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Ágrip 

Heilsueflandi heimsóknir eru fyrirbyggjandi heilsuvernd til einstaklinga 80 ára og eldri sem 

búa í sjálfstæðri búsetu og þiggja ekki heimaþjónustu eða heimahjúkrun. Með fjölgun aldraðra 

á komandi árum skiptir sköpum að jöfn tækifæri og fjölbreyttir möguleikar séu til staðar fyrir 

fólk með ólíkar þarfir. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar sem lýst er í þessari 

rannsóknaráætlun er annars vegar að kanna hvernig upplýsingar sem veittar eru í heilsueflandi 

heimsóknum nýtast notendendum og hvort heimsóknirnar séu valdeflandi að þeirra mati. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvaða málefni eru til umræðu 

í heilsueflandi heimsóknum? Hvernig meta notendur áhrif heilsueflandi heimsókna á viðhald 

og eflingu eigin heilsu? Að hve miklu leyti telja notendur heilsueflandi heimsókna að leitað sé 

eftir áliti þeirra á þjónustunni sem þeim býðst? Rannsóknin er megindleg og gagna verður 

aflað með spurningalista sem hannaður er af höfundum rannsóknaráætlunarinnar en 

forprófaður og aðlagaður af rannsakanda. Þýðið og úrtak eru einstaklingar 80 ára og eldri sem 

þiggja heilsueflandi heimsóknir og með lögheimili á Akureyri. Gögnin verða greind með 

forritinu SPSS og við myndræna framsetningu verður notast við Microsoft Excel. 

Niðurstöðurnar geta gefið mynd af heilsueflandi heimsóknum á Akureyri og endurspeglað 

viðhorf þáttakenda. Ekki verður hægt að álykta út frá niðurstöðunum um viðhorf og nytsemi 

notenda heilsueflandi heimsókna utan Akureyrar. Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst sem 

framlag til gæðaþróunar á þjónustu við aldraða í heimahúsum með það að markmiði að þeir 

geti búið lengur heima. Rannsóknarniðurstöður geta vonandi einnig orðið til þess að hvetja til 

innleiðingar á þessu þjónustuúrræði víðar um land.    

 

Lykilhugtök: heilsueflandi heimsókn - heilsa - heilsuefling - valdefling - málefni sem eru rædd 

í heilsueflandi heimsóknum. 
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Abstract 

Preventive home visits are a form of care for people over 80 years of age living independently 

without the aid of domiciliary care or home nursing. In the coming years the number of 

elderly will increase and it is paramount that equal opportunities and variety of possibilities 

are available for individuals with diverse needs. The purpose of this study is to see whether 

preventive home visits yielded a better informed host and whether these visits were 

empowering for the host. The following research questions will be addressed: what subjects 

are discussed during the preventive home visits? How do hosts analyse the value of 

preventive home visits with regards to the maintenance and promotion of their own health? 

To what extent do the hosts feel their opinion of the services available to them is sought? The 

study is quantitative and the data will be collected with a questionnaire designed by the 

research plan authors. It will be preliminarily tested and adapted by future researcher. The 

sample will include all individuals older than 80 years of age accepting preventive home visits 

and living in Akureyri. The data will be analysed with SPSS and Microsoft Excel for the 

graphical representations of the data. It is not possible to draw definitive conclusions from the 

results but they should nonetheless give a realistic picture of preventive home visits. 

Hopefully the results can be a contribution to the ongoing quality development of home care 

services for those who wish to grow old in their own homes. The findings might also 

encourage other districts to implement this service for their residents. 

 

Key words: preventive home visits, health, health promotion, empowerment, topics of 

discussion during preventive home visits. 
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Kafli I 

Inngangur 

Talið er að öldruðum fjölgi töluvert á næstu árum og gera spár ráð fyrir að þriðjungur 

Evrópubúa verði 60 ára og eldri árið 2025 (Sherman, Forsberg, Karp og Törnkvist, 2012). Á 

Íslandi er því spáð að fjórðungur íbúa verði 65 ára og eldri árið 2065 (Hagstofa Íslands, 

2015). Í mörgum vestrænum löndum er hugað að pólitískum áskorunum varðandi aukið 

hlutfall aldraðra sem breytt aldursamsetning hefur í för með sér (Sherman o.fl., 2012; 

Lofqvist, Eriksson, Svensson og Iwarsson, 2012 ). Því með hækkandi aldri eykst þörfin fyrir 

fjölbreyttari þjónustu og heilbrigðisúrræði (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006; 

Velferðarráðuneytið, 2012). 

Stefna stjórnvalda á Íslandi er að styðja aldraða til að búa heima eins lengi og kostur 

er. Til að svo megi verða er mikilvægt að hlusta á þarfir og reynslu eldra fólks í sjálfstæðri 

búsetu (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003; Velferðarráðuneytið, 2012). Sem 

dæmi getur góð heilsa verið stór áhrifaþáttur í því að geta búið sem lengst á eigin heimili og 

þannig getur heilsuefling mögulega aukið lífsgæði eldri borgara og dregið úr þjónustuþörf 

þeirra (Sólborg Sumarliðadóttir og Kristín Björnsdóttir, 2011). Einnig hugar heilsuefling að 

því að stuðla og efla heilbrigðisástand einstaklings að því marki sem hann óskar (Green og 

Tones, 2010). Valdefling og heilsuefling eru samofin ferli sem snúa að heilbrigði, 

sjálfsstyrkingu og lífsgæðum sem efla samfélögin til velferðar (Vongchavalitkul, 2015).  

Valdefling leggur áherslu á að einstaklingurinn hafi vald til að taka ákvarðanir og að 

hann geti upplifað að hann hafi stjórn á eigin lífi (Small, Bower, Chew-Graham, Whalley og 

Protheroe, 2013). Með samspili þessara tveggja þátta eru auknar líkur á að einstaklingar 

upplifi stjórn á eigin lífi og stuðli þannig að sjálfsstyrkinu sem ýtir undir bætta heilsu með því 
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að auka líkur á að fólk nýti sér fyrirbyggjandi úrræði, tileinki sér heilsusamlegri lífshætti og 

leggi meira af mörkum til samfélagsins (Green og Tones, 2010).  

Heilsueflandi heimsóknir eru fyrirbyggjandi heilsuvernd sem veitt er öldruðum 

einstaklingum í sjálfstæðri búsetu sem þurfa ekki heimaþjónustu eða heimahjúkrun 

(Heilbrigðistofnun Norðurlands, e.d.; Tøien, Bjørk og Fagerström, 2014; Vass, Avlund, 

Hendriksen, Philipson og Riis, 2007). Í heimsóknunum eru meðal annars veittar upplýsingar 

um þjónustu sem fólki stendur til boða, s.s. dagdvöl, heimilishjálp, heimahjúkrun og 

félagsstarf eldri borgara (Steinunn Birna Svavarsdóttir, Árún K. Sigurðardóttir og Sólveig Ása 

Árnadóttir, 2015).  

Áhrif heilsueflandi heimsókna hafa verið rannsökuð víða og út frá mismunandi 

sjónarhornum. Niðurstöðurnar eru misvísandi og ekki afgerandi hvað varðar árangur. Flestar 

rannsóknarniðurstöður benda til að heimsóknirnar komi að góðum notum en erfitt er að mæla 

árangur þeirra og bera saman við önnur úrræði. Þar sem heimsóknirnar fara fram í ólíku 

umhverfi, eru einstaklingsmiðaðar og skýrslugerð oft ófullnægjandi (Mayo-Wilson o.fl., 

2014). Með því að rannsaka hvernig notendur meta áhrif heilsueflandi heimsókna er hægt að 

koma auga á vísbendingar um hvaða ávinningi þær skila og hvað þurfi að bæta til að auka 

möguleika aldraðra á að búa sem lengst heima og lifa við bestu lífsskilyrði (Guðrún Elín 

Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009). Grunnur góðra 

rannsókna er rannsóknaráætlun þar sem öllum þáttum rannsóknarinnar er lýst í smáatriðum. 

Þarf hún að vera nákvæm til að möguleiki sé að framkvæma rannsóknina. Áætlunin byggist á 

því að bakgrunnsupplýsingar séu ítarlegar og stefnir að því að svara rannsóknarspurningunum 

sem settar eru fram. Vel útfærð áætlun getur skipt máli fyrir innra og ytra réttmæti 

rannsóknarinnar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Tilgangur rannsóknarinnar sem lýst er 

í þessari rannsóknaráætlun er tvíþættur. Annars vegar að skoða hvort og hvernig upplýsingar 

og úrræði sem veitt eru í heilsueflandi heimsóknum nýtist notendum. Hins vegar hvort 
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notendur telji heimsóknirnar mikilvægar til eflingar á eigin heilsu og upplifi þær valdeflandi. 

Val á viðfangsefni er tilkomið vegna áhuga höfunda á velferð aldraðra og þjónustu sem þeir 

fá. Lítið er til af skráðum upplýsingum um notagildi heilsueflandi heimsókna á Íslandi og vilja 

höfundar leggja sitt af mörkum til að bæta úr því. Höfundar voru í samskiptum við starfsmann 

heilsueflandi heimsókna þar sem kom fram áhugi á að vita hvort upplýsingar sem kæmu fram 

í heimsóknunum væru við hæfi og hvort notendur nýttu sér þær. Rannsóknin sem áætlunin 

fjallar um beinist eingöngu að heilsueflandi heimsóknum til fólks sem búsett er á Akureyri og 

leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvaða málefni eru rædd í heilsueflandi heimsóknum? 

2. Hvernig meta notendur áhrif heilsueflandi heimsókna á viðhald og eflingu eigin  

heilsu? 

3. Að hve miklu leyti telja notendur að leitað sé eftir áliti þeirra á þjónustunni sem 

þeim býðst? 

Rannsóknaráætlunin gengur út frá að stuðst verði við aðferðafræði megindlegra 

rannsókna til að svara rannsóknarspurningunum. Gagna verður aflað með spurningalista (sjá 

fylgiskjal 1) sem hannaður hefur verið af höfundum en verður forprófaður og aðlagaður af 

rannsakanda. Notast verður við lýsandi sambandsrannsóknasnið (þversniðsrannsókn) þar sem 

leitast er við að lýsa aðstæðum ákveðins hóps án þess að hafa áhrif á þjónustuna (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). Gert er ráð fyrir að leitað verði eftir samvinnu við 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) til að nálgast þátttakendur sem þiggja heilsueflandi 

heimsóknir á Akureyri. Lýsandi tölfræði verður beitt við greiningu gagna. 

Ávinningur og takmarkanir 

Vonast er til að hægt verði að nota niðurstöður rannsóknarinnar sem framlag til 

gæðaþróunar með það að markmiði að efla þjónustu við aldraðra í sjálfstæðri búsetu. Ef 

rannsóknin verður gerð, getur hún nýst til að bæta gæði heilsueflandi heimsókna ásamt því að 
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gefa vísbendingar um hvort æskilegt væri að innleiða þetta úrræði víðar og jafnvel lögfesta 

það. Höfundar binda vonir við að niðurstöður rannsóknar geti hvatt iðjuþjálfa til að vinna með 

skjólstæðingum inn á heimilum þeirra í meiri mæli en nú er gert. Helstu takmarkanir eru að 

niðurstöðurnar munu einungis endurspegla mat þeirra sem taka þátt og ekki verður hægt að 

yfirfæra niðurstöðurnar á heilsueflandi heimsóknir annars staðar. Spurningalistinn er 

frumsaminn af höfundum og er ekki staðlaður en það getur einnig haft takmarkandi áhrif á 

rannsóknina. 

Skilgreining meginhugtaka 

Meginhugtök rannsóknarinnar eru heilsueflandi heimsóknir, heilsa, heilsuefling, 

valdefling og fræðsla sem veitt er í heilsueflandi heimsóknum. Þau eru skilgreind á 

eftirfarandi hátt: 

Heilsueflandi heimsóknir: Fyrirbyggjandi heilsuvernd sem veitt er einstaklingum 80 ára og 

eldri sem eru í sjálfstæðri búsetu og þiggja ekki heimaþjónustu eða heimahjúkrun 

(Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.a). 

Heilsa: Heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan en ekki aðeins fjarvera sjúkdóma eða 

heilsubrests (World Health Organization, 2014). 

Heilsuefling: Eru aðgerðir sem miða að því að skapa fólki félags-, menningar- og 

efnahagslegar aðstæður og umhverfi sem gerir þeim kleift að auka hreysti, vitund og vilja til 

að viðhalda heilbrigði (Green og Tones, 2010). 

Valdefling: „Að efla vald fólks yfir aðstæðum sínum og lífi. Að efla sjálf og sjálfsmynd fólks, 

sjálfstraust, félagslega stöðu, sjálfsvirðingu og lífsgæði” (Akureyrarbær. e.d.). 

Fræðsla sem veitt er í heilsueflandi heimsóknum: Upplýsingar um þjónustu sem öldruðum 

stendur til boða sem getur eflt vellíðan og öryggiskennd til að þeir geti verið lengur heima 

(Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.a). 
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Uppbygging skýrslu 

Rannsóknaráætlunin er í fjórum köflum, að þessum meðtöldum. Hér hefur verið greint 

frá bakgrunnsupplýsingum, tilgangi rannsóknaráætlunarinnar og settar fram 

rannsóknarspurningar sem leiða verkefnið. Í öðrum kafla verður farið yfir fræðilegar heimildir 

tengdar heilsueflandi heimsóknum. Farið verður í aðferðarfræði áætlaðrar rannsóknar og 

hvernig hún verður framkvæmd í þriðja kafla. Fjórði kafli nefnist niðurlag og þar eru helstu 

atriði dregin saman sem snúa að væntanlegri rannsókn. 
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Kafli II 

Fræðileg umfjöllun 

Þessi kafli hefst á umfjöllun um farsæla öldrun, öldrunarfræði og öldrunarkenningar 

sem leitast við að útskýra öldrunarferlið. Fjallað verður um viðhorf og heilsu aldraðra í 

samfélaginu. Hugmyndafræðin sem leiðir rannsóknina, líkanið um valdeflandi heilsueflingu 

verður kynnt. Í framhaldi verður fjallað um heilsueflandi heimsóknir hérlendis og erlendis. 

Rýnt er í rannsóknir og fræðilegar samantektir um viðfangsefnið á bæði innlendum og 

erlendum vettvangi. Að lokum er kynnt sú þjónusta sem er í boði fyrir aldraða á Akureyri.  

Umfjöllunin er byggð á heimildum sem fengnar voru úr rafrænum gagnasöfnum, 

tímaritum, bókum, lögum og reglugerðum. Helstu gagnasöfn sem voru notuð eru: Leitir.is, 

Skemman.is, Lagasafn Alþingis, Google Scholar, OTBASE og ProQuest. Eftirfarandi erlend 

leitarorð voru notuð: Preventive home visits, preventive home visits to elderly, promoting 

health visits for elderly, health promoting og empowerment. Notuð voru eftirfarandi íslensk 

leitarorð: Heilsueflandi heimsóknir, aldraðir, valdefling aldraðra og heilsuefling. 

Farsæl öldrun 

Öldrun hefur verið skilgreind sem ferli sem hefst með fæðingu og endar við lífslok 

(Jón Björnsson, 1996a). Margar kenningar hafa verið settar fram til að varpa ljósi á hvernig 

einstaklingar eldast. Árið 1961 kom Robert J. Havighurst fram með skilgreiningu um farsæla 

öldrun sem snýr að upplifun aldraðra af gleði, hamingju og lífsánægju á seinni hluta ævinnar 

(Johnson og Mutchler, 2014). Farsæld og farsæl öldrun byggist á því að gera sem best úr 

aðstæðum og getu hins aldraða (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). 

Snýst hún einnig um að auka fræðslu til einstaklinga og ýta undir valdeflingu (Ragnheiður 

Kristjánsdóttir, 2014). Að aldraðir haldi reisn sinni á efri árum, njóti virðingar samfélagsins 

og séu ekki skilgreindir út frá líkamlegum takmörkunum heldur metnir af sínum verðleikum 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Farsæl öldrun tengist lífsgæðum efri ára og ýtir undir að 
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heilsusamlegur lífstíll veiti öldruðum tækifæri á félagslegum og efnahagslegum grundvelli. 

Með aukinni þróun í læknisfræði og heilsusamlegra líferni er stuðlað að lengri lífi. Sé 

heilsufar skert síðustu árin verður það lítt eftirsóknarvert fyrir hinn aldraða að eldast (Steinunn 

K. Jónsdóttir, 2001). Upplifun einstaklinga á farsælli öldrun er misjöfn og getur til dæmis 

einstaklingur sem er 60 ára með lélega heilsu verið sáttur við að vera heima hjá sér að horfa á 

sjónvarpið. Á meðan maður sem er orðinn 80 ára, við góða heilsu og er vel virkur 

framkvæmir meira en margir yngri gera (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 

2011). 

Öldrunarfræði. Er fræðigrein sem fjallar um efri ár einstaklinga, félagslega þætti 

öldrunar, sálræna og læknisfræðilega. Um er að ræða þverfaglega nálgun sem oft er skipt í 

tvær undirgreinar: öldrunarlækningar og öldrunarfélagsfræði. Megináhersla öldrunarlækninga 

er að stuðla að sjálfstæði og sjálfsbjargargetu aldraðra með bættum meðferðarúrræðum, 

greiningu og forvörnum (Aðalsteinn Guðmundsson og Ársæll Jónsson, 2007). 

Öldrunarfélagsfræði tekur mið af menningarlegum og félagslegum þáttum sem hafa áhrif á 

öldrunarferlið í heild. Öldrunarfræðin er fjölþætt sem gerir að verkum að hún hefur áhrif á 

hvernig ýmis þjónusta er mótuð og stefnumörkun stjórnvalda er háttað. Fræðasvið 

öldrunarfræðinnar eru talin vera þrjú, einstaklingssvið, samfélagssvið og félagssvið. 

Einstaklingssvið beinir sjónum að líffræðilegum og sálfræðilegum þáttum sem verða hjá 

einstaklingnum. Það sem snýr að stöðu aldraðra í samfélaginu, búsetu, aðstæðum og tekjum 

nefnist samfélagssvið. Félagssviðið fjallar um einstaklingana sem hópverur og áhrifin sem 

þeir hafa á hvorn annan (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Öldrunarkenningar. Öldrunarkenningar hafa tekið breytingum síðustu ár í takt við 

aðstæður í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Kenningarnar skýra út og varpa ljósi á flókið ferli 

öldrunar út frá mismunandi sjónarhornum og því er engin ein kenning allsráðandi. Þróunin í 

öldrunarfræðum hefur verið sú að fyrst var horft á áhrif öldrunar á einstaklinginn en minna á 
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ytri þætti. Síðar var farið að horfa á öldrun í víðari samhengi og samspil umhverfis og 

einstaklingsþátta. Auk þess var lögð meiri áhersla á langtímarannsóknir og að horft væri á 

æviferilinn sem hluta af öldrunarferlinu (Baars og Philipsson, 2007; Ferraro, 2013). 

Hér verða skoðuð meginatriði fjögurra kenninga innan öldrunarfræðinnar sem stýrt 

geta starfi fagaðila með öldruðum. Þær eru: virknikenningin, samfellukenningin, 

lífshlaupakenningin og kenning Baltes um farsæla öldrun. Þessar kenningar styðja hvor aðra 

og eiga það sameiginlegt að gera ráð fyrir að einstaklingurinn sé virkur í gegnum lífið. 

Tengslin á milli þessara kenninga og heilsueflandi heimsókna koma þar sterklega fram. 

Virknikenningin. (e. activity theory) Sú kenning var sett fram árið 1961 af 

Havighurst. Hún fjallar um að með því að viðhalda virkni og þátttöku í daglegu lífi eins lengi 

og hægt er sé mögulegt að öðlast farsæla öldrun. Samkvæmt kenningunni upplifa aldraðir 

betri líðan finni þeir fyrir tilgangi í lífinu og að þeir séu gagnlegir. Í kenningunni er fjallað um 

að eðlilegt sé fyrir aldraða að afneita hrörnunarferlinu og reyna að halda sem lengst í lífshætti 

fyrri ára. Kenningin byggir á að samfélagið komi til móts við aldraða til að gera þeim kleift að 

viðhalda hlutverkum sínum og félagslegum samskiptum. Virknikenningin hentar vel með 

yngri öldruðum og útskýrir þátttöku þeirra í lífinu. Einnig lýsir hún öldruðum sem hafa enn 

töluverðan þrótt og vilja vera virkir. Kenningin hefur fengið á sig gagnrýni fyrir að fjalla eins 

um alla aldraða og gera ráð fyrir því að allt eldra fólk geti viðhaldið færni sinni frá miðjum 

aldri (Cole, 2008; Jón Björnsson, 1996b). Hlutverk eins og foreldri, maki, systkini, afi og 

amma hafa áhrif á daglegt líf einstaklinga, móta sjálfsmynd þeirra og stjórna m.a. venjum, 

lífsmynstri og félagstengslum (Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). Gildi 

hlutverkanna endurspeglast ekki alltaf í tímanum sem varið er í þau en hlutverk eru öldruðum 

mikilvæg og fullnægja þörfum þeirra í gegnum lífið (McKenna, Broome og Liddle, 2007).  

Samfellukenningin. (e. continuity theory) Kenningin fjallar um að samfella sé í 

lífshlaupi einstaklingsins frá vöggu til grafar. Kenningin snýr að fjölbreytileika einstaklinga, 
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að þeir haldi persónueinkennum sínum, áhugamálum og lífstíl alla ævi. Horfir hún á lífið sem 

breytilegt ferli á mismunandi stigum og hvert þeirra undirbýr einstaklinginn fyrir það næsta á 

jákvæðan hátt. Hegðun einstaklinga er mismunandi og því er erfitt að halda raunsæjum 

breytingum á öllum stigum lífsins. Samfellukenningin undirstrikar mikilvægi þess að þjónusta 

við aldraða sé fjölbreytt því einfaldar allsherjarlausnir eru vandfundnar. Markmið 

þjónustunnar ætti að vera að veita öldruðum sem mest valfrelsi hvort sem viðkomandi vill búa 

heima eða nýta aðra þjónustumöguleika (Jón Björnsson, 1993). Hefur kenningin verið meðal 

annars gagnrýnd fyrir að greina á milli eðlilegrar og afbrigðilegrar öldrunar en vanrækir 

aldraða sem þjást af langvinnum veikindum. Einnig útskýrir kenningin ekki hvernig stofnanir 

hafa áhrif á öldrunarferlið (Paltasingh, 2015).  

Lífshlaupskenningin (e. life course theory) snýst um að horfa á aldraða og öldrun sem 

samspil í félagslegum, sálfræðilegum og líffræðilegum þáttum. Litið er á að öldrunarferlið 

byrji við fæðingu og mótist af lífsreynslu einstaklinga og sögulegum þáttum. Til útskýringar 

er ekki hægt að líkja saman öldruðum árið 2016 og þeim sem voru aldraðir upp úr 1970 þar 

sem aðstæður eru allt aðrar í dag en voru þá. Öldrunarferlið er breytilegt og fer eftir 

félagslegu, menningarlegu og sögulegu samhengi (Baars og Philipsson, 2007).  

Kenning Baltes um farsæla öldrun. Byggir á lífshlaupskenningu öldrunarfræðinnar 

og samfellukenningunni. Kenningin gerir ráð fyrir að öldrun sé ákveðið ferli sem allir ganga í 

gegnum en ekki eitthvert ástand. Fjallað er um lífsferil einstaklingsins, hvernig hann 

viðheldur jafnvægi í daglegu lífi og aðlagar sig að breytingum á lífsháttum. Aldraðir geta 

staðið frammi fyrir margvíslegum breytingum, til dæmis fengið lægri tekjur, þeir hætta að 

vinna og svo geta þeir upplifað breytingar á líkamlegri og andlegri heilsu. Samkvæmt 

kenningunni skiptir aldraða máli að hafa hlutverk í lífinu og að geta lokið þeim verkefnum 

sem þeir þurfa að framkvæma. Aldraðir vilja halda sjálfræði sínu sem lengst þrátt fyrir 

aldurstengdar breytingar. Þeir eru jafn færir og aðrir til að tala um framtíðina og setja sér 
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markmið en gætu átt erfiðara með það þegar hrörnunarferlið er langt á veg komið (Cole, 

2008; Baltes, 1993). Kenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að leggja of mikla áherslu á 

viðbrögð við aldurstengdri hrörnun en veita þroska og þekkingu hins aldraðra litla athygli 

(Swift og Tate, 2015).  

Viðhorf aldraðra til farsællar öldrunar 

Snemma árs 2013 var haldið Framtíðarþing um farsæla öldrun í Reykjavík þar sem 

öldrunarmál voru rædd á jákvæðan og markvissan hátt. Þátttakendur á þinginu voru spurðir 

um hvað fælist í farsælli öldrun og hvernig henni yrði viðkomið. Unnið var að því að setja 

saman niðurstöður sem segðu til um hvað væri öldruðum mikilvægt. Það sem kom meðal 

annars fram var að öryggi varðandi búsetu og fjármál skipti miklu máli og einnig að hafa val 

um þjónustu sem væri í boði í samfélaginu. Að hafa vald til að taka ákvarðanir um líf sitt án 

afskipta annarra var þátttakendum hugleikið en aldraðir vilja viðhalda góðri færni og 

sjálfstæði sínu til þess að vera virkir þjóðfélagsþegnar sem lengst. Með því að veita öldruðum 

þetta vald þá væri hægt að stuðla að góðum félagslegum tengslum sem gætu ýtt undir almenna 

vellíðan og farsæla öldrun. Með því að auka áherslu stjórnvalda á öruggt og gott félags- og 

heilbrigðiskerfi með einstaklingsmiðaðri þjónustu væri hægt að koma til móts við vilja 

aldraða. Einnig kom fram að aldraðir vilja njóta meira jafnræðis og virðingar til jafns við aðra 

í samfélaginu þar sem þeir töldu að viðhorf og staðalímyndir væru neikvæðar í garð þeirra 

(Ragnheiður Kristjánsdóttir, 2014). 

Stefnumótun í þjónustu við aldraða á Íslandi 

Vitundarvakning hefur orðið á undanförnum árum varðandi þjónustu við aldraða sem 

miðast við að styðja sjálfstæði þeirra og virðingu (Sólborg Sumarliðadóttir og Kristín 

Björnsdóttir, 2011). Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr.125/1999 eru aldraðir þeir 

einstaklingar sem hafa náð 67 ára aldri. Fjöldi þeirra hefur aukist á síðustu árum en þeir eru 

langt frá því að vera einsleitur hópur (Taylor, 2012). Þetta er fjölbreyttur hópur sem hefur 
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mismunandi væntingar og þrár og flestir vilja viðhalda sjálfstæði sínu sem lengst (Sólborg 

Sumarliðadóttir og Kristín Björnsdóttir, 2011). Í byrjun árs 2016 voru 65 ára og eldri rúm 46 

þúsund eða tæplega 14% af þjóðinni (Hagstofa Íslands, e.d.a). Samkvæmt spám Hagstofu 

Íslands verður hlutfall einstaklinga 65 ára og eldri komið yfir 20% árið 2035. Hins vegar er 

gert ráð fyrir að hlutfall aldraðra 85 ára og eldri aukist ekki eins hratt en verði komið upp í 5% 

árið 2045 (Hagstofa Íslands, 2015). Síðustu ár hefur umræðunni í auknum mæli verið beint að 

málefnum aldraðra og því hvernig þeir geti notið jafnréttis á við aðra einstaklinga í 

samfélaginu. Þar skiptir miklu að virða sjálfsákvörðunarrétt aldraðra og sýna fram á að þeir 

séu jafn mikilvægir í samfélaginu og aðrir þjóðfélagsþegnar (Vass o.fl., 2007).  

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra (nr. 125/1999) fer Velferðarráðuneytið með 

yfirstjórn öldrunarmála á landinu öllu. Stefnumótun og áætlunargerð varðandi málefni 

aldraðra ásamt framkvæmd laga og reglugerða eru meðal verkefna ráðuneytisins. Markmið 

laganna er að aldraðir eigi völ á heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir þurfa á að halda og að 

hún sé veitt á því þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Einnig að aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið við eðlilegt 

heimilislíf en að jafnframt sé tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. 

Þjónustan skal miðast við einstaklingsbundið mat á þjónustuþörf og byggist á aðstoð til 

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

Í Íslensku heilbrigðisáætluninni frá árinu 2001 fram til ársins 2010 voru sett markmið 

um heilsu og heilsuvernd. Eitt þeirra var að um 75% fólks á aldrinum 80 ára og eldra sé við 

það góða heilsu að þau geta búið á eigin heimili sem lengst með viðeigandi stuðningi. Við 

endurskoðun markmiðsins árið 2007 var markið hækkað upp í 80%. Til að mögulegt sé að ná 

markmiðinu þarf að stuðla að bættum kjörum aldraðra og þeir geti reitt sig á að fá þá þjónustu 

sem er í boði. Þrátt fyrir áherslur stjórnvalda á sjálfstæða búsetu þá hefur þjónusta í 
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heimahúsum ekki verið fullnægjandi (Steinunn K. Jónsdóttir, 2001; Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2006; Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið, 2001 og 2007). 

Mörg sveitarfélög hafa markað sér stefnu í málefnum aldraðra. Þar kemur fram að 

mikilvægt þess að eldri borgarar hafi aðgang að viðeigandi þjónustu og að tryggja þurfi að 

aldraðir geti verið virkir í samfélaginu sem lengst (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, e.d.; 

Akureyri, 2016; Reykjavíkurborg, 2013). Reykjavíkurborg lagði fram stefnu um málefni 

aldraðra árið 2013 sem á að gilda til ársins 2017. Markmið hennar er að aldraðir verði 

samþykktir sem virkir samfélagsþegnar líkt og aðrir einstaklingar. Mikilvægt er að horfa á 

aldraða sem virka þátttakendur í samfélaginu og skilgreina öldrunarferlið á jákvæðan hátt. 

Gert er ráð fyrir að aldraðir geti framkvæmt ýmsar athafnir í daglegu lífi sem eru af hinu góða 

fyrir þá og þjóðina í heild. Lagt er upp með að virða þekkingu og reynslu aldraðra og nýta 

hana til að byggja upp sterka framtíðarsýn í málefnum þeirra (Reykjavíkurborg, 2013). 

Akureyrarbær stefnir að því að gera öldruðum kleift að búa í sjálfstæðri búsetu á eigin 

forsendum og telur mikilvægt að veita einstaklingum þjónustu á heimilum þeirra til að seinka 

stofnanainnlögnum sem mest (Akureyri, 2000). Í mars 2016 var samþykkt ný áætlun 

Akureyrarbæjar um þjónustu til aldraðra. Þar kemur fram að tryggja þarf þjónustu við aldraða 

og að þeir geti verið öruggir og sem lengst virkir í samfélaginu. Samningur við Félag eldri 

borgara mun einnig styðja við það. Samkvæmt áætluninni verður það framfylgt með því að 

bjóða m.a. upp á valdeflandi umhverfi sem hvetur til virkrar þátttöku í félags- og 

tómstundastarfi og eflir eldri borgara til sjálfstæðis. Stuðlað verður að því að þeir hafi val um 

gott aðgengi að félagsstarfi, líkamsrækt og tómstundum. Áframhaldandi tölvukennslu 

ungmenna fyrir eldri borgara verði viðhaldið og efld upplýsinga- og samskiptatækni í þeirra 

þágu. Einnig verður áhersla lögð á að nýstofnað öldrunarráð komi að ákvörðunum sem snúa 

að félags- og tómstundamálum aldraðra (Akureyri, 2016). 
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Heilsa og heilsuefling 

Margir aldraðir búa við góða heilsu en þrátt fyrir það þarfnast þessi hópur fjölbreyttrar 

þjónustu sem snýr að þörfum hans og óskum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organization, 2014) skilgreinir heilbrigði sem 

ástand líkamlegrar, andlegrar og félagslegar vellíðunar án tillits til hvort fólk sé með 

sjúkdóma eða skerta færni. Vilhjálmur Árnason (2003) hefur bent á að hugtakið heilsa feli í 

sér huglæga upplifun einstaklings af eigin heilbrigði og sjúkdómum. Upplifun á heilsu sé því 

einstaklingsbundin og fari m.a. eftir aldri og líkamlegu ástandi einstaklingsins en ráðist einnig 

af andlegum og félagslegum þáttum (Vilhjálmur Árnason, 2003). Andleg heilsa vísar bæði til 

vitrænna og tilfinningalegra þátta og tekur m.a. til þess hvort einstaklingurinn sé meðvitaður 

um eigin hæfni og getu hans til að takast á við streituvalda í daglegu lífi. Einnig hvort að 

einstaklingurinn sé fær um að leggja sitt af mörkum til samfélagsins (Green og Tones, 2010; 

World Health Organization, 1986). Lykilhugtök í félagslegu heilbrigði er hins vegar getan til 

að vera sjálfstæður, mynda sambönd við aðra og bera ábyrgð (Green og Tones, 2010). 

Maðurinn er í eðli sínu félagsvera og þess vegna getur félagsleg einangrun eða útskúfun 

skaðað heilbrigði fólks (Hermann Óskarsson, 2005). 

Heilsuefling. Á vef Embættis landlæknis (Embætti landlæknis, e.d.) kemur fram að 

heilsuefling miðar að því að hafa áhrif á lífstíl fólks og gera því kleift að lifa heilbrigðu lífi 

við heilnæmar aðstæður. Til að öðlast góða heilsu þarf hver einstaklingur að vera fær um að 

átta sig á eigin væntingum, uppfylla þarfir sínar og takast á við áskoranir í því umhverfi sem 

hann býr við. Heilsuefling er ferli sem snýst að miklu leyti um að auðvelda fólki að hafa vald 

á eigin heilsu (World Health Organization, 2014). Mikilvægt er að einstaklingurinn beri 

ábyrgð á heilsu sinni en stefnur stjórnvalda verða að vera útfærðar á þann hátt að hann hafi 

raunverulegt val til þess (Green og Tones, 2010). Ottawasáttmálinn sem var samþykktur árið 

1986 fjallar um leiðir til að stuðla að heilsueflingu. Í honum kemur fram að friður, húsaskjól, 

menntun, fæða, tekjur, stöðug vistkerfi, sjálfbærar auðlindir, félagslegt réttlæti og jöfnuður 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
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séu mikilvægir þættir fyrir heilbrigði. Í sáttmálanum eru kynntar fimm meginleiðir til 

heilsueflingar: Að byggja upp valdeflandi heilsueflingu, að byggja upp öruggt umhverfi, að 

byggja upp styrkjandi samfélagslegar aðgerðir, að þróa persónulega færni og að 

endurskipuleggja heilbrigðisþjónustu í átt að heilsueflingu (World Health Organization, 

1986). 

Heilsuefling er talin mikilvæg þegar komið er á efri ár til þess að efla virkni og færni 

aldraðra og styðja við sjálfstæða búsetu. Það getur haft áhrif á lífsgæði að viðhalda virkni sem 

lengst og getur gagnast einstaklingum persónulega, fjárhagslega og félagslega ásamt 

fjölskyldum þeirra og samfélaginu í heild (Behm, Ivanoff og Zidén, 2013; Ingibjörg S. 

Ásgeirsdóttir og Eygló Daníelsdóttir, 2011). Að efla heilsu aldraðra er ekki einungis stórt 

lýðheilsumarkmið heldur einnig þjóðfélagsmarkmið til að draga úr umfangsmikilli notkun á 

heilbrigðisþjónustu (Tøien, Bjørk og Fagerström, 2014). Til að skipuleggja megi heilsueflingu 

að þörfum aldraðra er mikilvægt að þekkja hvað skiptir aldraða máli til að viðhalda og efla 

eigin heilsu. Í íslenskri rannsókn voru þessir þættir skoðaðir en um var að ræða eigindlega 

rannsókn þar sem viðtöl voru tekin við tíu einstaklinga á aldrinum 69 til 87 ára. Þátttakendur 

lýstu því að þeir mátu mikilvægi heilsunnar meira með hækkandi aldri. Þeir þættir sem helst 

höfðu áhrif á eflingu heilsu þátttakenda voru: að finna tilgang og gleði í lífinu, að viðhalda 

andlegri og líkamlegri færni, að vera virkur í samfélaginu, sækja sér félagsskap sem hentar og 

taka ábyrgð á eigin heilsu (Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2009). 

Valdefling. (e. empowerment) Er almennt skilgreind sem ferli þar sem einstaklingar 

öðlast meiri stjórn yfir ákvörðunum og aðgerðum sem hafa áhrif á heilsu og heilsueflingu 

þeirra. Hugtakið valdefling hefur tvær mismunandi merkingar. Önnur vísar til ástands 

einstaklinga, hóps eða samfélags en hin merkingin vísar til ferlis eða þess hvernig 

markmiðum er náð. Í fyrri staðhæfingunni skiptir máli hve mikla stjórn einstaklingar eða 
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hópar hafa á eigin lífi. Möguleikinn til að hafa sjálfræði eða sjálfsákvörðunarrétt er 

miðpunktur nálgunarinnar. Líkurnar á að einstaklingurinn nái markmiðum sínum aukast eftir 

því sem sjálfræðisgeta eykst. Seinni skilgreiningin fjallar um valdeflingu sem ferli. Ferlið er 

mikilvægt þar sem notaðar eru aðferðir sem snúa að heilbrigði, sjálfsstyrkingu og lífsgæðum. 

Unnið er í beinum tengslum við heilbrigðisstarfsfólks í sveitarfélögum og stefnt er að 

sameiginlegum markmiðum varðandi þjónustu til aldraðra. Skjólstæðingar, hópur eða 

samfélag hafa eins mikla stjórn og mögulegt er við breytingarferlið sem unnið er að. 

Skjólstæðingarnir eru hvattir til að taka virkan þátt í að leysa vandamál sem upp koma og efla 

sig í að vera lausnamiðaðir (Vongchavalitkul, 2015). Hugmyndafræði valdeflingar snýst um 

að ná tökum á eigin lífi, hafa áhrif á innra og ytra umhverfi sitt og leggja þannig af mörkum til 

samfélagsins. Þetta felur í sér að geta skilgreint langanir sínar og tekið ákvarðanir um líf sitt 

óháð því hvað aðrir segja (Chamberlin og Schene, 1997). Valdefling er huglæg tilfinning sem 

gerist í samspili við annað fólk og umhverfi. Hún getur ýtt undir sjálfsákvörðunarrétt, 

sjálfsvirðingu og sjálfsmat. Valdefling hefur einnig áhrif á félagsstöðu en lögð er áhersla á að 

stuðla að aukinni þekkingu almennings til að draga úr fordómum í samfélaginu (Small, 

Bower, Chew-Graham, Whalley og Protheroe, 2013). Sjónarhorn skjólstæðinga varðandi 

valdeflingu er jafnan skoðað af stefnumótandi aðilum og sérfræðingum í heilbrigðisþjónustu 

til að virkja einstaklinga í að stjórna heilsu sinni og ná betri árangri (Small, Bower, Chew-

Graham, Whalley og Protheroe, 2013). Valdefling gefur öldruðum tækifæri á að taka ábyrgð á 

eigin heilsu (Behm, Ivanoff og Zidén, 2013) auk þess að efla og varðveita hámarks líkamlega, 

andlega og félagslega virkni og getur hjálpað þeim að eldast farsællega (Armadans, Codina og 

Pestana, 2015). Í grein Tøien, Bjørk og Fagerström (2014) kom meðal annars fram að til að 

viðhalda sjálfstæði hjá öldruðum væri nauðsynlegt að þeir byggju í umhverfi sem þeir réðu 

við og að þeir væru hæfir til að notast við bjargráð til að viðhalda góðri heilsu. 
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Lykilþættir valdeflingar. Judi Chamberlin lagði grundvöllinn fyrir valdeflingu eins og 

hún er í dag. Chamberlin stuðlaði einnig að breyttu viðhorfi gagnvart geðfötluðum og nefndi 

þá mikilvægu staðreynd að vitneskjan væri í raun hjá þeim sem reynsluna hefðu (Chamberlin 

og Schene, 1997). Hún gerði rannsóknarverkefni með samstarfsfélögum til að mæla 

valdeflingu í meðferðum. Verkefnið var unnið fyrir skjólstæðinga geðheilbrigðiskerfisins og 

var fjármagnað af þeim. Hugtakið valdefling var orðið vinsælt innan geðsviðsins í kringum 

1997 en ekki komin greinargóð skilgreining á orðinu. Chamberlin og vinnuhópurinn byrjuðu á 

að setja skilgreiningu á hugtakið og nefna lykilþætti valdeflingar (Chamberlin og Schene, 

1997). 

Valdefling var sett fram í 15 atriðum:  

1. Að hafa vald til að taka ákvarðanir. 

2. Að hafa aðgang að upplýsingum og úrræðum. 

3. Að hafa næga valkosti (ekki bara já/nei, annað hvort/eða). 

4. Að efla ákveðni. 

5. Að vekja væntingar um að einstaklingurinn geti haft áhrif (að vera vongóður). 

6. Að læra að hugsa á gagnrýninn hátt, að komast upp úr hjólförunum. 

7. Að læra um reiði og láta hana í ljós. 

8. Að finnast maður ekki vera einn, finnast maður vera hluti af hóp. 

9. Að skilja að fólk hefur réttindi. 

10. Að hafa áhrif á breytingar í eigin lífi og eigin samfélagi. 

11. Að tileinka sér nýja hæfileika sem einstaklingurinn telur mikilvæga (t.d. í samskiptum). 

12. Að breyta skynjun annarra á eigin hæfni og getu til athafna. 

13. Að koma út úr skápnum. 

14. Að einstaklingurinn stuðli sjálfur að viðvarandi þroska og breytingum. 

15. Að efla jákvæða sjálfsmynd og vinna bug á fordómum (Chamberlin og Schene, 1997). 

Fram kemur að ekki er nauðsynlegt fyrir einstaklinginn að tileinka sér öll atriðin til þess 

að upplifa valdeflingu. Upplifun fólks er mismunandi og möguleiki er að einstaklingar upplifi 

valdeflingu meira á sumum sviðum en öðrum. Hugmyndafræðin felur í sér að einstaklingurinn 

hafi skilning á réttindum sínum og öðlist þannig sjálfstraust og styrk til að geta tekið á sínum 

málum í daglegu lífi (Fetterman, 2001). 
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Líkanið um valdeflandi heilsueflingu  

Valdefling og heilsuefling eru að mörgu leiti samofin hugtök og snúa bæði að því að 

einstaklingurinn sé við völd og taki ábyrgð á eigin lífi. Valdefling er í senn takmark 

heilsueflingar og leið til að ýta undir heilsueflingu (Green og Tones, 2010). Líkanið um 

valdeflandi heilsueflingu (e. An empowerment model of health promotion) sem sjá má á mynd 

1, snýst um samspil fræðslu og opinberrar stefnumótunar í velferðarmálum til að stuðla að 

heilsueflingu. Meginþættir líkansins eru: opinber heilsustefna, valdefling og fræðsla til hins 

almenna borgara auk upplýsingaveitu milli stjórnvalda og almennings. Til samans skýra 

meginþættirnir út flókið samspil umhverfis og almennings á heilsu. Mótun og innleiðing 

heilsustefnu er nauðsynleg undirstaða þess að skapa umhverfi sem ýtir undir heilsueflingu. 

Fræðsla er aftur á móti valdeflandi og getur þannig gert einstaklinga færari í að huga að 

heilsunni og ekki síður haft áhrif á hvaða stefnu stjórnvöld setja. Tilgangur fræðslu til 

almennings er ekki að tala um fyrir fólki, heldur að vera valdeflandi og veita stuðning. 

Einstaklingur sem upplifir valdeflingu er líklegri til að leggja sitt af mörkum til samfélagsins 

og upplifa þannig meiri valdeflingu í kjölfarið. Fólk sem finnur fyrir valdeflingu er einnig 

líklegra til að tileinka sér heilsusamlegan lífstíl og nýta sér þjónustu sem hefur jákvæð áhrif á 

heilsu þess. Líkanið felur í sér að almenningur geti skapað þrýsting og haft þannig áhrif á 

heilsustefnu stjórnvalda með því að vera vel upplýstur um málefni sem varða heilsuna (Green 

og Tones, 2010). 
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Mynd 1. Líkanið um valdeflandi heilsueflingu (Green og Tones, 2010) 

 

Heilsueflandi heimsóknir 

Heilsueflandi heimsóknir er eitt þeirra þjónustuúrræða sem er hægt að nýta til þess að 

stuðla að heilsueflingu aldraða (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999; Vass o.fl., 2007). 

Þjónustan felst í að eldra fólki eru boðnar reglubundnar heimsóknir frá heilbrigðisstarfsmanni 

með það að markmiði að efla sjálfstæði, koma í veg fyrir sjúkdóma og fresta eða draga úr 

færniskerðingu. Hefur henni verið lýst sem gagnvirku og sveigjanlegu samspili milli þess sem 

heimsækir og þess sem heimsóttur er. Þannig myndast tengsl og samvinna við að viðhalda eða 

bæta möguleika þess aldraða til að lifa góðu sjálfstæðu lífi (AgeForum, 2006; 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.a; Vass o. fl., 2007). Í heimsóknunum er hægt að greina 

þörf fyrir aðstoð og veita stuðning snemma sem getur dregið úr eða útilokað þörf á 

umfangsmikilli aðstoð frá hinu opinbera (AgeForum, 2006). Saga heilsueflandi heimsókna 

hófst í Danmörku upp úr 1960 þegar hjúkrunarfræðingar hófu að heimsækja aldraða 

einstaklinga í sjálfstæðri búsetu. Í kringum 1990 fóru nokkur dönsk sveitarfélög að bjóða 



19 
 

markvisst upp á heilsueflandi heimsóknir eftir að rannsóknir höfðu sýnt fram á árangur og 

notagildi þeirra. Heilsueflandi heimsóknir voru lögbundnar í Danmörku árið 1995 og hafa 

Danir verið framarlega í málefnum aldraðra tengdum heilsueflandi heimsóknum (Vass o.fl., 

2007). Víða um heim hafa rannsóknir verið gerðar á þessari þjónustu, meðal annars í 

Bandaríkjunum, Kanada og Bretlandi (Mayo-Wilson, Grant, Burton, Parsons, Underhill og 

Montgomery, 2014) og Norðurlöndunum (Tøien, Bjørk og Fagerström, 2014; Lofqvist, 

Eriksson, Svensson og Iwarsson, 2012). 

Heilsueflandi heimsóknir á Íslandi. Undirbúning heilsueflandi heimsókna á Íslandi 

má rekja til áranna 1991-1995 þegar Akureyrarbær tók þátt í samnorrænu rannsóknarverkefni 

(NOVA). Markmiðið var að kanna öldrunarþjónustu og hvernig vaxandi þjónustuþörf vegna 

hlutfallslegrar fjölgunar aldraðra væri mætt. Niðurstöður NOVA sýndu að á Akureyri var 

hærra hlutfall aldraðra á stofnunum. Einnig að heimaþjónustan var minni og háð meiri 

takmörkunum en á hinum Norðurlöndunum. Kom fram að kostnaður vegna öldrunarþjónustu 

á hvern íbúa 80 ára og eldri var talsvert meiri á Akureyri en í hinum norrænu 

sveitarfélögunum sem tóku þátt í verkefninu. Árið 1997 var hafist handa við að skoða 

möguleika í þróun á heilsuvernd aldraðra á Akureyri og skoðaðar voru m.a. rannsóknir frá 

Danmörku á þjónustu tengdum heilsueflandi heimsóknum. Með samningi við Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið um að Akureyrarbær sinnti reynsluverkefnum á sviði öldrunarmála 

og heilsugæslu, sköpuðust aðstæður til að innleiða heilsueflandi heimsóknir vorið 2000 (Inga 

Dagný Eydal og Kristín Sigursveinsdóttir, 2001; Akureyri, 2014; Heilbrigðisstofnun 

Norðurlands, e.d.a). 

Árið 2005 tók heilsugæslustöð Selfoss og Sólvangur í Hafnarfirði upp heilsueflandi 

heimsóknir á starfssvæðum sínum að fyrirmynd heimsóknanna á Akureyri. Heilsueflandi 

heimsóknir hafa verið í auknum mæli í umræðunni síðustu ár. Í skýrslu stýrihóps um 

stefnumótun í málefnum aldraðra frá árinu 2003 til ársins 2015 var lagt til að taka upp 
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heilsueflandi heimsóknir um land allt. Heimsóknirnar myndu miðast við einstaklinga 75 ára 

og eldri og ættu að vera fastur þáttur í heimaþjónustu til aldraðra (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Árið 2012 var samþykkt þingsályktun um að koma á 

reglubundnum árlegum heimsóknum til aldraðra sem búa heima. Þær skyldu vera í 

forvarnarskyni og bjóðast einstaklingum 75 ára og eldri (Þingskjal 816, 2011-2012). Árið 

2012 var sett fram heilbrigðisáætlun til 2020 þar sem kynnt var framtíðarsýn í 

heilbrigðismálum. Þar kemur fram að stefnt sé að því að öllum landsmönnum 80 ára og eldri á 

öllu landinu verði boðnar heilsueflandi heimsóknir. Áætlað er að árið 2018 verði innleiðing 

þessa þjónustuúrræðis gerð í áföngum. Ábyrgðaraðilar verða sveitarfélögin og heilsugæslan 

mun sjá um framkvæmd verkefnisins (Velferðarráðuneytið, 2012). 

Í Hafnarfirði hafa heilsueflandi heimsóknir verið í boði síðan árið 2005. Hóf 

Sólvangur í Hafnarfirði heimsóknirnar og var miðað við að veita þjónustu til einstaklinga 85 

ára og eldri til að byrja með en aldursmörkin voru síðan færð niður í 75 ár (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006). Árið 2006 var áætlað að heimsóknirnar í Hafnarfirði yrðu 

tvisvar á ári, en sökum fárra starfsmanna og fjármagnsskorts náðist það ekki eins og áætlað 

var. Heimsækja starfsmenn elstu einstaklingana sem þurfa hvað mest á þjónustunni að halda 

einu sinni á ári en aðra annað hvert ár. Í heimsóknunum er farið yfir ýmsa þætti s.s. hreyfingu, 

mataræði, slysavarnir, andlega líðan og félagsstarf sem sveitarfélagið býður upp á 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2006; Sigríður Gottskálksdóttir munnleg heimild, 

22. apríl 2016). 

Árið 2011 voru gerðar rannsóknir á þörf fyrir heilsueflandi heimsóknir í Reykjavík 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2011). Skoðuð voru félagsleg tengsl, heilsuþættir og 

úrræði sem voru í boði hjá þjónustumiðstöðvum í hverfinu. Þátttakendur voru 80 ára og eldri 

og bjuggu á eigin heimili (Reykjavíkurborg, e.d.; Elísa Eðvarðsdóttir og Ólöf Margrét 

Snorradóttir, 2011; Hrefna An Thomasdóttir, 2011). Í rannsókn sem gerð var í Árbæ og 
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Grafarholti tóku 50 einstaklingar þátt og var svarhlutfall nokkuð jafnt á milli kynja. 

Niðurstöður leiddu í ljós að flestir voru ánægðir með félagslega stöðu sína og töldu heilsufar 

sitt gott. Fjölskyldutengsl voru almennt góð og gátu aldraðir beðið um aðstoð ef þess þurfti. 

Allir sem tóku þátt nefndu mikilvægi heilsueflandi heimsókna og tóku fram að þörf væri fyrir 

þetta þjónustuúrræði (Elísa Eðvarðsdóttir og Ólöf Margrét Snorradóttir, 2011). Niðurstöður 

rannsóknar sem var gerð innan Laugardalshverfis sýndu annars vegar fram á að meirihluti, 

eða 27 einstaklingar, töldu sig við góða eða mjög góða heilsu. Hins vegar var minnihlutinn, 

eða 7 einstaklingar, sem sagðist þurfa á heilsueflandi heimsóknum að halda. Alls var 120 

manns boðið að taka þátt í rannsókninni en einungis 37 þátttakendur þáðu boðið (Hrefna An 

Thomasdóttir, 2011).  

Heilsueflandi heimsóknir á Akureyri. Búsetudeild Akureyrarbæjar, í samvinnu við 

Heilsugæsluna á Akureyri, sá um útfærslu og framkvæmd heilsueflandi heimsókna frá því þær 

voru innleiddar árið 2000 og þar til í júní 2015 þegar úrræðið fluttust yfir til 

Heilbrigðisstofnunar Norðurlands. Þá var aldurstakmarkinu breytt, frá því að vera 75 ár í 80 ár 

(Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.a). Heimsóknirnar hafa frá upphafi verið byggðar á 

þverfaglegri hugmyndafræði þar sem iðjuþjálfar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraþjálfar vinna 

saman í teymi (Deborah Julia Robinson, munnleg heimild 11. apríl 2016). Lögð er áhersla á 

að þjónustan myndaði samskiptaleið milli notenda og þjónustukerfis bæjarins.  

Á vef Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (e.d.a) kemur fram að í heilsueflandi 

heimsóknum á Akureyri er lögð áhersla á: 

• að hvetja og styrkja aldraða til að viðhalda heilbrigði, færni og sjálfstæði sem lengst 

• að stuðla að öryggiskennd og vellíðan á eigin heimili eins lengi og mögulegt er 

• að veita upplýsingar um félagsstarf og þjónustu sem er í boði 

• að veita ráðgjöf og meta í samráði við íbúa hvernig gengur að takast á við daglegt líf miðað við 

aðstæður hvers og eins  

Einstaklingar sem hafa náð 80 ára aldri og eru án heimahjúkrunar eða vikulegrar 

heimaþjónustu á starfssvæði heilsugæslustöðvar Akureyrar fá nú boð um heimsókn árlega. 
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Fólk á aldrinum 75-79 ára getur pantað viðtal hjá starfsmanni heilsueflandi heimsókna til þess 

að sækja um þjónustu. Lagt er upp með að í heimsókninni fari fram áhugahvetjandi samtal 

milli starfsmanns og þjónustuþegans þar sem lögð er áhersla á að skapa traust og trúnað 

(Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.a). Þar sem er rætt um heilbrigði, heilsufar, vellíðan, 

öryggi, lífsgæði, búsetu, hugmyndir um framtíðina, samvistir við aðra, tómstundir o.fl. 

(Akureyri, 2014). Í viðtal við starfsmann heilsueflandi heimsóknir kom m.a. fram að þeir sem 

ekki þiggja heilsueflandi heimsóknir fá sendan kynningarbækling um þjónustu fyrir aldraða á 

Akureyri. Þeir sem þiggja heimsókn fá sama bækling og auk þess nauðsynleg eyðublöð til að 

sækja um þjónustu sem þau óska eftir (Deborah Julia Robinson, munnleg heimild 11. apríl 

2016). 

Í Árskýrslum Búsetudeildar koma fram upplýsingar um nýtingu þjónustunnar og 

hversu vel þessu þjónustuúrræði hefur verið tekið frá upphafi. Á árunum 2013 og 2014 þáðu 

þrír af hverjum fjórum 75 ára og eldri, boð um að fá heilsueflandi heimsókn (Akureyri, 2014). 

Árið 2015 voru send boð til 742 einstaklinga. Á Akureyri fengu 405 boð en af þeim þáðu 251 

einstaklingar boðið (Deborah Julia Robinson, munnleg heimild 11. apríl 2016). 

Fjölbreytt þjónusta er í boði í félags- og tómstundastarfi fyrir aldraða á Akureyri. 

Reknar eru tvær þjónustu- og félagsmiðstöðvar fyrir einstaklinga sem hefur náð 60 ára aldri. 

Þar er boðið er upp á ýmiskonar fræðslu, uppákomur og námskeið tengd handavinnu og 

annarri iðju (Akureyri, e.d.a). Dagþjálfun er staðsett á öldrunarheimilinu Hlíð en þar er boðið 

upp á persónulega þjónustu sem snýr að andlegum og líkamlegum þáttum hins aldraða. 

Þjónustan er fyrir 67 ára og eldri sem þurfa á stuðningi að halda til að geta búið lengur heima 

(Akureyri e.d.b). Ferliþjónusta er fyrir þá sem ekki keyra sjálfir en vilja geta stundað nám, 

vinnu, þjálfun, tómstundir og nýta heilbrigðisþjónustu (Akureyri, e.d.c). Akureyrarbær býður 

upp á heimsendan mat alla virka daga í hádeginu fyrir þá sem ekki geta annast matseld vegna 



23 
 

heilsubrests (Akureyri, e.d.f). Einnig eiga aldraðir kost á að sækja ýmis námskeið og starfa í 

sjálfboðavinnu (Punkturinn, 2016; Rauði krossinn, e.d.) 

Heimaþjónusta og heimahjúkrun er fyrir þá sem búa heima og þurfa á aðstoð að halda 

til að geta lifað eins eðlilegu lífi og mögulegt er. Markmið þeirra er að efla skjólstæðinga til 

sjálfsbjargar og stuðla að sjálfstæði þeirra til að auka líkurnar á að þeir geti búið sem lengst 

heima þrátt fyrir heilsubrest (Akureyri, e.d.d; Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.b). Margir 

fagaðilar, þ.m.t. iðjuþjálfi, vinna saman í teymi við að meta þörf fyrir heimaþjónustu, 

heimahjúkrun, ferliþjónustu og félagslegri þjónustu. Iðjuþjálfun er í boði fyrir þá sem þurfa á 

ráðgjöf eða aðstoð að halda inn á heimili sínu. Starf iðjuþjálfa felst í almennri ráðgjöf, 

heimilisathugun, aðstoð við hjálpartæki svo fátt sé nefnt (Akureyri, e.d.e).  

Áhrif heilsueflandi heimsókna. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á útkomu 

heilsueflandi heimsókna m.t.t. mismunandi þátta. Mismunandi leiðir hafa verið farnar til að 

meta áhrif heilsueflandi heimsókna og ýmsar breytur hafa verið skoðaðar. Þar sem 

framkvæmd og útfærslur þjónustunnar eru ólíkar hefur reynst erfitt að bera saman 

heilsueflandi heimsóknir, meta árangur þeirra og finna hvað skiptir mestu til að ná árangri í 

þjónustunni. 

Í kerfisbundnum samanburði á 64 slembuðum samanburðarrannsóknum sem gerðar 

voru af Mayo-Wilson o.fl. (2014) voru niðurstöður misvísandi þegar kom að dánartíðni og 

sjálfstæðri búsetu. Nokkrar rannsóknir bentu til þess að heilsueflandi heimsóknir dragi úr 

líkum á dánartíðni meðan aðrar bentu ekki til tengsla þar á milli. Þegar á heildina var litið 

bentu niðurstöður samanburðarins til þess að áhrif heilsueflandi heimsókna á þessa þætti væru 

hverfandi. Rannsókn Frese, Deutsch, Keyser og Sandholzer (2012) sem var framkvæmd á 

árunum 1992 og 1995 styður þessar niðurstöður. Fylgst var með þátttakendum í fimm til sjö 

ár og fór lokagagnasöfnun fram með viðtölum árið 1999. Í rannsókninni kom fram lítilsháttar 

hærri dánartíðni hjá þeim sem þáðu heilsueflandi heimsóknir miðað við þá sem afþökkuðu og 
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voru áhrifin mælanleg sjö árum eftir að rannsókninni lauk. Þeir einstaklingar sem afþökkuðu 

heimsóknir voru við betri heilsu og bjuggu einir. Íslensk samanburðarferilsrannsókn var gerð 

2015 með því að nota fyrirliggjandi gögn úr sjúkraskrám 148 áttræðra einstaklinga sem ýmist 

þáðu eða afþökkuðu heilsueflandi heimsókn á Selfossi á árunum 2005-2010. Niðurstöðurnar 

gáfu til kynna að ekki var marktækur munur á innlögnum á hjúkrunarheimilum milli hópanna 

en þeir sem þáðu heimsókn voru líklegri til að vera á lífi einu og tveimur árum eftir 

rannsóknina (Steinunn Birna Svavarsdóttir, Árún K. Sigurðardóttir og Sólveig Ása Árnadóttir, 

2015). 

Stuck, Egger, Hammer, Minder og Beck (2002) komust hins vegar að þeirri niðurstöðu 

í kerfisbundnum samanburði á 18 slembuðum samanburðarrannsóknum að heilsueflandi 

heimsóknir kæmu að gagni til að draga úr þörf á stofnanavist ef þær byggðu á þverfaglegri 

sýn og væri fylgt reglulega eftir. Þátttakendur voru 13.447 einstaklingar 65 ára og eldri. 

Rannsóknirnar voru frá Englandi, Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu og Spáni og voru birtar á 

árunum1985 til 2001. Rannsókn Sahlen, Dahlgren, Hellner, Stenlund og Lindholm (2006) 

sem var langtíma slembuð samanburðarrannsókn ásamt kostnaðargreiningu sýndi fram á að 

með heilsueflandi heimsóknum mætti draga úr kostnaði innan heilbrigðisþjónustunnar og 

auka um leið lífsgæði aldraðra. Þátttakendur voru heilbrigðir einstaklingar 75 ára og eldri. Um 

196 eldri borgarar voru valdir í íhlutunarhópinn og voru 346 í samanburðahópnum og sýndu 

niðurstöður að heilsueflandi heimsóknir geta frestað dánartíðni aldraðra í allt að tvö ár. 

Behm o.fl. (2014) gerðu eigindlega rannsókn í Svíþjóð þar sem viðtöl voru tekin við 

17 einstaklinga á aldrinum 80 til 92 ára sem voru í sjálfstæðri búsetu, þáðu ekki 

heimilisaðstoð, sáu um sig sjálfir og voru án vitrænnar skerðingar. Niðurstöður sýndu meðal 

annars fram á minni dánartíðni og betri upplifun á eigin heilsu þátttakenda sem þáðu 

heilsueflandi heimsóknir eða tóku þátt í stuðningshópi fyrir aldraða, en þeirra sem fengu 

einungis hefðbundna þjónustu frá sveitarfélaginu. Rannsókn Wilhelmson og Eklund (2013) 
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styður þessar niðurstöður en þar kom fram að bæði heilsueflandi heimsóknir og 

stuðningshópar aldraðra juku líkurnar á að einstaklingar gætu viðhaldið lífsánægju sinni í allt 

að tvö ár. Þessar heilsueflingarleiðir virðast geta viðhaldið lífsánægju aldraðra og hjálpað 

þeim sem eru orðnir veikburða til að viðhalda betri lífsgæðum. Rannsókn þeirra var hluti af 

stærri rannsókn (Elderly Persons in the Risk Zone) sem fór fram á árunum 2007-2011. 

Þátttakendur voru sænskir einstaklingar 80 ára og eldri í sjálfstæðri búsetu.  

Í eigindlegri rannsókn Tøien, Bjørk og Fagerström (2014) á heilsueflandi heimsóknum 

í Noregi, upplifðu þátttakendur að heilsan væri í hættu og þjónustan gæfi þeim það öryggi og 

þær upplýsingar sem þeir töldu sig þurfa. Svör þátttakenda voru samhljóma, þeim fannst 

mikilvægt að finna fyrir öryggi og geta nálgast þá aðstoð sem þeir þurftu og hafa tengilið við 

kerfið. Að sjá um athafnir daglegs lífs skipti þá einnig miklu máli. Þjónustuúrræðið virtist efla 

aldraða til að nýta sér þá þjónustu sem var í boði. Rannsakendur töldu að góður árangur 

heilsueflandi heimsókna væri vegna fjölbreyttrar aðkomu marga heilbrigðisstétta. Þeir 

þátttakendur sem helst höfðu gagn af heilsueflandi heimsóknum voru þeir sem þörfnuðust 

ekki aðstoðar en voru í hættu á að verða veikburða. Niðurstöður rannsóknar Behm o.fl. (2014) 

leiddu einnig í ljós að heilsueflandi heimsóknir væru valdeflandi, styrktu sjálfstraust 

þátttakenda, juku öryggi og veittu þeim upplýsingar sem fengu þá til að upplifa að þeir væru 

við stjórn. Þátttakendur lýstu ennfremur að heimsóknirnar hefðu eflt áhuga þeirra til að nýta 

sér ýmsar heilsueflandi leiðir til að koma í veg fyrir heilsutengd vandamál. Niðurstöður Vass 

o.fl. (2007) sýndu fram á að þeir sem nutu mesta ávinningsins af heilsueflandi heimsóknum 

voru aldraðir sem voru í góðu eða ágætu líkamlegu formi því þeir höfðu möguleika á bæta 

færni. 

Í eigindlegri rannsókn Behm, Ivanoff og Zidén (2013) var rætt við einstaklinga 80 ára 

og eldri um reynslu þeirra og upplifun af því að þiggja heilsueflandi heimsóknir. Þeir voru 

einnig spurðir út í breytingar á heilsu. Í viðtölunum komu fram fjögur þemu um heilsueflandi 
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heimsóknir: gerðu mig sýnilegan og sönnuðu tilvist mína, gáfu tilfinningu um öryggi, gáfu 

hvata fyrir virkni og voru ekki fyrir mig. Niðurstöðurnar voru tvíþættar. Annars vegar kom 

fram jákvæð reynsla sem benti til að heilsueflandi heimsóknir væru valdeflandi. Þeir 

einstaklingar sem þáðu þjónustuna fengu upplýsingar sem gerðu þeim kleift að stjórna eigin 

aðstæðum og juku sjálfstraust þeirra. Hins vegar var reynslan af þeim ekki mikils virði fyrir 

suma því þeir voru of veikburða eða ekki reiðubúnir að taka við upplýsingunum. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á notagildi og hagkvæmni heilsueflandi heimsókna. 

Hafa þær fengið vaxandi athygli í Vestrænum löndum þar sem reynt er að efla almenna heilsu 

og vellíðan eldri borgara, ásamt því að efla fagfólk til að bera kennsl á aldraða sem eru í meiri 

hættu að þróa með sér heilsufarsvandamál (Lofqvist, Eriksson, Svensson og Iwarsson, 2012). 

Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa heilsueflandi heimsóknir eru jafn mismunandi og þær 

eru margar. Nokkar rannsóknir sem beindust m.a. að áhrifum innlagna aldraðra á elliheimili, 

dánartíðni og hnignun á færni sýndu misvísandi niðurstöður og gáfu ekki raunhæf svör um 

gildi heimsóknanna. Hafa rannsóknir sýnt fram á að heimsóknirnar voru skilvirkari þegar 

meðalaldur notenda var lægri (Huss, Stuck, Rubenstein, Egger og Clough-Gorr, 2008). Benda 

niðurstöður annarra rannsókna til að heilsueflandi heimsóknir séu betri þjónusta fyrir 80 ára 

og eldri en þá sem yngri eru (Lofqvist, Eriksson, Svensson og Iwarsson, 2012). 

Van Kempen o.fl. (2012) sýndu fram á að ánægja notenda með heilsueflandi 

heimsóknir var mismikil sem gat stafað af óraunhæfum væntingum til heimsóknanna. 

Þátttakendurnir gerðu margir ráð fyrir að fá heilbrigðisstarfsfólk heim til að ræða almennt 

heilsufar vegna tímaskorts hjá heimilislæknum. Þeir söknuðu þess að geta ekki lengur rætt við 

lækninn sinn og viðtölin væru ekki eins persónuleg og áður. Viðmælendur sögðu að þeir væru 

ánægðir með að geta rætt vandamál sín, eiga samræður við, fá athygli og stuðning frá 

heilbrigðisstarfsmanninum. 
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Árið 2009 gerðu þrír útskriftarnemar í iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri 

eigindlega rannsókn á upplifun 12 aldraðra einstaklinga af því að þiggja heilsueflandi 

heimsóknir á Akureyri. Í niðurstöðum kom fram að allir þátttakendur voru ánægðir með 

heimsóknirnar og töldu að áhrifin sem þær höfðu á líf þeirra væru jákvæð. Flestir töldu að þeir 

hefðu fundið fyrir auknu öryggi vitandi af því að reglulega væri fylgst með þeim. Aðspurðir 

sögðu þátttakendur að heimsóknirnar hefðu innihaldið spjall um daginn og veginn en mundu 

ekki eftir að hafa fengið fræðslu eða verið veittar upplýsingar. Meirihlutinn þurfti ekki að fá 

eða taldi ekki þörf á að fá fleiri heimsóknir. Þeir sáu ekki ávinning í því að þiggja 

heimsóknirnar, að svo stöddu. Fáir viðmælenda sögðu að fjölga mætti heimsóknum. Flestum 

fannst ein heimsókn á ári nóg en vildu einnig að það væri í boði að fá heimsókn tvisvar á ári, 

fyrir þá sem það vildu eða þyrftu. Nokkrum fannst mikilvægt að hægt væri að fá sama 

starfsmanninn á hverju ári í heimsókn, öðrum var sama við hverja þeir töluðu (Guðrún Linda 

Guðmundsdóttir, Rakel Anna Másdóttir og Unnur María Þorvarðardóttir, 2009). 

Í rannsókn Sigurveigar H. Sigurðardóttir (2006) kom fram að þátttakendum fannst 

heilsueflandi heimsóknir vera góða ráðstöfun og að hún myndi stuðla að öryggi þeirra og 

vellíðan í áframhaldandi sjálfstæðri búsetu. Um var að ræða rýnihópaviðtöl við 46 

einstaklinga. Markmið rannsóknarinnar var að taka saman upplýsingar um viðhorf og 

aðstæður aldraðra einstaklinga sem búa heima hjá sér. Var það gert til þess að athuga hvaða 

þættir væru að auka vellíðan og öryggi aldraðra og hvað væri hægt að gera til þess að ýta 

undir að þeir gætu verið sem lengst heima.  

Bent hefur verið á að slembaðar samanburðarrannsóknir henti illa til að meta áhrif 

heilsueflandi heimsókna, enda sé minnkuð sjúkdóma- og dánartíðni ekki helsta markmið 

þeirra heldur beinist útkoma heilsueflandi heimsókna að þáttum sem er mun flóknara að mæla 

svo sem valdeflingu og sjálfstæði (Clark, 2001). Niðurstöður þeirra eigindlegu rannsókna sem 

hér hafa verið nefndar og hafa sjónarmið notenda að leiðarljósi, benda til þess að heilsueflandi 
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heimsóknir hafi jákvæð áhrif á öryggistilfinningu aldraðra, sjálfsmynd þeirra, tilfinningu fyrir 

því að vera við stjórn og hafa áhrif á eigið líf og heilsu. Þannig styðja þær valdeflandi og 

áhugahvetjandi áhrif heilsueflandi heimsókna. 

Samantekt 

Öldrun er viðfangsefni víða um heim í ljósi þess að mannfólkið eldist stöðugt og 

langlífi eykst. Með hækkandi aldri minnkar andleg og líkamleg færni sem verður til þess að 

þörf fyrir öfluga og margþætta öldrunarþjónustu eykst. Farsæl öldrun miðar að því að aldraðir 

upplifi lífsfyllingu þegar þeir eldast og njóti velsældar. Heilsueflandi heimsóknir er hluti af 

öldrunarþjónustu og eru hugsaðar sem upplýsingaveita og samskiptaleið milli notenda og 

þjónustukerfisins. Hugað er að þörfum hvers einstaklings og úrræðum sem auðvelda honum 

að vera sem lengst í sjálfstæðri búsetu. Niðurstöður rannsókna eru misvísandi hvað varðar 

árangur heilsueflandi heimsókna. Heilsueflandi heimsóknir virðast ekki hafa áhrif á lífslíkur 

en sterkar vísbendingar eru um að jákvæð áhrif þeirra á öryggistilfinningu, sjálfsmynd og 

upplifun aldraðra um að hafa vald á eigin heilsu. Samkvæmt líkaninu um valdeflandi 

heilsueflingu eru slíkar birtingarmyndir valdeflingar líklegar til að stuðla að heilsusamlegum 

lífsstíl og betri heilsu einstaklinga ásamt því að vera hvetjandi afl í að stjórnvöld setji stefnu 

sem leiða til heilsueflingar. 
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Kafli III 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir skipulag fyrirhugaðrar rannsóknar. Rætt verður um 

tilgang rannsóknarinnar, rannsóknarspurningar og rannsóknaraðferð. Greint verður frá vali á 

þátttakendum og hvernig gagnaöflun muni fara fram ásamt gagnaúrvinnslu. Einnig verður 

fjallað um hönnun mælitækisins sem verður notað. Að lokum verður fjallað um siðferðilegar 

vangaveltur höfunda. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að meta afstöðu notenda til gagnsemi heilsueflandi 

heimsókna. Einkum er litið til þess hvernig upplýsingar sem veittar eru í heimsóknunum 

nýtist notendum og hvort þeir upplifi þjónustuna valdeflandi.  

Með rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

1. Hvaða málefni eru rædd í heilsueflandi heimsóknum? 

2. Hvernig meta notendur áhrif heilsueflandi heimsókna á viðhald og eflingu 

eigin heilsu? 

3. Að hve miklu leyti telja notendur að leitað sé eftir áliti þeirra á þjónustunni 

sem þeim býðst?.  

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er byggð á megindlegri rannsóknaraðferð þar sem upplýsingum er aflað á 

kerfisbundin hátt og niðurstöður settar fram og túlkaðar með tölfræðiaðferðum. Aðferðin er 

talin henta til þess að fá raunsæja mynd á stuttum tíma og mögulega draga ályktanir um stóran 

hóp út frá minni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsóknin verður framskyggð 

þversniðsrannsókn þar sem gögnum verður safnað frá hverjum þátttakanda einu sinni á stuttu 

tímabili. Notað verður lýsandi sambandsrannsóknarsnið sem getur gefið greinagóðar 

upplýsingar um raunverulegar aðstæður. Með lýsandi sambandsrannsóknum er reynt að 

útskýra ákveðin fyrirbæri og skoða samband á milli breyta án þess að hafa áhrif á það sem 
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verið er að mæla (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Þetta snið er talið henta rannsókninni 

vel því ætlunin er að fá heildarmynd af viðhorfi þátttakenda á þeim tíma sem rannsóknin 

verður gerð og lýsa einkennum, aðstæðum og skoðunum þeirra. Til að safna gögnum í 

rannsókninni munu þátttakendur svara spurningalista sem leitast við að varpa ljósi á upplifun 

þeirra af heilsueflandi heimsóknum og viðhorfi þeirra til þjónustunnar. Kostur spurningalista 

er meðal annars sá að hægt er að safna fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma. Hins vegar getur 

verið vandasamt að búa til góðar spurningar sem spyrja um það sem áætlað er að mæla. 

Einnig er hætta á að svarmöguleikar séu ekki tæmandi en slíkt getur haft áhrif á 

niðurstöðurnar (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Mælitæki 

Hönnun spurningalista. Ekki fannst nothæfur staðlaður spurningalisti sem hentaði 

rannsókninni og því verður notaður spurningalisti (sjá viðauka 1) sem hannaður var af 

höfundum rannsóknaráætlunarinnar. Hann verður síðar forprófaður og aðlagaður af 

rannsakanda. Við hönnun listans var haft í huga að til að spurningalisti geti talist réttmætt og 

áreiðanlegt mælitæki verður að vanda vinnubrögð við gerð hans. Leitast var við að nota 

einfalt og skýrt orðalag til að forðast að þátttakendur misskilji inntak spurninganna. Einnig 

var hugað að einfaldri og skiljanlegri uppsetningu á spurningum til að auðvelda útfyllingu 

listans. Markmið spurningalistans er að kanna hvernig upplýsingar sem eru veittar í 

heilsueflandi heimsóknum nýttust þátttakendum og hvort þeir upplifðu heimsóknirnar sem 

valdeflandi heilsueflingu. Hönnun listans tók mið af líkaninu um valdeflandi heilsueflingu og 

þeim þáttum valdeflingar sem lúta að því að hafa vald til þess að taka ákvarðanir. Einnig að 

hafa aðgang að upplýsingum, úrræðum og hafa næga valkosti. Upplýsingar frá starfsmanni 

heilsueflandi heimsókna á Akureyri um markmið og framkvæmd heimsóknanna voru einnig 

hafðar til hliðsjónar (Deborah Julia Robinson, munnleg heimild 11. apríl 2016). 

Spurningarnar snúa meðal annars að ánægju með þjónustuna, upplýsingum sem eru veittar, 
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úrræðum sem öldruðum býðst og bakgrunnsupplýsingum. Spurningalistinn hefur þróast í 

gegnum hönnunarferlið og tók miklum breytingum frá fyrstu drögum í endanlega útgáfu. 

Hann inniheldur að mestu lokaðar spurningar en einnig nokkrar hálf-opnar. Hálf-opnar 

spurningar eru notaðar þegar spyrjanda er ekki alltaf ljóst hverjir mögulegir svarkostir eru. 

Þegar þannig aðstæður skapast er hægt að hafa einn opinn svarkost fyrir svarendur. Lokaðar 

spurningar eru með fyrirfram ákveðnum svörum sem gerir að verkum að svarendum býðst 

ekki að velja aðra svarmöguleika (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Svarmöguleikar 

spurningalistans eru á raðkvarða og nafnkvarða. Raðkvarði hefur þann eiginleika að geta sagt 

til um hvernig röð breyta og mælinga kemur fram. Í spurningalistanum er notast við kvarða 

sem inniheldur þrjú til fimm gildi og fá meðhöndlun sem flokkunar- eða tvennukvarðar þar 

sem ekki eru til sterk tölfræðipróf fyrir raðkvarða (Þórarinn Sveinsson, 2013). Nafnkvarði 

flokkar tiltekin einkenni einstaklinga s.s. augnlit eða fyrirbæri sbr. Trúarskoðanir sem kunna 

að vera einsleitar og tilheyra sama hugtakinu (Amalía Björnsdóttir, 2013; Þórarinn Sveinson, 

2013). Nafnkvarðanum er skipt niður í tvennukvarða (sem tekur bara tvö gildi t.d. já eða nei) 

og flokkakvarða (tekur þrjú eða fleiri gildi) (Þórarinn Sveinson, 2013). 

Breytur sem komið er til með að mæla í rannsókninni eru mismunandi og eru notaðar 

til að tákna eiginleika einstaklinganna t.d. bakgrunnur þátttakenda til þess að skoða mun á 

milli þeirra.  

Uppbygging spurningalista. Spurningalistinn skiptist í fjóra hluta sem snúa að 

úrræðum í umhverfi, upplýsingum/fræðslu og ánægju/heilsu. Síðasti hlutinn snýr að 

bakgrunnsupplýsingum og tæknikunnáttu hjá notendum. Spurningarnar eru 37 talsins og eru 

ýmist lokaðar, hálf-opnar, staðhæfingar eða fjölvalsspurningar með svörum á rað- og 

nafnkvarða. Spurningar og fullyrðingar sem hafa sömu svarmöguleika voru settar saman í 

töflu. Raðkvarðaspurningarnar innihalda flestar fjóra valmöguleika og gefa ekki kost á 

hlutlausu svari til að þátttakendur muni taka afstöðu. Nafnkvarðaspurningarnar eru að mestu 
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leyti með já eða nei svörum. Með hverjum hluta eru útskýringar fyrir þátttakenda um það 

hvernig eigi að fylla út spurningalistann. 

Fyrsti hluti. Fyrstu sjö spurningar (1-7) snúa að úrræðum í samfélaginu. Hvort 

aldraðir séu að fá nægilegar upplýsingar um það sem er í boði og eru þeir að nýta sér úrræðin. 

Ástæða þess að spurt er um úrræði er til að kanna nýtingu þeirra. 

Annar hluti. Eru átta spurningar (8-15) sem fjalla um hvernig einstaklingar nýta 

fræðslu varðandi þjónustu sem koma fram í heilsueflandi heimsóknum og hvort þeir upplifi að 

þeir hafi einhver áhrif á þjónustuna. Spurningar voru samdar m.a. út frá fræðslubæklingnum 

„Upplýsingabæklingur um ýmsa þjónustu fyrir aldraða á Akureyri“ sem afhentur er í 

heimsóknunum til þess að kanna hvort upplýsingar um þjónustu sem koma þar fram nýtist 

notendum. Einnig hvaða málefni eru rædd í heimsóknunum og hvort notendur þiggi aukna 

þjónustu í kjölfar heimsóknanna. 

Þriðji hluti. Inniheldur 11 spurningar (16-26) sem snúa að ánægju þátttakenda með 

heilsueflandi heimsóknir og almennt um heilsufar þeirra til að fá innsýn í heilsu einstaklinga. 

Ástæða þess er m.a. til að skoða hvort tengsl séu á milli heilsu og frekari nýtingu 

þjónustunnar. Spurt er um ánægju og öryggi notenda með heilsueflandi heimsóknir til þess að 

skoða hvort þeir séu að upplifa það í þjónustunni.  

Fjórði hluti. Síðasti hlutinn (27–37) spyr um bakgrunnsupplýsingar og heimilishagi 

þátttakenda. Ástæðan er að athuga hvort þessir þættir hafi tengsl við breytur sem tengjast 

rannsóknarspurningunum. Spurt er um fjárhagslega stöðu þátttakenda til að kanna hvort þau 

hafi ráð á að borga fyrir þá þjónustu sem þau þurfa. Spurningar sem lúta að tækni hafa það 

markmið að kanna tölvukunnáttu notenda og þá hvort hægt sé að benda þeim á efni á netinu 

eða hvort fræðsluefni þurfi að koma á pappír. 
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Framkvæmd  

Þátttakendur. Val á þátttakendum rannsóknarinnar mun takmarkast við einstaklinga 

sem eru 80 ára eða eldri, búsettir á Akureyri og hafa þegið heilsueflandi heimsóknir. Gera má 

ráð fyrir að þýðið verði um 250 einstaklingar sem er svipaður fjöldi og hefur þegið boð á 

undanförnum árum (Deborah Julia Robinson, munnleg heimild 11. apríl 2016). Ráðgert er að 

notast við allt þýðið sem úrtak og því verður haft samband við alla sem þiggja heimsóknirnar 

á Akureyri. Með því að nota allt þýðið þá gefst rannsakanda tækifæri til að velja þátttakendur 

sem verið er að skoða sem þiggja heilsueflandi heimsóknir og standa fyrir ákveðnum 

eiginleikum. Ákveðið var að einskorða þýðið við íbúa á Akureyri þar sem auðveldara er að 

nálgast þá en íbúa í dreifbýli. Það er hins vegar ákveðinn ókostur við að tala ekki við notendur 

á öllu starfssvæðinu því að þá fæst ekki heildarmynd af nytsemi þjónustunnar.  

Forprófun spurningalista. Spurningalistinn (Fylgiskjal 1) er tilbúinn til forprófunar 

og áætlað er að listinn verði forprófaður tvisvar. Í fyrri forprófun verður hann lagður fyrir sex 

einstaklinga sem verða beðnir um að útskýra hvað þeim finnst óþægilegt, óskýrt eða ekki við 

hæfi. Einnig verður hann skoðaður með tillit til skilnings á leiðbeiningum og spurningum þ.e. 

hvort spurningar séu auðskiljanlegar, svarkostir og fyrirmæli skýr. Farið verður í gegnum þær 

athugasemdir sem koma fram og spurningalistinn aðlagaður í kjölfarið. Í seinni forprófun er 

einnig gert ráð fyrir að spurningalistinn verði lagður fyrir sex einstaklinga þar sem það þykir 

góð regla að forprófa leiðréttan spurningalista (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Með því að 

aðlaga þær ábendingar sem koma þar fram er gert ráð fyrir að listinn verði tilbúinn til 

notkunar. Rannsakandi velur þátttakendur fyrir forprófun og ákveður hvar og hvenær hún fer 

fram. 

Gagnasöfnun. Rannsakandi mun hafa samband við starfsfólk heilsueflandi heimsókna 

til að fá upplýsingar um nöfn, heimilisföng og símanúmer þeirra sem hafa þegið 

heimsóknirnar á Akureyri síðastliðna tólf mánuði. Fyrsta skrefið í öflun gagna verður að 

senda kynningarbréf til þessara einstaklinga með ósk um þátttöku í rannsókninni (sjá viðauka 
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3). Miðað við tölur um notendur heilsueflandi heimsókna undanfarin ár má áætla að senda 

þurfi út að minnsta kosti 240 kynningarbréf. Áætlað er að rannsakandi sendi um það bil 40 

kynningarbréf á viku í sex vikur, eða þar til haft hefur verið samband við alla þátttakendur. 

Hverju bréfi verður svo fylgt eftir af rannsakenda með símtali. Í símtalinu gefst tækifæri til að 

veita frekari upplýsingar og svara spurningum til að hjálpa fólki að veita upplýst samþykki 

eða hafna þátttöku. Ákveðin verður staður og stund fyrir viðtal við þá sem ákveða að taka þátt 

í rannsókninni. Rannsakandi hittir hvern þátttakenda einslega og leggur spurningalista fyrir 

munnlega eða skriflega sé þess óskað. Spurningalistarnir verða hvorki númeraðir eða merktir 

með nafni.  

Greining gagna og úrvinnsla. Rannsakandi færir svörin úr spurningalistanum á 

tölvutækt form með forritinu Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) sem notað 

verður til að greina gögnin. Öll gögn spurningalistans verða kóðuð með tölugildum þegar þau 

verða sett upp í forritinu, sem dæmi fær svarið „já“ gildið 1 og „nei“ fær gildið 0. Kannaðar 

verða forsendur normaldreifingar og dreifing hverrar breytu skoðuð myndrænt t.d. með 

súluriti. Úrvinnsla og greining gagna er háð því á hvaða kvarða breyturnar eru. 

Spurningalistinn inniheldur einungis svör sem mæld verða á raðkvarða og nafnkvarða, því 

verður að mestu notast við tölfræði óstikaðra gagna. Til að skoða samband milli tveggja 

raðbreyta verður notaður raðfylgnistuðull Spearmans. Á þann hátt verður hægt að skoða hvort 

og þá hvernig fylgni mælist á milli mismunandi breyta í spurningalistanum (sjá viðauka 1). 

Sem dæmi verður áhugavert að skoða hvort fylgni mælist milli ánægju með þjónustuna 

(spurning 16) og þess hvernig fólk metur heilsu sína (spurning 31). Sterk jákvæð fylgni myndi 

þá endurspegla að fólk sem metur heilsu sína mjög góða væri líklegra til að upplifa meiri 

ánægju með þjónustuna. Neikvæð fylgni endurspeglaði aftur á móti öfugt samband, þ.e. að 

fólk sem mæti heilsu sína mjög slæma væri líklegra til að vera ánægðari með þjónustuna. Við 

mælingu á fylgni milli nafnbreyta og til að bera saman mun milli tveggja hópa verður notast 
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við kí-kvaðrat próf. Mikilvægt er þó að taka fram að mælingar á fylgni segja ekkert til um 

orsakasamband milli breyta (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Lýsandi tölfræði verður beitt við framsetningu á gögnum þar sem niðurstöður verða 

settar fram í myndum og töflum með forritinu Microsoft Excel. Settar verða fram lýsandi 

niðurstöður um úrtakið t.d. upplýsingar um kyn, aldur, heilsu, ráðstöfunartekjur, 

tölvukunnáttu og búsetuform. Dreifingu breyta verður lýst með einföldum tíðnitöflum eða 

hlutfallslegri tíðni (%). Einnig verður sett fram fylgni og munur milli breyta. Þegar 

spurningalistinn hefur verið forprófaður munu hugsanlega verða gerðar breytingar á honum 

og þá kemur endanlega í ljós hvaða breytur verða mældar. Greining gagna verður því aðlöguð 

að endanlegri útgáfu spurningalistans, komi til þess að rannsóknin verði framkvæmd. 

Siðfræðilegir þættir 

Til að tryggja velferð þátttakenda ber að hafa í huga að rannsókn uppfylli 

siðferðislegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Faglega ríkir nokkurt sammæli um að 

fjórar höfuðreglur séu grunnur siðfræðinnar í heilbrigðisgreinum. Þær eru sjálfræðis-, 

skaðleysis-, velgjörðar- og réttlætisreglurnar. Mikilvægt er að fá upplýst og óþvingað 

samþykki frá þátttakendum við upphaf rannsóknar. Þátttakendum verður sent upplýsingabréf 

(sjá viðauka 3) og tilkynnt um fyrirkomulag rannsóknarinnar, hvað felst í þátttöku, hver er 

tilgangur rannsóknar og hvenær hún færi væntanlega fram. Útskýrt er fyrir þátttakendum hvað 

þeim er áætlað að skrifa undir og samþykkja. Einnig hver er rannsóknaraðili og mögulegar 

áhættur og ávinningur sem kunna að fylgja rannsókninni. Rannsakandi mun svara 

vangaveltum þátttakenda í rannsóknarferlinu. Lögð verður áhersla á að þátttakendur geti 

hafnað þátttöku og hætt í rannsókninni hvenær sem er án þess að það kunni að hafa áhrif á 

þjónustu til þeirra (Sigurður Kristinsson, 2013). Í upphafi rannsóknar mun rannsakandi senda 

tilkynningarbréf (sjá viðauka 2) til Persónuverndar um rannsóknina (Lög um um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000) og fá álit Vísindasiðanefndar hvort 
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rannsóknin tilheyri undir hennar verkssvið (Lög um vísindarrannsóknir á heilbrigðissviði  nr. 

44/2014). Mun rannsóknin ekki fjalla um þætti eða leita eftir upplýsingum sem eru 

leyfisskyldar hjá vísindasiðanefnd. Áhætta fyrir þátttakendur er engin og hagsmunum þeirra 

er ekki ógnað við að svara spurningarlistanum. Fyllstu varkárni verður gætt við vinnslu gagna 

varðandi trúnað og persónugreinanlegar upplýsingar til að vernda trúnað við þátttakendur. 

Farið verður eftir lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000). 

Rannsakandi einn hefur aðgang að gögnum rannsóknarinnar á meðan vinnslu hennar stendur 

og verður öllum gögnum eytt að rannsókn lokinni.  

Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir meginþætti fyrirhugaðrar rannsóknar. Við framkvæmd 

rannsóknar verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem var lagt upp með. 

Lýsandi sambandsrannsóknarsnið verður notað og gögnum safnað með spurningalista. Haft 

verður samband við alla einstaklinga sem þiggja heimsóknirnar á Akureyri og þeir beðnir að 

taka þátt í rannsókninni. Gögnum verður safnað með frumsömdum spurningalista sem 

inniheldur svör á nafn- og raðkvarða. Mögulegt verður að skoða tengsl milli breyta en ekki 

segja til um orsakasamband. Gögnin verða greind með forritinu SPSS og sett fram með 

lýsandi tölfræði og myndrænu formi. Áhersla verður lögð á siðferðilega þætti rannsóknarinnar 

þar sem réttur og velferð þátttakanda verða tryggð. 
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Kafli IV 

Niðurlag  

Velferð aldraða hefur verið mikið í umræðunni síðustu ár og þar hefur m.a verið rætt 

um farsæla öldrun og hvað felst í henni. Mannfjöldaspár hafa lýst þeirri umfangsmiklu fjölgun 

aldraðra og langlífi sem er væntanleg á komandi árum. Hlutfallsleg aukning aldraðra kallar á 

aðgerðir af hálfu stjórnvalda. Eftir því sem fólk eldist, eykst þörfin fyrir heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og við þeirri þörf þarf að bregðast. Á Íslandi ríkir sú stefna að gera öldruðum 

kleift að búa sem lengst heima og seinka stofnanavist eins og hægt er. Þjónustuúrræði þurfa 

því að koma til móts við eldri borgara sem kjósa að búa í sjálfstæðri búsetu. Heilsueflandi 

úrræði vega þungt í þessu samhengi eins og t.d. heilsueflandi heimsóknir til aldraðra. Með því 

úrræði er hægt að gera sveitarfélögum auðveldara að koma til móts við þarfir aldraðra og 

styrkja öldrunarþjónustu. 

Stjórnvöld leggja til að heilbrigðisstofnanir, heilsugæslustöðvar og sveitarfélög taki 

upp heilsueflandi heimsóknir. Í heilbrigðisáætlunum og stefnum sveitarfélaga hafa komið 

fram viljayfirlýsingar um hvernig þau vilji bregðast við fjölguninni en lítið verið fjallað um 

framkvæmd. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sem hefur verið lýst í þessari rannsóknaráætlun, 

gæti verið gott innlegg í gæðaþróunarstarf heilsueflandi heimsókna. Komi í ljós ánægja og 

árangur af þjónustunni getur það hjálpað til við að flýta fyrir lögfestingu á heilsueflandi 

heimsóknum og innleiðingu þeirra á landsvísu.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að haft verður samband við allt þýðið og gert er ráð 

fyrir að rannsakandi fari heim til þátttakenda. Þannig að þátttakendur þurfi ekki að senda 

listana tilbaka og gæti það ýtt undir gott svarhlutfall. Takmarkanir rannsóknarinnar eru helstar 

þær að þátttakendur sem búa í þéttbýli eru með betra aðgengi að þjónustu en þeir sem búa í 

dreifbýli. Gefur það ekki góðar upplýsingar um gagnsemi heilsueflandi heimsókna fyrir alla 

notendur á þjónustusvæði HSN. Gildi og áreiðanleiki spurningarlistans hefur ekki verið 
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rannsakað og það þarf að gera ef nota eigi listann í frekari rannsóknum. Ekki verður hægt að 

alhæfa út frá væntanlegum rannsóknarniðurstöðum en þær geta gefið góða mynd af nytsemi 

þjónustunnar fyrir þá sem taka þátt í rannsókninni. 

Höfundar telja að með fjölgun aldraðra í sjálfstæðri búsetu gæti skapast grundvöllur 

fyrir aukinni áherslu á iðjuþjálfun í heimahúsum til að mæta þörfum þeirra, veita stuðning og 

fræðslu um það sem er í boði fyrir þá. Með aukinni samvinnu heilbrigðisstétta væri hægt að 

styðja við aldraða í sjálfstæðri búsetu. Áhugavert væri að skoða stuðningshópa aldraða, 

hugmyndafræðina og möguleikana á að innleiða þá í öldrunarþjónustu á Íslandi því 

rannsóknir benda til að þeir séu valdeflandi fyrir notendur. Áhugavert væri að gera rannsókn á 

því hvað hefur verið náð fram í málefnum aldraðra og einnig að fá viðhorf þeirra til þeirrar 

þjónustu sem þeir eru að fá. Erfitt hefur verið að bera saman og mæla gagnsemi heilsueflandi 

heimsókna þar sem úrræðið er framkvæmt á mismunandi hátt og ekki hafa verið notaðar 

staðlaðar verklagsreglur. Ef notuð væru stöðluð matstæki sem meta heilsutengd lífsgæði t.d. 

LiSat (9 eða 11) spurningalistinn eða SF-(12 eða 36) væri hægt að bera niðurstöður saman við 

niðurstöður frá öðrum löndum. Einnig væri hægt að leggja spurningalista höfunda fyrir aðra 

notendur heilsueflandi heimsókna í nærsveitum og nágrannabæjum Akureyrar til að fá 

heildarsýn af nytsemi þjónustunnar. Áhugavert væri að gera þjónustukönnun á þeim stöðum 

sem bjóða upp á heilsueflandi heimsóknir á Íslandi og nota jafnvel spurningarlista höfunda. 

Með því væri hægt að skoða muninn þar á milli í annarri rannsókn. 
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http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
http://www.althingi.is/altext/140/s/0816.html
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Fylgiskjal 1. Spurningalisti fyrir þjónustukönnun á heilsueflandi 

heimsóknum. 

Tilbúinn til forprófunar. 

 

Spurningar 1-7 fjalla um úrræði sem kynnt eru í heilsueflandi heimsóknum og nýtingu á 

þeim. 
  

1. Eftir að hafa þegið heilsueflandi heimsóknir hefur þú nýtt meira það félagsstarf og þá 

þjónustu sem er í boði fyrir aldraða í samfélaginu?  

❏  Nei 

❏  Já. _________________________________________ 

  

2. Hefur þú velt því fyrir þér að nýta eftirfarandi þjónustuúrræði eftir að hafa fengið 

heilsueflandi heimsóknir?  Merktu við viðeigandi þætti. 

❏   Heimaþjónusta (aðstoð við eigin umsjá, aðstoð við heimilishald, félagslegur 

stuðningur) 

❏   Dagþjálfun á Hlíð 

❏   Heimahjúkrun  

❏   Hvíldarinnlögn á hjúkrunarstofnun 

 

3. Hefur þú nýtt eftirfarandi þjónustuúrræði eftir að hafa fengið heilsueflandi heimsóknir? 

Merktu við viðeigandi þætti. 

❏   Nei 

❏   Heitar máltíðir.   

❏   Ráðgjöf iðjuþjálfa 

❏   Heimilisaðstoð 

❏   Ferliþjónusta 

❏   Hjálpartæki 

❏   Heimsending á vörum 

❏   Annað: ______________________________________________ 

   

4. Hefur þú nýtt þér þjónustumiðstöðvar Akureyrarbæjar?  Merktu við viðeigandi 

❏   Þjónustumiðstöð í Bugðusíðu 1 

❏   Þjónustumiðstöð í Víðilundi 

❏   Nei 
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5. Eftirfarandi þjónustuúrræði koma fram í „Upplýsingabæklingur um ýmsa þjónustu fyrir 

aldraða á Akureyri” sem er hluti af heilsueflandi heimsóknum. 

 

Fékkstu kynningu á þjónustunni og ert þú farinn að nýta þér þjónustu í kjölfarið?   

 

Þjónustuúrræði Já, fékk 

kynningu 

Nei, fékk 

ekki 

kynningu 

Man ekki Er byrjaður að 

nýta þjónustu 

Punkturinn         

Rósenborg         

Félag eldri borgara         

Félagsstarf kirkjunnar         

Vinaheimsóknir rauða krossins         

Vinaheimsóknir þjóðkirkjunnar         

Amtsbókasafnið         

  

Annað:_______________________ 
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6. Hversu sammála eða ósammála ertu að þú hafir nægilega valkosti varðandi eftirfarandi 

þjónustuúrræði? 

  

Þjónustuúrræði Algjörlega 

sammála 

 Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Algjörlega 

ósammála 

Heilsuefling         

Hreyfing         

Mataræði         

Félagsstarf         

Tómstundir         

Þjónustumiðstöðvar         

Öldrunarheimili         

Heilbrigðismál         

Þjónusta 

Akureyrarbæjar 

        

Annað 
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7. Var rætt um eftirfarandi þjónustuúrræði í heilsueflandi heimsókninni? Byrjaðir þú að nýta 

þér eftirfarandi þjónustuúrræði í kjölfarið? Merktu við allt viðeigandi.  

 

Þjónustuúrræði Já, var 

rætt 

Nei, var 

ekki rætt 

Man ekki Nýti þjónustu 

Aðstoð við þrif eða önnur 

heimilisstörf 

        

Aðstoð við eigin umsjá         

Heimsóknarþjónusta         

Aðstoð við innkaup         

Heimsending á mat alla daga         

Kvöldþjónusta         

Heimahlynningu         

Ráðgjöf iðjuþjálfa         

Búseta á öldrunarheimili         

Hvíldarinnlagnir         

Annað 
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Spurningar 8- 15 snúa að upplifun og fræðslu í heilsueflandi heimsóknum. 
  

Spurningar Já Nei 

8. Hefur þú verið spurð(ur) um reynslu þína af heilsueflandi 

heimsóknum? 

    

9. Hefur þér gefist kostur að koma skoðun þinni á framfæri varðandi 

þjónustu frá bænum eða heilsugæslu 

    

10. Fékkst þú tækifæri til að hafa áhrif á þjónustuna?     

  

11. Ertu sammála eða ósammála því að hafa fengið upplýsingar um eftirfarandi þætti í 

heilsueflandi heimsóknum?  

 

                Þættir Sammála Ósammála Man ekki 

Heilsurækt    

Heilbrigði á efri árum    

Hreyfing    

Mataræði    

Félagsstarf    

Tómstundir    

Þjónustumiðstöðvar    

Öldrunarheimili    

Heilbrigðismál    

Þjónustu Akureyrarbæjar    

Önnur þjónusta 
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12. Næstu þrjár fullyrðingar snúa að upplýsingagjöf í heilsueflandi heimsóknum.  

  Já Nei Ekki fullnægjandi 

Mér gafst kostur á að 

spyrja spurninga 

      

Ég gat aflað mér 

upplýsinga í viðtalinu 

      

Ég fékk fullnægjandi 

upplýsingar í viðtalinu 

      

  

13. Hver eftirtalinna atriða myndir þú vilja fá frekari upplýsingar um?  

Merktu við allt sem við á. 

❏   Heilsurækt 

❏   Heilbrigði á efri árum 

❏   Hreyfing 

❏   Mataræði 

❏   Félagsstarf 

❏   Tómstundir 

❏   Þjónustumiðstöðvar 

❏   Öldrunarheimili 

❏   Heilbrigðismál 

❏   Þjónusta Akureyrarbæjar 

❏   Annað_________________ 
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14. Næstu fullyrðingar snúa að viðhorfum þínum gagnvart þjónustu heilsueflandi heimsókna.  

Fullyrðingar Mjög 

Sammála 

Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Mér finnst ég hafa eitthvað um þjónustuna 

að segja 

        

Mér gafst kostur á að ræða það sem skipti 

máli fyrir mig 

        

Mér finnst ég hafa meiri not af 

heilsueflandi heimsóknum eftir því sem ég 

verð eldri 

        

Mér gafst færi á því að koma upplifun 

minni af ýmsum þjónustuúrræðum á 

framfæri 

        

Ég fékk fullnægjandi upplýsingar í 

viðtalinu. 

        

Eftir heimsóknina veit ég betur hvernig ég 

get leitað mér aðstoðar og upplýsinga 

        

Ég hef haft samband við starfsmann 

heilsueflandi heimsókna þegar mig vantaði 

upplýsingar/aðstoð. 

        

Mér fannst fræðslan beinast að því að hafa 

vit fyrir mér 

        

Mér fannst heimsóknin gefa mér aukna 

tilfinningu um að ég hefði val til að nýta 

mér þjónustuúrræði við mitt hæfi 

        

Heilsueflandi heimsóknir eru hagnýt 

samskiptaleið milli mín og 

þjónustukerfisins 
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15. Hver af eftirfarandi málefnum hefur þú rætt við starfsmann heilsueflandi heimsókna  

Málefni Hef rætt Hef ekki rætt Man ekki 

Heilbrigði á efri árum       

Heilsuna þína       

Hreyfingu og 

líkamsrækt 

      

Mataræði       

Tómstundir       

Tengsl við ættingja og 

vini 

      

Tilgang og gleði í 

lífinu 

      

Heimilishald t.d. elda 

og þrífa 

      

Athafnir daglegs lífs       

Þörf þína fyrir 

þjónustu 

      

Þjónustu 

heilsugæslunnar 

      

Þjónustu 

Akureyrarbæjar 

      

Önnur málefni 

Hvaða? 
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Spurningar 16 til 26 fjalla um ánægju með heilsueflandi heimsóknir og almennt um 

heilsufar. 
 

16. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu heilsueflandi heimsókna? 

❏   Mjög ánægð(ur) 

❏   Frekar ánægð(ur)  

❏   Frekar ónægð(ur) 

❏   Mjög óánægð(ur) 

 

17. Hefur þú afþakkað heilsueflandi heimsóknir? 

❏   Já, vegna ______________________________ 

❏   Nei. 

  

18. Hversu oft hefur þú þegið heilsueflandi heimsóknir? 

❏   Einu sinni 

❏   Sjaldnar en fimm sinnum 

❏   Oftar en fimm sinnum 

  

19. Hafa heilsueflandi heimsóknir gert þér kleift að búa heima lengur? 

❏   Já, ég er þess fullviss 

❏   Já, ég tel það vera 

❏   Nei, tel það ekki vera 

❏   Nei, alls ekki  

  

20. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? “Ég ber ábyrgð á minni eigin 

heilsu”. 

❏   Algjörlega sammála 

❏   Sammála 

❏   Ósammála 

❏   Algjörlega ósammála 

 

21. Hvaðan færðu upplýsingar varðandi heilsufar? Merktu við öll viðeigandi atriði: 

❏   Fjölmiðlum (sjónvarp, útvarp, blöð, tímarit) 

❏   Í apóteki 

❏   Lækni/hjúkrunarfræðingi 

❏   Bókum 

❏   Af internetinu 

❏   Heilsueflandi heimsóknir 

❏   Vinum eða ættingjum 

❏   Annað:____________________________________  
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22. Mér finnst ég öruggari eftir að hafa fengið Heilsueflandi heimsóknir vegna þess að: 

Merktu við allt sem við á.  

❏   Ég er komin(n) með nauðsynleg hjálpartæki 

❏   Ég er komin(n) með heimilisaðstoð 

❏   Ég veit að það verður haft samband við mig aftur eftir eitt ár 

❏   Ég get nálgast upplýsingar um heilbrigðiskerfið og réttindi mín í gegnum 

tengiliðinn 

❏   Ég veit að einhverjum er umhugað um mig/hugsar um mig 

❏   Ég er meðvitaðri um þætti sem efla heilbrigði/heilsu 

❏   Ég á auðveldara með að sinna daglegum athöfnum 

❏   Ég er undirbúin(n) fyrir breytingar á framtíðarþörfum 

❏   Ég er upplýstari um réttindi mín og það sem er í boði í samfélaginu 

❏   Annað:______________________________________ 

❏   Mér finnst ég ekkert vera öruggari 

  

23. Fannst þér kynningarbréfið varðandi heilsueflandi heimsóknir nægilega upplýsandi? 

❏    Algjörlega sammála 

❏    Sammála 

❏    Ósammála 

❏    Algjörlega ósammála  

  

24. Hafa orðið breytingar hafa hjá þér eftir að hafa þegið heilsueflandi heimsóknir? 

❏   Já. Svaraðu næst spurningu 24. 

❏   Nei. Svaraðu næst spurningu 26. 
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25. Breytingar sem hafa orðið í kjölfar heilsueflandi heimsókna  

Þættir í daglegu lífi. Miklar 

breytingar 

Litlar 

breytingar 

Engar 

breytingar 

Heimilishald t.d. eldun, þrif       

Félagsleg tengsl t.d. hitta vini eða ættingja       

Útivera t.d. hreyfing       

Hugsa um sjálfan mig, t.d. athafnir daglegs lífs       

Annað: 

  

      

  

26. Þegar á heildina er litið hversu vel eða illa telur þú heilsueflandi heimsóknir hafi komið til 

móts við þig? 

❏   Mjög vel 

❏   Frekar vel 

❏   Frekar illa 

❏ Mjög illa 
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Í síðustu spurningunum, 27 - 37, er spurt um bakgrunnsupplýsingar og tæknimál.   
 

27. Ertu karl eða kona? 

❏   Karl 

❏   Kona 

  

28. Hver er aldur þinn? 

❏   80-82 

❏   83-85 

❏   86-88 

❏   89-91 

❏   92-95 

❏   96 og eldri 

  

29. Hverjar eru búsetuaðstæður þínar? 

❏   Býr einn 

❏   Býr með maka 

❏   Býr með öðrum (systkini, barn, gæludýr) 

  

30. Hefur þú nægar ráðstöfunartekjur? 

❏   Ég á erfitt með að ná endum saman fjárhagslega 

❏   Ráðstöfunartekjur mínar eru hæfilegar 

❏   Ráðstöfunartekjur mínar eru meira en ég þarf á að halda 

 

31. Hvernig metur þú heilsu þína? 

❏  Mjög góða 

❏  Frekar góða 

❏  Frekar slæma 

❏   Mjög slæma  

 

32. Hvert leitar þú aðstoðar og stuðnings? Merktu við allt viðeigandi.  

  Ég leita stuðnings hjá Ég leita aðstoðar hjá 

Maki     

Barna/börn     

Barna-barn/börn     

Systkini     

Frændfólk     

Vinir     

Annað     
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33. Nýtur þú félagsskapar eftirfarandi aðila. Merkið við allt sem við á.  

Aðilar 1-2 í mánuði 3-4 í mánuði 4-5  í mánuði 6 eða oftar sjaldnar/eða 

aldrei 

Maki           

Barn/börn           

Barnabarn/ 

-börn 

          

Systkini           

Frændfólk           

vinur/vinir           

Annað 

  

  

          

   

 

Næstu fjórar spurningar lúta að tæknimálum. 

  Já Nei 

34. Hefur þú aðgang að tölvu?     

35. Getur þú nálgast upplýsingar á netinu?     

36. Hefur þú kunnáttu á tölvu/hefur aðgang að 

upplýsingum og úrræðum? 

    

37. Notar þú snjallsíma?     

  

Þá er þessum spurningalista lokið. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

Kær kveðja 

(undirskrift rannsakanda)  
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Fylgiskjal 2- Tilkynning til persónuverndar 
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Fylgiskjal 3- Upplýsingabréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Mat notenda á þjónustu heilsueflandi heimsókna 

 

Ágæti viðtakandi, 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á vegum (ekki vitað sem stendur). 

Markmið rannsóknarinnar er að fá sjónarhorn einstaklinga 80 ára og eldri á heilsueflandi 

heimsóknum, hver sé reynsla þeirra af þjónustunni og hvort hún sé valdeflandi. Vonast er til 

að fram komi vísbendingar um hvernig bæta megi þjónustuna og sníða hana betur að þörfum 

aldraðra. Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn þar sem gögnum verður safnað með 

spurningalista. Innan 5-7 daga mun rannsakandi hafa samband símleiðis til að fastsetja stað og 

stund viðtals. Einnig gefst tækifæri til þess að spyrja nánar út í rannsóknina og hafna þátttöku. 

Á tilsömdum tíma mun rannsakandi koma til þín með spurningalista sem hann mun aðstoða 

þig að fylla út, sé þess óskað.  

Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og 

nafnleynd. Einnig verður farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og 

eyðingu frumgagna. Rannsóknargögnin verða varðveitt á öruggum stað á meðan rannsókn 

stendur yfir og verður eytt að henni lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar og hagsmunir þátttakanda ekki í neinni hættu. Tekið skal fram að 

þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt án útskýringa á ákvörðun 

sinni til rannsakenda. Góð þátttaka er grundvöllur þess að rannsóknin geti farið fram og því er 

samþykki þitt mikils virði. 

Kær kveðja, með von um góðar undirtektir, 

(Nafn rannsakanda) 
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Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: Hvernig 

upplýsingar nýtist öldruðum í heilsueflandi heimsóknum ásamt upplifun þeirra á þjónustunni. 

Rannsóknin er þjónustukönnun á vegum (ekki vitað að þessu sinni). Þátttaka felur í sér að 

svara spurningalista. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og frumgögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður verða ópersónugreinanlegar. 

 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Mér er frjálst að hætta þátttöku 

á hvaða stigi hennar sem er. 

Virðingarfyllst 

 

___________________________                                       __________________________ 

Undirskrift þátttakanda                                                                  Staður og dagsetning 

 

 

 

___________________________ 

Undirskrift rannsakanda 

 

 

 

 

 

 

Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir öðru eintaki af því. Ef þú hefur 

spurningar um rétt þinn sem þátttakandi eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni, getur þú snúið þér til …,Nafn/ 

símanúmer/vinnustaður/netfang/ viðtalstími (ef viðkomandi er með fastan viðtalstíma): 

 


