt með að framkvæma verkefni sem krefjast hreyfigetu þrátt fyrir 

að búa yfir hreyfifærninni sem þarf til verkefnisins og hann á í erfiðleikum með að bera 

kennsl á hluti.   Einstaklingar með heilabilun upplifa einnig skerðingu í atvinnu- og 

félagslegri virkni og geta sýnt atferlis- og hegðunartruflanir (Chapman, Williams, Strine, 

Anda og Moore, 2006).   

Það er eftirtektarvert að meiri hluti aldraðra upplifir ekki vitskerðingu.  Samt sem áður 

þá er nokkuð stór hluti þeirra sem elstir eru með heilabilanir að einhverju tagi.  Með tilliti 
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til örrar fjölgunar aldraðra og að einstaklingum sem eru háaldraðir fer fjölgandi þarf 

samfélagið að vera reiðubúið að fjöldi aldraðra með heilabilun mun aukast í kjölfarið og 

verða mikilvægt lýðheilsumál (Chapman o.fl., 2006).   

Alzheimersjúkdómurinn er algengasta orsök heilabilunar.  Rannsakendur telja að 75%  

aldraðra sem eru með heilabilun séu með Alzheimersjúkdóminn.  Sjúkdómurinn veldur 

dauða taugafruma sem leiðir til þess að svæði í heilanum sem eru mikilvæg fyrir minni 

rýrna og rýrnunin getur síðan dreift sér í aðra hluta heilans.   Það er ekki ljóst hvað veldur 

sjúkdómnum en rannsakendur telja að það séu ýmsir áhættuþættir sem geta aukið 

líkurnar á að einstaklingar þrói með sér sjúkdóminn.  Rannsóknir hafa sýnt að 

sjúkdómurinn er arfgengur einnig getur lágt menntunarstig, höfuðmeiðsli, gölluð gen og 

aldur haft áhrif (Chapman o.fl., 2006; Jón Snæland, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru á milli félagslegrar einangrunar og aukinnar 

áhættu á skerðingu vitrænnar starfsemi og heilabilunar.  Það hafa verið gerðar töluvert 

fleiri rannsóknir á tengslum félagslegrar einangrunar og vitrænnar skerðingar heldur en á 

tengslum einmanaleika og vitrænna skerðinga (Wilson o.fl., 2007).  Rannsóknir hafa sýnt 

að aldraðir einstaklingar sem eru félagsleg einangraðir eru líklegri til þess að þróa með 

sér Alzheimers sjúkdóminn eða önnur vitglöp en aðrir aldraðir sem eru ekki félagslega 

einangraðir (DiNapoli, Scogin og Wu, 2014; Bassuk, Berkmann og Glass, 1999).   Gerð var 

rannsókn á 6102 einstaklingum sem voru 65 ára og eldri til þess að athuga samband fjölda 

félagslegra tengsla við vitglöp aldraðra.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samband 

var á milli fjölda félagsneta og samskipti við aðra við vitræna starfssemi aldraðra.  Þeir 

einstaklingar sem voru með lítið félagsnet og höfðu lítil samskipti við aðra voru með verri 

vitræna starfsemi heldur en þeir sem voru með stórt félagsnet og höfðu mikil samskipti 

við aðra (Barnes, Bienias, Evans, Leon og Wilson, 2004). 

Þrátt fyrir að fáar rannsóknir hafi verið gerðar á tengslum einmanaleika og elliglapa 

var gerð tiltölulega viðamikil rannsókn á 823 öldruðum einstaklingum til þess að athuga 

hvort  einmanaleiki hefði áhrif á líkurnar á að fá Alzheimers sjúkdóminn.   Einstaklingunum 

var fylgt eftir í 4 ár og leiddi rannsóknin í ljós að þeir einstaklingar sem voru einmana voru 

tvöfalt líklegri til þess að þróa með sér Alzheimers sjúkdóminn en þeir sem ekki voru 

einmana.  Í þessari rannsókn hafði félagsleg einangrun ekki áhrif á líkurnar á að aldraðir 

þrói með sér Alzheimers sjúkdóminn (Wilson o.fl., 2007).  Svipuð rannsókn var 
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framkvæmd nokkrum árum seinna og voru niðurstöðurnar þær að þeir einstaklingar sem 

voru einmana og með vitræna skerðingu voru helmingi fleiri en einstaklingar sem voru 

félagslega einangraðir og með vitræna skerðingu (DiNapoli o.fl., 2014).   

4.3 Þunglyndi 

Að vera leiður eða finna fyrir þunglyndi eru einkenni sem allir einstaklingar kannast við.  

Bakslög sem tengjast peningum, vinnu, samböndum eða öðrum þáttum í lífinu geta oft 

leitt til vanlíðunar.  Með tímanum læra þó flestir hvernig þeir eiga að yfirstíga vandann og 

taka hlutina í sátt.  Einstaklingar gera sér grein fyrir því að lífið hefur sínar hæðir og lægðir 

og eru því færir um að halda áfram með líf sitt í sátt þrátt fyrir erfiðleikar komi upp 

einstaka sinnum.  Í sumum tilfellum fjarar þunglyndið hins vegar ekki út og varir lengur og 

ristir dýpra en það ætti að gera undir eðlilegum kringumstæðum.  Þegar einkenni 

þunglyndis eru svo alvarleg að þau hafa áhrif á daglegt líf einstaklinga til lengri tíma verður 

það læknisfræðilegt vandamál (Mustaffa og Alkaff, 2010).   

Þunglyndi eða einkenni þunglyndis geta verið áberandi ástand meðal eldra fólks, sem 

hefur þar af leiðandi veruleg áhrif á velferð og lífsgæði þeirra.  Margar rannsóknir hafa 

sýnt að þunglyndiseinkenni verða algengari með aldrinum.  Þunglyndiseinkenni hafa ekki 

einungis áhrif á líðan aldraðra heldur geta einkennin verið mikilvægur áhrifavaldur á 

líkamlega heilsu og langlífi.  Langtímarannsóknir sýna að aukin einkenni þunglyndis 

tengjast sterklega auknum erfiðleikum aldraðra til þess að sinna athöfnum daglegs lífs.  

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að aldur er þó ekki alltaf marktækt tengdur þunglyndi og að 

háaldraðir höndli jafnvel þunglyndi  betur en aðrir sem gerir það að verkum að þrátt fyrir 

að þunglyndi sé mögulega algengara hjá öldruðum en einkenni þess ekki jafn alvarleg og 

hjá yngra fólki (Singh og Misra, 2009). 

Samkvæmt rannsókn sem birtist í tímaritinu Acta Psychiatrica Scandinavica er 

einmanaleiki einn af þrem helstu áhættuþáttum sem leiðir til þunglyndis hjá öldruðum 

(Green o.fl., 1992).  Þunglyndi er vandamál sem fylgir oft einmanaleika, í mörgum tilfellum 

þá eru einkenni þunglyndis eins og að draga sig í hlé, kvíði, skortur á hvatningu og sorg 

þau sömu og einkenni einmanaleika.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að það er sterkt 

samband á milli einmanaleika og þunglyndis hjá öldruðum (Singh og Misra, 2009; Aylaz, 

Aktürk, Erci, Öztürk og Aslan, 2012).   



29 

Í tyrkneskri rannsókn kom í ljós að einmanaleiki var stærsti og mikilvægasti 

áhættuþáttur þunglyndiseinkenna hjá öldruðum.  Aðrir þættir eins og kyn, hjúskapastaða, 

menntunarstig og fleiri þættir höfðu líka áhrif en þó voru áhrif þeirra mun minni en áhrif 

einmanaleika (Aylaz o.fl., 2012).  Í annarri rannsókn þar sem skoðað var hver áhrif 

þunglyndis og einmanaleika voru á dánartíðni aldraðra kom í ljós að einmanaleiki og 

þunglyndi ein og sér hafa ekki marktæk áhrif á dánartíðni.  Hins vegar voru þeir 

einstaklingar sem þjáðust af bæði þunglyndi og einmanaleika í áhættuhópi að deyja fyrr 

heldur en aðrir (Stek ofl., 2005).    

4.4 Aukin dánartíðni 

Gerð var viðamikil rannsókn í Hollandi á 4004 einstaklingum á aldrinum 65-84 ára á 10 

ára tímabili til þess að athuga hvort félagsleg einangrun og einmanaleiki hefðu bæði áhrif 

á aukna dánartíðni hjá eldra fólki.  Rannsóknin leiddi í ljós að einmanaleiki hjá báðum 

kynjum juku marktækt líkurnar á dauðsfalli en það voru þó mun fleiri einmana karlar 

heldur en einmana konur sem létust á 10 ára tímabili rannsóknarinnar.  Enginn marktækur 

munur var að finna á sambandi aukinnar áhættu á dauðsfalli aldraðra við félagslega 

einangrun.  Álykta því rannsakendur að einmanaleiki frekar en félagsleg einangrun sé stór 

áhættuþáttur varðandi vaxandi dánartíðni hjá öldruðum körlum (Holwerda o.fl., 2012). 

Gerð var önnur svipuð bandarísk rannsókn sem birtist ári seinna og voru niðurstöður 

hennar í mótsögn við hollensku niðurstöðurnar.  Rannsóknin var framkvæmd á 6500 

einstaklingum 52 ára og eldri á 7 ára tímabili.  Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

dánartíðnin var hæst meðal þeirra einstaklinga sem voru bæði einmana og félagslega 

einangraðir þegar einnig var tekið tillit til heilsufars þeirra.   Hins vegar, þegar einmanaleiki 

og félagsleg einangrun voru skoðuð ein og sér kom í ljós að mikil marktæk tengsl voru á 

milli aukinnar dánartíðni og félagslegrar einangrunar en ekki voru marktæk tengsl á milli 

einmanaleika og aukinnar dánartíðni aldraðra.   Rannsakendur benda á að niðurstöðurnar 

vísi ekki til þess að einmanaleiki sé ekki mikilvægur þáttur heldur gefa þær í skyn að 

upplifun eldra fólks af einmanaleika sé einkennandi fyrir þá sem nú þegar kljást við mikil 

heilsufarsleg vandamál.  Það eru því heilsufarslegu þættirnir sem hafa áhrif á aukna 

dánartíðni en ekki einmanaleikinn einn og sér.   Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

er mikilvægt að draga úr bæði félagslegri einangrun og einmanaleika til þess að bæta 

lífsgæði og vellíðan hjá öldruðum en viðleitni til að draga úr félagslegri einangrun væri 
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líklegri til að hafa meiri ávinning er varðar dánartíðni aldraðra (Demakakos, Shankar, 

Steptoe og Wardle, 2013). 
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5 Úrræði 

Það er mikilvægt að þekkja þá þætti sem geta aukið líkurnar á að draga úr eða fyrirbyggja 

félagslega einangrun eða einmanaleika (Boldy og Grenade, 2008).  Flestar þær stofnanir 

sem sjá um skipulagt starf fyrir eldri borgara eins og hjúkrunarheimili og félagsmiðstöðvar 

eru með það að leiðarljósi að draga úr eða að koma í veg fyrir félagslega einangrun og 

einmanaleika hjá eldri borgurum (Shahtahmasebi og Scott, 1996).  Í þessum kafla verður 

fjallað um skilvirkni úrræða og stuttlega greint frá þeim úrræðum sem eru í boði hér á 

landi fyrir eldri borgara. 

5.1 Mat á skilvirkni úrræða 

Því er haldið fram að með tilteknum úrræðum og aðgerðum er hægt að sigrast á 

félagslegri einangrun og einmanaleika aldraðra og þeim afleiðingum sem það hefur í för 

með sér.  Það eru þó ekki til neinar haldbærar sannanir fyrir því að þessi úrræði séu í raun 

að virka sem skyldi.  Samfélög gætu verið að eyða ríkisfé, tíma og mannalfla í úrræði sem 

bera ef til vill ekki neinn árangur (Findlay, 2003).   

Ein viðamikil kerfisbundin athugun var birt milli áranna 1970 og 1997 sem hafi þann 

tilgang athuga hvaða aðgerðir höfðu borið árangur til þess að draga úr eða koma í veg 

fyrir félagslega einangrun og einmanaleika aldraðra.  Þeir þættir sem rannsakendur töldu 

bera árangur var hópefli, að ná til fólks sem er í áhættuhópi um að verða einmana eða 

félagslega einangrað, nota fleiri en eina aðferð til þess að ná til fólks og að leyfa 

einstaklingum að taka stjórnina í sínar hendur.  Rannsakendur birtu aldrei opinberlega 

þær heimildir sem þeir höfðu safnað til þess að komast að þessari niðurstöðu.  Það er því 

ómögulegt að sjá út frá vinnu rannsóknarinnar hvaða úrræði eru líklegri til þess að hafa 

meiri áhrif en önnur og hversu mikil áhrif eru þau að hafa á aldraða (Findlay, 2003).   

Til þess að bregðast við galla fyrrnefndrar rannsóknar var framkvæmd ný rannsókn 

með það að markmiði að greina frá hvaða úrræði og inngrip hafa verið metin áhrifaríkust.  

Rannsakandi fann sautján úrræði sem hafði verið lagt mat á ásamt fjölda greina um 

einstök úrræði.  Aðeins sex af sautján úrræðum höfðu verið metin á kerfisbundinn hátt.  

Meira en helmingur úrræða voru metin í Bandaríkjunun.  Önnur lönd sem einnig höfðu 

gert mat á áhrif úrræða voru Ástralía, Kanada, Holland, Ítalía og Svíþjóð (Findlay, 2003).  

Lítið er hægt að vita um skilvirkni úrræða þegar gert er mat á svona litlum fjölda þeirra.  
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Það þarf að framkvæma mun fleiri rannsóknir á úrræðum til þess að sjá hvort að 

tilgangurinn til þess að draga úr eða fyrirbyggja félagslega einangrun og einmanaleika sé 

í raun og veru að skila sér (Findlay, 2003; Cattan o.fl., 2005) .  Það þarf sérstaklega að 

athuga hvort úrræðin virki til lengri tíma vegna þess að þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á skilvirkni úrræða hafa í flestum tilvikum verið til styttri tíma.  Þrátt fyrir 

takmarkanir núverandi rannsókna geta þær gefið vísbendingu um hvaða úrræði væru best 

til þess að þróa í náinni framtíð (Findlay, 2003; Dickens, Richards, Greaves og Campbell, 

2011). 

5.1.1 Árangursrík úrræði 

Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á hvernig úrræði hafa áhrif á vellíðan aldraðra 

en fæstar þeirra beinast sérstaklega að félagslegri einangrun og einmanaleika.  Í rannsókn 

Findlay (2003) kom í ljós að í fyrsta lagi þá virðast hágæða aðferðir við val, þjálfun og 

stuðning frá leiðbeinanda eða þeim sem sjá um uppbyggingu úrræða vera sá þáttur sem 

liggur að baki árangursríkustu úrræðunum.  Í öðru lagi eru úrræði líklegri til þess að bera 

árangur ef aldraðir sjá sjálfir um skipulagningu, framkvæmd og mat á úrræðunum og hafa 

aðrar rannsóknir fengið sömu niðurstöðu (Cattan o.fl., 2005; Boldy og Grenade, 2008; 

Dickens o.fl., 2011).  Í þriðja lagi eru meiri líkur á að úrræði verði árangursrík ef þau nýtast 

og hafa jákvæð áhrif á samfélagið.  Dæmi um slíkt úrræði sem er einkum vinsælt í 

Bandaríkjunum og Kanada kallast Gatekeeper.  Úrræðið felst í því að nota óhefðbundnar 

aðferðir til þess að bera kennsl á þá aldraða sem sem eru í hættu að verða einmana eða 

félagslega einangraðir.  Þegar búið er að bera kennsl á einstaklingana er þeim veitt 

viðeigandi þjónusta til þess að draga úr einangrun.  Í rannsókn Cattan o.fl. (2005) var einn 

þriðji úrræða sem hafði verið gert mat á talin vera skilvirk.  Þau úrræði sem helst skiluðu 

árangri voru inngrip sem beindust að hópum (e. group interventions) sem fólu í sér 

einhverskonar fræðslu, þjálfun eða félagsstarfsemi sem voru sérstaklega miðuð við 

ákveðinn hóp.  Rannsókn Dickens o.fl. (2011) leiddi einnig í ljós að inngrip sem beindust 

að hópum væru skilvirkustu úrræðin til þess að sporna gegn eða draga úr félagslegri 

einangrun eða einmanaleika aldraðra.  
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5.2 Íslensk úrræði 

Boðið er upp á margs konar þjónustu fyrir aldraða á Íslandi.  Í mörgum sveitarfélögum eru 

starfandi félagsmiðstöðvar þar sem öldruðum býðst að taka þátt í félags- og 

tómstundastarfi.  Einnig er þar boðið uppá afþreyingar eins og leikfimi og annað 

sjálfsprottið starf.  Markmiðið með þjónustunni er að draga úr eða koma í veg fyrir 

félagslegra einangrun.  Félagsmiðstöðvar eru vettvangur þar sem fólk getur komið saman 

og veitt hvert öðru félagsskap og átt samskipti (Velferðarráðuneytið, e.d.-b).  Félags- og 

tómstundastarf getur verið mikilvægt tæki til þess að viðhalda félagslegri virkni 

einstaklinga þegar þeir verða aldraðir (Toepoel, 2013).  Dagdvöl er stuðningsúrræði fyrir 

þá sem búa í heimahúsum og felst í því að einstaklingar geta komið tímabundið í 

félagsmiðstöð og sótt þá afþreyingu sem er í boði þar ásamt því að fá mat, hvíldaraðstöðu 

og snyrtingu.  Einnig geta þeir aldraðir sem geta ekki lengur búið í heimahúsi sótt um 

þjónustuíbúð þar sem margvísleg þjónusta og aðstoð er í boði. Heilbrigðisstofnanir 

víðsvegar bjóða uppá hvíldar- eða endurhæfingarinnlagnir til þess að styðja við aldraða 

sem lagst hafa inn á spítala áður en þeir fara heim og einnig til þess að styðja við 

sjálfstæðu búsetu aldraðra (Velferðarráðuneytið, e.d.-b).  Félag eldri borgara býður einnig 

upp á félagsstarf og gefur reglulega út bækling með upplýsingum um líkamsrækt og aðra 

afþreyingu sem félagið býður upp á.  Kirkjan hefur einnig verið að bjóða uppá tvennskonar 

þjónustu, annars vegar heimsóknarþjónustu og hins vegar fjölbreyta starfssemi innan 

kirkjunnar (Ellý Alda Þorsteinsdóttir o.fl., 2007). 

Þrátt fyrir að það sé margvísleg þjónusta í boði fyrir aldraða er stór hluti aldraðra sem 

nýtir sér ekki þá þjónustu.  Verkefnið „heilsueflandi heimsóknir“ er tiltölulega nýtt úrræði 

sem hefur það markmið að hjálpa öldruðum að komast í samband við þjónustumiðstöð í 

sínu hverfi svo það geti fengið viðeigandi aðstoð til þess að búa heima sem lengst.  

Fyrirmynd verkefnisins kemur frá Rødovre í Danmörku. Rannsókn á verkefninu þar sýndi 

að þeir aldraðir sem fengu heimsókn þurftu minni aðstoð frá heilbrigðiskerfinu og færri 

hvíldarinnlagnir (Hrefna An Thomasdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir, 2011; Steinunn Birna 

Svavarsdóttir, Árún. K Sigurðardóttir, Sólveig Ása Árnadóttir, 2015).  Það er mikilvægt að 

upplýsa aldraða um þá þjónustu sem er í boði vegna þess að það geta verið ákveðnar 

hindranir í vegi þeirra sem kemur í veg fyrir að þeir hafi frumkvæði að því að sækja sjálfir 

um þjónustuna.  Þær hindranir geta verið slæmt líkamlegt ástand eða andleg vanlíðan.  Í 

heimsókninni er farið yfir stöðu og líðan einstaklingsins og rætt um þá þætti sem valda 

http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Steinunn+Birna+Svavarsd%C3%B3ttir
http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Steinunn+Birna+Svavarsd%C3%B3ttir
http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=%C3%81r%C3%BAn%09K+Sigur%C3%B0ard%C3%B3ttir
http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=S%C3%B3lveig+%C3%81sa+%C3%81rnad%C3%B3ttir
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honum erfiðleika.  Farið er svo yfir þau úrræði og lausnir sem gætu leyst vandann.  Ef 

einstaklingurinn vill sækja um aðstoð frá þjónustumiðstöð hjálpar heimsóknaraðilinn 

viðkomandi að fylla út umsókn (Hrefna An Thomasdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir, 2011). 

Rauði kross Ísland hefur einnig verið að bjóða upp á heimsóknarþjónustu með því 

markmiði að leiðarljósi að rjúfa félagslega einangrun og veita stuðning.  Sjálfboðaliðar 

koma í heimsókn til fólks hvort sem það er í heimahúsi eða á dvalar- og hjúkrunarheimili 

og stytta fólki stundir með því að til dæmis spjalla og lesa fyrir aldraða.  Það hefur verið 

að aukast að sjálfboðaliðar komi með hundana sína í heimsóknir og hefur það gengið mjög 

vel (Rauði kross Íslands –Reykjavíkurdeild, 2009).  

5.2.1 Rannsóknir á íslenskum úrræðum 

Árið 2010 var birt  meistararitgerð í félagsráðgjöf sem byggist á eigindlegri rannsókn og 

fjallar um hvernig heimsóknaþjónusta Rauða krossins hafði áhrif á líðan aldraðra 

einstaklinga sem bjuggu í heimahúsum.  Niðurstöðurnar voru að flestir vildu fá heimsókn 

vegna þess að þeir sóttust eftir að eiga samskipti við einhvern.  Sumir sóttust eftir því að 

fá heimsókn vegna þess að þeir voru einangraðir eða einmana.  Aðrir sóttust eftir 

heimsókn vegna þess að þeim fannst hún skemmtileg tilbreyting og vegna þess að 

félagsskapurinn var góður.  Flestir þátttakendur voru ánægðir með heimsóknirnar og 

höfðu sumir myndað góð vinatengsl við heimsóknavininn.  Niðurstöður gefa til kynna að 

heimsóknir sjálfboðaliðanna höfðu almennt góð áhrif á líðan þeirra sem fengu 

heimsóknina (Sigurlaug Jónsdóttir, 2010).   

Gerð var rannsókn á heilsueflandi heimsóknum í Laugardalnum og þáðu 37 

heimsóknina af 120 öldruðum einstaklingum.  Einstaklingarnir voru greindir í flokka eftir 

þjónustuþörf og höfðu 19% þeirra sem fengu heimsókn þörf á þjónustu.  Þegar spurt var 

um líðan fólks voru 18,9 % þeirra sem upplifðu vanlíðan og 27% einmanaleika.  Marktæk 

fylgni var á milli andlegrar vanlíðunar og einmanaleika og einnig var marktæk fylgni á milli 

einmanaleika og minnistaps.  Í þessari rannsókn hafði félagsstarf ekki marktæka fylgni við 

neinn af þessum þáttum.  Við lok heimsóknar var mörgum bent á að þeir gætu leitað til 

félagsmiðstöðvar til þess að draga úr einmanaleika og einangrun því ekki væri hægt að 

sækja formlega um þjónustu vegna þess (Hrefna An Thomasdóttir og Sigrún Ingvarsdóttir, 

2011).  Svipuð rannsókn var gerð á 5 ára tímabili á öldruðum búsettum á Selfossi til þess 

að skoða einkenni þeirra sem þáðu eða afþökkuðu heilsueflandi heimsókn.  
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Niðurstöðurnar sýndu að enginn munur var á líkamlegri eða andlegri líðan þeirra sem 

þáðu eða höfnuðu heimsókninni en þeir sem þáðu heimsóknina notuðu svefnlyf í meira 

mæli og stunduðu litla hreyfingu.  Heimsóknaraðilar gátu veitt ráðgjöf og stuðning vegna 

erfiðleika viðkomandi sem bendir til þess að heimsóknirnar geti haft jákvæð áhrif á líðan 

fólks (Steinunn Birna Svavarsdóttir o.fl., 2015). 

Í meistararitgerð Sigrúnar Þórarinsdóttir (2009) kemur fram að ekki sé hægt að 

minnka einmanaleika aldraðra með sömu úrræðum og eru notuð til þess að minnka 

félagslega einangrun.  Til þess að draga úr einmanaleika gæti viðtalsmeðferð hjá 

félagsráðgjafa eða öðru fagfólki verið gagnlegt.  Til þess að draga úr félagslegri einangrun 

taldi hún að dagdvöl gæti hentað þeim sem hafa líkamlega burði til þess vera fjarri heimili 

sínu heilan dag.  Önnur úrræði sem gætu komið til greina eru heimsóknarþjónusta 

sjálfboðaliða frá Rauða krossinum sem og önnur úrræði í boði opinberra aðila og 

sjálfboðasamtaka.  Búseta í þjónustuíbúð gæti einnig dregið úr félagslegri einangrun 

(Sigrún Þórarinsdóttir, 2009).  Það getur verið erfitt fyrir aldraða sem eru einmana að taka 

þátt í félagsstarfi og öðrum athöfnum sem þeim eru boðin og því er mikilvægt að þeir fái 

sjálfir að ákveða hvaða athöfnum þeir eru tilbúnir að taka þátt í (Kocken, 2001).   

 

 

 

http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Steinunn+Birna+Svavarsd%C3%B3ttir
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6 Umræður og lokaorð

Við vinnslu ritgerðinnar hef ég komist að því að félagsleg einangrun og einmanaleiki eru tvö 

hugtök sem er nauðsynlegt að mæla í sitt hvoru lagi til þess að fá réttmæta niðurstöðu.   Bæði 

hugtökin hafa verið mikið rannsökuð í gegnum tíðina en skilgreiningar og mælingar á þeim 

hafa verið mismunandi og er því erfitt að fá heildræna mynd af hugtökunum.  Af þessum 

sökum er einnig óljóst hversu há tíðni félagslegrar einangrunar og einmanaleika er í raun á 

meðal aldraðra.  Það er áberandi hversu ólíkar niðurstöður rannsakendur hafa fengið varðandi 

umfang og aðra þætti í sambandi við hugtökin.  Hér á eftir mun ég draga saman niðurstöður 

og svara rannsóknarspurningunni um hvaða áhrif einmanaleiki og félagsleg einangrun hefur á 

heilsu og lífsgæði aldraðra. 

Aldur er afstætt hugtak í þeirra merkingu að þrátt fyrir að einstaklingar séu samkvæmt  

lögum orðnir aldraðir þá upplifa ekki allir sig gamla á þeim aldri.  Það eru þó oft margar 

breytingar sem fylgja því að eldast og er æskilegt að einstaklingar séu opnir fyrir þeim 

breytingum til þess að auka líkurnar á farsælli öldrun.  Tornstam bendir á að þeir aldraðir sem 

eru ánægðir með lífið eins og það er hafi öðlast svokallað öldrunarinnsæi.  Það felur í sér að  

aldraðir séu ekki uppteknir af veraldlegum hlutum og njóti þess að vera með sjálfum sér og 

séu lausir við áhyggjur af kröfum samfélagsins.   

Öldruðum um allan heim fjölgar ört og sömuleiðis þeim sem búa einir.  Því hafa stjórnvöld 

hér sem og erlendis í auknum mæli verið að rannsaka tíðni og koma með aðgerðir til þess að 

sporna við eða draga úr einmanaleika og félagslegri einangrun aldraðra og auka lífsgæði þeirra.  

Reykjavíkurborg hefur einnig verið í samstarfi við WHO til þess að auka lífsgæði eldri borgara 

í borginni með því að fylgja viðmiðum þeirra um aldursvænar borgir.    

Þrátt fyrir mismunandi mælingar og sjónarhorn rannsakenda á félagslegri einangrun og 

einmanaleika eru flestar rannsóknir sem benda til þess að félagsleg einangrun sé nokkuð 

algeng meðal aldraðra.  Það ber þó að varast að túlka ekki þær niðurstöður í öllum tilvikum 

sem neikvætt fyrirbæri.  Kenning Tornstam og fleiri rannsóknir sýna að þeir aldraðir sem 

margir myndu telja sem félagslega einangraða einstaklinga líði almennt vel og þjáist ekki af 

einmanaleika.  Með hækkandi aldri eru margir sem einfaldlega kjósa að vera meira einir en 

áður fyrr og eyða því frekar tíma með þeim sem þeir geta átt innihaldsríkar samræður við. 

Erlendar rannsóknir og íslenskar kannanir hafa sýnt að aldraðir á dvalar- og hjúkrunarheimilum 

stunda almennt skipulagt tómstundastarf í litlum mæli og kjósa frekar að eiga góðar samræður 
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við annað fólk. Í sumum tilvikum geta þeir sem eru félagslega einangraðir þó þróað innra með 

sér tilfinningu eins og einmanaleika. 

Einmanaleiki er óæskileg tilfinning sem getur valdið mikilli vanlíðan.  Fjöldi rannsókna 

hefur sýnt að einmanaleiki sé nokkuð algengur á meðal aldraðra og eykst með aldrinum.  Hins 

vegar eru fjöldi rannsókna sem vísa til þess að einmanaleiki sé sjaldgæf tilfinning hjá öldruðum.  

Við lestur rannsókna og annarra gagna hef ég komist að því að þeir rannsakendur sem halda 

því fram að einmanaleiki sé algengur meðal aldraðra vitni gjarnan í aðrar rannsóknir sem haldi 

því einnig fram.  Hið sama gildir um rannsóknir sem telja að tíðni einmanaleika sé ekki mikill.  

Það er því ómögulegt að fullyrða út frá þeim fjölda rannsóka sem ég hef kynnt mér hvort sé 

rétt.  Ég velti einnig fyrir mér hversu há tíðni einmanaleika telst sem há tíðni, það getur verið 

huglægt mat rannsakenda hvernig hann túlkar niðurstöður.   

Einmanaleiki og félagsleg einangrun eru vissulega aðskilin hugtök en bæði geta þau haft 

alvarlegar afleiðingar á heilsu og lífsgæði aldraðra.  Það hefur þó verið ábótavant í fyrri 

rannsóknum að greina frá því hvort hugtökin hafi eins áhrif á líðan og lífsgæði aldraðra og 

hvort hugtakið vegi þá meira.  Einnig skortir rannsóknir að greina frá því hvaða einkenni 

hugtakanna eru að hafa tiltekin áhrif.  Í nýrri rannsóknum hafa hugtökin verið skilgreind betur 

og hafa þær sýnt að þeir einstaklingar sem eru einmana og skortir félagslegan stuðning séu 

fyrst og fremst með verri andlega heilsu en aðrir, einnig mælast þeir með slæma líkamlega 

heilsu en þó ekki í jafn miklu mæli.  Þeir einstaklingar sem eru félagslega einangraðir og eiga 

lítil félagsleg samskipti eru almennt ekki með slæma andlega heilsu en hins vegar er líkamlega 

heilsan þeirra oft slæm. Ástæðuna fyrir því má rekja til þess að þeir sem eru illa á sig komnir 

líkamlega eiga erfiðara með að vera frá heimili sínu og fara út meðal fólks.   

Þeir áhættuþættir sem geta fylgt félagslegri einangrun og einmanaleika eru margvíslegir 

en aukin dánartíðni, heilabilun og þunglyndi voru þeir þættir sem voru einkum mest áberandi 

við lestur gagna.  Líkt og áður eru rannsakendur ósammála.  Aukin dánartíðni hefur verið tengd 

annars vegar einungis við félagslega einangrun og hins vegar aðeins við einmanaleika.  Það 

hafa verið gerðar töluverðar rannsóknir á tengslum félagslegrar einangrunar við heilabilun og 

hafa niðurstöður sýnt að einangrun eykur líkurnar á vitrænni skerðingu.  Í þeim rannsóknum 

sem bæði hugtökin eru mæld við heilabilun og aðra vitrænar skerðingar hefur einmanaleiki 

töluvert meiri áhrif á vitræna skerðingu en félagsleg einangrun.  Þegar þunglyndi er annars 

vegar er einmanaleiki mikill áhættuþáttur varðandi þunglyndi aldraðra en félagsleg einangrun 
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hefur ekki áhrif samkvæmt gögnunum.  Það er því að ljóst góð félagsleg tengsl aldraðra hafa 

jákvæð áhrif á heilsu og lífsgæði aldraðra og stuðla að langlífi. 

Til þess að draga úr og fyrirbyggja félagslega einangrun er mikilvægt að beita tilteknum 

úrræðum.  Það eru mörg úrræði í boði en lítið er um að mæling sé gerð á skilvirkni þeirra 

úrræða.  Rannsakendur telja að úrræði séu líklegri til þess að bera árangur ef þeir sem aldraðir 

eru fái sjálfir að taka þátt í skipulagningu þeirra.  Ég tel mikilvægt að stjórnvöld beiti sér fyrir 

því að kanna kerfisbundið hvaða úrræði skila árangri til þess að bæta lífsgæði aldraðra.  Það 

eru mörg úrræði í boði hérlendis fyrir aldraða til þess að auka lífsgæði og viðhalda virkni fólks.  

Flest úrræðin beinast að því að draga úr félagslegri einangrun aldraðra.  Að mínu mati mætti 

auka viðleitni til þess að finna viðeigandi úrræði fyrir þá sem eru einmana vegna þess að úrræði 

til þess að draga úr félagslegri einangrun henta mögulega ekki þeim sem eru einmana.  Ég tel 

félagsráðgjöf vera gott úrræði fyrir þá sem eru einmana vegna þess að félagsráðgjafar geta 

veitt stuðning og notað aðferðir eins og valdeflingu og styrkleikanálgun til þess að draga úr 

einmanaleika hjá öldruðum.  Það gæti einnig verið góður kostur að leggja meiri áherslu á 

heilsueflandi heimsóknir til aldraðra.  Við lestur gagnanna varð mér ljóst að einmanaleiki hefur 

verri áhrif á heilsu og lífsgæði aldraðra en félagsleg einangrun.   
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