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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða upplifun aðstandenda íbúa á hjúkrunarheimilum á 

höfuðborgarsvæðinu, á menningu, umhverfi, aðbúnaði, samskiptum og daglegum venjum. 

Tilgangurinn er að verkefnið geti nýst sem innlegg í frekari umræðu um þessi atriði. Tekin 

voru viðtöl við átta aðstandendur íbúa á hjúkrunarheimilum. 

Á liðnum árum hafa verið gerðar miklar breytingar í að laga menningu hjúkrunar- og 

dvalarheimila að þeirri hugmynd að útrýma stofnanavæðingu sem komin var í 

heilbrigðisþjónustuna. Velferðarráðuneytið gaf út skýrslu um þau lágmarksviðmið og 

forsendur sem æskilegar eru við byggingu og starfsemi hjúkrunarheimila. Viðmiðin gera ráð 

fyrir litlum einingum fyrir sex til tólf íbúa. Herbergi íbúa skal vera með rými fyrir rúm, 

náttborð og litla setustofu. Hver íbúi skal hafa sína eigin salernisaðstöðu. Sameiginlegt rými 

skuli vera fyrir alla íbúana og starfsfólk einingarinnar. Í því rými skal vera borðstofa og eldhús 

með eldunaraðstöðu og setustofu. Slíkar einingar með heimilislegu umhverfi fjölgi 

tækifærum til nándar og góðrar samveru meðal íbúa og starfsfólks. Aðstaða  og umhverfi eru 

mikilvæg ásamt því að gott samstarf og góð samskipti eru góður grundvöllur að góðri 

menningu á hjúkrunarheimili. Aðstandendur skipta miklu máli í andlegri og félagslegri 

umönnun íbúa á hjúkrunarheimilum.  

Helstu niðurstöður úr þessari rannsókn eru að viðmælendum þótti ættingi sinn hafa 

skert sjálfræði eftir flutning á hjúkrunarheimili. Þrátt fyrir það töldu þeir að lífsgæði ættingja 

síns hefðu bæst mest með tilliti til næringar og að fá aðstoð allan sólarhringinn. En þeir töldu 

þörf á meiri andlegri aðhlynningu og afþreyingu. Þó nokkuð virðist vanta upp á að 

hjúkrunarheimilin, sem viðmælendur höfðu reynslu af, uppfylli þau lágmarksviðmið og 

forsendur sem að Velferðarráðuneytið telur æskileg.  
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Abstract 

The aim of this study is to examine relatives’ experience on culture, environment, amenities, 

communication, and daily activities of residents in nursing homes located in the capitol 

region of Iceland. The purpose is that the findings of the study can be used as an input for 

further discussion on previously mentioned issues. Eight relatives of nursing home residents 

were interviewed.  

In recent years a lot of changes have been done to turn the culture of nursing homes 

away from institutationlization that had become the standard in the Icelandic health care 

system. The Ministry of Welfare issued a report on minimum standards for building and 

running nursing homes. The standards allow for small residential units for six to twelve 

residents. Each resident’s room should include a private bathroom, space for a bed, a night 

stand, and a small lounge. A common space for the residents and the staff should be 

provided. The common space should include a dinning room, kitchen, and a lounge. A 

common space like this is supposed to create a sense of community among the residents 

and the staff. Along with pleasent amenities, relatives of nursing home residents are an 

important part of nurturing the residents’ mental and social health.  

In this study, the relatives of nursing home residents reported that the residents had less 

autonomy after they moved to a nursing home and that the residents needed more mental 

support and oportunities for recreation. Despite that, the relatives reported that the 

residents’ quality of life had increased, especially regarding nutrition and access to around 

the clock. According to the interviews with the relatives, the nursing homes that they had 

experince with were not meeting the Ministry of Welfare standards. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 40 eininga meistararitgerð í námi í öldrunarfræði við Háskóla Íslands, 

Félagsráðgjafardeild á Félagsvísindasviði. Leiðbeinandi hennar er Halldór Sigurður 

Guðmundsson lektor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og framkvæmdastjóri 

Öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun 

aðstandenda íbúa á menningu, umhverfi, aðbúnaði og daglegum venjum á 

hjúkrunarheimilum. 

Vil ég koma á framfæri þakklæti til leiðbeinanda míns Halldórs S. Guðmundssonar fyrir 

leiðbeiningu og uppbyggilega gagnrýni og Valdísar Stefánsdóttur fyrir aðstoð við að skrifa 

upp viðtölin og yfirlestur. 

Ég vil þakka móður minni Guðríði Karlsdóttur fyrir endalausa þolinmæði, stuðning og 

aðstoð við að sinna erkienglinum mínum Gabríel. Honum vil ég þakka fyrir þolinmæði vegna 

fjarveru móður sinnar við lærdóm. Systrum mínum fyrir aðstoð við þýðingar. Konráði 

Magnússyni þakka ég fyrir stuðning og lán á aðstöðu við ritgerðarskrif. Fyrrverandi yfirmanni 

mínum í Drafnarhúsi Erlu Einarsdóttur fyrir hvatningu og stuðning ásamt núverandi 

vinnustað mínum Sunnuhlíð. Síðast en ekki síst við ég þakka viðmælendum mínum. Án ykkar 

allra hefði þessi ritgerð aldrei orðið að veruleika.  
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1 Inngangur 

Í tillögum ráðgjafarhóps félags- og tryggingamálaráðherra frá árinu 2008 er ítrekað að gert 

verði átak í því að breyta og endurbæta húsnæði og aðbúnað á núverandi hjúkrunar- og 

dvalarheimilum þannig að allir eigi kost á einbýli. Mikilvægt er að við uppbyggingu nýrra 

hjúkrunarheimila verði forðast það stofnanafyrirkomulag sem hefur verið við lýði. 

Heimilislegar einingar eru mikilvægar þar sem að einstaklingurinn hefur sitt persónulega rými 

(Félags- og tyggingarmálaráðuneytið, 2008).   

Mörkuð stefna  ríkisins er að á næstu árum taki sveitarfélögin við allri þjónustu við eldri 

borgara, því hafa mörg þeirra sett fram stefnu í þeim efnum. Sveitarfélögin hafa þó séð um 

stóran hluta af þessum málaflokki í gegnum tíðina. Fjármögnun og yfirstjórn hefur þó verið í 

höndum ríkisins, en framkvæmdin hjá sjálfstæðum aðilum, sjálfseignarstofnunum eða 

sveitarfélögum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016). 

Í stefnu Reykjavíkurborgar sem birt var 2013 um málefni aldraðra, kemur fram mikilvægi 

þess að þjónusta sé þannig uppbyggð, að starfsfólk í heimaþjónustu sem og á stofnunum 

leggi sig fram um að virkja frumkvæði og fá fram vilja þeirra sem þjónustunnar njóta. 

Þjónustan verði veitt á forsendum þess sem hana þiggur. Í stefnunni kemur fram að 

Reykjavíkurborg vill leggja metnað sinn í að draga úr einmanaleika á hjúkrunarheimilum 

ásamt því að efla virkni (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Sjálfræði, það að ráða sér sjálfur, virkar ekki mjög flókið. Í raun felst margt í þessu 

hugtaki. Til þess að einstaklingurinn haldi sjálfræði sínu, þarf hann að hafa rými til athafna, 

að geta nýtt sér rýmið og kjósa að nýta sér rýmið til athafna. Sjálfræði felst í því að 

einstaklingurinn sjálfur metur hvað telst vera rétt og skynsamlegt út frá sinni eigin reynslu og 

lífsskilyrðum. Það er þó alltaf takmörkunum háð því samfélög hafa ákveðnar reglur, boð og 

bönn (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Aukið sjálfræði eykur lífsgæði og í rannsókn sem gerð var á lífsgæðum aldraðra á 

hjúkrunarheimilum kom fram að sjálfræði og öryggi voru þættir sem skipta þá meginmáli 

(Degenholtz, Rosen, Castle og Mittal, 2008). Margir hafa reynt að skilgreina hugakið lífsgæði 

og hvað felst í því og hvort það séu tengsl á milli lífsgæða og heilsu. Það að vera við góða 

heilsu og laus við sjúkdóma séu góð lífgæði. Í dag búum við í samfélagi þar sem sífellt er 

hægt að halda lífi í fólki þrátt fyrir ýmsa heilsubresti. Mikilvægt er líka að horfa á aðra þætti 

eins og umhverfi, félagstengsl og sjálfsálit (Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn 
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Guðbjörnsson, 2009). Einstaklingar upplifa lífsgæði á mismunandi hátt og því getur verið 

erfitt að skilgreina hugtakið.   

Umhverfi getur bæði verið efnislegt og félagslegt. Efnislegt umhverfi snýst meðal annars 

um að hafa húsgögn sem henta, taka í burtu snúrur og lausar mottur, huga að lýsingu og 

litum á matarstelli og fleiru. Huga að því að hafa ekki of mikið áreiti í gangi. Félagslegt 

umhverfi snýst um þau samskipti sem eru á milli einstaklinga, starfsfólks og ættingja. 

Mikilvægt er að vita lífssögu einstaklings svo hægt sé að eiga góðar samræður við 

viðkomandi um ævi hans og störf. Starfsfólk gegnir mikilvægu hlutverki í því félagslega 

umhverfi sem er inni á stofnuninni sem oft er kallað menning (Hrefna Brynja Gísladóttir, 

2006). 

Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna leggur til að skilgreining á menningu lúti að 

trúarlegum og efnislegum þáttum ásamt þeim tilfinningalegu og vitrænu þáttum sem eru til 

staðar. Þar sem sambúðarform, ásamt lífsstíl einstaklinga og mannlegt gildi þeirra, hefðir og 

skoðanir skipta miklu máli (UNESCO, 2016). Tekur orðabók Merriam-webster (2016) undir 

það, menningin á viðkomandi stað skapast af því samfélagi sem þar er. Samfélag  sem hefur 

sínar skoðanir, hugmyndir,  lífsmynstur og hvernig fólk hagar sér.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða upplifun aðstandenda íbúa á 

hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu, á menningu, umhverfi, aðbúnaði, samskiptum og 

daglegum venjum. Tilgangurinn er að verkefnið geti nýst sem vettvangur til að skoða 

aðstöðu, menningu, umhverfi, samskipti og daglegar venjur þar. Tekin voru viðtöl við átta 

aðstandendur íbúa á hjúkrunarheimilum.  

Þær rannsóknarspurningar sem leitað var svara við eru: 

1. Hvernig upplifa aðstandendur umhverfi og menningu á hjúkrunarheimilinu?  

2. Finnst aðstandendum að íbúar haldi sjálfræði sínu? 

3.  Finnst aðstandendum að ættingi sinn búi við góð lífsgæði?  

Í fyrsta hluta þessarar rannsóknar er skoðuð  sú þekking sem til staðar er á öldrun hérlendis 

sem erlendis. Í öðrum hluta er gerð grein fyrir þeirri hugmyndafræði og sýn sem horft er til 

við gerð rannsóknarinnar, ásamt því að sagt er frá þeirri aðferðafræði sem er notuð. Í þriðja 
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hluta eru niðurstöður kynntar og í fjórða hlutanum er umræða um fengnar niðurstöður 

samræmdar við stöðu þekkingar. Fjallað er  um hagnýtt gildi rannsóknarinnar og hvaða 

möguleikar eru fyrir hendi á áframhaldandi rannsóknum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hagstofa Íslands gerir ráð fyrir í mannfjöldaspá sinni frá 2015 til 2065 að mannfjöldi geti 

orðið allt að 513.116 í lok tímabilsins, miðað við 329.100 íbúa 1. janúar 2015. Meðalævilengd 

fæddra drengja telst vera 79,5 ár en í lok tímabilsins er áætlað að hún verði 84,3 ár. Stúlkur 

geta aftur á móti vænst þess að ná 83,5 ára aldri en í kringum 2065 er sú tala komin í 88.5 ár. 

Talið er að árið 2035 verði 20 % af þjóðinni 65 ára eða eldri (Hagstofan, 2016). Raunin er sú 

að margir 65 ára og eldri glíma við ýmsar skerðingar og hafa ekki kost á að búa áfram á sínum 

heimilum þrátt fyrir heimaþjónustu. Nauðsynlegt er að samfélagið geti tekið á móti þeim 

með mismunandi búsetuúrræðum eins og hjúkrunar- eða dvalarheimilum. Þar sem mikilvægt 

er að viðkomandi geti haldið sjálfstæði sínu og virðingu. 

Ýmsar kenningar í öldrunarfræðum hafa litið dagsins ljós í gegnum tíðina og í fyrsta 

hlutanum eru fjórar þeirra kynntar til leiks. Staða aldraðra á Íslandi er skoðuð og lög og 

reglugerðir sem snúa að hinum aldraða. Stefna stjórnvalda er kynnt ásamt því að fjalla um 

niðurstöður af framtíðarþingum um farsæla öldrun hér á landi. Stefna velferðarráðuneytis og 

Framkvæmdasjóðs aldraðra er skoðuð, ásamt tveimur hugmyndafræðilegum stefnum sem 

nýttar eru á hjúkrunarheimilum á Íslandi. Hugtökin sjálfræði og lífsgæði eru skoðuð ásamt 

þeim þáttum sem ógnað geta sjálfræði aldraðra. Rannsóknir eru kynntar sem gerðar hafa 

verið hérlendis og erlendis.  

2.1 Kenningar í öldrunarfræði 

Í kenningum í öldrunarfræði er miðað við að hinn aldraði sé um 65 ára. Litið er á þá öldruðu 

sem einsleitan hóp sem hafi sömu vandamál og þar af hægt að alhæfa varðandi lausnir á 

þeim. Hlédrægnikenningin og athafnakenningin ganga út frá því sjónarmiði, en 

samfellukenningin horfir á hlutina á annan hátt (Jón Björnsson, 1996a). 

2.1.1 Hlédrægnikenningin 

Samkvæmt hlédrægnikenningunni er það einstaklingnum eðlislægt að draga sig í hlé þegar 

hann eldist. Dragi úr þátttöku sinni og þeim samfélagslegu skyldum sem viðkomandi hefur 

sinnt í gegnum árin. Að sama skapi að samfélagið dragi úr kröfum til þess aldraða. Ástæðan 

fyrir því er sú að samfélagið heldur áfram þrátt fyrir að hinn aldraði falli frá og því er æskilegt 

að ábyrgð og skyldur séu færðar yfir á yngri einstaklinga. Er þetta raunin? Ekki eru allir sem 

líta sem svo á að æskilegt sé að draga sig í hlé við 65 ára aldurinn. Þessi kenning styður 
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jafnvel það að aldraðir eingangrist og loki sig af frá umheiminum og hætti þátttöku. Einnig 

það að hjúkrunarheimili bjóði upp á rólegt og afslappað umhverfi þar sem einstaklingurinn 

getur verið einn með sjálfum sér (Jón Björnsson, 1996b). 

2.1.2 Athafnakenningin 

Það er mikilvægt öllum að hafa hlutverk, gera gagn og vera virkur þjóðfélagsþegn. Það á við 

fólk á öllum aldri, líka þá sem eldri eru. Það eykur vellíðan og bætir sjálfmynd einstaklingsins 

að vera vera virkur og finna að þörf er fyrir viðkomandi. Því er mikilvægt að halda sem lengst 

í starfsgetuna og fyrri lífshætti. Ekki er lausnin að taka hlutverk og skyldur af einstaklingnum 

og ætlast til þess að hann dragi sig til hlés og eigi á hættu að einangrast. Aftur á móti geta 

hlutverkin breyst, þá frá því að vera starfsmaður í það að  taka þátt í félagsstarfi, 

tómstundum, sjálfboðaliðastarfi, íþróttum og ýmsu öðru. Það sem athafnakenningin og 

hlédrægniskenningin gera báðar, er að alhæfa um hinn aldraða sem einsleitan hóp (Jón 

Björnsson, 1996b). 

2.1.3 Samfellukenningin 

Samfellukenningin horfir aftur á móti á einstaklinginn út frá því sjónarmiði að þeir séu 

mismunandi eins og þeir eru margir. Einstaklingar hafa mismunandi þarfir, óskir og 

væntingar til lífsins sama hvort þeir eru ungir eða aldnir. Við búum við ákveðinn lífsstíl og 

lífshætti í gegnum okkar æviár. Hún viðurkennir margbreytileikann í samfélaginu að það séu 

ekki allir eins. Einstaklingar eru með mismunandi vandamál sem þarf að leysa á 

fjölbreytilegan hátt (Jón Björnsson, 1996b).  

2.1.4 Öldrunarinnsæi  

Innan öldrunarfræðinnar hefur sænskur prófessor verið að þróa nýja kenningu sem hann 

kallar öldrunarinnsæi. Samkvæmt henni þá getur einstaklingurinn þróað með sér nýja sýn á 

lífið þegar aldurinn færist yfir. Hann telur að þau viðhorf sem einstaklingurinn hafi til lífsins 

og tilverunnar, þróist með tímanum. Viðhorf til tíma breytist, við erum vön að hugsa um 

fortíð, nútíð og framtíð en hinn aldraði horfir á samhengið og horfir jafnvel  meira til bernsku 

sinnar en hann gerði áður. Við það að öðlast öldrunarinnsæi metur einstaklingurinn sig og 

aðra á óeigingjarnan og raunsæjan hátt. Einstaklingurinn forgangsraðar á annan hátt, 

hlutverk breytast og jafnvel falla niður, en á móti eykst skilningur hans á hlutverkum annarra. 

Einstaklingurinn öðlast meira umburðarlyndi og verður víðsýnni. Þrátt fyrir nafnið á 
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kenningunni er ekki samasemmerki á milli þess að verða aldraður og öðlast öldrunarinnsæi. 

Það koma fleiri atriði inn eins og félagslegir þættir, áföll, veikindi og fleira. Samkvæmt 

kenningunni eykst þörf einstaklingsins fyrir einveru, því fleiri sjúkdómar sem að hrjá hann og 

með hækkandi aldri hans (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006). 

2.2 Stefnumótun stjórnvalda og mat á þörf 

Árið 2008 ítrekaði ráðgjafarhópur félags- og tryggingamálaráðherra að gert yrði átak í því að 

breyta og endurbæta húsnæði núverandi hjúkrunar- og dvalarheimila þannig að allir myndu 

eiga kost á einbýli. Lagðar voru til breytingar um greiðslur aldraðra fyrir þjónustuna. Lagt var 

til að íbúar hjúkrunar- og dvalarheimila bæru ábyrgð á húsnæði og uppihaldi sjálfir, en annar 

kostnaður væri greiddur af hinu opinbera. Að auki að fella niður lög um málefni aldraðra og 

að þjónustan yrði í samræmi við mat á þörf óháð aldri (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2008). Verið er að vinna í því að sveitarfélög taki við allri þjónustu við eldri borgara, þar af 

leiðandi hafa mörg þeirra sett fram stefnu í þeim efnum. Reykjavíkurborg birti sína stefnu um 

málefni aldraðra árið 2013. Þar kemur fram mikilvægi þess að þjónusta sé uppbyggð á þann 

hátt, að starfsfólk í heimaþjónustu sem og á stofnunum leggi sig fram um að virkja 

frumkvæði þjónustuþegans og fá fram vilja hans. Þjónustan verði veitt á forsendum þess sem 

hana þiggur, það er  þjónustuþegans og vill Reykjavíkurborg  leggja metnað sinn í að draga úr 

einmanaleika á hjúkrunarheimilum ásamt því að efla virkni (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

2013).  

Áður en að til kemur að fólk geti flutt inn á hjúkrunarheimili fer fram færni- og heilsumat. 

En það er einstaklingsbundið mat á þörfum einstaklinga fyrir varanlega búsetu á hjúkrunar- 

og dvalarheimilum. Metnar eru  félagslegar aðstæður, heilsufar og andlegt ástand auk færni í 

athöfnum daglegs lífs. Til þess að einstaklingurinn fái samþykki fyrir dvöl á hjúkrunar- eða 

dvalarheimil skulu öll önnur raunhæf úrræði fyrir því að viðkomandi geti búið heima hafa 

verið fullreynd. Niðurstaða færni- og heilsumats gefur til kynna hversu mikil þörf er fyrir 

langtímabúsetu á hjúkrunar- og dvalarrýmum (Embætti landlæknis, 2016a).  

Í rannsókn sem gerð var árið 2008 á stefnumótun og löggjöf í búsetuúrræðum fyrir 

aldraða, kom fram að fjölga þarf plássum á hjúkrunarheimilum til að minnka biðlista og auka 

úrræði í heimahúsum til að koma í veg fyrir ótímabæran flutning á hjúkrunarheimili. 
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Mikilvægt er að leggja upp úr því að hafa einbýli og að herbergi íbúa ásamt sameiginlegu 

rými séu heimilisleg (Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). 

Á vef Velferðarráðuneytisins má finna tölur um fjölda rýma. Almenn hjúkrunarrými eru í 

dag alls 2520, dvalarrými eru 347 talsins og boðið er upp á 150 geðhjúkrunarrými. Innan þess 

er rými fyrir yngri einstaklinga, endurhæfingar eða hvíldarrými ásamt rými fyrir heilbilaða 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Ekki kemur fram fjöldi einbýla eða fjölbýla ásamt því að ekki eru 

tölur um þann fjölda biðrýma sem í boði er. Á vef Landspítalans kemur fram að til staðar eru 

42 biðrými fyrir íbúa sem bíða eftir varanlegri vistun á hjúkrunarheimili (Landspítali, 2016).  

2.2.1 Framkvæmdasjóður aldraðra 

Velferðarráðuneytið fer með vörslu Framkvæmdasjóðs aldraðra og starfar hann á grundvelli 

laga um málefni aldraðra. Fjármagn sjóðsins er hluti af tekjuskattinum, en það er sérstakt 

gjald sem allir skattskyldir einstaklingar á aldrinum 16 - 70 ára greiða. Verkefni sjóðsins er 

ætlað að efla öldrunarþjónustu um allt land. Uppbygging er hugsuð fyrir þjónustu aldraðra af 

ýmsum toga ásamt því að koma til móts við nauðsynlegar breytingar á húsnæði (Reglugerð 

um Framkvæmdasjóð aldraðra, nr. 468/2014). Í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í 

málefnum aldraðra á Íslandi til ársins 2015 er lögð áhersla á að hinn aldraði haldi sjálfstæði 

og sjálfræði sínu eins lengi og hann hefur kost á. Þarfir aldraðra þurfi að skoða meðal annars 

með tilliti til heilbrigðismála, félagslegra þarfa og efnahags ásamt búsetuúrræða. Mikilvægt 

er að stuðla að fjárframlögum til uppbyggingar öldrunarstofnana til að auka á öryggi þeirra 

og viðhald. Skipulag og rekstur á öldrunarstofnunum skuli sjá til þess að íbúar haldi sjálfræði 

sínu þar í eins ríkum mæli og kostur er. Einnig er lögð  áhersla á að einstaklingar verði fyrir 

sem minnstum breytingum á högum sínum og háttum þegar flutt er inn á dvalar- eða 

hjúkrunarheimili (Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 2003).  

2.2.2 Raunverulegur aðbúnaður íbúa 

Heilbrigðisráðuneytið gaf út reglugerð númer 544/2008 um mat á heilsufari og aðbúnaði 

íbúa á hjúkrunarrýmum. Markmiðið var að tryggja að samræmi væri í heilbrigðisþjónustu við 

íbúa á hjúkrunarheimilum. Til þess skyldi nota matstækið RAI 2.0 en það heitir á frummálinu 

Resident Assessment Instrument og hefur fengið þýðinguna Raunverulegur aðbúnaður íbúa.  

RAI 2.0 metur heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúans á hjúkrunarheimlinu. Í matstækinu er 

mikið af gagnasafni um heilsufar og hjúkrunarþörf íbúans, eða um 400 atriði sem að matið 
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byggist á. Hjúkrunarfræðingur á hjúkrunarheimilinu ber ábyrgð á matinu þó aðrar 

starfsstéttir komi líka að því. Hægt er að nýta upplýsingar úr matstækinu við gerð 

einstaklingsmiðaðrar hjúkrunaráætlunar. Gæði umönnunar og hjúkrunar á heimilinu má lesa 

úr út svokölluðum gæðavísum. Með þeim er hægt að sjá hverju er sinnt vel og hvað má betur 

fara. Út frá matstækinu er reiknaður út þyngdarstuðull hjúkrunarheimilisins. Hann er nýttur 

til að reikna út þá greiðslu sem hjúkrunarheimilið fær frá ríkinu (Embætti landlæknis, 2016b). 

2.2.3 Viðmið stjórnvalda 

Velferðarráðuneytið (2014) gaf út skýrslu um þau lágmarksviðmið og forsendur sem æskileg 

eru að hafa í huga við byggingu og starfsemi hjúkrunarheimila. Þau gera ráð fyrir litlum 

einingum fyrir sex til tólf íbúa. Herbergi íbúa skal vera með rými fyrir rúm, náttborð og litla 

setustofu. Hver íbúi skal hafa sína eigin salernisaðstöðu. Sameiginlegt rými skal vera fyrir alla 

íbúana og starfsfólk deildarinnar. Í því rými skal vera borðstofa og eldhús með 

eldunaraðstöðu og setustofu. Slíkar einingar með heimilislegu umhverfi fjölgi tækifærum til 

nándar og góðrar samveru meðal íbúa og starfsfólks. Þeir hugmyndafræðilegu þættir sem 

æskilegt er að hjúkrunarheimlin taki mið af eru að íbúar búi á heimilum þar sem allir njóta 

mannréttinda, mannúðar og virðingar. Að íbúar njóti öryggis ásamt stuðningi varðandi 

heilsu, góð félagstengsl, nauðsynlega hjúkrun, umönnun og læknishjálp. Sjálfræði íbúa sé virt 

og stutt sé við sjálfsmynd þeirra. Viðhalda skal getu, virkni og færni íbúans, með því að gefa 

honum tækifæri á að vera þátttakandi í sínu lífi. Veita skal íbúanum stuðning við að takast á 

við flutning á hjúkrunarheimilið og breyttar aðstæður. 

2.3 Framtíðarþing um farsæla öldrun 

Samkvæmt niðurstöðum Framtíðarþings um farsæla öldrun sem haldið var í Reykjavík 2013, 

er talið mikilvægt að samfélagið líti á aldraða sem fullgilda meðlimi samfélagsins ásamt því 

að virða þann mannauð sem í þeim býr. Horft sé til einstaklinga en ekki á aldraða sem 

einsleitan hóp sem allir hafa sömu þarfir. Mikilvægt sé að öldruðum sé tryggð frambærileg 

framfærsla, ásamt góðu og öruggu heilbrigðiskerfi. Mikil áhersla er á sjálfræði um eigin hagi 

þegar kemur að vali um búsetu og starfslok. Sjálfsákvörðunarréttur og virkni á eigin 

forsendum eru því lykilatriði (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Tvö Framtíðarþing voru haldin á árinu 2015; á Akureyri í maí og á Selfossi í nóvember. 

Markmið Framtíðarþingsins var hugsað fyrir eldri borgara til að miðla til stjórnvalda þeim 
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viðhorfum og væntingum sem þeir hafa. Áherslurnar sem komu fram á Akureyri voru álíka og 

árið 2013. Mikilvægt er að rödd hins aldraða heyrist og horft sé á þá sem einstaklinga en ekki 

sem hóp sem hafi sömu þarfir. Fjárhaldslegt öryggi fyrir fólk sem hefur lokið starfsævi sinni 

og að einstaklingar haldi sínu sjálfstæði og sjálfræði varðandi búsetu og þjónustu. Mikilvægt 

er að boðið sé upp á einstaklingsmiðaða þjónustu. Þingið lagði áherslu á forvarnir, því að búa 

við líkamlega, andlega og félagslega heilsu er lykilþáttur varðandi lífsgæði (Öldrunarráð 

Íslands, 2015). 

Framtíðarþingið á Selfossi var með svipaðar áherslur. Þar var einnig vakin athygli á hvað 

mikilvægt sé að vera með fjölbreytt búsetuúrræði ásamt því að hjón fái að eyða ævikvöldi 

sínu saman. Mikilvægi góðrar heilbrigðisþjónustu var einnig rætt, gott aðgengi að læknum og 

heimahjúkrun hvort sem búið er á höfuðborgarsvæðinu eða úti á landi. Rætt var hvað það sé 

mikilvægt að fá að taka virkan þátt í samfélaginu þrátt fyrir að hafa hætt vinnu. Því eru 

fjölbreytt félagsstörf mikilvæg ásamt þátttöku í ýmsu sjálfboðaliðastarfi. Farsæl öldrun var að 

mati þingsgesta að vera þakklátur fyrir sína ævi og horfa með auðmýkt, æðruleysi og 

jákvæðni fram á við (Öldrunarráð Íslands, 2016). 

2.4 Málefni aldraðra er búa á hjúkrunar- og dvalarheimilum 

Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 segir í 14. grein að stofnanir fyrir 

aldraða séu annars vegar dvalarheimili, sambýli og íbúðir sérhannaðar fyrir þá sem ekki eru 

færir um að búa heima þrátt fyrir að geta fengið heimaþjónustu. Hins vegar hjúkrunarheimili 

eða hjúkrunarrými á öldrunarstofnun ætluð þeim sem eru of lasburða til að dvelja á 

dvalarheimili. Samkvæmt lögunum skal vera á dvalarheimilunum sólarhringsvarsla, 

öryggiskerfi í hverri íbúð og val um ýmiss konar þjónustu eins og mat, þvott, þrif og 

tómstundastarf. Möguleiki skal vera á hjúkrunar- og læknisaðstoð og endurhæfingu. Öll 

þjónusta þar skal leggja upp með að veita aðstoð til sjálfshjálpar og byggð á 

einstaklingsbundnu mati á þörfum. Á hjúkrunarheimilum er nauðsynlegt að hafa hjúkrunar- 

og læknisaðstoð sem og endurhæfingu. Hluti af rýmum skal vera sérstaklega ætlaður 

öldruðum með heilabilunareinkenni. Einstaklingsbundið mat fer fram með tilliti til 

heilsufarslegra og félagslegra þarfa einstaklingsins. Við hönnun skal þess sérstaklega gætt að 

umhverfið sé heimilislegt og að sem flestir íbúar hafi eigið herbergi.  
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Greiðslur sem að einstaklingur fær frá ríkinu eins og lífeyrir, falla niður frá fyrsta degi 

næsta mánaðar eftir upphaf dvalar. Íbúar taka þátt í greiðslu á dvalarkostnaði sínum, en 

aldrei umfram þá fjárhæð en sem nemur daggjöldum á stofnun eins og þau eru ákveðin af 

ráðherra. Ef heimilismaður hefur engar tekjur greiðir Tryggingastofnun ríkisins það sem á 

vantar og fær hann greiddan framfærslustyrk (Lög um almannatryggingar nr. 100/2007).  

Velferðarráðuneytið (2014) byggði skýrslu sína um lágmarksviðmið varðandi byggingu og 

starfsemi hjúkrunarheimila og hjúkrunarrýma á ákvæðum þessara laga. Tryggja þarf 

öldruðum aðgang að hjúkrunarheimili í heimabyggð eða sem næst henni. Taka þarfir því mið 

af þróun íbúafjölda og aldurssamsetningu  bæjarfélaga við ákvörðun á byggingu 

hjúkrunarheimilis. Í skýrslunni kemur fram að byggja skuli litlar einingar fyrir sex til tólf íbúa. 

Einkarými íbúanna  skal vera eitt rými með sér baðherbergi. Pláss skal vera fyrir rúm og 

setustofu og skal lágmarksstærð vera um 28 fermetrar. Möguleiki á að vera með tölvu, 

sjónvarp, síma og ísskáp og læsanleg hirsla skal vera í herberginu. Í hverri einingu eða heimili 

skal vera setustofa, eldunaraðstaða og borðstofa sem rúmar alla íbúana og starfsfólk ásamt 

því að möguleiki sé að taka á móti gestum þar. Allt miðar að því að gera eininguna að heimili 

íbúanna. Breidd dyra skal miðast að því að sjúkrarúm komist inn um þær.  

2.5 Sjálfræði aldraðra  

Í lögræðislögum  nr. 71/1997 kemur fram að lögræði sé tvíþætt, annars vegar að vera 

sjálfráða og hins vegar að vera fjárráða. Einstaklingur verður lögráða við 18  ára aldur á 

Íslandi. Hægt er að óska eftir sviptingu á sjálfræði, fjárræði eða hvoru tveggja. Skilyrði fyrir 

því að einstaklingur sé sviptur er að það sé nauðsynlegt sökum vanhæfni hans til dæmis 

vegna vanþroska, ellisljóleika, geðsjúkdóma, ofnotkunar ávana- og fíkniefna eða áfengis. Í 

hugtakinu sjálfræði felst rétturinn til þess að ráða sér sjálfur og sínum persónulegum högum, 

þó að undanskyldum fjármálum. Í hugtakinu fjárræði felst rétturinn til að ráða sjálfur 

fjármálum sínum. Sé fullorðinn einstaklingur sviptur fjárræði, sjálfræði eða lögræði skipar 

sýslumaður lögráðsmann fyrir viðkomandi (Lög um lögræði nr. 71/1997; Sýslumenn, 2016).  

Orðabók Mosby´s (1998) útskýrir sjálfræði (autonomy) sem það að búa yfir getu til að 

starfa og/eða virka sjálfstætt. Farlex orðabókin tekur í sama streng og túlkar sjálfræði sem 

getuna til að virka og/eða starfa sjálfstætt, en bætir við án utanaðkomandi áhrifa (The free 

dictionary by Farlex, 2016). Við búum í samfélagi sem hefur ákveðnar reglur, boð og bönn. 
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Einnig er vert að minna á frelsisregluna: „ Mér er frjálst að lifa eins og ég sjálfur kýs, svo lengi 

sem ég skaða ekki aðra“. Samkvæmt þessu er ekki hægt að svipta einstakling sjálfræði ef 

talið er að hann geti valdið sjálfum sér skaða, eingöngu ef aðrir eru í hættu af hans völdum. 

Þegar þetta er skoðað er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að einstaklingurinn sé fær um 

að meta afleiðingar gjörða sinna gagnvart sjálfum sér og öðrum. Ásamt því að 

einstaklingurinn sé upplýstur um og þekki  aðstæður sínar, þá valkosti og afleiðingar sem að í 

boði eru. Möguleiki er á að skerða sjálfræði einstaklings þó svo að hann sé eingöngu að valda 

sjálfum sér skaða ef að einstaklingurinn er ófær um ofantalin atriði. Oft getur þetta verið fín 

lína á milli réttmætrar sjálfræðissviptingar og forræðishyggju. Þrátt fyrir að einstaklingur sé 

með heilabilun og/eða Alzheimersjúkdóm er mikilvægt að virða sjálfræði hans að því marki 

að hann sé ekki að valda sér eða öðrum skaða (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 

2004). 

Ástríður og Vilhjálmur setja fram skýrar hugmyndir varðandi sjálfræði í bókinni Sjálfræði 

og aldraðir. Þau telja það vera þríþætt: 

1. Rými til athafna 

2. Nýta sér rýmið til athafna 

3. Að kjósa að nýta sér rýmið til athafna á sinn hátt 

Þau benda á að líf einstaklings er ávallt bundið ákveðnum hömlum hverju sinni, en 

mismiklum. Það er ekki ákjósanlegt ástand að vera laus við allar hömlur heldur snýst lífið um 

að takast á við þær og velja sjálfur hvernig þær hafa áhrif á líf okkar. Ef að einstaklingur á að 

hafa kost á því að nýta sér rýmið til athafna, þarf hann að þekkja þá valkosti og möguleika 

sem í boði eru. Þau telja að mikilvægt sé að einstaklingurinn hafi hæfni til að skilja aðstæður 

sínar og geti lagt mat sitt og getu á þær hverju sinni. Skortur á upplýsingum og menntun 

einstaklingsins ásamt skertri hæfni hans geta dregið úr sjálfræði hans. Óskir, viðhorf og 

venjur einstaklingsins er mikilvægt að hafa í huga þegar sjálfræði er rætt. Þau leggja einnig 

upp með það hvað mikilvægt sé að einstaklingurinn fái að lifa sínu lífi á eigin forsendum og í 

samræmi við sitt gildismat. Gildismat okkar myndast af lífshlaupi okkar, uppvexti, umhverfi, 

menningu og félagstengslum. Sjálfráða einstaklingur ætti að geta horft gagnrýnum augum á 

gildismat sitt og endurskoða það ef aðstæður breytast og/eða í ljósi nýrra upplýsinga. Þegar 

talað er um skynsamlegt eða rétt gildismat, er hægt að spyrja á móti hver ræður því hvað er 
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rétt og skynsamlegt? Mikilvægt er að hafa það í huga að sjálfræði felst í því að 

einstaklingurinn sjálfur setur fram hvað telst vera rétt og skynsamlegt gildismat í hans lífi og 

metur hann það út frá sinni reynslu og lífsskilyrðum. Þrátt fyrir það eru samt alltaf ákveðin 

mörk fyrir því hvað einstaklingur getur leyft sér út frá eigin gildismati (Ástríður Stefánsdóttir 

og Vilhjálmur Árnason, 2004). Starfsfólk sem sinnir einstaklingum með heilabilun, þarf að 

vera fært um að meta getu einstaklingsins. Því er menntun starfsmanna, fagmennska og 

leiðtogahæfni yfirmanns mikilvæg í því að vekja metnað og ábyrgð hjá stafsmönnum til þess 

að vinna starf sitt af kostgæfni með velferð og hag skjólstæðinga sinna að leiðarljósi. 

2.6 Ógn við sjálfræði aldraðra 

Sjálfræði er mikilvægt hugtak og eru lög og reglugerðir sem tryggja og verja það. Sjálfræði er 

bundið í íslenskum lögum og er einstaklingur sjálfráða  við lögræðisaldur sem er 18 ár og 

heldur því alla sína ævi nema að viðkomandi sé sviptur því samkvæmt úrskurði dómara 

(Sýslumenn, 2016.)   

Lög um málefni aldraðra nr. 82/1989 fjalla um skylduna til að veita þjónustuna en fara 

almennum orðum um sjálfræðið. Í þeim kemur fram, að eftir því sem kostur er skal lögum 

um sjálfsákvörðunarrétt aldraðra framfylgt ásamt möguleikum þeirra til ráðstöfunar eigin 

eigna og lífeyris. Í núgildandi lögum um málefni aldraðra frá 1999 hefur þessu verið breytt og 

stendur þar nú: „Við framkvæmd laganna skal þess gætt að aldraðir njóti jafnréttis á við aðra 

þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur“ (Lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999; Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Segja má miðað við 

ofangreinda umræðu að hugtakið sjálfræði sé ansi flókið og hægt að horfa á það út frá 

mörgum hliðum. En telja má ljóst að sjálfræði er ávallt háð aðstæðum hvers og eins, 

valkostum hans, vana og venjum, auk verðmætamati hans og mati fyrir því hvað er mikilvægt 

fyrir viðkomandi. Mikilvægt er að fjalla um sjálfræði aldraðra því oft á tíðum er sjálfræði 

þeirra í hættu. Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason (2004) tala um sjö flokka sem 

þau telja að ógnað geti sjálfræði aldraðra, þá sérstaklega þegar viðkomandi einstaklingur 

flytur inn á stofnun: 

1. Skert geta einstaklingsins og vanmat á getu hans  

2. Almennt viðhorf til aldraðra     
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3. Íhlutun og afskipti ættingja 

4. Forræðishyggja fagfólks 

5. Þær reglur og starfsvenjur sem eru á viðkomandi stofnun 

6. Mikill hópþrýstingur á stofnunum  

7. Öryggisleysi einstaklingsins sjálfs  

Horfa þarf til andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar getu einstaklingsins, því dregið getur úr 

sjálfræði hans sé hann með skerta færni á þessum sviðum. Andleg geta felst í því að 

einstaklingur sé fær um að meðtaka og skilja þá valkosti sem hann hefur, það að hann átti sig 

á afleiðingum gjörða sinna og ákvarðana. Einstaklingur sem er andlega skertur getur haft 

skert innsæi á stöðu sína og getu, því getur íhlutun oft verið mjög flókin og erfið. 

Nauðsynlegt getur verið að taka í taumana í slíkum tilfellum, þá með þeim hætti að sá sem 

veitir inngrip eða íhlutun þarf að sanna að einstaklingurinn er með skerta andlega færni 

(Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Aldraðir einstaklingar verða oft fyrir aldursmisrétti, en það kallast það þegar fólk er talið 

vanhæft til að taka ákvarðanir um sitt eigið líf sökum aldurs. Oft á tíðum er aldraður 

einstaklingur sagður vera með elliglöp og því sé hann ekki fær um ákvörðunartöku um sitt 

eigið líf og að vernda þurfi hann fyrir afleiðingum að taka rangar ákvarðanir. Þegar rætt er 

um málefni aldraðra verður oft þó nokkur hluthyggja, en hún felst í því að yfirvöld reyni að 

finna hentuga lausn á vandamálum allra aldraðra. Þar eru allir steyptir í sama mótið 

eingöngu sökum aldurs, áætlað er að allir hafi sömu þarfir og langanir. Horft er á þætti eins 

og hvaða sjúkdóm eða færniskerðingu viðkomandi er með og hvernig er hægt að leysa það 

vandamál fyrir alla sem hafa slíkt vandamál. Í stað þess að horfa á hvernig er best að finna 

styrkleika einstaklingsins og efla hann til sjálfshjálpar og daglegrar virkni. Aldraðir er mjög 

fjölbreyttur hópur af fólki sem er samsettur af einstaklingum sem hafa mótast í gegnum 

lífsins ólgusjó. Öll hafa þau eigin sögu að segja sem hefur gert þau að þeim einstaklingum 

sem þau eru í dag. Á Íslandi hefur það verð stefnan að búa öldruðum áhyggjulaust ævikvöld, 

en það virðist hafa gengið út á það að byggja upp stofnanir þar sem að grunnþörfum 

einstaklings er sinnt sem meðal annars felst í því að búa við öryggi fremur en við sjálfræði. Í 
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dag er meira farið í það að efla heimaþjónustuna þar sem fólki er gefinn kostur á að búa sem 

lengst heima þrátt fyrir skerðingu með því að efla fólk til sjálfhjálpar. Mikilvægt er að breyta 

viðhorfi inni á stofnunum þannig að það sé ekki sjálfgefið að einstaklingar missi sjálfræði sitt 

við að flytja þar inn. Þau viðhorf sem ráðandi eru innan búsetuúrræða fyrir fatlaða, ætti að 

hafa í huga þegar horft er til aldraðra. Þar sem það er haft að leiðarljósi að virða einkalíf, 

þarfir og vilja einstaklingsins (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).   

Hæfnismat getur komið í veg fyrir frelsisskerðingu hjá hæfum einstaklingi en einnig 

komið í veg fyrir að einstaklingur sem er vanhæfur fari sér að voða. Börn hins aldraða geta 

átt það til að taka fram fyrir hendur hans, því þau telja sig vita hvað er hentugast fyrir 

foreldana að gera (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).   

Þegar einstaklingur er fær um að taka eigin ákvarðanir og ráða sér sjálfur er það gert 

ómögulegt á einhvern hátt, með þeirri afsökun að það sé verið að vernda viðkomandi fyrir 

því að hann taki rangar ákvarðanir sem geti valdið honum skaðlegum afleiðingum. Þó svo að 

ætlunin sé að sýna velvild í garð aldraðs einstaklings þá er um vanmat á dómgreind hans að 

ræða sem veldur því að honum er sýnd forræðishyggja þegar hann fær ekki að taka eigin 

ákvarðanir. Þetta kemur oft upp í tengslum við það að starfsmönnum hættir til að ofvernda 

og vita betur hvað er best fyrir viðkomandi að gera. Sjálfráða einstaklingar velja það oft að 

vera í áhættu og er það hluti af lífinu. Að banna öldruðum einstaklingi að taka ákvarðanir um 

eigið líf undir því skyni að það geti valdið viðkomandi skaða eða áhættu er óverjandi 

forræðishyggja (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).   

Margir aldraðir eyða síðustu æviárum sínum á hjúkrunarheimilum. Fyrir marga getur það 

verið jákvætt að komast inn á stofnun þar sem að þeir geta búið við öryggi, en fyrir aðra 

hefði verið betri kostur að geta fengið meiri þjónustu inn á heimilið til þess að eyða 

æviárunum þar. Þegar einstaklingur býr inni á hjúkrunarheimili þá missir hann af því að taka 

ákvarðanir um ýmislegt sem fram fer í umhverfi hans. Til dæmis hvað er í matinn  og hvenær 

er borðað. Hann verður oft bara þátttakandi og fylgir straumnum um vana og venjur á 

hjúkrunarheimilinu (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).   

Einstaklingar hafa mismunandi smekk og gildismat varðandi ýmis málefni. Mikilvægt er 

að átta sig á því að þó svo að einstaklingur misbjóði einhverjum er ekki þar með sagt að hann 

sé að skaða aðra. Því við höfum öll rétt á okkar sérvisku. Ef einstaklingur flytur inn á  

hjúkrunarheimili getur hann orðið fyrir miklum hópþrýstingi að hegða sér í samræmi við 
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venjur og reglur heimilisins og skerðist hans sjálfræði þá ef hann hefur ekki styrk til þess að 

andmæla og standa á sínu (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).   

Það að afsala sér því sjálfræði sem fylgir því að reka heimili í stað þess að vera öruggur 

inni á hjúkrunarheimili er ógn við sjálfræði einstaklingsins. Þetta hræðast margir aldraðir og 

því er mikilvægt að bæta úr og bjóða upp á fjölbreytta möguleika í öldrunarþjónustu í 

samfélaginu (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).   

2.7 Skerðing á hreyfingu einstaklinga 

Úrræði eins og skerðing á hreyfingu einstaklinga er notuð inni á hjúkrunarheimilum. Það er 

mjög vandmeðfarið vald sem starfmenn hafa þegar kemur að því að vernda velferð 

skjólstæðings síns gangvart sjálfum sér og öðrum. Það að nota líkamlega fjötra af einhverju 

tagi á að vera algjört neyðarúrræði sem á að reyna í lengstu lög að sleppa að nota og reyna 

allt annað áður. Fjötranotkun af hverskyns tagi er alvarlegt brot á sjálfræði einstaklings 

(Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011). 

Talað er um fjóra flokka fjötra: 

1.  Belti og bönd 

2. Læst rými  

3. Lyf 

4. Rafrænt eftirlit  

Algengasta skerðingin sem er notuð eru fjötrar eða belti sem hefta fólk í að standa upp úr 

stólum eða rúmi. Einnig getur verið um að ræða föt sem að einstaklingur getur ekki klætt sig 

úr sjálfur, rafrænt eftirlit telst líka til fjötra. Það að einstaklingum sé gefin róandi lyf af þeim 

óafvitandi fellur einnig undir notkun á fjötrum (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011). 

Oft eru fjötrar notaðir til þess að koma í veg fyrir fall. Samkvæmt bandarískri rannsókn 

hefur það sýnt sig að það er ekki marktækur munur á falli séu fjötrar notaðir eða ekki. Það að 

nota fjötra hefur aftur á móti þau áhrif að einstaklingur hefur minni hreyfigetu, veldur 

slappleika og minnkandi blóðrás ásamt fleiru. Oft á tíðum geta fjötrar einnig leitt til meiri 

óróleika. Þau úrræði sem við höfum í stað fjötranotkunar eru ýmis en oft stranda þau á 

mönnun á deildum. Því starfsmenn verða að sinna fólki meira, veita þeim meiri samveru, 
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hafa augun opin fyrir hlutum sem valda óþægindum í umhverfi og öðru og huga að 

salernisferðum með skjólstæðingum (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011). 

Líkamsæfingar og styrktaræfingar eru mikilvægar ásamt því að minnka notkun róandi 

lyfja sem geta valdið svima og óstöðugleika. Þegar einstaklingur flytur inn á stofnun kann að 

vera þannig komið fyrir honum, þó ekki í öllum tilfellum, að hann er með langt genginn 

Alzheimer og/eða heilabilunareinkenni. Í slíkum tilfellum er möguleiki á að einstaklingur geti 

eignast heimili á sértækri deild fyrir einstaklinga með heilabilun. En slíkar deildir eru að 

jafnaði með læstum útidyrum svo einstaklingarnir komist ekki út einir. Þær læsingar sem eru 

notaðar eru til dæmis talnalásar eða hefðbundnir lyklar. Læstar útidyr geta oft í tíðum 

skapað meiri óróleika og æsing frekar heldur en ólæstar dyr (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2011). Lagalega séð er þetta á frekar gráu svæði, því samkvæmt lögum þarf að vera svipting 

á sjálfræði, svo innilokun á stofnun eigi rétt á sér, og er þá oft  um tímabundið úrræði að 

ræða. Það er oft ekki tilfellið þegar um ræðir aldraðan einstakling. Í stjórnarskrá lýðveldis 

Íslands kemur fram í 67. grein að ekki megi svipta einstakling frelsi nema samkvæmt lögum. 

Lög um lögræði nr. 71/1997 segir í 19. grein að ekki megi vista sjálfráða einstakling á stofnun 

gegn hans vilja (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2010). 

Í Danmörku eru mun strangari reglur varðandi slíkar hömlur. Þar er aldrei leyfilegt að 

læsa dyrum alveg. Hægt er að fá leyfi til þess að setja GPS-búnað á einstaklinga sem lætur 

vita ef hann fer út fyrir visst svæði. Möguleiki er líka á að setja upp búnað við hurð sem 

seinkar útgöngu. Eingöngu í þeim tilfellum þar sem fengið hefur verið sérstakt leyfi til 

valdbeitingar gagnvart viðkomandi skjólstæðingi er leyfilegt að hindra hann með læstum 

útidyrum. Margskonar útfærslur eru notaðar til þess að draga athyglina frá útidyrahurðum. 

Hægt er að mála fallega mynd af náttúrunni eða bókaskáp (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2011). 

2.8 Lífsgæði  

Orðabók Collins (2016) skilgreinir lífsgæði (quality of life) sem almenna velferð einstaklings 

eða samfélags þar sem horft er til heilsu og hamingju einstaklingsins. Benda þeir á að 

heilbrigt líferni leiði til betri lísfgæða. Á vef Wikipedia (2016) er fjallað um lífsgæði sem 

mælikvarða til að meta helstu lífsnauðsynjar eins og fæði, klæði og húsnæði, menntun, 

heilbrigði ásamt því að horfa á huglægari þætti eins og vellíðan.  
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Þarfapíramídi Marslows skiptir þörfum einstaklingsins upp í 5 þrep. Neðsta þrepið snýr 

að líkamlegum þörfum eins og næringu, annað þrepið að þörf fyrir öryggi eins og húsnæði. 

Félagslegi þátturinn að finna kærleik og sú þörf að tilheyra er þriðja þrepið. Næsta þrep snýst 

um að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Lokaþrepið kallast sjálfsbirting en samkvæmt 

því ætti einstaklingurinn að hafa náð því að sætta sig við sjálfan sig og aðra (McLeod, 2016; 

Vísindavefurinn, 2006).  

Margir hafa reynt að skilgreina hugakið lífsgæði og hvað felst í því en oft er talað um að 

lífsgæði og heilbrigði tengist. Hægt er að skilgreina heilbrigði sem líkamlega, andlega og 

félagslega vellíðan. Í hugtakinu felst meðal annars það að einstaklingur haldi  líkamlegri og 

vitrænni færni, sé með litlar líkur á því að fá sjúkdóm og sé virkur þátttakandi í samfélaginu 

og lífinu (WHO, World Health Organisation, 2016). Mikið er vitnað til hugtaksins lífsgæða í 

ritum og töluðu máli, en það hefur í raun ansi mörg sjónarhorn. Í ritrýndri grein sem birtist í 

Hjúkrunarblaðinu var meðal annars bakgrunnur hugtaksins kannaður og tenging lífsgæða og 

heilbrigðis. Í raun er gerður greinarmunur á heilsutengdum lífsgæðum og almennum 

lífsgæðum. Almenn lífsgæði væru þá, næring, híbýli og tekjur ásamt hamingju og vellíðan. Á 

meðan heilsutengd lífgæði væru eins og upplifun á heilsunni sjálfri, takmörkun á heilsu 

ásamt mati einstaklingsins á aðstæðum sínum miðað við heilsufar. Með hækkandi aldri 

aukast líkur á sjúkdómum og ýmsum færniskerðingum. Margir aldraðir sem  glíma við ýmsar 

skerðingar, hafa ekki kost á að búa áfram heima. Því er mikilvægt að gefa þeim kost á að 

halda sjálfstæði sínu, virðingu og lífsgæðum þrátt fyrir að þurfa að flytja inn á hjúkrunar- eða 

dvalarheimili. Það að vera við góða heilsu og laus við sjúkdóma hefur oft verið talið að séu 

góð lífgæði. En í dag búum við í samfélagi þar sem sífellt er hægt að halda lífi í fólki þrátt fyrir 

ýmsa heilsubresti. Því er mikilvægt að horfa á aðra þætti eins og umhverfi, félagstengsl og 

sjálfsálit (Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009). Þróaður 

hefur verið á Íslandi spurningalisti er varðar heilsutengd lífsgæði, með honum gerir 

einstaklingur sitt huglæga mat á eigin lífsgæðum. Þeim sem þróuðu spurningalistann fannst 

vanta slíkt mælitæki á Íslandi til þess að hægt væri að skoða lífsfyllingu ásamt líðan 

einstaklingsins með tilliti til heilsufars, sjúkdóma, slysa eða meðferða (Tómas Helgason, 

Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997). Erfitt getur því verið að 

skilgreina hugtakið lífsgæði, því það er mjög breytilegt hugtak og jafnvel einstaklingsbundið. 

Einstaklingar upplifa lífsgæði á mismunandi hátt.  
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2.9 Hugmyndafræðilegar stefnur og áherslur í starfi 

Hugmyndafræðilegar stefnur eru oft á tíðum nýttar sem grundvöllur að rekstri dvalar- og 

hjúkrunarheimila. Flestar eiga það sameiginlegt að stuðla að einstaklingsmiðaðri þjónustu og 

byggja upp heimilislegt umhverfi og menningu á hjúkrunar- og dvalarheimilum. 

Öldrunarþjónusta er flókin og að mörgu ber að huga því að með henni þarf að fullnægja 

þörfum margra einstaklinga sem hafa mismunandi væntingar og þarfir. Mikilvægt er því að 

auka gæði starfsins og auka hlutfall faglærða starfsmanna inni á deildunum. (Vilborg 

Ingólfsdóttir, 2006). Hér að neðan mun ég gera grein fyrir tveimur stefnum í hugmyndafræði 

sem eru nýttar á  hjúkrunarheimilum á Íslandi ásamt segja frá tveimur áhugverðum áherslum 

í starfi. 

2.9.1 Eden hugmyndafræðin 

Eden hugmyndafræðin eru alþjóðleg samtök sem starfrækt eru í flestöllum ríkjum innan 

Bandaríkjanna ásamt Asíu, Ástralíu, Evrópu og á Norðurlöndunum. Liðlega 20 ár eru síðan 

doktor William (Bill) Thomas setti samtökin á laggirnar. Við störf sín inni á 

öldrunarstofnunum varð honum ljóst að íbúarnir fundu fyrir miklum einmanaleika, leiða og 

vanmætti. Taldi hann að sú upplifun þeirra ætti rætur að rekja til þess umhverfis og 

menningar sem var í rekstri hjúkrunar- og dvalarheimila. Þar blasti við mikil 

stofnanamenning, allir uppteknir af því sem þurfti að gera í hversdagslífinu og það gleymdist 

að huga að sálartetrinu (Eden Alternative, 2016a). 

Markmið Eden hugmyndafræðinnar er að efla lífsgæði, virkni og þátttöku hins aldraða, 

um leið hafa áhrif á og stuðla að breyttri menningu á hjúkrunarheimilum. Það er meðal 

annars gert með því að vinna með breytt viðhorf til hins aldraða, að hann sé þátttakandi. 

Áherslan er á að skapa heimili fyrir íbúa og vinnustað fyrir starfsfólk þar sem markmiðið er að 

öllum líði vel, finni sig velkomna og fái viðurkenningu. Umhverfi skal vera heimilislegt og 

fjölbreytt, boðið skal upp á virkni og val íbúans skal vera eflt eins og kostur er. Gott aðgengi 

skal vera að umönnun, hjúkrun og ýmiss konar meðferðum. Hversdagslegt umhverfi skal í 

heiðri haft, sem býður jafnframt upp á fjölbreytileika (Eden Alternative, 2016a). 

Hugmyndafræðin gengur út á það að að útrýma plágunum þremur, einmanaleika, 

vanmáttarkennd og leiða íbúanna. Auk þess að styrkja og efla lífsgæði íbúans og sjálfræði 

hans, sem og að efla umönnunaraðila. Mikilvægt er að einstaklingar fái jöfn tækifæri til 
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lífsgæða, fái að vaxa og þroskast út sitt æviskeið, óháð búsetu, fötlun, sjúkdómum, aldri og 

færniskerðingu. Það að breyta þeirri menningu við umönnun aldraðra inni á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum er þarft viðfangsefni. Að hverfa frá þeirri stofnanavæðingu þar sem 

áherslan er að horfa á líkamlega kvilla, sjúkdóma, færniskerðingu og hvað einstaklingur getur 

ekki gert í það að viðurkenna einstaklinginn, heilsu hans, áhugamál, færni, virkni, hvað hann 

getur gert og aðlaga umhverfið að hans óskum og þörfum (Eden Alternative, 2016a).  

Á Íslandi eru nokkur hjúkrunarheimili sem nýta sér stefnu Eden hugmyndafræðinnar. 

Síðan 2009 hafa Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) haft það sem yfirlýsta stefnu að vinna 

samkvæmt Eden hugmyndafræðinni. Þau eru einu hjúkrunarheimilin á Íslandi sem hlotið 

hafa alþjóðaviðurkenningu sem fullgild Eden heimili fyrst árið 2013 og síðan árið 2016. ÖA 

rekur fimm heimili fyrir alls 186 íbúa, í tveimur byggingum, Hlíð sem er elsta 

hjúkrunarheimilið á Akureyri og Lögmannshlíð sem var vígt árið 2012. ÖA hafa það að 

leiðarljósi að uppræta plágurnar þrjár á sínum heimilum; einmanaleika, vanmátt og leiða. 

Lagt er upp með að hafa fjölbreytileika í starfinu til að ná til sem flestra. Á ÖA er boðið upp á 

heimilislegt umhverfi þar sem íbúum jafnt sem stafsmönnum líður vel. Horft er til þess að 

íbúum líði eins og þetta sé þeirra heimili, þar sem þeir geta tekið eins virkan þátt og þeir hafa 

möguleika og áhuga á (Öldrunarheimili Akureyrarbæjar, e.d). 

Hjúkrunarheimilið Bæjarás í Hveragerði er innan dvalar- og hjúkrunarheimilisins Áss. Það 

er byggt upp frá grunni á Eden hugmyndafræðinni og opnaði árið 2009. Þar er fjölbreytt 

starfsemi en fasta búsetu hafa fjórir íbúar, eitt herbergi er fyrir hvíldarinnlögn og fimm 

einstaklingar koma þar til dagdvalar. Það eru því að jafnaði níu til tíu manns þar á daginn. 

Heimilisbragur á öllu er lykilatriðið, þar sem að Bæjarás er fyrst og fremst heimili fólksins. 

Þeir sem þar koma inn eru gestir á heimili þeirra. Starfsfólk klæðist ekki 

starfsmannaklæðnaði heldur sínum venjulega fatnaði. Ekki er fyrirfram ákveðin dagskrá, 

heldur er farið eftir þörfum íbúans sjálfs hvenær hann fer að sofa, vaknar, borðar og/eða fer í 

bað en ekki eftir fyrirfram ákveðinni dagskrá. Matseld fer fram á heimilinu, þar er bakað og 

eldað, nema hádegismatur kemur frá sameiginlegu eldhúsi Áss. Öll dýr eru velkomin, þar er 

heimilisköttur, hundar koma í heimsókn og hænur eru í garðinum og ræktaðar eru matjurtir 

(Guðni Einarsson og Kristinn Ingvarsson, 2009).  

Hugmyndin er að innleiða Eden hugmyndafræðina á fleiri staði innan Áss. Mikilvægt er 

að íbúar haldi sjálfræði sínu og reisn þó þeir búi á hjúkrunarheimili ásamt því að þeir taki 
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sjálfstæðar ákvarðanir um daglegt líf sitt. Fjölbreytt starfsemi fer þar fram og er hún nýtt til 

að virkja og efla íbúana. Ás rekur garðyrkjustöð og trésmíðaverkstæði. Smíðaverkstæðið 

hefur séð um smíði á ýmsu fyrir Grund og Ás meðal annars glugga, hurðir, innréttingar og 

fleira. Á garðyrkjustöðinni fer fram ræktun á grænmeti og blómum. Íbúar eiga kost á að 

vinna létt störf á garðyrkjustöðinni. Það er mikilvægur þáttur í starfseminni að bjóða upp á 

þessi fjölbreyttu störf (Ás, dvalar- og hjúkrunarheimili, 2016). 

Hjúkrunarheimilið Mörk var opnað í ágúst árið 2010, alls eru ellefu heimili með tíu íbúum 

á hverju heimili, 110 manns í allt. Við rekstur heimilisins er stuðst við Eden 

hugmyndafræðina (Mörk, hjúkrunarheimili, 2016a). Lögð er áhersla á að íbúar haldi sjálfræði 

sínu við flutning í Mörkina. Heimilið stendur ávallt opið fyrir aðstandendum og eru þeir 

hvattir til að koma sem oftast í heimsóknir og jafnvel að taka þátt í daglegu lífi á heimilinu. 

Gerð er einstaklingsáætlun með nýjum íbúa og skoðað hvaða siði og venjur hann hefur og 

telur vera mikilvæga. Í Eden hugmyndafræðinni er talað um Eden hjálpara en það eru börn, 

dýr og gróður. Á sumum heimilanna í Mörk búa gæludýr, fuglar eða kettir, börn koma í 

heimsókn frá leikskólum og skólum í nágrenninu. Öll heimilin hafa ræktunarkassa úti við til 

að rækta grænmeti í á sumrin. Herbergi íbúanna eru rúmgóð með sérsnyrtingu. Þar geta 

íbúar flutt inn húsgögn sín og persónulega muni, eins og rúmföt, gardínur, sófa, borð, myndir 

og fleira. Í sameiginlega rýminu hafa íbúar líka möguleika á að vera með sína persónulega 

muni eins og málverk, lampa eða húsgögn (Mörk, hjúkrunarheimili, 2016b).   

2.9.2 Lev og bo hugmyndafræðin 

Með ,,Lev og bo” hugmyndafræðinni sem er dönsk er verið að nýta þær áherslur sem voru á 

elliheimilum hér áður fyrr í Danmörku og þá þjónustu og hjúkrun sem er boðið upp á á 

hjúkrunarheimilum. Þar sem íbúarnir eiga rétt á að lifa sem fullgildir meðlimir í samfélaginu. 

Á ,,Lev og bo” heimilum vinna íbúar, starfsfólk og aðstandendur saman. Samskiptin eiga að 

bjóða upp á sveigjanleika, sjálfstæði, frelsi til að velja, sjálfræði ásamt því að vera þátttakandi 

í ákvarðanatökum. Starfsfólkið þarf að vinna með íbúum og aðstandendum. Hugmyndin er 

að ættingjar séu að koma að heimsækja íbúann á heimili sitt en ekki hjúkrunarheimili eða 

stofnun (Hansen, 2008). Meginboðskapur hugmyndafræðinnar er sá að dvalar- eða 

hjúkrunarheimilið sé byggt upp með mörgum litlum og heimilislegum einingum. Leitast er við 

að sjálfsákvörðunarréttur íbúans sé virtur að sama skapi og væru þeir enn á sínu fyrra 

heimili. Frumkvæði íbúa er eflt sem kostur er, eins og til dæmis með því að hvetja til þátttöku 
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í daglegu heimilishaldi. Aðstandendur eru einnig efldir til þess að taka þátt í daglegu amstri 

heimilisins. Allir vinna saman að því að skapa hlýlegt samfélag. Með hugmyndafræðinni eru 

nýttir kostir sjálfstæðrar búsetu en sameinað með því öryggi sem fylgir því að búa á 

hjúkrunarheimili. Þægilegt og heimilislegt andrúmsloft (Hrafnistuheimilin, 2010).  

Boðaþing hjúkrunarheimili Hrafnistu í Kópavogi er hannað og teiknað með hliðsjón af 

„Lev og bo“ hugmyndafræðinni. Það var opnað árið 2010. Á því eru fjórar deildir með ellefu 

íbúum hver. Starfsmenn klæðast ekki einkennisfatnaði og er línið geymt á herbergjum 

íbúanna. Samverusvæði á hverri deild eru með stóru og góðu eldhúsi sem er hugsað sem 

hjarta deildarinnar. Herbergin eru rúmgóð með möguleika á að vera með svefnaðstöðu og 

stofu. Sérbaðherbergi er fyrir hvern íbúa, auk þess að í herberginu er eldhúskrókur þar sem 

er lítill ísskápur og vaskur. Íbúar koma með eigið lín og gardínur. Einn þáttur í þessari 

hugmyndafræði er sá að stoðeiningar heimilisins eru staðsettar á þjónustumiðstöð sem er í 

sérbyggingu en samtengt húsnæði Boðaþings. Stoðeiningarnar eru til dæmis iðju- og 

sjúkraþjálfun, dagvistun og félagsstarf (Hrafnista, 2016a). Hrafnista á Nesvöllum í 

Reykjanesbæ var einnig byggð með hugmyndafræði „Lev og bo“ að leiðarljósi og starfar í 

anda þess (Hrafnista, 2016b). 

2.9.3 Minningarvinna með íbúum 

Minningarvinna (reminiscence) snýst um að vinna með minningar hins aldraða. Sigrún Huld 

hjúkrunarfræðingur skiptir minningarvinnu í fjóra þætti út frá því hvaða tilgangur er með 

vinnunni. Minningarmeðferð eða minningarvinna sem virkni. Minningarvinna sem 

hugmyndafræði og verkfæri við umönnun aldraðra og minningarvinna sem varðveisla 

menningararfsins (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). 

Samkvæmt NIC (Nursing Interventions Classifications) er minningarmeðferð er notuð til 

að rifja upp minningar, atburði og tilfinningar til þess að auka vellíðan og lífsgæði 

einstaklinga (Lin, Dai og Hwang, 2003; Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Bæði getur verið 

um að ræða einstaklings- eða hópmeðferð. Algengast er að markmið meðferðarinnar sé að 

minnka þunglyndi, auka sjálfstraust og vellíðan, mynda tengsl á milli einstaklinga og vinna 

gegn einmanaleika. Ásamt því að efla vitræna getu einstaklinga með minnisglöp. Hægt er að 

nota minningarkveikjur eins og gamla hluti, tónlist og myndir. Það að virkja lyktar- og 

bragðskyn getur örvað endurheimt minninga (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). 
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Minningarhópar eru mun opnari en minningarmeðferð, markmið þeirra er að vinna með 

tengslamyndun, að einstaklingurinn sé virkur og fjarminnið er örvað. Lagt er upp með að rifja 

upp góðar og jákvæðar minningar. Ekki er þörf á faglærðum einstaklingi i þessa vinnu en í 

minningarmeðferð er þörf á fagaðila (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005).  

Áhugavert frumkvöðlaverkefni var unnið á hjúkrunarheimili í Danmörku, en þar voru 

notaðar aðferðir minningarmeðferðar í daglegu starfi. Það var gert til að auka virkni og bæta 

lífsgæði. Flestir íbúarnir voru minnisskertir og var einnig tilgangurinn að koma í veg fyrir 

ýmsa hegðunarörðugleika. Starfsmenn önnuðust framkvæmdina, en ekki var mannskap 

fjölgað heldur var einungis um breytingar að ræða varðandi áherslur og hugmyndafræði 

starfsins og kom það mjög vel út (Kjer og Swane, 2003; Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005).  

Það má segja að öll minningarvinna  sem unnin er með öldruðum stuðli að því að 

varðveita menningararfinn. Mikilvægt er að einstaklingar taki sjálfviljugir þátt í 

minningarvinnu og hópastarfi. Sumum einstaklingum hentar ekki hópastarf eða að tala um 

sín persónulegu mál. Þau hlutverkaskipti sem á sér stað í minningarvinnu hentar aftur á móti 

mörgum þar sem hinn aldraði verður gefandi og en starfsmaður þiggjandi (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2005). 

2.9.4 Lífsneistinn  

Hugmyndafræðin að endurvekja lífsneistann er mikilvæg nálgun á hjúkrunar- og 

dvalarheimilum landsins. Hugmyndafræðin snýr að því að vera með klúbbastarf fyrir fólk 

með heilabilun, þar sem lögð er áhersla á að koma til móts við andlegar, félagslegar, 

tilfinningalegar og menningarlegar þarfir einstaklinga með heilabilun. Hún gagnast einnig við 

að fræða Ljósbera starfsfólksins, en hlutverk þeirra er að halda við lífsneistanum á meðal 

samstarfsfólks og á vinnustaðnum og hvetja alla til þess að sjá hið jákvæða. Fræðsla er einnig 

mikilvægur partur af hugmyndafræðinni en hún felst í að virkja alla starfmenn til þátttöku, 

hvort sem um er að ræða íbúa, yfirmenn, ættingja, sjálfboðaliða og fleiri ásamt stuðningi við 

innleiðingu hugmyndarfræðinnar (Hrefna Brynja Gísladóttir, 2014). 

2.10 Rannsóknir á umhverfi og  menningu 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á umhverfi og menningu á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 

Á liðnum árum hafa verið gerðar miklar breytingar í að laga menningu hjúkrunar- og 

dvalarheimila að þeirri hugmynd að útrýma þeirri stofnanavæðingu sem komin var í 
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heilbrigðisþjónustuna. Markmiðið er að breyta hjúkrunar- og dvalarheimilum þannig að þau 

verði heimilislegar og öruggar einingar þar sem íbúum jafnt sem starfsmönnum líður vel. Þær 

eru kostnaðarsamar og taka tíma, því er mikilvægt að það fjármagn sem er ætlað í þennan 

málaflokk skili sér. 

Það að breyta menningu á stofnun er mjög erfitt verkefni. Það þarf sterka forystu til að 

leiða stofnun gegnum umbreytingarferli. Það tekur tíma, orku, auðlindir og krefst mikillar 

áherslu á eftirfylgni. Leiðtogar þurfa sambland af þolinmæði og þrautseigju til að komast á 

leiðarenda (Eden Alternative, 2016b). Hér að neðan mun ég stikla á stóru og segja frá 

nokkrum rannsóknum sem fjalla um menningu og umhverfi á hjúkrunarheimilum.  

2.10.1 Hjúkrunarheimili í Noregi 

Í Noregi er lögð áhersla á við byggingu og breytingu á hjúkrunarheimilum að hafa minni 

einingar, þar sem færri einstaklingar búa og allir eru með sérherbergi. Starfsmannaföt hafa 

verið lögð af og eru starfsmenn í hversdagslegum fötum. Gangar og sameiginleg rými eru 

litrík og heimilisleg og með venjulegum húsgögnum. Hjúkrunarheimilið á að veita íbúum þess 

það næði sem þeir vilja og um leið vera staður sem að fólk býr saman á og myndar sambönd. 

Því miður að þrátt fyrir þessar breytingar gætir ennþá stofnanavæddrar þjónustu þar er 

varðar að virða einkamál, sjálfræði, sjálfstæði og ýmsa þætti sem ættu að teljast sjálfsagðir 

inni á heimilum fólks (Hauge og Heggen, 2008). 

Í rannsókn Solveig Hauge og Kristin Heggen frá 1999 voru framkvæmdar 

vettvangsrannsóknir á tveimur deildum á hjúkrunarheimili í Noregi og viðtöl voru tekin við 

íbúa þar. Tólf íbúar bjuggu á hvorri deild og voru þeir á aldrinum 80 til 100 ára. Flestir þurftu 

þeir aðstoð við böðun, salernisferðir og við að fara fram úr. Metið var svo að níu af þeim 

gætu veitt viðtal vegna rannsóknarinnar en það endaði með að tekin voru viðtöl við fimm 

íbúa og fóru viðtölin fram á þeirra herbergjum. Vettvangsrannsóknin stóð yfir í 15 vikur, þar 

sem rannsakandi beitti áhorfi í fjórar klukkustundir á degi hverjum. Hann fylgdist með og var 

í samskiptum við íbúana á sameignlegum svæðum deildarinnar. Rannsakandi lagði mikla 

áherslu á að fylgjast með daglegu lífi á sameiginlegum svæðum íbúanna. Rannsakandinn dró 

niðurstöðurnar niður í þrjú þemu. Tvíræð mörk var fyrsta þemað þar sem að upplifun 

rannsakanda af sameiginlega svæðinu var skilgreind. Hann upplifði að sameignlegu svæðin 

væru bæði stofa og biðstofa. Þau líktust stofum á einkaheimilum að því leyti að þar var 

píanó, sjónvarp, borð með litríkum dúkum, veggfóður á veggjum, skrautlegar gardínur, blóm 
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og kertastjakar. En rannsakanda fannst vanta upp á að það væru ljósmyndir á veggjum, 

heimagerð teppi, dúkar og púðar. Því var upplifun hans að þrátt fyrir að þessi rými litu út 

fyrir að vera heimilisleg, voru samt ennþá ýmsir þættir sem bentu til þess að þetta væri 

frekar stofnun heldur en heimili. Íbúarnir nýttu sér sameignlega rýmið sem stofu, horfðu á 

sjónvarp þar, lögðu sig í stólunum og sumir töluðu við sjálfa sig. Rannsakandinn upplifði 

staðinn ekki sem einkaheimili, frekar að um væri að ræða almenningssvæði. Á slíkum 

svæðum er talið eðlilegt að sitja hlið við hlið og tala ekki saman. Annað þemað var 

tjáskiptaleysið á milli íbúanna. Það að íbúarnir skyldu ekki spjalla saman þrátt fyrir að hafa 

búið saman í einhvern tíma, kom rannsakendum spánskt fyrir sjónir. Ef að starfsmaður var á 

svæðinu þá voru samræður í gangi milli starfmanns og íbúa. Leituðu sumir íbúanna eftir 

félagsskap starfsfólksins. En algengt var að íbúar sátu hlið við hlið eða saman við borð og 

töluðu ekki saman. Í viðtalshlutanum voru íbúarnir spurðir hvers vegna þeir töluðu ekki við 

aðra íbúa heimilisins. Svöruðu þeir að þeir til dæmis  vissu ekkert um hvað þeir ættu að tala 

um við hina íbúana, eða að þeir væru allir hálf heyrnarlausir, veikir eða of gamlir til að hægt 

væri að tala við þá.  Sumir væru í eigin heimi og ekkert hægt að tala við. Þá langaði ekki að 

vera frammi hjá þeim. Þriðja þemað var að þeir íbúar sem að voru virkari drógu sig til hlés úr 

sameiginlegu rýmunum. Dagurinn gekk venjulega þannig fyrir sig að íbúum var komið fyrir í 

sameignlega svæðinu milli klukkan átta og níu á morgnana og voru farnir að sofa klukkan sjö 

eða átta á kvöldin. Alls 22 af íbúunum voru bundnir við hjólastól. Eftir morgunmat íbúanna 

fóru starfsmenn af deildinni og eingöngu íbúarnir voru þar eftir. Þeir einstaklingar sem voru 

sjálfbjarga með að fara um í stólunum fóru úr stofunni um leið og starfsfólkið. Dæmi um íbúa 

sem var sjálfbjarga með að fara um  notaði sameiginlega rýmið eingöngu á matmálstímum 

en var annars inni í herberginu sínu að hlusta á útvarp, lesa eða leggja sig. Kíkti svo fram öðru 

hvoru og leitaði uppi starfsmann til að spjalla við og fór svo aftur inn í herbergið sitt. Íbúi sem 

var ófær um að koma sér sjálfur um eyddi um það bil 10 til 11 tímum á dag í sameiginlega 

svæðinu, mestmegnis af tímanum var eytt í að sofa í stólnum, horfa út í loftið eða tala við 

sjálfan sig. Oft á tíðum verður fólk kvíðið og hrætt og reynir að standa upp úr hjólastólnum 

og eða hrópa á hjálp. Þeir sem ekki geta tjáð óskir sínar eru því svo til fastir í sameignlega 

svæðinu. Rannsakandi taldi að þrátt fyrir það að íbúar væru með einstaklingsherbergi, og 

það væri heimilislegt umhverfi, þá höfðu íbúar ekki tækifæri til þess að efla sjálfstæði sitt. 

Rannsakandi veltir í lokin fyrir sér hvernig hægt sé að breyta þessu mynstri. Sem möguleika 
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sér hann að sameiginlegu svæðin séu hugsuð sem staður þar sem fólk getur tekið þátt og 

notið samveru annarra. En síður nýtt til óvirkari athafna eins og að leggja sig (Hauge og 

Heggen, 2008). 

2.10.2 Hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum 

Fyrir um 20 árum fóru grasrótarsamtök að nafni Pioneer Network að berjast fyrir því í 

Bandaríkjunum að breyta umönnun í einstaklingsmiðaða þjónustu frá stofnanavæddri 

umönnun. Markmið þeirra var að umbreyta umhverfi hjúkrunarheimila eins mikið og kostur 

er frá því að vera stofnun til heimilis, auka lífsgæði íbúa og bæta gæði á vinnustað fyrir 

starfsmenn (Pioneer network, 2016). Árið 2002 ákvað stór hjúkrunarheimilakeðja í 

Bandaríkjunum að umbreyta umhverfi og menningu á sínum hjúkrunarheimilum í það að 

vera heimilislegar einingar (resident centered care) eða RCC einingar. Frumkvæði þeirra 

markaði tímamót fyrir menningu hjúkrunarheimila í Bandaríkjunum. Þróuð voru tvö verkfæri 

sem nýtt voru  við matið. Annað átti að meta menningu í tengslum við breytta starfshætti 

starfsfólks og voru upplýsingar fengnar frá stjórnendum hjúkrunarheimilanna. Það var lagt 

fyrir sjö heimilislegar einingar og tíu einingar sem metnar voru ekki heimilislegar. Þetta var 

gert á þremur tímapunktum, í byrjun tímabils, eftir sex mánuði og eftir tólf mánuði. Hitt var 

lagt fyrir starfsfólkið og íbúana. Alls voru 812 starfsmenn sem svöruðu og framkvæmd voru 

950 viðtöl við íbúana. Einnig voru skoðaðar ársskýrslur heimilanna til þess að meta 

fjárhagslegan ávinning af breyttu rekstrarfyrirkomulagi. Í niðurstöðunum úr fyrra matinu 

kom fram að hjúkrunarheimilin með heimilislegu einingunum sýndu fram á framfarir á fimm 

sviðum miðað við hjúkrunarheimilin sem ekki voru metin heimilisleg. Þau svið voru: breyting 

á starfsvenjum, viðurkenning á breyttri menningu, óformleg forystuhegðun, breyting á 

hegðun íbúa og breyting á teymisvinnu. Niðurstöður úr starfsmannahluta seinna 

matstækisins studdi ofantalda þætti. Úr viðtalshluta við íbúana komu fram jákvæðar 

niðurstöður varðandi umbreytingarnar. Þeir töldu að val þeirra skipti meira máli og að um 

gott skipulag væri að ræða. Varðandi lífsgæði íbúanna hafði umbreytingin jákvæð áhrif á 

sjálfræði þeirra og virðingu. Þeir komu meira að ákvarðanatöku og starfsfólkið kom fram af 

meiri virðingu við það. Starfsfólkið sem vann á heimilislegu einingunum hafði meiri 

starfsánægju á þremur sviðum. Meiri ánægja var varðandi þjálfun, stjórnun og 

vinnuumhverfi ásamt meiri starfsánægju á heildina litið. Varðandi fjármál heimilanna þá 
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virtist umbreytingin hafa jákvæð áhrif á þau. Í heildina litið þá taldist heimilisleg 

rekstrareining hentug (Grant, 2008). 

2.10.3 Hjúkrunarheimili á Írlandi 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn á tveimur hjúkrunarheimilum á Írlandi. Skipulagðar 

breytingar voru gerðar á umhverfinu og metinn var árangur fyrir og eftir. Árangur var 

skoðaður með að meta virkni íbúa og félagslegt samneyti. Um var að ræða breytingu frá 

hefðbundnu stofnanaumhverfi þar sem allir þurfa að falla í sömu rútínuna og umhverfið er 

stíft, í það að hafa heimilisleg samverusvæði með opnu eldhúsi og stofurými. Hver íbúi býr í 

einstaklingsíbúð og hafa þeir meðal annars kost á að ráða því hvenær þeir fara á fætur á 

morgnana og að sofa á kvöldin. Algengt er að hefðbundnum deildum sé breytt í heimilislegar 

einingar (household model units), en í því felst að ekki séu fleiri en 16 íbúar á hverri deild, til 

staðar sé eldhús sem er notað, eigin útidyr og einstaklingsherbergi. En hvernig metur maður 

árangur af slíkum breytingum? Í þessari rannsókn er reynt að túlka umhverfisbreytingar með 

því að skoða áhrif þeirra á virkni íbúa og félagslegt samneyti þeirra. En hvernig er það mælt? 

Vitað er að virkni og félagstengsl eru mikilvæg fyrir einstaklinga með heilabilun. Algengt 

vandamál er skortur á frumkvæði og geta þeir því oft setið langtímum á sama án þess að 

gera neitt. Slíkt getur leitt til ýmissa líkamlegra vandamála. Því er mikilvægt að umhverfið og 

starfsfólkið sjái um að veita þeim örvun og virkja til þátttöku og samskipta. Tilgátan sem lögð 

var fram var sú, að ef breyting í heimilislegar einingar tækist vel, myndi virkni og félagslegt 

samneyti þeirra aukast. Rannsakendur töldu að hægt væri að skrá þessa hegðun og mæla. 

The Assessment Tool for Occupation and Social Engagement (ATOSE), var notað við matið til 

þess að mæla hegðun einstaklinga í sameiginlegu rými í umönnunarumhverfi. Metin var 

hegðun íbúa, starfsmanna og gesta. Niðurstöður um matið á íbúunum var birt í grein í enska 

tímaritinu Öldrun og andleg heilsa. Áhorfi var beitt í sjö daga, sem var dreift yfir sex vikna 

tímabil bæði fyrir og eftir breytingar. Áhorfið fór þannig fram að skimað var yfir herbergið á 

fimm mínútna fresti og fyllt út í viðeigandi flokk í matinu. Matsmaður reynir að falla inn í 

umhverfið svo hann trufli ekki aðstæður. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á jákvæð 

tengsl við breytingar á húsnæði og umhverfi. Íbúar eyddu meiri tíma á sameiginlegum 

svæðum heimilisins, voru félagslega virkari, tóku meiri þátt í daglegri virkni og gerðu meira 

sjálfir (Morgans-Brown, 2013; Morgan-Brown, Newton og Ormerod, 2013).  
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Mat á áhorfi á starfsfólkið var kynnt í grein í Írska iðjuþjálfunarblaðinu. Aðeins er um 

áhorf að ræða á sameiginlegum svæðum, ekki á það starf sem fram fer í einstaklingsrýmum. 

Starfsfólkið ver mikið af tímanum í að sinna íbúum í sínum herbergjum. Þegar starfsfólkið var 

í borðstofu og setstofu heimilisins, var það upptekið við að sinna verkum eins og uppvaski, 

færa íbúum kaffið, í stað þess að eiga í samskiptum við íbúana. Starfsfólkið var uppteknara af 

verkunum og að drífa þau af, í stað þess að huga að því hvernig einstaklingnum leið í því 

umhverfi sem hann var í. Kaffitíminn var lýsandi dæmi fyrir það. Íbúum var þjónað til borðs 

og skammtað, það var drifið af á stundarfjórðungi, í stað þess að leggja huggulega á borð og 

setjast niður með íbúum í kaffitíma og eiga í góðum samskiptum. Oft á tíðum var sjónvarpið 

og útvarpið í gangi á sama tíma, og íbúum raðað fyrir framan sjónvarpið. Fólk sat hlið við hlið 

í staðinn fyrir að snúa að hvert öðru og starfsfólkið stóð yfir þeim í stað fyrir að sitja með 

þeim. Eitt sinn byrjaði hjúkrunarfræðingur að dansa og íbúarnir lifnuðu við. Þó svo að slíkt 

létti lundina hjá íbúum, var þetta ekki gert að staðaldri heldur aðeins í þetta eina skipti á 

meðan rannsóknin fór fram áður en að breytingar voru gerðar á heimilinu (Morgans-Brown, 

2013; Morgan-Brown, Ormerod, Newton, Manley og Fitzpatrick, 2013). Þessar tvær greinar 

eru angar af doktorsverkefni Morgans-Brown (2013) en niðurstöður hans sýna fram á að 

starfsfólkið hafði aukinn tíma til þess að vera í sameiginlega rýminu eftir breytingarnar. Ekki 

fannst eins marktækur munur varðandi aðstandendur.  

2.11 Rannsóknir á samskiptum 

Samskipti eru mikilvæg, það að geta tjáð sig með orðum er ekki á færi allra. Ýmsir sjúkdómar 

gera það að verkum að einstaklingar missa færnina til að tala, finna ekki orðin til að segja eða 

koma þeim ekki rétt út úr sér. Því er mikilvægt að hafa í huga að samskipti snúast ekki bara 

um samtal. Með því að eiga samskipti við einstaklinginn viðheldur hann sjálfræði sínu þrátt 

fyrir að þurfa umönnun til að stuðla að öryggi og bættri líðan. 

Jane Verity fjallar um samskipti við einstaklinga með heilabilun. Hún skiptir þeim í tvo 

flokka. Annars vegar að þú sem hlustandi þarft að veita athygli. Hins vegar að veita því einnig 

athygli hvernig þú tjáir þig. Rannsóknir sýna að orð eru aðeins 7 % tjáningu okkar. Röddin er 

38 % og líkamstjáning  55 %. Sem sagt að tjáning án orða er 93 %. Jane talar um að 

hlustandinn, eigi að reyna að sjá með hjartanu og hlusta af kærleika. Í stað þess að einblína á 

orðin sem viðkomandi segir eða segir ekki að reyna þá frekar að hugsa hvað vill 

einstaklingurinn segja mér, hvaða tilfinningar tjáir hann? Hvaða þörfum hans hefur ekki verið 
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fullnægt? Gefa þarf einstaklingnum tíma til að tjá sig, horfa á líkamstjáningu hans og skapa 

afslappað andrúmsloft. Snerting, að horfa í augu viðkomandi og sýna þolmæði auðveldar 

einstaklingi að eiga góð samskipti. Þegar þú tjáir þig er mikilvægt að sýna einstaklingnum 

virðingu og veita honum athygli þína. Þú gætir þurft að endurtaka setninguna nokkrum 

sinnum, en oft getur verið þörf á að finna önnur orð til að boðskapurinn rati rétta leið. Rólegt 

og aflappað andrúmsloft er alltaf jákvætt ásamt því að geta horft í augu viðmælandans. Það 

að tala hærra kemur ekki skilaboðunum endilega áleiðis, oft getur þurft að einfalda málið og 

tala skýrar og hægar. Jafnvel að gera hlé á máli sínu til að gefa einstaklingnum tækifæri á 

meðtaka það sem sagt er. Í stað þess að spyrja mjög opinna spurninga, þá frekar að bjóða 

viðkomandi upp á valkosti. Jafnvel að spyrja spurninga sem bjóða upp á já eða nei svar. 

Reyna að nota orð eins og „má bjóða þér“ í stað, „viltu“ eða „langar þig“. Sumir hafa ekki 

orðin og þá er ráð að reyna að veita athygli með því að horfa í augu viðkomandi, fylgjast með 

andlitshreyfingum og annarri líkamstjáningu. Alls ekki sleppa því að bjóða viðkomandi 

eitthvað þó svo hann sé ekki fær um að svara, því með því að bjóða er verið að eiga í 

samskiptum (Verity, 2001/2008). 

Þjónandi leiðsögn er hugmyndafræði sem þróuð var á níunda áratugnum. Hún hefur 

mikið verið nýtt í starfi með einstaklingum með þroskahömlun. Hún hentar vel til þess að 

vinna með ýmis hegðunarvandamál og hafa Öldrunarheimili Akureyrar hafið innleiðingu á 

slíkri vinnu. Grunnstoðir þjónandi leiðsagnar eru að að veita íbúanum öryggi, sýna honum 

skilyrðislausa umhyggju og virðingu ásamt því að gefa honum tækifæri á að geta gefið slíkt á 

móti. Fjórða og síðasta stoðin er að hvetja íbúann til þátttöku í því samfélagi sem hann býr í. 

Þau verkfæri sem að hugmyndafræðin telur mikilvæg eru orð og tónn raddar, augu, hendur 

og veita nærveru, vera til staðar (Öldrunarheimili Akureyrabæjar, 2016) 

Kitwood bendir á að hætta sé á að einstaklingar á hjúkrunarheimili njóti ekki þeirrar 

virðingar sem þeir eiga rétt á. Oft á tíðum verður sjúkdómurinn aðalatriðið og 

einstaklingurinn gleymist og komið er fram við hann sem barn og einblínt á líkamlega 

umönnun. (Kitwood,1997/2007). Inni á hjúkrunarheimilum eiga sér meðal annars stað 

samskipti á milli íbúans og starfmanna, ættingja og íbúa, ættingja og starfsmanna. Hér að 

neðan mun ég skoða nokkrar rannsóknir og greinar sem fjalla um hin ýmsu form samskipta 

inni á hjúkrunarheimilum. 
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2.11.1 Samskipti ættingja og íbúa 

Ættingjar þeirra sem búa heima eða á hjúkrunarheimilum eru oft virkir í umönnun hins 

aldraða. Því er mikilvægt að sinna þeim og huga að líðan þeirra. Hlúa að þeim, bjóða upp á 

fræðslu ásamt því að í leitast við að eiga góðum samskiptum við þá (Halldór Sig. 

Guðmundsson og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Flutningur á hjúkrunarheimili getur oft 

tekið mikið á þann sem flytur og ættingja hans. Þeir eiga sér sameiginlega sögu með hefðum 

og tilfinningatengslum, og með flutningi er að verða breyting þar á (Soffía Egilsdóttir og 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Aðstandendur skipta því miklu máli í andlegri og 

félagslegri umönnun íbúa á hjúkrunarheimilum. Það getur vakið upp kvíða hjá ættingjum að 

heimsækja ástvini á hjúkrunarheimili. Mikilvægt er að rækta fjölskyldubönd svo þau haldist 

þrátt fyrir flutning á hjúkrunarheimili. Samkvæmt rannsóknum þá telja ættingjar mikilvægt 

að íbúi fái að halda reisn sinni. Sem gestur á hjúkrunarheimili tekur aðstandandi eftir því 

hvernig komið er fram við ættingja sinn og aðra íbúa heimilisins. Mikilvægt er að starfsmenn 

sýni íbúum virðingu (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, 2007). 

Ættingjar taka iðulega að sér að vera talsmenn þess sem flytur inn, því að raunin er að 

hann kvartar ekki og gerir ekki kröfur.  Jafnvel þó svo búið sé að vera langur aðdragandi 

veikinda áður en að flutningi á hjúkrunarheimili er komið (Soffía Egilsdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009). 

Ættingjar þekkja lífssögu sinna aðstandenda, en lífssaga íbúa er mikilvægt verkfæri í 

umönnun hans. Til þess að geta veitt einstaklingsmiðaða þjónustu er gott að þekkja 

manneskjuna vel, vita hvaðan hún kemur, siði og venjur sem viðkomandi hefur haft í gegnum 

tíðina, vita hvað börn og barnabörn heita ásamt því að þekkja menntun, áhugamál og fyrri 

störf (Ingibjörg Pétursdóttir, 2007). 

2.11.2 Samskipti íbúa og starfsfólks 

Því betur sem við þekkjum lífssögu einstaklingsins því auðveldara er að koma til móts við 

langanir og þarfir viðkomandi ásamt því að halda uppi samræðum við viðkomandi. Þetta á 

sérstaklega við einstaklinga með heilabilun. Því nýtist hún vel í samskiptum íbúa og 

starfsfólks (Ingibjörg Pétursdóttir, 2007). 

Í rannsókn á viðhorfi aldraðra, sem bjuggu á hjúkrunarheimili í Hollandi, um hvaða þættir 

væru mikilvægir varðandi tengsl þeirra við þjónustuaðilann kom í ljós að viðmót 
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starfsmannanna var það sem skipti mestu máli. Að starfsmenn væru vinalegir, yfirvegaðir, 

skilningsríkir og gáfu sér tíma (Custers, Westerhof, Kuin, Gerritsen og Riksen-Walraven 

2012). Það er mismunandi hvað er einstaklingum mikilvægt. Því skiptir máli að 

hjúkrunarheimili ásamt starfsfólki gefi sér tíma til að kynnast íbúa sínum, vita hverjar þarfir 

hans eru og væntingar. Sé sveigjanlegt að koma til móts við þarfir íbúa sinna (Júlíana 

Sigurveig Guðjónsdóttir, 2007). 

Gerð var rannsókn árið 2009 með það að markmiði að skoða hve mikill tími fer í 

dægrastyttingu á hjúkrunarheimilum á Íslandi. Greindar voru tölur úr RAI matstækinu 

(Raunverulegur aðbúnaður íbúa). Alls var úrtakið 1825 íbúar á hjúkrunarheimilum á Íslandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að virkni íbúa til daglegra athafna mældist 26.1 %. 

Íbúarnir kjósa að eyða tíma í eigin herbergi, við að spjalla, hlusta á útvarp eða horfa í 

sjónvarpsefni. Konur virðast vera virkari en karlar. Þeir tveir þættir sem virtust hafa mest 

áhrif á minni þátttöku í dægrastyttingu voru annars vegar hvort einstaklingur væri fær um að 

sinna athöfnum daglegs lífs (ADL) og hins vegar staðan á vitrænni getu. Þeir sem hafa 

skerðingu á þessum sviðum velja sér helst tónlist til dægrastyttingar. Mikilvægt er því að 

reyna að finna viðeigandi dægrastyttingu fyrir þessa hópa (Dagmar Huld Matthíasdóttir, 

Ingibjörg Hjaltadóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2009). Þjónusta við aldraða er vaxandi fag. 

Mikilvægt er að aldraðir einstaklingar njóti virðingar fyrir líf sitt og reynslu sem þeir hafa að 

baki og að þeir fái að njóta og lifa því lífi sem þeir kjósa (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). 

2.11.3 Samskipti starfsfólks og ættingja       

Samstarf, samskipti og upplýsingagjöf milli ættingja og stafsmanna er mikilvæg. Í eigindlegri 

rannsókn var reynt að leita leiða til þess að finna út hvaða þættir stuðla að góðri samvinnu 

og samskiptum á milli starfsfólks og aðstandenda. Tekin voru viðtöl við sex ættingja og þrjá 

starfsmenn. Fimm meginþemu komu í ljós við greiningu viðtalanna.  Aðdragandi flutnings, 

hvert er hlutverk aðstandenda á hjúkrunarheimilinu, hvernig er upplýsingagjöf háttað og 

hvernig eru boðleiðir þeirra, mikilvægi fjölskyldufunda og sjónarhorn starfsfólksins. Þeir 

aðstandendur sem tóku þátt í rannsókninni höfðu gott skipulag á heimsóknum frá vinum og 

ættingjum og voru vakandi yfir breytingum á líðan ættingja síns. Lífsgæði hans skipta þau 

miklu máli. Þeim starfsmönnum sem tóku þátt í rannsókninni fannst eins og aðstandendur 

væru ekki með það á hreinu hvaða hlutverki þeir gætu sinnt. Því er mikilvægt að góð 

samskipti séu á milli ættingja og starfsfólks, svo hægt sé að leiðbeina þeim. Ættingjar hefðu 
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viljað fá meiri upplýsingar um umönnun íbúans og upplifðu þeir að mikið vantaði upp á 

samskipti við starfsmenn. Þeir upplifðu það oft eins og starfsfólk væri sinnulaust og sama um 

íbúann. Starfsfólkið gerði sér grein fyrir því að upplýsingar sem að aðstandendur fengu við 

flutning á heimlið kæmust ekki oft nægilega vel til skila sökum álags. En það hafði samt ekki 

frumkvæði að því að láta ættingjum upplýsingar í té. Starfsfólk taldi fjölskyldufundina mjög 

gagnlega til þess að skiptast á upplýsingum og skoðunum. En ættingjarnir upplifðu þá 

mismunandi, annars vegar jákvæða og hins vegar sem þrúgandi. Á einu af heimilunum hafði 

verið gerð breyting þar sem deildin var minnkuð og gerð heimilislegri. Ættingjar upplifðu það 

sem jákvæða breytingu, fengu meiri nánd við starfsfólkið, íbúinn var ekki eins mikið einn. 

Mun minna var um kvartanir eftir að breytingar áttu sér stað á deildinni. Aðstandendur 

upplifa oft sem þeir þurfi að eiga allt frumkvæði að samskiptum við starfsfólk. En í ljós kom 

að aðstandendur vilja að starfsfólk sýni frumkvæði að samskipum en starfsfólkið telur að 

ættingjar vilji fá frið með sínu fólki. Því er mikilvægt að starfsfólk stuðli að góðum 

samskiptum við aðstandendur ásamt því að menning og umhverfi hvetji til samskipta og gefi 

fólki tækifæri á að sýna frumkvæði. Heimilislegar einingar eru mjög góður kostur og 

mikilvægt er að bjóða upp á fræðslu bæði fyrir aðstandendur og starfsfólk. Vinna með 

fjölskyldum er mjög mikilvæg inni á hjúkrunarheimilum (Soffía Egilsdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009).    

Rannsókn var gerð til að skoða hvernig staðið er að flutningi einstaklinga inn á 

hjúkrunarheimili. Viðtal var tekið við sjö dætur sem höfðu nýverið gengið í gegnum það ferli 

með foreldri sínu sem var greint með heilabilun. Út úr viðtölunum komu 4 meginþemu en 

þau voru: Að þrauka og að halda hlutunum gangandi, að senda foreldri sitt frá sér, að fara 

stað úr stað og að foreldri manns búi við svona lítil lífsgæði (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir 

og Margrét Gústafsdóttir, 2007). 

Undir þessu þemu komu svo undirþemu. Niðurstöður sýndu að mikilvægt sé að starfsfólk 

og aðstandendur séu í góðum samskiptum. Mikilvægi virkni kemur einnig fram og upplifðu 

aðstandendur heimilið frekar sem geymslustað en heimili því lítið var um virkni, félagsstarf 

og hvatningu en grunnþörfum sinnt vel og vantaði upp á lífsgæðin. Áhugaverður punktur frá 

rannsakanda að í stað þess að verið sé með smá hluta af hjúkrunarheimilum sérstaklega 

sérhannaða fyrir heilabilaða, þá ætti því frekar að vera öfugt farið og vera með sérdeild fyrir 
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þá sem eru ekki með heilabilun því algengi heilabilunar er orðið algengari með hækkandi 

aldri (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir og Margrét Gústafsdóttir, 2007). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um það fræðilega sjónarhorn sem horft er til og sú aðferð sem notuð 

er við gerð rannsóknarinnar. Í kaflanum er gerð grein fyrir vali á vettvangi, 

rannsóknaraðferðum, framkvæmd, gangaöflun og vali á þátttakendum. Viðmælendur  eru 

kynntir hér. Í lokin  er greint frá úrvinnslu gagna og fjallað um siðferðileg álitamál. 

3.1 Fræðilegt sjónarhorn, aðferð og nálgun 

Aðferð eigindlegrar rannsóknar var nýtt og gerð rannsóknarinnar var túlkandi, þar sem 

notast var við hugmyndafræði félagslegrar mótunarhyggju (Social Constructivism) við mótun 

hennar. Tekin var saman reynsla og upplifun viðmælenda og huglæg skoðun á viðfangsefninu 

fór fram. Samkvæmt þessari hefð getur rannsakandi nýtt sig sjálfan og sína reynslu, menntun 

og upplifun, í stað þess að leggja hana algerlega til hliðar. Samkvæmt henni er ekki aðeins 

einn raunveruleiki. Reynsla, menning og aðstæður þátttakenda og rannsakenda hefur áhrif á 

niðurstöðurnar. Sá skilningur og mótun sem verður á milli viðmælanda og rannsakandans 

með viðtölum hentar rannsókninni vel þar sem verið er horfa á upplifun viðmælandans 

(Creswell, 2013; Hennink, Hutter og Baily, 2011). Þar sem að aðstandendur taka oft að sér að 

vera talsmenn íbúans, var valið að þessu sinni að nýta þeirra reynslu og upplifun á menningu 

á hjúkrunarheimilum.  

3.2 Val á vettvangi  

Í námi mínu í öldrunarfræði kynnist ég ýmsum þáttum í öldrunarþjónustu og þar sem ég er 

starfsmaður á hjúkrunarheimili heillaði það mig að rannsaka þann vettvang. Ég hef oft velt 

fyrir mér hvað er það sem gerir heimili að heimili og hvernig getur íbúinn haldið sjálfræði 

sínu við flutning og búsetu á hjúkrunarheimili. Ég ákvað því að taka viðtöl við aðstandendur 

íbúa því ég fann hvað þeir eru mikilvægur hlekkur í þjónustu á slíkum heimilum. Leitaðist ég 

við að fá upplifun þeirra af umhverfi og menningu á hjúkrunarheimilum. Hægt að er spyrja 

sig hvort ég sé að virða að vettugi sjálfræði íbúans með því að tala við ættingja hans. Ég tel 

svo ekki vera þar sem ég er að skoða upplifun ættingjans af umhverfinu og menningunni, 

ekki hvað íbúanum finnst um umhverfið og menninguna á hjúkrunarheimilinu. Aftur á móti 

tel ég það þarft rannsóknarefni að skoða upplifun íbúans einnig og væri það verkefni í aðra 

meistararitgerð. Ég valdi að ræða við ættingjann að þessu sinni með þau rök fyrir hendi að 

ættinginn og  íbúinn eiga saman margra áratuga sögu. Þeir heimsóttu hann eða jafnvel 
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bjuggu með viðkomandi á heimili, þeir þekkja vel til hans ásamt því að þekkja til hans gilda, 

menningar og umhverfis frá fyrri tíð.  

3.3 Framkvæmd rannsóknar og öflun gagna 

Sent var kynningarbréf (sjá viðauka A) til viðmælenda þar sem rannsóknin var kynnt. Í byrjun 

viðtalsins var rannsóknin aftur kynnt fyrir viðmælendum, spurningum þeirra um rannsóknina 

svarað og óskað eftir upplýstu samþykki (sjá viðauka B). 

Fyllsta trúnaðar var gætt með því að þátttakendur eru ekki nafngreindir ásamt því að 

passað var upp á að persónuupplýsingar væru ekki rekjanlegar til viðkomandi viðmælanda 

(Hennink, Hutter og Baily, 2011).  

Tekin voru átta viðtöl við aðstandendur íbúa á hjúkrunarheimilum. Hvert viðtal var á 

bilinu  41 til 73 mínútur. Hljóðritað efni var alls um 447 mínútur, eða tæplega 8 

klukkustundir. Afrituð viðtöl voru frá 25 blaðsíðum upp í 56 blaðsíður, alls 269 blaðsíður með 

12 punkta letri og einu og hálfu línubili. Viðtölin fóru fram á mismunandi stöðum. Sérstaklega 

var gætt að því að fá næði til þess að geta framkvæmt viðtalið t.d. með því að útiloka truflun 

frá öðru fólki eða rafmagnstækjum. Þar sem verið er að ræða viðkvæm málefni er mikilvægt 

að vera í næði, til að gæta trúnaðar auk þess sem það að taka viðtal á fjölmennum stað getur 

takmarkað þær upplýsingar sem að viðkomandi er tilbúinn til að veita. Umhverfishljóð gera 

það að verkum að erfiðara er að heyra orð viðmælanda. Viðtölin voru svo afrituð af þriðja 

aðila sem skrifaði undir þagnarskyldu. Í framhaldi hlustaði höfundur á viðtölin og skrifaði hjá 

sér athugasemdir.  

Þegar lesið var yfir fyrstu þrjú viðtölin við opna kóðun komu strax fram nokkur þemu 

sem áhugavert var að skoða betur. Það var fatnaður íbúa, að vera snyrtilegur til fara. 

Fjölskylda, ættingjar íbúanna og að taka á móti gestum. Starfsfólk, viðhorf, virðing og 

framkoma. Sjálfræði íbúa og lífsgæði þeirra. Notkun á fjötrum. Tómstundir íbúanna. Sú 

menning og umhverfi sem er á hjúkrunarheimilinu. Við yfirlestur og kóðun á næstu fimm 

viðtölum bættust við þrjú þemu í viðbót en það voru samskipti, lyfjamál og upplifun 

aðstandenda af því að ættingi þurfti að flytja á hjúkrunarheimili. Við yfirlestur á viðtölunum 

voru þemun aðgreind með mismunandi litum. Því næst var klippt út úr viðtölunum atriði 

varðandi þau ellefu þemu og stóðu þá eftir 216 blaðsíður af gögnum. Eftir að hafa lesið yfir 

hvert þema fyrir sig og fínpússað voru komnar 35 blaðsíður af gögnum og níu þemu. Þemun 
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varðandi fjölskyldu íbúans og að taka á móti gestum sameinaðist við menningu og umhverfi 

sem til staðar er á hjúkrunarheimilinu, undir kaflaheitinu heimili eða vinnustaður. Að auki var 

samskiptaþemað fléttað inn í hin þemun því samskipti eru svo fjölþætt og komu þau betur 

fram á þennan hátt en í sér kafla.  

3.4  Viðmælendur 

Við val á viðmælendum fyrir rannsóknina var notast við markvisst hentugleikaúrtak 

(purposive recruitment). Það býður upp á að velja viðmælendur bæði á markvissan og 

sveigjanlegan hátt. Með því að velja viðmælendur með markvissum hætti þá er rætt við þá 

sem búa yfir þeim upplýsingum um það viðfangsefni sem rannsakað er ásamt því að velja 

viðmælendur sem gætu komið með breytilega sýn á viðfangsefnið. Sá sveigjanleiki sem 

rannsakandi hefur, er að hægt er að endurskoða áherslur er líður á rannsóknina og hún 

þróast (Hennink, Hutter og Baily, 2011). 

3.4.1 Val og aðgengi 

Fyrstu þrír viðmælendur urðu fyrir valinu því að þeir áttu allir ættingja á hjúkrunarheimili, 

þeir bjuggu á mismunandi heimilum og voru virkir í að heimsækja og annast aðstandanda 

sinn. Rannsóknin var kynnt fyrir þeim og óskað eftir þátttöku þeirra. Þeir voru fúsir til 

þátttöku og fór eitt viðtalið fram á heimili viðmælanda en hin fóru fram á 

hjúkrunarheimilinu. Viðtölin fóru fram veturinn 2015 í viku 39, 41 og 42. Viðtölin voru hluti af 

verkefni við áfangann Eigindlegar rannsóknaraðferðir og notuð til að prófa og þróa 

viðtalsrammann. Viðmælendum var tjáð að viðtalið gæti mögulega orðið liður í 

meistararannsókn og voru þeir samþykkir að taka þátt. Í samvinnu við 

meðrannsakanda/leiðbeinanda var ákveðið að nýta viðtölin en leita víðar að viðmælendum. 

Var samskiptamiðilinn Facebook notaður til þess að óska eftir viðmælendum. Sett var inn 

auglýsing (sjá viðauka C) þar sem óskað var eftir viðmælendum fyrir lokaritgerð í 

öldrunarfræði við Háskóla Íslands. Viðmið fyrir viðmælanda var að viðkomandi ætti maka, 

föður eða móður, afa eða ömmu á hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu. Að ættingi 

viðkomandi aðstandanda hafi búið á heimilinu í þrjá mánuði eða lengur. Viðmælandi þurfti 

að hafa verið þátttakandi í lífi íbúans, heimsækti hann reglulega eða væri í sambandi við 

hann með öðrum hætti, að jafnaði lágmark einu sinni í viku. Viðbrögðin voru góð og fengust 
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fimm viðmælendur með þessum hætti. Þau viðtöl fóru fram á heimilum viðmælenda, 

veturinn 2016 í viku 11, 12, 13 og 14, tvö fóru fram í viku 11.  

3.4.2 Kynning á viðmælendum 

Leitast er við að fá upplifun viðmælenda af umhverfi og menningu á hjúkrunarheimilum, þar 

sem ættingi þeirra býr eða bjó. Af þeim átta viðtölum sem ég tók voru sex þeirra við dætur 

íbúa, eitt við son og eitt við eiginkonu. Ættingjar viðmælenda búa/bjuggu á fjórum 

mismunandi  hjúkrunarheimilum. Þar af tveir í biðplássi, en þá er viðkomandi með samþykki 

fyrir vistun á hjúkrunarheimili, en beðið er eftir að pláss losni á viðeigandi heimili. Ég ákvað 

að taka viðtöl við aðstandendur sem eiga ættingja inni á biðdeild þar sem að það er 

veruleikinn í dag á Íslandi sem margir aldraðir og ættingjar þeirra þurfa að búa við. Sjö af 

íbúunum voru á lífi þegar viðtölin fóru fram en einn látinn.  

Inga á föður sem er búinn að búa á hjúkrunarheimili í rúmlega eitt ár. Hann er á lokaðri 

deild þar sem að um 30 íbúar eru og býr hann á tvíbýli. Aðdragandinn að innlögn hjá honum 

var sá að hann bjó í öryggisíbúð þar sem er vakt frá morgni til kvölds, en ekki á nóttunni. En 

hann var með dægurvillu og var á ferðinni um stigagangana á nóttunni. Hann var í dagþjálfun 

og honum voru skömmtuð lyf. Ákveðið var að sækja um á viðkomandi hjúkrunarheimili þar 

sem að hann var í dagþjálfun og var farinn að þekkja staðinn. Hann var alveg sáttur við að 

fara á hjúkrunarheimilið. 

Alda á móður á hjúkrunarheimili. Á deildinni þar sem að móðir hennar býr eru um 20 

íbúar. Móðir hennar er í einstaklingsherbergi. Hún hefur búið á heimilinu í tæplega tvö ár. 

Aðdragandinn að innlögn var sá að hún var í fallhættu og datt og brotnaði á lærlegg. Við tók 

þriggja mánaða endurhæfing á hjúkrunarheimili. Viðkomandi hjúkrunarheimili sem hún býr á 

núna var valið, þar sem að það er í því bæjarfélagi sem hún hefur verið hin síðari ár. Hún 

samþykkti að flytja á hjúkrunarheimilið en var ekki sátt við að þurfa þess. 

Fjóla átti móður á lokaðri Alzheimerdeild. Það voru tíu íbúar þar sem hún var og bjó hún 

þar í rúmt ár í einstaklingsherbergi. Aðdragandinn að innlögn á hjúkrunarheimilið var sá að 

hún lenti í því að detta og brotna heima. Við spítaladvöl kom í ljós og móðir hennar var mjög 

illa á sig komin líkamlega og vitsmunalega. Hún var í mikilli þörf fyrir súrefni en hún var 

reykingamanneskja. Sótt var um færni- og heilsu, því henni var ekki treystandi til að fara 
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heim. Móðir Fjólu var ekki ánægð með að flytja á hjúkrunarheimilið og fór hún þangað gegn 

sínum vilja. 

Bára á móður á hjúkrunarheimili. Móðir hennar býr á lokaðri Alzheimerdeild þar sem eru 

tíu íbúar. Hún er í einstaklingsherbergi í dag en flutti fyrst inn í tvíbýli og hefur hún búið á 

hjúkrunarheimilinu í um tvö ár. Aðdragandinn að innlögn var að hún greindist með Alzheimer 

fyrir nokkrum árum. Hún bjó heima með eiginmanni sínum en þegar hann lést fór að bera 

meira á einkennum sjúkdómsins. Var dægurvilla helsta vandamálið og átti hún það til að fara 

út á nóttunni illa klædd. Sótt var um viðkomandi hjúkrunarheimili þar sem að það var í 

hennar nærumhverfi. Hún bjó áður í þjónustuíbúð við hjúkrunarheimilið ásamt því að sækja 

dagsdvöl þar. Samkvæmt dóttur hennar var hún mjög samþykk því og jákvæð gagnvart því að 

flytja inn á hjúkrunarheimilið. 

Drífa á eiginmann á hjúkrunarheimili. Eignmaður hennar býr á tíu manna deild og er í 

tvíbýli. Hann hefur búið um tvö ár á hjúkrunarheimilinu. Aðdragandinn að eignmaður Drífu 

flutti á hjúkrunarheimili var sá að, það var orðið mjög erfitt fyrir hana að hafa hann heima. 

Hann var að fara út á öllum tímum sólarhringsins og rataði ekki til baka og var að týnast, auk 

þess hafði hann ekki innsæi í ástand sitt. Hann nærðist einnig illa og gat ekki verið einn 

heima. Hann lenti að lokum inni á spítala vegna næringarvandamála og var þar í nokkrar 

vikur. Viðkomandi hjúkrunarheimili var valið þar sem að það er í bæjarfélaginu sem þau búa 

í, ásamt því að hann hafði komið í hvíldarinnlagnir þar og líkað vel. Hann var ekki samþykkur 

því að flytja á hjúkrunarheimilið.  

Elín Friðriksdóttir á föður sem hafði búið á öldrunardeild. Faðir hennar bjó þar í fjóra 

mánuði áður en hann flutti á hjúkrunarheimili. Hann var til að byrja með í fjölbýli en flutti svo 

í einbýli. Það eru um 12  íbúar á deildinni sem að hann var á. Hann var lengi búinn að búa 

einn úti á landi. Hann er erlendur og heyrir líka illa. Aðdragandinn að innlögn var sá að 

síðustu tvö árin datt hann oft og lenti á spítala. Handafærni hans var orðin mjög slæm sökum 

sjúkdóms og þurfti hann einnig að fara í aðgerðir á höndum. Stefnan var að hann myndi flytja 

suður til dóttur sinnar en fékk áfall fljótlega eftir flutninginn og missti sjónina. Hann fór inn á 

öldrunardeild meðan hann beið eftir plássi á hjúkrunarheimili. Hann er fluttur í dag á 

hjúkrunarheimili, en upplifun dóttur hans er frá öldrunardeildinni sem hann var á í fjóra 

mánuði. Þær kröfur sem að hún gerði til þeirra hjúkrunarheimila sem hún sótti um voru þær 

að hann fengi einstaklingsherbergi, að deildin væri fámenn og með rólegu umhverfi. Að það 
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væri til staðar sameiginlegt rými þar sem að ekki væri mikill hávaði. Þegar það kom til 

umræðu að hann væri að fara á hjúkrunarheimili, virtist hann vera nokkuð sáttur við það. 

Hann hefur væntanlega áttað sig á hvert stefndi. 

Geir á föður sem býr á hjúkrunarheimili. Hann er í einstaklingsherbergi og búa tíu 

einstaklingar á þeirri deild sem að hann er á. Faðir Geirs var greindur með hrörnunarsjúkdóm 

fyrir tíu árum, en hann bjó heima með aðstoð eiginkonu. Aðdragandinn að innlögn er að 

hann brotnar og lendir á spítala, á spítalanum brotnar hann aftur og fær endurteknar 

sýkingar. Hann var á spítalanum í tvo mánuði, þar fær hann samþykkt færni- og heilsumat og 

fer í framhaldi af því á biðpláss. Aðeins var sótt um á einu hjúkrunarheimili, það eina sem 

kom til greina þar sem það var í þeirra nærumhverfi. Hann hefur búið á hjúkrunarheimilinu í 

sjö mánuði. 

Halla á föður sem var á biðplássi í 5 mánuði. Hann er nú fluttur á hjúkrunarheimili en 

upplifun Höllu er frá dvöl hans á biðplássinu. Hann var í einbýli þar. Það voru um tíu íbúar á 

deildinni sem hann var á. Aðdragandinn að innlögn var að hann er hjarta- og 

lungnasjúklingur og ástand hans fór hratt versnandi í ágúst árið 2015. Hann lenti þá á spítala 

og fékk í framhaldi af því samþykkt færni- og heilsumat þar sem ekki var séð fram á að hann 

gæti búið heima. Þau sóttu aðeins um á einu heimili sem er í þeirra nærumhverfi og þau 

þekkja til þar. Faðir hennar var alls ekki sáttur við að þurfa að flytja á hjúkrunarheimili. 

3.5 Úrvinnsla gagna og greining 

Leitast var við að nýta hugmyndafræði fyrirbærafræðilegrar gagnagreiningar við greiningu 

viðtalanna. Margar útfærslur er að finna innan hennar en áherslan er á að fanga reynslu og 

upplifun einstaklinga. Nýtt var að hluta til rannsóknarferli Vancouver skólans við greiningu 

gagnanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eftir þrjú fyrstu viðtölin veturinn 2015 var komin 

grunnhugmynd að þeim þemum sem viðtalsgögnin sýndu. Þau voru nýtt til að endurraða og 

betrumbæta viðtalsrammann. Næstu fimm viðtöl fóru fram veturinn 2016. Að þeim loknum 

var gerð samantekt úr hverju viðtali til þess að lýsa reynslu og upplifun viðmælandans. Í 

framhaldi af því var gerð samantekt úr öllum viðtölunum og þau borin saman. Að lokum var 

leitast við að bera saman öll viðtölin við þau fræðilegu umfjöllunarefni sem rætt er um í kafla 

tvö.  
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3.6 Siðferðileg álitamál 

Mikilvægt er vera meðvitaður um siðferðileg álitamál við gerð vísindarannsóknar. Undir 

engum kringumstæðum er í lagi að nálgast viðmælanda á fölskum forsendum og misnota sér 

traust hans. Mikilvægt er að hafa í huga höfuðreglur í siðfræði heilbrigðisgeirans við 

framkvæmd rannsóknar. En þær eru meðal annars sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan og 

réttlætisreglan (Sigurður Kristinson, 2013). 

Sjálfræðisreglan kemur inn á að einstaklingnum sé sýnd virðing og sjálfræði hans virkt. 

Mikilvægt er að vera með ýtarlegt kynningarbréf (sjá viðauka A) sem að þátttakandi getur 

lesið og tekið meðvitaða upplýsta ákvörðun um að taka þátt í rannsókninni og skrifa undir 

upplýst samþykki (sjá viðauka B) þar að lútandi (Sigurður Kristinson, 2013). 

Skaðleysisreglan snýst um það að mikilvægt sé að rannsakandi leggi þátttakanda ekki í 

neina óþarfa áhættu. Þar er komið inn á það traust sem að viðmælandi sýnir rannsakanda. 

Því er mikilvægt að, í viðbót við upplýsta samþykkið, að ganga úr skugga um að þátttaka 

viðkomandi falli að hagsmunum hans (Sigurður Kristinson, 2013). Þess var gætt með því að 

kynna nám mitt og verkefnið fyrir viðmælenda svo hann geti tekið upplýsta ákvörðun um 

þátttöku. 

Í rannsókninni eru tekin viðtöl við aðstandendur íbúa á hjúkrunarheimilum. Því  er einnig 

um óbeina aðild þriðja og jafnvel fjórða aðila að ræða. Ekki var óskað ekki eftir leyfi frá 

íbúanum, né hjúkrunarheimilum sem að viðkomandi íbúar bjuggu á þar sem ekki fór fram 

nein vettvangskönnun og ekki var rætt við íbúann sjálfan. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar (sjá viðauka D) tilkynningu nr. S7693/2016 um vinnslu persónuupplýsinga. 

Þess var gætt að ekki væri hægt að rekja svörin til viðmælenda og aðstandenda þeirra. 

Aldraðir á hjúkrunarheimili teljast til viðkvæms hóps í rannsóknum, en aðstandendur þeirra 

taka oft að sér vera í forsvari fyrir þá.  

Siðferðileg álitamál varðandi framkvæmd rannsóknarinnar voru tengsl rannsakanda við 

vettvanginn og suma viðmælendur og/eða ættingja þeirra. Get ég ekki sagt nánar frá þeim 

tengslum því hætta getur verið á að persónuupplýsingar verði rekjanlegar. Það gæti litað 

niðurstöður að þekkja vel til og spurning hvort að ég hafi náð að gæta fyllsta hlutleysis 

varðandi viðtölin. Því var mikilvægt að vera með opinn huga fyrir umhverfinu og horfa á það 

með augum rannsakanda. Ég var meðvituð um þessi atriði þegar ég tók viðtölin. Með því að 
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nýta mér viðtalsrammann og spyrja viðmælendur mína opinna spurninga þar sem þeir gátu 

sett sín orð á upplifun á fyrirbærinu. 
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum sem tekin voru við 

aðstandendur íbúa á hjúkrunarheimilum.  Níu þemu komu fram við greiningarvinnuna sem 

verða gerð nánari skil hér að neðan. 

4.1 Aðdragandi að flutningi og upplifun af ferlinu 

Ýmsar ástæður búa að baki þess að einstaklingur flytur á hjúkrunarheimili. Áður en að 

flutningi þangað kemur skulu öll önnur raunhæf úrræði fyrir því að viðkomandi geti búið 

heima hafa verið fullreynd. Senda þarf umsókn til færni- og heilsumatsnefndar, sem metur 

þörf viðkomandi fyrir dvöl á hjúkrunarheimili. Sumir hafa ekki innsýn í ástand sitt og skilja 

ekki hvers vegna þessi ákvörðun er tekin á meðan aðrir gera sér grein fyrir ástandinu en eru 

samt  í vanlíðan vegna þess. Í þeim tilfellum vegur ansi mikið að sjálfræði einstaklinga. Þegar 

einstaklingur er kominn á hjúkrunarheimili er það mikilvægt að allt sé gert til þess að mæta 

þörfum hans, löngunum og venjum.  

Mismundi ástæður eru fyrir því að ættingjar viðmælanda voru í þörf fyrir dvöl á 

hjúkrunarheimili. Sumir íbúanna voru með í því ákvörðunarferli á meðan að aðrir voru það 

ekki. Viðmælendurnir og ættingjar þeirra hafa einnig mismunandi upplifun af flutningi á 

hjúkrunarheimili, í þessum kafla skoða ég upplifun viðmælenda minna af þessum flutningi og 

dvöl ættingja þeirra þar. 

Faðir Ingu bjó í þjónustuíbúð þar sem er vakt allan sólarhringinn, hann fékk innlit og 

aðstoð með lyfin sín ásamt því að hann var í dagdvöl á virkum dögum. Hann var með mikla 

dægurvillu og átti það til að vakna á nóttunni og ráfa um. Ingu leið mjög illa að þurfa að 

senda föður sinn á hjúkrunarheimili og hafði hún mikið samvikubit yfir því. Hún hugsaði oft 

um það hvers vegna hún tæki hann ekki heim og hugsaði um hann þar. Eftir samtal við 

hjúkrunarfræðing á deildinni sættist hún á að hjúkrunarheimili væri góður kostur fyrir hann.  

Aðdragandinn að því að móðir Öldu fór á hjúkrunarheimili var að hún var í byltuhættu. 

Einn morguninn hafði hún dottið illa og brotnað. Fór hún í þriggja mánaða 

endurhæfingarinnlögn og að henni lokinni komst hún inn á hjúkrunarheimili. Móðir Öldu 

samþykkti að fara á hjúkrunarheimili en var samt ekki jákvæð gangvart því. Hún var sár því 

henni fannst hún ekki eiga heimili lengur. Alda upplifði að vel væri tekið á móti móður 

hennar og eins og hún segir sjálf frá „ mér fannst ég svoldið örugg þegar ég fór“. 
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Móðir Fjólu datt og brotnaði heima hjá sér. Þegar hún var á spítalanum kom það í ljós 

hvað hún var illa stödd varðandi súrefnismettun og hafði þörf fyrir súrefnismeðferð allan 

sólarhringinn. Þar sem að hún var komin með heilabilun og reykti, en þurfti að hætta, var 

henni ekki treyst heim með súrefniskút vegna hættu á að hún myndi fara að reykja. Í 

framhaldi af því fór hún á biðdeild og síðan á hjúkrunarheimili gegn eigin vilja. Fjóla fann fyrir 

miklum létti þegar móðir hennar flutti á hjúkrunarheimilið og fór oft í heimsókn til hennar til 

þess að reyna að gleðja hana. 

Móðir Báru var í dagdvöl en bjó heima. Fjölskyldan var búin að gera sér grein fyrir 

aðstæðum hennar og búið var að sækja um mat hjá færni- og heilsumatsnefnd. Hún var farin 

að gleyma að slökkva á eldavél, hún hafði mikla dægurvillu og var farin að fara illa klædd út á 

nóttunni. Svo losnaði pláss á því hjúkrunarheimili sem óskað var eftir og flutti móðir hennar 

þar inn með fullu samþykki og hefur aldrei kvartað. 

Drífa bjó heima með eiginmanni sínum. Hann var gjarn á að fara út í göngutúra en eftir 

að hann veiktist rataði hann stundum ekki til baka. Hann var hættur að nærast og var kominn 

með sondu. Þau fengu heimahjúkrun tvær klukkustundir í viku og þá gat hún sinnt ýmsum 

erindum, því hún gat ekki skilið hann eftir einan heima. Löng bið var eftir þeirri dagdvöl sem 

gat sinnt honum þar sem hann var með sondu. Hann átti það til að rífa sonduna úr sér, sótt 

var um mat hjá færni- og heilsumatsnefnd og fékk hann samþykki í framhaldi af því fór hann  

á biðdeild þar til það losnaði pláss á hjúkrunarheimili. Eignmaður Drífu var ekki ánægður með 

að vera fluttur inn á hjúkrunarheimili, í byrjun hélt hann að hann væri í hvíldarinnlögn en 

þegar hann áttaði sig á að svo var ekki varð hann mjög reiður við Drífu. „hann átti nú voða 

erfitt með að þola mig hérna fyrst því hann sagði ég hefði,... Nú ertu laus við mig. Nú ertu 

búin að losa þig við mig“. Eiginmaður hennar upplifði eins og hún hafði svikið hann, en hann 

hafði ekki þá hæfni til þess að meta ástand sitt og þörf sína fyrir aðstoð. Upplifun Drífu af 

flutningnum var ágæt, það var vel tekið á móti þeim og hún var mjög fegin, því honum leið 

ekki vel á biðdeildinni. 

Það var ekki á stefnuskránni að faðir Elínar færi á hjúkrunarheimili. Fjölskyldan var búin 

að skipta um húsnæði svo faðir hennar gæti búið hjá þeim. Svo veiktist hann mikið og lenti á 

spítala. Í byrjun var hún að spá í að minnka við sig vinnu og fá aðstoð heim meðan hún væri í 

vinnu. Þegar hún sá að það var ekki möguleiki fannst henni eins og hún væri að svíkja hann. 

Henni fannst mjög erfitt að taka þá ákvörðun. Henni fannst eins og að hún hefði brugðist og 
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þess vegna þyrfti hann að fara á hjúkrunarheimili. Eftir fjölskyldufund áttaði hún sig á að það 

væri ekki raunhæft að hann kæmi heim, því hann þurfti sólarhringsumönnun. Þegar hún 

sagði honum að það myndi ekki ganga upp að hann flytti heim tók hann því vel. Hún upplifði 

eins og að hann hafi vitað það innst inni þó að hann hafi ekki talað um það að fyrra bragði. 

Sjálf er hún að sættast við þessa ákvörðun og fer alla daga eftir vinnu til hans. Hann fór á 

biðdeild og er búinn að vera þar í sex mánuði. 

Það var ekki á dagskránni að faðir Geirs myndi flytja á hjúkrunarheimili. En hann lenti í 

slysi og brotnaði, brotnaði svo aftur á spítalanum og í framhaldi af því fékk hann sýkingu. Af 

spítalanum flutti hann á biðdeild og svo á hjúkrunarheimilið. Í raun var það því skref upp á 

við að flytja á hjúkrunarheimili eftir langa spítaladvöl. Þau gerðu sér grein fyrir því að 

væntanlega myndi hann þurfa að fara á hjúkrunarheimili í náinni í framtíð, en þessi slys 

gerðu það að verkum að það varð mun fyrr. Þau hefðu alveg viljað vera laus við þá lífsreynslu 

sem var undanfari innlagnarinnar. Í byrjun var faðir hans oft að tala um að fara heim eftir að 

hann flutti á hjúkrunarheimilið. Klæddi sig og tók fjarstýringuna af sjónvarpinu og sagði: Jæja 

erum við að fara heim núna? En þá útskýrir Geir fyrir honum hvernig staðan er. Hann fer 

heim um hverja helgi og gistir þar og í dag talar hann bara um að koma í heimsókn. Eða eins 

og Geir segir „Hann svona virðist vera búinn að aðlagast og átta sig á, að þetta sé heimilið 

hans“.  

Halla bjóst ekki við því að komið væri að því að faðir hennar færi á hjúkrunarheimili. 

Hann var með heimahjúkrun heima og búið var að óska eftir meiri þjónustu en hún var ekki í 

boði sökum manneklu og biðlista. Hann er áttræður, hann er ekki með neina heilabilun og að 

sögn Höllu upplifir hann sig ekki sem gamalmenni og finnst hann því ekki eiga heima á 

hjúkrunarheimili. Halla upplifir að hann sé í afneitun varðandi ástand sitt. Tilfinningar hennar 

fyrir því að faðir hennar sé kominn á biðdeild inn á hjúkrunarheimili og fer vonandi fljótlega í 

varanlega vistun eru blendnar. Eins og hún segir sjálf:  

„Það var náttúrlega bara mjög skrýtið að hann sé kominn á vissa endastöð af því að 

maður finnur það eiginlega og sér að það þarf liggur við kraftaverk til þess að hann geti 

farið aftur heim. Og notið þess að vera aftur heima“.  

Henni finnst erfitt að sætta sig við hvað faðir hennar er orðin gamall og lúinn.  
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4.2 Sjálfræði íbúa  

Mikilvægt er að skoða sjálfræðishugmyndir og hugmyndir um hjúkrunarheimili með það fyrir 

augum að fólk hafi möguleika á að halda sjálfræði sínu svo lengi sem kostur er þrátt fyrir að 

það þurfi að flytja á hjúkrunarheimili. Það á ekki að vera spurning um að missa sjálfræði og 

vera á stofnun eða halda sjálfræði og vera heima. Það er margt sem ógnar sjálfræði 

einstaklings sem dvelur á hjúkrunarheimili. Því er mikilvægt að starfsmenn og aðstandendur 

vandi sig og passi upp á að virða sjálfræði einstaklingsins eins og kostur er. Í þessum kafla 

mun ég greina frá því hvernig viðmælendur mínir upplifa hvort aðstandandi sinn haldi  

sjálfræði sínu við og eftir flutning á hjúkrunarheimilið. 

Í huga Ingu þýðir sjálfræði það að ráða sér sjálfur að öllu leyti fjárhagslega og félagslega. 

Faðir hennar er á lokaðri deild en hún telur að hann upplifi það ekki að hann sé lokaður 

þarna inni. Hann reynir ekki að komast út og fer með þeim til dyra og vinkar meðan dyrnar 

lokast. Hún sér um fjármálin hans og er hann oft með áhyggjur af peningum sem var algengt 

með fólk af hans kynslóð. Hann segist þurfa að taka leigubíl en hún segir honum að það sé 

fullt af fólki í kringum hann sem að keyri og hann þurfi því ekki að taka leigubíl. Hann fer 

stundum jafnvel að hafa áhyggjur af því að börnin hans vanti peninga, en þá segir Inga við 

hann að yngsta barnið hans sé að verða fimmtugt og allir hafi það mjög gott og að hann sé 

moldríkur. Þá verður hann ánægður og á ekki orð yfir það hvað hann hafi það gott.  

Alda upplifir að móðir sín missi sjálfræði sitt við að búa á hjúkrunarheimili. 

 „Já ég held að það sé ekki spurning þegar fólk fer á hjúkrunarheimili, það náttúrulega 

missir allt, hún er ekki með pening, það er hvergi hægt að geyma peninga þarna, ekki 

hægt að geyma skartgripina þarna ekki svo vel sé sko“.  

Móðir hennar er með fjárhaldsmann sem er lögfræðingur, en ekki ættingi. Hún er alltaf með 

pening í buddunni sinni ef hún þarf að borga eitthvað smáræði. Dóttir hennar er alltaf að 

segja henni að hún þurfi ekki að hafa áhyggjur af peningum en það fer í skapið á henni að 

hafa ekki stjórn á fjármálunum sjálf.  

Fjóla telur að móðir sín hafi haldið sjálfræði sínu á hjúkrunarheimilinu. Móðir hennar 

talaði stundum um að hún væri ekki með neinn pening. Hún var með peninga í veskinu sínu 

og Fjóla sagði henni það og líka að hún ætti bankabók með peningum. Móðir hennar vildi 

ekki fara mikið út eftir að hún flutti á hjúkrunarheimilið, en Fjóla var oft að bjóða henni. Ein 
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jólin fór hún með hana heim en hún vildi það ekki og var ekki ánægð. Þannig að í framhaldinu 

sá dóttir hennar að hún hafði ekki ánægju af því að fara út af hjúkrunarheimilinu. 

Móðir Báru var með langt genginn Alzheimerssjúkdóm þegar hún kom á 

hjúkrunarheimilið og hún var mjög jákvæð varðandi flutninginn. Hún er með síma í 

herberginu sínu og getur hringt hvenær sem er en samkvæmt dóttur hennar er hún alveg 

hætt að nýta sér það. Bára upplifir að móðir hennar hafi komist of seint inn á 

hjúkrunarheimili til þess að geta notið þess að vera þar. Móðir hennar er á lokaðri deild og 

var Bára í nokkurn tíma að venjast því að hún væri þar. Hún virðist ekki upplifa þetta sem 

einhverja frelsissviptingu. Samt telur Bára að þetta sé ákveðin skerðing á lífsgæðum að 

komast ekki ein allra sinna ferða. Bára fór með hana í byrjun út í bíltúra og heimsóknir, en í 

seinni tíð hefur móðir hennar ekki viljað fara út og ef hún fer þá hefur hún ekki mikla eirð í 

sér og vill fara aftur heim. Hún telur að móðir sín upplifi hjúkrunarheimilið sem sitt heimili og 

talar um að þetta sé síðasta íbúðin sem að hún fái sér. Móðir hennar er einnig oft að spá í 

hvernig fjármálin standi hjá sér, en Bára hefur séð um fjármál hennar.  

Eiginmaður Drífu hafði ekki innsæi í eigið ástand en leitaðist mikið við að fara út og átti 

það til að týnast. Hún gat ekki stoppað það að hann færi í göngutúra en reyndi í staðinn að 

passa upp á að hann væri með síma og setti líka spjöld með nafni og heimilisfangi og 

símanúmeri í vasana hjá honum. Ef hann fann þau þá henti hann þeim. Hann var heldur ekki 

lengur fær um að hringja og gat varla svarað í símann. Það var svo komið að hún réði ekki 

lengur við hann heima og var þá farið í að sækja um færni- og heilsufarsmat. Á þessu stigi má 

segja að hann hafi misst sjálfræði sitt, þar sem að hann hafði ekki innæi í sjúkdómsástand sitt 

og var farið í þá vinnu að sækja um án hans samþykkis. 

Í huga Elínar merkir sjálfræði það að taka sjálfur ákvarðanir um sitt líf. Hún upplifir að 

síðasta árið hafi faðir hennar átt orðið erfiðara með að taka ákvarðanir. Hann sagði að hann 

væri orðinn þreyttur og vildi að einhver annar tæki ákvörðun fyrir hann. Eins og hann sagði  

sjálfur við dóttur sína að þá var mun auðveldara að taka ákvarðanir þegar móðir hennar var á 

lífi, því þá gátu þau rætt hlutina og tekið ákvörðun saman. Í dag er honum alveg sama því 

hann vill ekki hafa neinar áhyggjur og er í raun búinn að setja það alveg yfir á dóttur sína. Eða 

eins og hún segir 
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 „þá er það ég sem þarf að hafa áhyggjur og spá í ýmislegt sem ég þarf að gera en hann 

virðist vera alveg sáttur. Hann vill ekki spá í ... lengur í ... svo hann er í raun og veru búinn 

að, hann er búinn að afsala sér sjálfræði“.  

Hann treystir á það að Elín taki rétta ákvörðun fyrir sig varðandi fjármálin og eignir hans. 

Hann spyr stundum hvernig málin standa og finnur hún að ef að það er eitthvað neikvætt þá 

vill hann ekki vita meira um það. Hann er samt ennþá að taka ákvarðanir, hann lætur ekki 

ráðskast með sig varðandi aðhlynningu og athafnir daglegs lífs. 

Geir telur föður sinn ekki búa við sjálfræði, því ef hann fengi að ráða myndi hann ekki 

kjósa að búa á hjúkrunarheimili. Eins og Geir segir að þá er hann bara orðinn það veikur, en 

þau fara með hann heim til sín svo til hverja helgi. Hann upplifir ekki að það sé mikil 

forræðishyggja á hjúkrunarheimilinu og að starfsólkið sýni íbúum og aðstandendum virðingu. 

Hann segir að honum myndi ekki líka það vel ef að starfsfólkið myndi telja sig hafa meiri 

umráðarétt yfir föður hans heldur en fjölskyldan hans, svo er sem betur fer ekki. 

Fyrir Höllu er sjálfræði það að ráða sér sjálfur, hvenær þú ferð að sofa, vaknar og borðar. 

Hvaða lyf þú ætlar að taka. Taka þínar eigin ákvarðanir um þitt eigið líf. Halla telur að það 

vanti upp á upplýsingaflæði varðandi lyf og lyfjabreytingar og veit faðir hennar oft ekki hvaða 

lyf hann er að taka. Að því leytinu er hann ekki að halda sjálfræði sínu. Varðandi daglegar 

venjur á hjúkrunarheimilinu fellur hann bara þar inn, borðar þegar á að borða og framvegis. 

Hann ætlaði að útskrifa sig einn daginn og fara alfarið heim. Þá var boðaður fjölskyldufundur 

þar sem að farið var yfir stöðuna. Ef hann færi þá myndi hann vera kominn aftur á 

byrjunarreit varðandi hjúkrunarheimilisdvöl. Ef eitthvað kæmi fyrir þá myndi hann enda á 

spítala. Hann samþykkti því að vera en hann fer heim til sín kannski eina helgi í mánuði. 

4.3 Upplifun aðstandanda á notkun fjötra. 

Umræðan um fjötra og  sjálfræði er mikilvæg. Það eru mjög skiptar skoðanir á því að nota 

fjötra í rúmi eða rúmbelti. Þessi belti hefta ekki alveg hreyfingu, einstaklingur getur snúið sér, 

sest upp í rúminu og sest fram á rúmbríkina en kemst ekki fram úr. Sumir líta á þetta sem 

mikla fjötra en aðrir sem öryggisbelti. Þetta getur verið mjög viðkvæmt mál og er mikilvægt 

að hjúkrunarfólk hafi það í huga þegar þetta er rætt við aðstandendur.   

Bára lítur á belti sem fjötra og getur hún ekki hugsað sér að taka frelsi af móður sinni 

með því að vera bundin við rúmið. Er fjölskyldan frekar tilbúin að taka þeim afleiðingum ef 

hún dettur og brotnar. Hún hefði verið til í að kallað yrði til fjölskyldufundar á 
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hjúkrunarheimilinu til þess að ræða þess hluti. En hún var spurð að þessu á hálfgerðum 

hlaupum á ganginum. Þetta var mikið áfall fyrir Báru að heyra þetta og spurði hún hvort það 

væri þörf á þessu vegna manneklu. Starfsmaður hvað svo ekki vera og lét hana hafa bæklinga 

til þess að lesa sér til um slíkan búnað. Móðir hennar hafði dottið einu sinni og vildi 

starfsfólkið ekki að hún myndi detta aftur og brotna. Bára talaði við systkini sín og voru þau 

sammála um að þau vildu ekki hefta hana á þennan hátt, að geta farið fram úr ef hún vildi. 

Þó svo að áhættan væri að hún gæti brotnað. Eins og hún segir sjálf „Já, við getum öll 

brotnað og ég meina, mér fannst bara – mér fannst bara þessi frelsissvipting .... ég gat ekki 

hugsað mér hana“. En nú er hún komin með rápmottu og ef hún fer af stað þá er strax farið 

að athuga með móður hennar. 

Drífa telur að um öryggisbúnað sé að ræða og var óskað eftir samþykki hennar að notað 

yrði rúmbelti, eftir að eiginmaður hennar fór fram úr, datt og brotnaði. Hún var þó fegin 

þegar ekki var þörf á beltinu lengur. 

4.4 Lyfjamál 

Aldraðir einstaklingar á hjúkrunarheimilum nota margir hverjir eitt eða fleiri lyf. Sumir 

aðstandendur vilja vita á hvaða lyfjum ættingi þeirra er á meðan sumir vilja það ekki. Líklegt 

er að ekki sé vaninn að upplýsa aðstandendur um lyfjamál íbúans nema þeir leiti sérstaklega 

eftir því.  

Það reyndist móður Fjólu illa að ekki skyldi vera rætt við ættingja hennar þegar 

lyfjabreytingar voru gerðar. Sem dæmi um það var að hún hafði verið á sama geðlyfinu í 

áratugi og reyndist það henni mjög vel. Það var svo ekki fyrr en eftir á að Fjóla fór að tengja 

hegðunarbreytingar móður sinnar við lyfjabreytingar. Hún ræddi það við lækninn og lagfærði 

hann það. Lyfjunum hafði verið breytt þegar hún var á spítalanum, en hjúkrunarheimilið fékk 

ekki söguna um þau lyf sem hún notaði í áratugi áður, aðeins þau sem hún var á þá stundina. 

Þrátt fyrir að einstaklingurinn sé ekki kominn með heilabilun og sé ekki fær um að segja sína 

sögu þá er alltaf gott að fá stuðning frá aðstandanda. Því viðkomandi þekkir áratugasögu 

einstaklingsins. Eins og Fjóla segir:  

„Já, náttúrlega læknirinn ber ábyrgð á lyfjunum. Þannig að þá kannski ... einmitt eðlilegt 

að hann ...Já. Ég vil leggja mjög mikla áherslu á þetta. Og ég held að vandi mömmu hefði 

orðið minni ef þessi vankantur hefði ekki verið á. Já, henni hefði liðið öðruvísi. Hún réð 

ekki við sig“.  
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Halla tekur í sama streng varðandi upplýsingaflæði um breytingar á lyfjum. Einnig það að 

faðir hennar vissi stundum ekki hvaða lyf hann var að taka. Það fannst henni ekki í lagi. Ef 

hann var órólegur þá fékk hann töflu en ekkert útskýrt. Hún veit til dæmis ekki hvort honum 

sé gefin svefntafla ef hann er eitthvað órólegur á nóttunni. Aðstandendum er ekki sagt frá 

nema þeir spyrji. 

Inga hefur sömu sögu að segja að varðandi lyfin, hún var ekki látin vita um breytingar. Í 

byrjun var faðir hennar látinn á lyf vegna þess að hann var mikið vakandi á nóttunni. Þegar 

hún spurði var henni sagt hvaða lyf hann fékk. Hún hefði viljað fá bara til dæmis tölvupóst 

um að faðir hennar væri settur á hin eða þessi lyf. 

4.5 Lífsgæði íbúa  

Hugtakið lífsgæði er mjög breytilegt hugtak og  einstaklingsbundið. Því getur verið erfitt að 

skilgreina hugtakið einkum þar sem einstaklingar upplifa lífsgæði á mismunandi hátt. Sumum 

finnst mikilvægt að hafa persónulega hluti í kringum sig á meðan öðrum finnst nóg að hafa 

góða bók á náttborðinu. Sumum finnst nóg að fá góðan mat, á meðan öðrum finnst 

nauðsynlegt að hafa góðan félagsskap við matarborðið. Fyrir aðra er mikilvægt að vera í 

flottum fötum og snyrtilegur til fara á meðan annar vill síður fara í bað. Því er svo mikilvægt 

að starfsfólk á hjúkrunarheimilum sé fært um að veita einstaklingsmiðaða þjónustu og þekki 

íbúana vel og viti hvað er mikilvægt fyrir þá. Mikilvægt er að vera í góðum samskiptum við 

aðstandendur svo þeir geti leitað til hjúkrunarheimilisins og hjúkrunarheimilið til þeirra.  

Í huga Ingu eru það lífsgæði að njóta lífsins, njóta hverrar stundar og hvers dags. 

Starfsfólkið á hjúkrunarheimilinu er alveg frábært, en að tala um að það felist lífsgæði í því að 

búa á hjúkrunarheimili er hún ekki viss um. Hún gæti ekki hugsað sér sjálf að þurfa að enda 

ævina á hjúkrunarheimili 

Þegar ég spurði Öldu hvort að lífsgæði móður hennar hefðu aukist eða minnkað við 

flutning sagði hún „bara þetta venjulega daglega amstur sem að fólk sem býr sjálft, missir 

kannski svolítið forræðið yfir...“. Móðir hennar er stundum döpur yfir því að búa ekki heima 

hjá sér og langar til þess að fara meira út í búðir  og niður í bæ. Alda upplifir að lífsgæði 

móður hennar hafi aukist að því leyti til að hún er farin að borða reglulega og sér hún aukinn 

hraustleikamerki á móður sinni. Hún hefur þyngst sem er kannski ekki svo gott en hún er að 

fá góða næringu.  
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Það sem fólst í lífsgæðum móður Fjólu að hennar mati eftir að hún flutti á 

hjúkrunarheimilið var að vera innan um þá einstaklinga sem veittu henni ummönnun. 

Jákvæð samskipti og þá var hún glöð eins og þegar hún fór í sjúkraþjálfun, og starfsólkið gaf 

sér tíma til að spjalla.  

Bára upplifir móður sína ekki hafa orðið fyrir skerðingu á lífsgæðum og segir hún  „nei, ég 

mundi segja ekki, ekki ... ja náttúrlega, frelsissvipting upp að vissu marki sko. En sko hún fór 

sinna ferða“. Næring er hluti af auknum lífsgæðum sem hún telur að móðir sín hafi öðlast við 

flutning á hjúkrunarheimilið. Móðir hennar var eiginlega hætt að elda mat en hún hafði mjög 

gaman að því að elda áður. Bára telur að móðir sín hafi ekki verið farin að átta sig á ástandi 

sínu, hún talaði allavega ekki um það að hún fyndi fyrir öryggisleysi heima. 

Drífa talar einnig um hvað næring sé mikilvæg fyrir einstaklinginn og að eiginmaður 

hennar hafi svo til verið hættur að borða, ásamt því að vera með sondu. Mesta skerðing hans 

á lífsgæðum er að komast ekki út í göngutúr. Þegar ég spyr Drífu hvort hún telji að lífsgæði 

hans hafi aukist talar hún um að hann fái náttúrlega alla þjónustu allan sólarhringinn.  

En segir „Ég veit það ekki hvort það sé hægt að tala um lífsgæði, ég veit það ekki. Hvaða 

merkingu í orðið er hægt að leggja sko“. 

Í huga Elínar eru lífsgæði til dæmis það að nærast og vera hreinn. Hún telur að kröfur til 

lífsgæða breytist eftir því hvar viðkomandi er á lífsleiðinni. Hún upplifir það með föður sinn, 

því  ef hefði hann farið fyrr á hjúkrunarheimili, þá hefði hann viljað hafa meira félagsstarf og 

böll og hann væri meiri þátttakandi í starfinu. Í dag virðist hann vera sáttur við að gera ekki 

neitt. Hann vill ekki hlusta á útvarp einu sinni, en faðir hennar var vanur að fylgjast með 

öllum fréttum um það sem var að gerast úti í heimi. Hún upplifir það eins og hann sér búinn 

að pakka sér inn í kassa, einangra sig og vilji ekki lengur vera þátttakandi. Honum virðist ekki 

líða illa og hlakkar bara til að fá dóttur sína í heimsókn. Eins og það sé svona hápunktur 

dagsins hjá honum að fá heimsókn. Þannig að hans krafa um lífsgæði í dag er að líða vel og 

bara vera í friði og ró og smá spjall. Heima var hann kannski á fullu í garðinum, en það tímabil 

er búið. Hann hefur svona dregið sig til hlés. 

Í huga Geirs eru lífsgæði meðal annars það að ráða sér sjálfur, sem sagt sjálfræði en hann 

telur föður sinn ekki búa við það í dag. En hann telur þó að hugsað sé vel um þessar 

grunnþarfir föður síns á hjúkrunarheimilinu eins og næringu og aðbúnað. Hann telur samt 
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þörf á að það þyrfti að huga betur að félagslegum þáttum, að hafa eitthvað við að vera og 

meiri dagskrá. 

Lífsgæði í huga Höllu er það að geta sinnt daglegum venjum, vera heilbrigður andlega og 

líkamlega, hafa nóg fyrir stafni, líða vel og vera hamingjusamur. Halla telur að það jákvæða 

við að faðir hennar sé á hjúkrunarbiðdeild sé að hann fái aðstoð á nóttunni. Erfitt væri fyrir 

móður hennar að sinna honum allan sólarhringinn ef hann væri heima. Að öðru leyti telur 

hún að faðir sinn búi ekki við mikil lífsgæði í dag. Móðir hennar kemur til hans á hverjum degi 

og börnin hans heimsækja hann, svo horfir hann á sjónvarpið en annað ekki. Það var kannski 

ekki mikið meira að gera þegar hann bjó heima, en þá var hann á sínu heimili, þurfti ekki að 

fara eftir einhverjum reglum og það var kannski meiri umgangur af fólki. Henni finnst vanta 

allan metnað í umönnun á andlegri heilsu aldraðra, það er bara sinnt grunnþörfum og svo 

ekki meir. Fólk er hreint, fær að borða og aðstoð við salernisferðir. En það vantar andlega 

aðhlynningu, virkni, nærveru, að starfsmenn gefi sér tíma til að kynnast persónu þess 

aldraða. Öldrunardeildin sem faðir hennar er á er í flottu húsnæði og með góða staðsetningu 

og hefur upp á marga möguleika að bjóða sem gott hjúkrunarheimili. En þar sem þetta er 

biðdeild er ekkert fjármagn. Eins og Halla segir „Já og bara koma fram við þetta fólk eins og 

manneskjur með áhugamál. Ekki bara að þetta sé fólk á einhverri biðstofu“.  

4.6 Að vera snyrtilegur til fara 

Það er enginn sem óskar sér að vera upp á aðra kominn með að fá aðstoð við athafnir 

daglegs lífs. En því miður er það svo hjá sumum. Það er mismunandi hvað er fólki mikilvægt. 

Sumar konur vilja nota varalit, aðrar vera með alla skartgripina sína á meðan annarri finnst 

mikilvægt að fara í lagningu. Það er starfsfólksins að lesa í þarfir einstaklingsins. Í viðtölunum 

kom fram það viðhorf, hvað það er mikilvægt að ættingi þeirra sé snyrtilegur til fara, til 

dæmis í hreinum fötum. Hér að neðan greini ég frá upplifun viðmælanda minna. 

Það skipti móður Fjólu miklu máli að vera fín þegar hún var innan um aðra. Þegar hún bjó 

heima hjá sér gerði hún sig ekki fína nema þegar hún var að fara út. Var það því mikilvægt 

fyrir hana þegar hún flutti á hjúkrunarheimilið að vera fín þar sem að það var fólk í kringum 

hana. Fjóla passaði líka alltaf upp á að hún væri með föt sem pössuðu. Hún saknaði þess þó í 

byrjun að hafa fengið nánari ráðleggingar þegar móðir hennar flutti inn. Eins og til dæmis að 

koma ekki með of mikið að fötum. Nýta það að fá rúmföt á hjúkrunarheimilinu og nota frekar 

rúmteppi til þess að gera herbergið persónulegra. Henni fannst oft að starfsfólkið væri ekki 
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mikið að spá í að punta móður hennar. En móðir hennar hefur væntanlega ekki beðið um 

það sjálf þannig að Fjóla sagði við þær „Ég set alltaf varalit á mömmu áður en hún fer fram, 

en það var kannski ekki alveg það. Það var þessi snerting“. 

Ef að móðir Báru er með matarbletti í fötunum sínum þá þrífur hún þá. Það hefur alla tíð 

verið mikilvægt fyrir móður hennar að vera fín og líta vel út. Það að hugsað sé vel um hárið á 

móður hennar, að hún fari í lagningu og sé greidd þess á milli er mjög mikilvægt að mati 

hennar. Móðir hennar passaði alltaf upp á að vera með varalit og lét laga augabrúnir. Þvottur 

íbúa er þveginn á hjúkrunarheimilinu en er Bára ekki nægilega ánægð með það að fötin 

koma krumpuð og illa brotin saman. Hún tekur buxurnar hennar heim til þess að pressa, því 

annars er móðir hennar sett í krumpaðar buxur.  

Drífa segir „mér finnst mjög mikilvægt að hann sé hreinn… Hann var mjög þrifinn sjálfur, 

með sjálfan sig…mér finnst það voða erfitt að sjá hann sko ekki hreinan“. Eiginmaður Drífu á 

erfitt með að stjórna hreyfingum sínum og er með ósjálfráðar hreyfingar. Þrátt fyrir að hann 

noti stykki framan á sig þegar hann borðar á hann það til að missa niður og er mikilvægt að 

það sé þrifið eftir matmálstíma. Hún átti það til að skipta um föt á honum þegar hún kom og 

sá að hann var með matarleifar í fötunum. Gerð var nafnlaus könnun á hjúkrunarheimilinu 

þar sem að aðstandendur fengu spurningalista með sér heim til þess að fylla út. Setti hún inn 

sem athugasemd að henni fyndist ekki nægilega vel hugað að rakstri, tannburstun og að þvo 

matarleifar af andliti ættingja síns. Þó svo að könnunin hafi verið nafnlaus er hún sannfærð 

um að starfsfólk hafi vitað hver þau væru. Það skipti hana ekki máli því að hlutirnir bötnuðu 

til muna.  

Elín hefur ekki orðið vör við að faðir hennar sé skítugur þegar hún kemur en henni finnst 

stundum að hann mætti skipta oftar um föt, ekki vera alla vikuna í sömu fötunum. Henni 

finnst að það mætti einnig aðstoða hann oftar við að raka sig. Hann biður starfsólkið ekki um 

það og hann var aldrei vanur að vera með skegg. Hún rakar hann oft á kvöldin þegar hún 

kemur. Honum líður mjög vel á kvöldin þegar hún er búin að raka hann og setja á hann krem. 

Faðir hennar er með mjög slæma og þurra húð og það þarf að bera á hann sérstakt krem. 

Hann er ánægður þegar starfsfólkið gefur sér tíma til þess að bera vel á hann og jafnvel að 

spjalla við hann á meðan. Elínu finnst að það sé mikilvægt að vera snyrtilegur til fara, það sé 

hluti að því að halda virðingu sinni. Eins og hún segir „Mér finnst það líka hafa áhrif hvernig 
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aðrir eru í kringum þig. Taka á móti þér og þú mætir og ert alltaf með skeggrót og í skítugum 

fötum, ... aldraðir eru með fordóma“.  

4.7 Heimili eða vinnustaður 

Í þessum kafla skoða ég upplifun viðmælenda á þeirri menningu og umhverfi sem til staðar 

er á hjúkrunarheimilinu. Eðlilegt þykir að taka á móti ættingjum og vinum á sínu eigin heimili, 

bjóða upp á kaffi eða í mat. Þegar einstaklingur flytur af heimili sínu  og inn á 

hjúkrunarheimili getur hann sem betur fer átt von á því að fá gesti til sín. Mismunandi er 

hvernig aðstaðan er á því heimili sem að flutt er á. Sumir eru á tvíbýli, á meðan aðrir eru á 

einbýli eða jafnvel með smá eldhúskrók.  

Sótt var um þrjú hjúkrunarheimili fyrir föður Ingu og komst hann að á því heimili sem var 

efst á listanum. Hann virðist flesta daga vera ánægður en stundum er hann ekki alveg með á 

nótunum. Eins og daginn sem hann þurfti að fara í jarðarför bróður síns sem lést árið 1940. 

Síðar komust þau að því að nágranni hans á deildinni hafði verið að deyja og því spurning 

hvort að það hafi ýtt undir þær minningar um jarðarför bróður hans. Inga upplifir að það 

þurfi að gera deildina sem að faðir hennar er á meira heimilislega til dæmis með að hafa 

huggulega stofu með sófasettum eins og fólk hefur heima hjá sér í stað lazyboy stóla, sem 

fólk situr í og sefur. Þetta er orðið gamalt heimili, það vantar svona heimilisbraginn. Þrjátíu 

manna deild, þar sem allir borða í miðjunni og matsalurinn þar er ekki heimilislegur. Hann 

hafði áður verið í hvíldarinnlögn á þessu hjúkrunarheimili. Þá var hann á annarri deild og þar 

var mun huggulegra. Upplifun Ingu var að umhverfið og andrúmsloftið væri heimilislegra, 

það var meiri erill þar og mun skemmtilegra og meira lifandi allt saman. Það eru ekki góðar 

aðstæður þarna til þess að taka á móti gestum. Þar sem hann var í hvíldarinnlögn var búið að 

útbúa litla gamaldags setustofu sem var mjög notaleg. Þeim finnst best að setjast inn til hans 

þó svo að hann sé á tvíbýli. Þar fá þau næði þar sem herbergisfélagi hans er þar sjaldan. 

Annars sitja þau bara frammi á gangi, í matsalnum eða í almenningsstofu sem er á milli 

tveggja deilda eða fara jafnvel út í bíltúr. Henni finnst umhverfið vera allt of hælislegt og 

finnst henni stundum eins og hún sé að koma inn á geðdeild þar sem stafsmenn klæðast 

starfsmannafatnaði. Starfsólkið á deildinni hans er samt alveg yndislegt og tilbúið í að gera 

allt. Inga er mjög ánægð með þjónustuna sem faðir hennar fær þarna. Eins og hún segir: 

„Ég er náttúrlega bara ánægð með þjónustuna sem hann fær þarna. Ég get ekki verið 

annað. Þú veist fólk getur alltaf verið kvartandi um allt en ég meina auðvitað er ég 
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ánægðust með starfsfólkið og blíðuna og þú veist. Eins og þú talar um virðinguna sem 

það sýnir þessu gamla fólki“.  

Faðir hennar er mjög glaður þegar það kemur einhver að heimsækja hann og hann er líka 

glaður þegar þau kveðja. En hann talar um hvað hann sé lánsamur og hann er alltaf 

jákvæður. Faðir hennar spjallar ennþá við fólkið sem situr með honum og væri hún stundum 

alveg til í að vera fluga á vegg þar og heyra samræðurnar. Faðir hennar fær mjög oft 

heimsóknir frá fjölskyldu og vinum og eru heimsóknirnar mikilvægar fyrir hann og virðist 

hann njóta þeirra. Annar galli er kannski sá að hún finnur ansi oft hlandlykt þegar hún kemur 

inn á deildina, hún skilur vel að fólk missi þvag, en það þarf ekki allt að anga alla daga. Hún 

hefur ekki nefnt þetta við starfsfólkið en mun væntanlega gera það fljótlega. 

Móðir Öldu er á einbýli þar sem hún hefur sín húsgögn og getur tekið á móti gestum þar. 

Alda upplifir að hún sé ánægð þar með hlutina sína í kringum sig. Henni finnst vanta upp á að 

vera með kaffihorn í herberginu sínu. Alda er ekki viss um að hún myndi nota það, en hún 

talar samt um að hún sakni þess að geta hellt upp á kaffi og boðið fólki. Alda upplifir að hún 

sé alltaf velkomin á heimilið sem móðir hennar býr, á hvað tíma sem er og sama hvort það sé 

matar- eða kaffitími. Henni finnst reyndar slæmt að það er oft ekki nægilega góð lykt þegar 

hún kemur inn á hjúkrunarheimilið. Móðir Öldu er í hjólastól og fara þær mæðgur um 

hjúkrunarheimilið og skoða myndir sem eru á veggjunum og nýta sér fleiri setustofur en þær 

sem eru á hennar deild. Alda upplifir mikla rútínu á heimilinu, en þegar hún kemur stundum í 

hádeginu til móður sinnar, þarf hún að vera búin að hringja áður því hún upplifir að það sé 

mikið kappsmál að allir fari að hvíla sig eftir hádegismatinn. Ef hún er komin upp í þá fer hún 

bara inn og vekur hana og þá sleppa þær við göngutúrinn þann daginn og spjalla inni á 

herbergi. Henni finnst það einnig frekar erfitt að móðir hennar komist aðeins einu sinni í viku 

í bað. Hún vildi stundum óska þess að hafa meiri tíma og geta aðstoðað hana sjálf við að fara 

í bað. Hún telur að móðir sín sé ánægð með matartímana og matinn sem hún fær. Stundum 

vill hún eitthvað annað en sætabrauð með kaffinu og þá bjargar stafsfólkið því eða Alda gerir 

það ef hún er á staðnum. Öldu finnst móðir hennar fara frekar snemma upp í rúm. Það er 

kvöldmatur klukkan sex og er hún venjulega komin upp í um klukkan sjö og horfir á fréttir 

þar. Hún er með sjónvarp inni hjá sér og finnst nú voða notalegt að horfa á það þar. Ef hún 

fer út með móður sína í heimsókn eða leikhús, þurfa þær að vera helst komnar fyrir ákveðinn 
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tíma eða hún þarf að hátta hana sjálf. Alda hefur aðeins spáð í hvað séu raunhæfar kröfur, en 

ástandið er bara þannig að það vantar starfsfólk.  

Fjóla og fjölskylda hennar voru fljót að sjá að móðir hennar átti vel heima á því 

hjúkrunarheimili sem hún fór á. Eða eins og hún segir „Það er stofa, heimilislegt og þannig 

var alltaf hjá henni. Með kertaljós og svona. Svipaðar mublur sko“. Fjólu fannst ekki gaman 

þegar hún kom og móðir hennar sat hálfsofandi við matarborðið. Vaninn var að flestir lögðu 

sig eftir matinn en hún sagðist stundum ekki þurfa þess. Þó svo að hún hafi ekki viljað það, 

þá finnst Fjólu mikilvægt að bjóða henni að koma í betri stól. Fjóla upplifði það sem 

lítillækkun fyrir einstaklinginn og virðingarleysi að láta fólk sitja svona. Móðir hennar vildi 

stundum ekki fara inn að leggja sig eftir matinn. Því var ákveðið að koma með 

hægindastólinn hennar fram þannig að það færi betur um hana. Heimur móður hennar var 

orðinn mjög lítill. Fjóla reyndi að koma flesta daga til hennar og undir það síðasta þá var hún 

meira og minna hjá henni. Þegar hún flutti inn fengu þau skilaboð um að það mætti ekki 

negla í veggina, en það var víst eitthver misskilningur þannig að lokum fór fjölskyldan í það 

að setja upp myndir og gera heimilislegt inni hjá henni. Móðir hennar vildi það reyndar 

heldur ekki sjálf í byrjun, sagði að hún vildi ekki hafa hluti sem minntu hana á gamla tíð. Hún 

sótti mest í að vera frammi í sameiginlegri stofu. 

Móðir Báru hefur verið í um tvö ár á hjúkrunarheimilinu. Í byrjun var hún í tveggja 

manna herbergi og var hún mjög góð við herbergisfélaga sinn, en henni fannst leitt að hún 

skyldi ekki svara henni, en sú kona var hætt að tjá sig. Þær mæðgur sitja oft frammi í 

sameiginlega svæðinu og spjalla við alla sem þar eru. Upplifun Báru af því að heimsækja 

móður sína er góð, henni finnst eins og hún sé að heimsækja hana heim til hennar. 

Sérstaklega eftir að hún fékk einstaklingsherbergi. Þar er hún með sín eigin húsgögn, myndir 

og fleira. Móðir hennar er mikil félagsvera og finnst gott að sitja frammi með fólkinu að horfa 

þar á sjónvarpið. Bára gerir sér grein fyrir að móðir hennar hafi ekki mikið fyrir stafni á 

daginn, hún fylgir þessari rútínu sem er í gangi, hún vaknar oft snemma og leggur sig eftir 

matinn en hún er oft þreytt. Bára er ánægð með hjúkrunarheimilið og finnst móðir sín á 

góðum stað. Það sem geri heimili að heimili að mati Báru er nærumhverfið, gera huggulegt í 

herbergi íbúans og svo að sjálfsögðu spilar starfsfólkið þar stórt hlutverk. Bára er með lykil og 

getur komið í heimsókn hvenær sem er til móður sinnar. Hún upplifir sig alltaf velkomna 

hvenær sem hún kemur. Oft bíður hún nágrönnum móður sinnar upp á sérrístaup inni í stofu 
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hjá henni. Þegar móðir hennar átti afmæli komu þau með rjómaköku fyrir alla á deildinni 

hennar. Bára upplifir að móður sinni líði vel þarna og telur að þau hefðu ekki getað komist á 

betri stað.  

Drífa þekkti til á hjúkrunarheimilinu því að eignmaður hennar hafði verið þar í 

hvíldarinnlögn. Henni leist vel á allar aðstæður þar. Eignmaður hennar er rétt um sjötugt og 

því í yngra lagi miðað við íbúa hjúkrunarheimilisins. Hann virðist ekki sjálfur vera mikið að spá 

í það. Hún upplifir að hann sé ánægður þegar hann kemst í sturtu og vildi hún að hann gæti 

farið oftar en einu sinni í viku. Drífa hefur þurft að aðlagast daglegum venjum á 

hjúkrunarheimilinu en upplifir það ekki sem eitthvað neikvætt. Drífa kemur á hverjum degi til 

eiginmanns síns og kemur hún oftast í kaffitímanum. Hún upplifir að hún sé velkomin og vel 

sé tekið á móti henni. Eins og hún segir sjálf „Já, það finnst mér, kem reyndar alltaf á sama 

tíma sko, því mér finnst þessi kaffitími voða notalegur saman sko“. Henni finnst þó vanta 

setustofu á deildina sem eiginmaður hennar er á, en hann er í tvíbýli og því ekki mikið pláss 

að taka á móti gestum. Þeim hefur verið boðið að nýta sér sameiginlega setustofu fyrir allt 

hjúkrunarheimilið. Svo fara þau líka stundum í göngutúr eða setjast út á verönd. Henni finnst 

vanta betri aðstöðu á þessari deild. Mjög lítið pláss er í herberginu sem hann er í eins og hún 

segir: 

„Já, og eins ef hann væri einn í herbergi þá væri kannski meira pláss til að setja eitthvað 

inn til hans, til að gera þetta svona huggulegra. Stofnanalegt þarna inni hjá honum. Ég 

gæti komið einni kommóðu þarna og búið. Það er ekki einu sinni hægt að hafa stól þarna 

sko hann er alltaf tekinn.“ 

Elín telur að það henti föður sínum best að vera á lítilli deild, í rólegu umhverfi af því hann er 

blindur og heyrir illa. Hann þarf orðið aðstoð við allar athafnir daglegs lífs. Eins og hún segir 

sjálf 

 „ef það er einhver staður þar sem hann getur komið út úr herbergi og setið í svona 

rólegri stofu eða svona, eldhús sem er ekki með hávaða, ekki með sjónvarp í gangi, ekki 

fram á gang“.  

Hún hefur skoðað nokkur hjúkrunarheimili og var hún hrifnust af þeim heimilum svo voru 

með minni deildir. Á einu af heimilunum var mikil umgangur og leið henni eins og hún væri á 

lestarstöð. Sá hún fyrir sér að faðir hennar myndi bara vera inni í herbergi. Hún vill líka að 

hann komist á einbýli, því hann hefur líka sínar sérþarfir sem hún telur að sé ekki hægt að 
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bjóða öðrum upp á. Einbýli hentar líka betur til þess að taka á móti gestum og getur 

fjölskyldan þá komið í heimsókn hvenær sem er. Hún vill geta komið á kvöldin án þess að 

hafa áhyggjur af því að trufla aðra. Eins og hún segir  

„Já, svona rólegt, svona persónulegt umhverfi. Ég sá frammi þegar ég fór í heimsókn þar 

og það voru nokkrir, kannski fimm, sex manns sem sátu á svona svæði. Það var eldhús og 

svona stofa og allir sátu svona einn og sér og þetta var svona heimilislegt“. 

Í einstaklingsrými getur viðkomandi horft á sjónvarp og lesið fram á nótt ef hann kýs það. 

Faðir hennar var á þríbýli í byrjun og þá var þar einn sem truflaði hina tvo mikið. Faðir hennar 

talar mjög hátt, því upplifði hún að hann væri að trufla hina, sérstaklega ef hann var að vakna 

á nóttunni. Hann er farinn að vera áhugasamur að koma fram í kaffi og svo situr hann og 

spjallar við starfsmennina. Hann er orðinn mun rólegri eftir að hann kom á biðdeildina frá 

spítalanum og hann er ekki með áhyggjur hvar bjallan er og hvort að einhver komi þegar 

hann hringir. Það er ákveðin rútína á deildinni með matartíma og fleira, en henni finnst þau 

samt vera sveigjanleg. Hann fær stundum morgunmat í rúmið, oftast fer hann á fætur 

eldsnemma en stundum láta þær hann sofa lengur og vekja hann ekki. Hann er ekki hrifinn af 

því. Hann var vanur að vakna snemma. Elín reynir að útskýra fyrir honum og það séu um 20 

manns á deildinni og þá geta ekki allir farið fram úr klukkan sjö. Eins ef hann fer í bað þá 

treystir hann sér ekki í matinn og geymir starfsfólkið þá matinn fyrir hann þar til hann er 

búinn að hvíla sig. Það er kvöldmatur klukkan sex og var faðir hennar stundum að vakna á 

nóttunni því hann var orðinn svangur og þá var starfsfólkið mjög liðlegt og fann til mat fyrir 

hann. Um daginn var faðir hennar mjög veikur og var talið að hann væri deyjandi og var hún 

og fjölskyldan mikið í heimsókn. Þau sátu saman að spila þó hann væri sofandi bara til þess 

að geta veitt honum þessa nærveru. Hún upplifir sig alltaf velkomna þegar hún kemur, 

starfsfólkið heilsar henni og spjallar við hana á meðan hún kemur fram og útbýr te fyrir föður 

sinn. Hún reynir einnig að hrósa starfsfólkinu fyrir vel unnin störf og hvað þau séu ánægð 

með þjónustuna.  

Móðir Geirs var alveg ákveðin í að sækja aðeins um pláss fyrir föður hans á því 

hjúkrunarheimili sem hann er á núna, það er í því bæjarfélagi sem þau hafa verið í síðustu 40 

árin og tekið virkan þátt í því starfi sem þar er. Áður en að faðir Geirs kom á þetta 

hjúkrunarheimili var hann á biðdeild. Á þeirri deild var deildarstjórinn mjög ströng og það var 

allt í boðum og bönnum þar og sagði hún „Svona gerir þú ekki hér og þetta gerir þú ekki hér“. 
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En móttökurnar þegar hann flutti á hjúkrunarheimilið voru alveg framúrskarandi og það er 

virkilega flott þarna að mati Geirs. Þau keyptu ný húsgögn inn í herbergið, stóla og borð en 

þetta er hálfgerð stúdíóíbúð með eldhúskrók, sérbaði og plássi fyrir setustofu ásamt rúmi. 

Faðir hans valdi svo myndir til þess að hafa uppi á veggjum í sínu  herbergi. Geir getur komið 

hvenær sem er í heimsókn og þegar faðir hans fer heim um helgar er starfsfólkið búið að 

gera hann fínan og flottan og raka hann. En þar sem hann býr núna upplifir Geir eins og hann 

sé að koma heim til hans þegar hann kemur í heimsókn.  

Faðir Höllu sótti aðeins um á einu hjúkrunarheimili, því það er í því bæjarfélagi sem þau 

hafa verið í síðustu áratugina. Þar er góð virkni, sjúkraþjálfun og endurhæfing. Stutt er fyrir 

móður hennar að koma því hún keyrir ekki bíl og er því ekki upp á aðra komin með að 

heimsækja hann. Á biðdeildinni sem hann er núna fellur hann ágætlega inn í rútínuna. Það er 

gott að hafa reglu á mataræði og slíku. Hann er í stóru einstaklingsherbergi sem hann hefur 

út af fyrir sig. Umhverfið er svona frekar huggulegt, það er stór matsalur þarna með 

eldhúskrók og þar inn af er sjónvarpshol. Höllu sýnist að fólk sé ekki að koma með mikið með 

sér þangað, kannski eina kommóðu og sjónvarp, ekki mikið af myndum eða persónulegum 

hlutum. Hún upplifir að faðir hennar hefði þurft að aðlaga sig í að gera ekki neitt, en eins og 

hún segir þá virðist það vera menningin þarna að gera ekki neitt og bíða. Eins og hún segir 

„Það er ekkert að gera. Spjalla við fólkið frammi eða fara á klósettið. Það er menningin“. 

Þegar hún heimsækir hann þá stoppar hún styttra heldur en ef að hann væri heima hjá sér. 

Henni finnst þetta ekki upplífgandi umhverfi. Hún vildi stundum að hún gæti farið með hann í 

labbitúr út af deildinni og það væri einhver staður sem hægt væri að setjast niður og spjalla, 

svona til þess að breyta um umhverfi. Hún hlakkar til þegar hann kemst á hjúkrunarheimilið 

sem hann sótti um eða eins og hún segir: 

„Já, það væri strax skemmtilegra, ég hef oft ímyndað mér það ef hann væri á svona 

hjúkrunarheimili þar sem hann er með sitt dót og maður sest inn hjá honum í stólinn 

hans og er í hans heimilisaðstæðum. Það væri öðruvísi. Maður gæti farið með hann um 

húsið og sest niður á kaffihús eða svona þar sem er líf. Líf í kringum hann. Æ, ég veit það 

ekki. Eins og ég segi, mér finnst þetta bara menningarsnautt“.  

En hún upplifir hjúkrunarheimili svolítið eins og biðsal dauðans, en það getur verið 

niðurdrepandi að bíða eftir dauðanum í staðinn fyrir að lífa lífinu. 
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4.8 Starfsfólkið er frábært en… 

Í þessum kafla mun ég skoða upplifun viðmælenda minna af starfsfólkinu á 

hjúkrunarheimilinu. Hvernig þau upplifa framkomu þeirra við ættingja sinn og sig og hvort 

þeim finnist að starfsfólkið sýni ættingjum sínum virðingu. Það er ansi vandasamt og 

mikilvægt hlutverk að annast íbúa á hjúkrunarheimilum. Starfsfólk þarf að hafa marga góða 

kosti eins og þolinmæði, umburðarlyndi, skilning, jákvæðni og margt fleira. Mikilvægt er að 

starfsfólk sýni íbúum á hjúkrunarheimili virðingu. Oft er talað um undirmönnun á 

hjúkrunarheimilum landsins og að íbúar séu orðnir veikari en áður var og álagið á starfsfólkið 

sé mikið.  Mikilvægt er að starfsfólk vandi sig í samskipum við alla þó svo að það sé mikið að 

gera. 

Inga upplifir stafsfólkið á heimilinu sem að faðir hennar er á alveg yndislegt, eins og hún 

segir sjálf: 

„æ þú veist maður fær stundum bara kökk í hálsinn þú veist. Guð hvað ég er þakklát fyrir 

að það skuli vera fólk í þessu þjóðfélagi sem er eins og það er .Og sinnir þessu gamla fólki 

svona vel“.  

Margt starfsfólkið sé erlent en hún segir það ekki koma að sök þau tala og skilja flestöll 

íslensku. Þau eru öll yndisleg og koma vel fram við föður hennar og eins og hún segir „Það er 

ekkert nema gæðin í þessu fólki“. Hún upplifir að föður hennar sé sýnd virðing og njóti 

virðingar. Hann er oft að bardúsa eitthvað eins og hann var vanur að gera og þau sýna því 

fullan skilning. Eins líka þegar hann þarf á salernið þá fer það hljóðlega fram og enginn með 

nein læti. Þannig að hún upplifir að borin sé virðing fyrir fólkinu þarna. Hún upplifir að 

starfsfólkið gefi íbúunum tíma. Þau eru oftast inni á herbergjum hjá íbúunum, eða að 

aðstoða fólk á salernið en sitja líka stundum frammi hjá fólkinu. Stundum eru þau inni á 

vaktinni, en það þarf að halda rapportfundi á milli vakta og hefur hún fullan skilning á því og 

hefur ekki upplifað eitthvað hangs hjá þeim. Faðir hennar er á frekar stórri lokaðri deild en 

hún hefur lent í því að þurfa að bíða eftir því að hann finnist því það kemur fyrir að íbúar 

týnist og þá þarf að leita eftir þeim í öðrum herbergjunum. Hún hefur ekki áhyggjur af því. 

Þrátt fyrir hvað starfsfólkið er indælt þá upplifir hún þetta samt svolítið eins og að koma inn á 

geðdeild, starfsfólkið er í starfsmannafatnaði sem gerir þetta frekar stofnanalegt. Suma daga 

er faðir hennar mjög þreyttur og þá veit hún að hann hefur ekkert sofið um nóttina, þá er 

hann bara frammi með starfsfólkinu. Hún finnur fyrir miklu öryggi að hann búi þarna í stað 
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þess að hann sé einn heima. Faðir hennar er bara með eitt heyrnartæki því hitt týndist 

fljótlega eftir að hann kom inn. Hún er ekki ánægð með það að svona hlutir skulu ekki vera 

tryggðir á hjúkrunarheimilum, því þetta eru mjög dýr tæki. Erfitt getur verið að átta sig á 

hvers vegna þau eru að týnast. Er það út af starfsfólkinu eða einstaklingunum sjálfum? Lítil 

tæki sem auðveldlega týnast eða lenda óvart í rusli, fara með rúmfötum eða handklæðum í 

þvott. 

Mjög vel var tekið á móti Öldu og móður hennar þegar móðir hennar flutti á 

hjúkrunarheimilið. Hún og systir hennar voru búnar að skoða og leist vel á aðstöðuna. 

Hjúkrunarfræðingur á vakt tók á móti þeim og fór yfir ýmis atriði með þeim. Reyndar hefði 

þeim fundist gott að hafa svona gátlista til þess að fara yfir og athuga hvort allt væri komið. 

Þegar Alda fór í lok dags frá móður sinni þá leið Öldu vel, hún var örugg með að vel yrði 

hugsað um móður hennar. Móðir hennar situr í hjólastól á daginn, en getur gengið með hárri 

göngugrind með aðstoð starfsmanns. Það gerir hún til þess að styrkja sig en mismunandi er 

hvort starfsmennirnir hafa tíma til þess að aðstoða hana við það. Alda finnur mun á því hver 

er á vakt hvort að það sé gengið með móður hennar eða ekki. En hún segist skilja starfsfólkið 

að vissu leyti, því það sé álag. Öldu finnst mjög erfitt að horfa upp á ef móðir hennar eða 

aðrir íbúar eru búnir að missa þvag og það er komið í gegnum stykkið eða bleiuna og í fötin. 

Hún segir að sem betur fer sé það ekki algengt. Það að láta fólk bíða eftir aðstoð þegar 

starfsmaður er að sinna eldhúsverki eða það er rapportfundur finnst henni ekki í lagi. Verkin 

og fundir geta beðið, það á að sinna fólkinu fyrst. Hún kemur svo til daglega til móður sinnar 

og þekkir orðið vel til á heimilinu. Ef hún eða móðir hennar eru ekki ánægðar með eitthvað 

eins og harðhent starfsfólk eða það að þurfa að bíða lengi eftir aðstoð, þá segja þær frá því 

og þá lagast það oftast. Líka ef þær eru ánægðar með hlutina þá segja þær frá og hrósa 

starfsfólkinu. Boðið var upp á fræðslu fyrir starfsfólk einn mánuðinn og fann Alda mikinn 

mun á viðmóti og fleiru hjá starfsfólkinu. Alda telur að móðir sín sé heppin að því leyti að hún 

sé ennþá fær um að tjá sig hvað hún vill og vill ekki, ásamt því að hún hefur Öldu sem 

málssvara. Það eru ekki allir sem dvelja á hjúkrunarheimilum sem geta tjáð sig og hafa 

ættingja eða manneskju til þess að tala sínu máli. 

Fjóla er mestmegnis ánægð með starfsfólkið, það gaf sér tíma til þess að spjalla við þær, 

kynnast móður hennar og þörfum hennar. Móðir hennar var vön að vakna seint og leggja sig 

eftir hádegi eftir að hún varð fullorðin. Hefði hún því viljað að starfsfólkið fylgdi því eftir að 
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bjóða henni að leggja sig eftir matinn. Fjóla upplifði eins og hún hafi þurft að vinni hylli eða 

vinuáttu starfsfólksins. Henni leið alltaf vel að koma þarna inn og henni fannst að starfsfólkið 

væri að gera sitt besta, miðað við þá stöðu sem það var í. Móðir Fjólu var háð súrefnisvél og 

fannst henni vanta upp á að allir starfsmenn kynnu nægilega vel á hana. Hversu oft þurfti að 

hlaða hana og að hún væri rétt stillt, athuga hvort hún væri að fá súrefni og fleira. Hún 

upplifði að deildin væri vel mönnuð, en hún fann mun á því ef að það var mikið af ófaglærðu 

fólki. Móðir hennar var orðin mikill sjúklingur og Fjóla er mjög fegin að þau komu henni inn á 

hjúkrunarheimili þó svo að móðir hennar hafi ekki verið hrifin af því. Hún upplifir samt að 

móðir sín hafi verið ánægð þarna. Hún spjallaði mikið við íbúana og stafsfólkið og vildi frekar 

vera frammi í stofu en inni í herbergi. Henni fannst stafsfólkið gefa sér tíma til þess að sinna 

fólkinu. Hún reyndi líka að aðstoða við það sem hún gat þegar hún kom. Hún vildi jafnvel sjá 

að aðstandendur væru með meiri skyldur gagnvart heimilinu. En hún þekkir það frá Noregi 

að þau koma og hjálpa til við kaffi og fleira. Að það væri meiri samvinna á milli. Varðandi 

samskipti þá hefði verið gott í byrjun að deildarstjóri ræddi við ættingja um að gott væri að 

koma á vissum tíma og mögulega ef að þau gætu aðstoðað við til dæmis kaffið, kvöldmat, 

fara með íbúa í söngstund og messu, taka þátt í bingó og boccia fleira tilfallandi. Einnig að 

ræða við aðstandanda um hvort hann vilji sinna ýmsu varðandi íbúann, laga neglur, hár og 

fleira. Að hefja umræðuna þannig að aðstandandinn upplifi sig ekki sem hann sé að taka 

fram fyrir hendurnar á starfsmönnum eða öfugt.   

Móttökurnar voru alveg yndislegar að mati Báru þegar móðir hennar flutti inn. Þetta 

gerðist allt mjög hratt, hún fékk boð um pláss á föstudegi og var flutt inn á miðvikudegi. Það 

var nefnt að haldinn yrði svo fjölskyldufundur síðar, en það eru liðin um tvö ár og ekki er búið 

að halda fjölskyldufund ennþá. Bára segist vera mjög opin og segir frá ef það er eitthvað sem 

henni líkar eða mislíkar. Hún kemur mjög oft til móður sinnar og finnur að starfsólkið er 

þakklát þegar hún kemur, því oft virkjar hún líka hina íbúana á deildinni. Móðir hennar er 

einnig mjög þakklát þegar hún kemur í heimsókn. Móðir hennar virðist ekki hafa mikinn 

áhuga á að fara út fyrir hjúkrunarheimilið. Báru finnst ansi dapurlegt hvað móðir hennar þarf 

orðið mikla aðstoð eins og við klæðnað og fleira. Hún upplifir stundum samskiptaleysi á milli 

vakta en móðir hennar týndi hring. Hún var margbúin að spyrja um hann svo berst þetta í tal 

þrem mánuðum síðar þá mundi starfsmaður eftir hring inni í skáp sem var meira að segja 

með miða að hann hafi fundist á gólfinu inni hjá móður hennar. Varðandi þvottinn þá keypti 
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hún góða ullarboli fyrir móður sína en þeir voru þvegnir á of miklum hita og skemmdust. 

Bára bað þær um að láta sig fá bolina svo hún gæti þvegið þá, en það virtist ekki heldur 

komast til skila, þannig að hún hætti að kaupa þá. Einnig hefði henni þótt vænt um að gengið 

væri frá fötunum eða eins og hún segir sjálf „en þá fyndist manni líka vænt um þegar 

þvotturinn kemur, að bunkinn sé ekki bara settur inn í skáp. Heldur nærfötin hér, buxurnar 

hengdar upp“. Bára upplifir að starfsfólkið taki vel á móti henni, henni finnst þær nærgætnar 

og góðar. Hún upplifir að þær séu góðar við móður sína, þrátt fyrir að móðir hennar geti 

stundum verið svolítið hrjúf og hryssingsleg en þá sé hún ofsalega ljúf og góð undir niðri. 

Bára þekkir þó nokkuð af starfsfólkinu með nafni en ekki alla og hefði hún alveg verið til í að 

starfsfólkið væri með nafnspjöld eða það væri mynd af þeim á veggnum með nafni. Í byrjun 

þekkti móðir hennar starfsfólkið með nafni en í dag er hún hætt að nota nöfn því hún man 

þau ekki. En Bára telur að samskiptin verði persónulegri við það að nota nöfn. 

Drífa upplifir starfsfólkið sem mjög liðlegt en hún veit að þau hafa nóg að gera og eru 

upptekin. Eins og hún segir sjálf „En mér finnst bara starfsfólkið frábært og, og þær eru að 

leggja sig fram eins og þær geta að hjálpa honum. Og gera allt sem hægt er“. Þó finnst henni 

stundum vanta upp á að þau sýni íbúum virðingu. Það á alls ekki við um alla. Drífa kemur svo 

til daglega til eiginmanns síns en hefur tvisvar lent í því að vera sýnd hálfgerð vanvirðing af 

starfsfólkinu. Oft geta tungumálaörðuleikar flækt samskiptin en það þarf ekki endilega að 

vera. Mikilvægt er að starfsfólk geti sýnt íbúum, gestum og öðru starfsfólki virðingu og 

tillitsemi og eigi í góðum samskiptum. Hún veit ekki betur en að starfsfólkið hugsi vel um 

íbúana og telur að væntanlega hafi bara verið um athugunarleysi að ræða. Drífa upplifir að 

þegar starfsólkið gefi sér tíma til þess að setja eitthvað áhugavert sjónvarpsefni á þá róast 

maðurinn hennar. Þetta er mikilvægt að hafa í huga því væntanlega auðveldar það umönnun 

þegar íbúum líður vel. Um daginn var eignmaður hennar mjög pirraður og ekki hann sjálfur 

en þá kom það í ljós að hann var með þvagfærasýkingu. Starfsfólkið þekkir manninn hennar 

orðið vel og áttuðu þau sig á að það var eitthvað að angra hann og gátu brugðist við því fljótt 

því hann getur ekki tjáð sig með orðum. 

 Elínu finnst starfsfólkið koma vel fram við íbúana og sýni því virðingu. Eins og hún 

segir sjálf:  

 „Skiptir ekki máli þó þau séu öldruð eða kannski ekki alveg skýr í kollinum. Maður á að 

koma fram við þá eins og maður vill láta koma fram við sig. Að tala ekki við fólk eins og 
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það skilji ekki eða er barnalegt. Bara tala við fólk eins og maður talar venjulega við vini 

og ættingja“.  

Elín upplifir að fólk sem býr á einbýli frekar heldur en fjölbýli njóti meiri virðingar. Til að 

mynda að fólk sem býr á fjölbýli er með sitt svæði aðskilið með gardínum sem jafnvel nær 

ekki nægilega vel í kring. Viðkomandi hefur ekki sitt einkasvæði til þess að skipta um föt eða 

nota þvagflösku eða bekken. Það getur bæði verið óþægilegt fyrir þann sem þarf á því að 

halda og líka þann sem liggur við hliðina á honum. Elín upplifir það að fólk missi svolítið 

virðingu sína við þessar aðstæður. Hún upplifir að starfsfólkið gefi sér tíma til þess að spjalla 

við föður hennar, hann veit ýmislegt um þeirra hagi og hann segir þeim frá sér. Hún telur 

jafnvel að heimur hans hafi víkkað út við það, því hann var farinn að vera mikið einn heima. 

Hann talar ekki íslensku og heftir það hann þó nokkuð í að tjá sig við íbúana. Hún segir að 

það sé mikið af ungu starfsfólki þarna sem gefur sér tíma til þess að spjalla við hann og þekkir 

hann marga með nafni. Hann þarf aðstoð við að borða og hjálpar það honum jafnvel til þess 

að mynda tengsl við starfsfólkið. Því þá spjalla þau saman á meðan hann er að borða. Oft 

þegar hún kemur eru stafsmenn sem sitja og spjalla við íbúana og það finnst henni mjög 

jákvætt að starfsfólkið gefi sér tíma til þess að veita íbúum nærveru og gefa sig að þeim. 

Geir upplifir að það sé mjög hæft starfsfólk sem vinnur þarna, hann telur að ef aðstaðan 

væri ekki eins fín og flott eins og hún er á þessu hjúkrunarheimili að þá væri alveg hægt að 

skapa sama andann á því hjúkrunarheimili sem hefur ekki eins fínar aðstæður. Aðstaðan 

þarna er öll til fyrirmyndar, hjartað á deildinni er svona eldhúskjarni. Hann telur að andinn og 

menningin skapist af stjórnendum og starfsfólki. Fyrir stuttu hitti Geir vin sinn og spurði vinur 

hans hvort þetta væri ekki alveg ferlegt ástand í heilbrigðisgeiranum og á hjúkrunarheimilinu 

hjá föður hans. Geir gat ekki tekið undir það því hann hefur ekkert nema jákvætt að segja um 

dvöl föður síns á hjúkrunarheimilinu sem hann er á núna. Hann er einnig ánægður með þá 

þjónustu sem að faðir hans fékk þá tvo mánuði sem hann var á spítala. Þar var starfsfólkið 

gjörsamlega frábært og voru þau í mjög góðum samskiptum við alla. Honum finnst eins og 

það séu bara neikvæðu raddirnar sem heyrist út á við. Á hjúkrunarheimilinu sem faðir hans 

dvelur á núna er starfsfólkið alveg frábært. Það eru erlendir starfmenn á deildinni sem faðir 

hans er á og hélt hann að föður sínum myndi ekki líka það. Þau tala kannski frekar litla 

íslensku en þau sinna honum rosalega vel og eru alveg meiriháttar. Eru bara grínsast með 

honum og hafa gaman að hlutunum. Faðir hans hefur mjög gaman að því. Geir upplifir 
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erlendu starfsmennina sem mjög mannlega og lífsglaða einstaklinga sem sinna íbúunum vel. 

Hann telur að allar móttökur og aðstaða, matur og allt sé alveg til fyrirmyndar á heimilinu 

sem að faðir hans býr á. Hann telur það tvímælalaust að íbúum sé sýnd virðing og njóti 

virðingar þar. Hann segir að öll hans upplifun af samskiptum sé mjög góð. Hann upplifir 

öryggi að faðir sinn sé þarna og finnur fyrir umhyggju starfmanna. Hann telur að starfsfólkið 

og stjórnendurnir eigi aðalþáttinn í að skapa þetta traust sem til staðar er á 

hjúkrunarheimilinu. Starfsfólkið gefur sér tíma til þess að sinna íbúum og ef faðir hans er inni 

á herberginu sínu er alltaf kíkt öðru hvoru inn til að athuga hvort allt sé í lagi. Alltaf gott 

viðmót sem hann fær og allir brosandi. Í viðtalinu áttaði Geir sig á hvað hann þakklátur fyrir 

það starfsfólk og hvað mannauðurinn skiptir miklu máli. Faðir  Geirs hefur alla tíð verið mikill 

einfari og á ekki auðvelt með að kynnast öðrum. Hann er mikið inni í herbergi, en honum er 

oft boðið fram. Hann er búinn að eignast góðar vinkonur þarna sem eru starfsmenn. Hann 

upplifir mikið traust til starfsfólksins og finnur fyrir öryggiskennd, umhyggju og hlýju frá 

þeim. 

Halla upplifir þjónustuna á hjúkrunarheimilinu sem faðir hennar er á vera allt í lagi þegar 

hún er stödd þar. Hún hefur samt ekki góða upplifun af læknisþjónustunni, en faðir hennar 

þurfti að fara í aðgerð sem endaði með því að hann borgaði sjálfur. Læknirinn hringdi í hana 

þegar fyrir lá að hann þyrfti að fara í aðgerð og spurði hana hvort það mætti ekki fresta 

aðgerðinni.  Bað hún lækninn að spyrja hann sjálfan hvað hann vildi gera, en þá sagðist hann 

ekki geta það þar sem að hann væri heilabilaður. Þar sem faðir hennar er ekki heilabilaður 

kom þetta eins og þruma úr heiðskýru lofti fyrir hana. Þá viðurkenndi læknirinn að hann 

þekkti ekki föður hennar nægilega vel og væri ekki búinn að tala við hann sjálfan. Þetta 

upplifði Halla sem mikið virðingarleysi gagnvart sér og föður sínum. Hún hefur einnig 

upplifað það að þagnarskyldan gagnvart föður hennar var ekki virt. Eins og hún segir: 

 „starfsfólkið þarna er bara misjafnt eins og alls staðar. Það er þarna inni á milli 

ofboðslega fínt fólk og svo eru þarna líka aðrir sem ættu heima einhvers staðar annars 

staðar. Og ég held að það sé bara alls staðar í þessum umönnunargeira“.  

Föður hennar líður ekki vel þarna, en hann talar samt vel um starfsfólkið, hún heldur að hann 

myndi ekkert segja þeim ef honum líkaði illa við einhvern. Hún tekur eftir að honum líkar vel 

við starfsfólkið sem kemur fram við hann sem jafningja. Halla er svolítið á báðum áttum með 

hvort að hún beri traust til starfsfólksins og finni fyrir öryggi að faðir sinn sé þarna. Hún telur 
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sig ekki vera alveg hlutlausa þar sem hún er sjálf að vinna á hjúkrunarheimili og þekkir því 

þennan geira vel og veit hvaða skyldur og ábyrgð heilbrigðisstarfsmenn þurfa að virða. En 

atvikið sem þau lentu í vegna trúnaðarbrotsins veldur því að hún ber ekki fullt traust til allra. 

Aftur á móti er starfsfólk þarna sem hún treystir alveg fullkomlega. Hún segir að mikið sé um 

ný andlit en það sé alveg toppfólk að vinna þarna líka. Hún telur þó skorta upp á að að 

starfsmenn gefi sér tíma og sýni þolinmæði. Eins og hún segir sjálf: 

 „sko fólk er náttúrlega miskröfuhart og erfitt og svona challenge að vinna með. Og eins 

og með pabba, ég veit alveg að hann getur verið svolítið svona challenge. En oft finnst 

mér vanta svolitla þolinmæði hjá fólki þarna. Mér finnst það bara vera ... einmitt. Bara 

gefa sér tíma og skilja karakterinn“.  

Til dæmis að setjast niður og spjalla við íbúann, sérstaklega ef það er ekki mikil virkni í gangi 

eða dagskrá á staðnum.  

4.9 Tómstundir og afþreying 

Að hafa eitthvað fyrir stafni er mikilvægt fyrir alla, við höfum öll okkar hlutverk og skyldur 

sem þarf að sinna, en þær breytast eftir því hvar við erum stödd á lífsleiðinni. Hugtakið að 

setjast í helgan stein þýðir að hætta einhverju. Oft er talað um það þegar fólk hættir að vinna 

sökum aldurs. Þegar einstaklingar hætta að vinna hafa þeir oftast meiri tíma til þess að sinna 

áhugamálum sínum eða finna sér ný áhugamál. Í þessum kafla tek ég saman niðurstöður um 

upplifun ættingja af tómstundum og afþreyingu á hjúkrunarheimilum. 

Inga gerir sér grein fyrir því að faðir hennar geri ekki mikið á daginn. Hann fer í þá tíma 

sem hann á eins og í sjúkraþjálfun. Það eru stundum boðið upp á tónleika og ýmsar 

skemmtanir niðri í salnum á hjúkrunarheimilinu. Hún er venjulega þarna milli klukkan tvö og 

fimm og þá er ekki mikið um að vera. Áður stundaði hann útskurð en hafði tapað þeirri færni 

og fann fyrir vanmætti sínum á því sviði. Þá sagði Inga honum að mæta bara samt til þess að 

spjalla og fá félagsskapinn. Hann er einnig hættur að lesa og hún les stundum fyrir hann, en 

hann hefur misst allt frumkvæði og framkvæmdagleði. 

Alda upplifir að móðir hennar vilji ekki gera mikið núna, þau eru búin að koma með 

krossgátur og litabækur fyrir hana en hún var vön að hafa gaman að því. Móðir hennar segist 

alltaf vera með eitthvað að lesa en Alda veit ekki hvað hún er mikið að lesa í bókinni eða man 

af því sem hún les. Alda myndi vilja sjá meiri virkni, fá íbúa til þess að fara í leikfimi, hreyfa sig 

og dansa eins og hún segir: 
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 „það sem að ég vil sjá á hjúkrunarheimilinu er miklu meiri hreyfingu, …..þú veist, þetta 

hreyfingarleysi ýtir á verkstol og depurð og þunglyndi og kvíðann og allt“.  

Hún upplifði það með móður sína en það tók hana fjórar vikur að lenda í hjólastól eftir að 

hún kom inn á hjúkrunarheimili. Þar sem hún var í endurhæfingu áður eftir beinbrotið gekk 

hún við háa göngugrind á deildinni og allir voru drifnir í sjúkraþjálfun að hreyfa sig. Hún getur 

hjálpað til við að láta móður sína ganga og gerir hún það stundum, en hún myndi vilja að 

starfmennirnir gerðu meira af því. 

Móðir Fjólu var heimavinnandi með stórt heimili, sá um matseld ásamt því að hún var 

mikið fyrir að baka, prjóna og sauma. Hún prjónaði fyrir Handprjónasambandið, en þegar 

sniðin fóru að breytast og verða fjölbreyttari hætti hún því og fór að prjóna sokka og 

vettlinga. Hún var ekki mikil félagsvera en fannst samt gott að vera í kringum fólk sem hún 

þekkti. Þegar Fjóla kom í heimsókn voru þær að skoða myndir saman og spjalla um 

fjölskylduna, hún var alveg hætt að spila eða prjóna undir lokin. Hún vildi ekki fara út í 

göngutúra eða út á verönd, helst bara að vera heima í stofunni. Móður hennar fannst gott að 

fara í fótsnyrtingu og lagningu. Fjólu fannst vanta að það væri hægt að fara á snyrtistofu í 

handsnyrtingu og jafnvel andlitssnyrtingu. Á hjúkrunarheimilinu sem að móðir Fjólu bjó á 

voru ekki góð hljómflutningstæki en hún telur að margt sé hægt að gera með góðum 

græjum. Ef það kemur áhugaverður þáttur eða gott lag að hækka þá, eins og hún segir:  

„Nú er að koma þáttur í útvarpinu, það er Ómar Ragnarsson. Kannski að kveikja á því 

svona smá stund. En nú er þátturinn með Svanhildi Jakobs með lögum, óskalögum og svo 

slökkva“.  

Mikilvægt að hafa gaman, skoða gamalt dót, fara í boltaleik, dansa og syngja, en hanni fannst 

vanta upp á það á hjúkrunarheimilinu. 

Móðir Báru var mikil handavinnukona og óf myndir, málaði og prjónaði. Hún upplifir það 

að eftir að móðir hennar fór að finna fyrir vanmætti sínum á því sviði hætti hún og missti 

áhugann á því. Móðir hennar er orðin frekar þreytt og þarf mikið að hvíla sig en hún fer 

stundum í sjúkraþjálfun og hefur gaman að söngstundum. 

Eiginmaður Drífu var alltaf mikið fyrir líkamsrækt, göngur og áhugamaður um heilsu. 

Upplifir hún það sem mikinn missi fyrir hann að tapa heilsunni. Henni finnst mikilvægt að 

hann taki þátt í þeirri starfsemi sem í boði er. Hann hefur gaman að tónlist og finnst henni að 

það færist ró yfir hann þegar það eru settir tónleikar í sjónvarpið til að hlusta og horfa á.  
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Það eina sem er um að vera á hjúkrunarheimilinu sem faðir Elínar er á er að það kemur 

prestur einu sinni í viku. Faðir hennar er í hjólastól en starfsfólkið gengur með hann tvisvar til 

þrisvar á dag í hárri göngugrind. Hann biður sjálfur um að fara í göngutúr eða labba lengri 

leið inn í herbergið sitt svo hann fái hreyfingu. Hann er alveg hættur að horfa á sjónvarp og 

hlusta á útvarp, en hann missti nýlega sjónina og hefur verið heyrnardaufur lengi. Ef Elín 

kveikir á útvarpinu þegar hún kemur vill hann að hún slökkvi á því þegar hún fer. Hann segir 

að honum finnst það of mikið vesen að vera að hringja bjöllunni og biðja starfsfólkið um það. 

Faðir Geirs er með tölvu inni hjá sér og kemst á Internetið í henni, en hann notar hana 

mjög lítið. Það er helst að móðir hans noti hana ef hún er þarna. Honum finnst vanta 

afþreyingu fyrir íbúana á hjúkrunarheimilinu sem faðir hans er á og er móðir hans sammála 

því. Einnig finnst honum mikilvægt að þegar það er eitthvað um að vera, að þá er ekki nóg að 

auglýsa það bara, það þarf líka að bjóða fólkinu að fara og fylgja því. Geir upplifir að það sé 

ekki mikið sem faðir hans hafi fyrir stafni á daginn. Hann er mikið einn ef móðir Geirs er ekki 

hjá honum, þá er hann að horfa á sjónvarpið, hlusta á útvarpið eða í símanum. Svo er bara 

þessi rútína borða, fara í bað og þess háttar. Geir er ekki að ætlast til þess að faðir hans fái 

leikfélaga, en hann er mikið einn inni í herbergi. Þetta er fámenn deild og rólegt þarna sem er 

kannski líka jákvætt á vissan hátt. Þar sem hann var áður var mikill erill og stór deild. Þau eru 

mjög ánægð með allt nema að það mætti bjóða upp á meira félagsstarf og virkni. Einu sinni 

sá Geir að það voru unglingar í heimsókn að spjalla við fólkið. Hann telur að væntanlega hafi 

verið um samstarfsverkefni við skóla eða krakkar úr vinnuskólanum að ræða. 

Það er engin sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun eða önnur virkni á deildinni sem að faðir Höllu er 

á. Hún upplifir þetta í rauninni sem mannréttindabrot að íbúar hangi allan daginn inni hjá sér 

að horfa á sjónvarpið. Þetta eru kannski einstaklingar sem eru búnir að missa allan lífvilja og 

því mikilvægt að bjóða upp á sálfræðiaðstoð, andlega aðhlynning og hvatningu. Eins og Halla 

segir „Já, bara eitthvað til þess að lyfta upp andanum. Bara fá fólk til þess að hafa gaman af 

deginum“.  
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5 Umræða 

Í kaflanum hér á undan var gerð grein fyrir þeim níu þemum sem fram komu í viðtölunum. 

Áherslan í þessum kafla rannsóknarinnar er að tengja saman niðurstöður úr viðtölunum við 

stöðu þekkingar, ásamt vangaveltum um hagnýtt gildi rannsóknarinnar og hvaða möguleikar 

séu fyrir hendi á áframhaldandi rannsóknum. Verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með, en þær eru: Hvernig upplifa aðstandendur 

umhverfi og menningu á hjúkrunarheimilinu? Finnst aðstandendum að íbúar haldi sjálfræði 

sínu? Upplifa aðstandendur að ættingi sinn búi við góð lífsgæði?  

5.1 Hvað gerir heimili að heimili? 

Niðurstöður úr fimm af þeim níu þemum sem fram komu í niðurstöðuhlutanum, kaflar  4.2; 

4.6 – 4.9, ásamt viðeigandi hluta í fræðilegri umfjöllun kafla 2 verður hér tvinnað saman í leit 

að svörum. Meðal annars verður leitað svara við því hvað eru ákjósanlegar aðstæður íbúa á 

hjúkrunar- og dvalar- heimilum með tilliti til umhverfis og menningar. Að auki verður leitast 

við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig upplifa aðstandendur umhverfi og menningu á 

hjúkrunarheimilinu?  

Eins og fram kom í kaflanum Kenningar í öldrunarfræði, kafli 2.1 er oft horft á aldraða 

sem einsleitan hóp samanber hlédrægnikenninguna og athafnakenninguna. En aftur á móti 

eru samfellukenningin og öldrunarinnsæiskenningin með aðra sýn á einstaklingana. Þar sem 

að samfellukenningin horfir á að einstaklingar eru misjafnir eins og þeir eru margir og 

öldrunarinnsæiskenningin tekur mið af að einstaklingar geti þróað með sér nýja sýn á lífið og 

tilveruna með aldrinum. Með það í huga getur verið erfitt að svara því á hvern hátt 

hjúkrunarheimili eigi að vera með tilliti til umhverfis og menningar. Stefnumótun stjórnvalda 

er skýr varðandi aðbúnaðinn. Þar er lagt upp með að tryggja öllum einbýli ásamt því að það 

sé heimilislegt yfirbragð á heimilunum. Eins og fram kemur í skýrslu Velferðarráðuneytisins 

(2014) er gert ráð fyrir að stærð hverrar heimiliseiningar á hjúkrunarheimili sé sex til  tólf 

íbúar. Með sameiginlegu rými fyrir íbúa og starfsfólk, með eldhúsi þar sem hægt er að elda, 

borðstofu og setustofu. Á þremur framtíðarþingum um farsæla öldrun sem haldin hafa verið 

var rætt hvað það sé mikilvægt að horfa ekki á aldraða sem einsleitan hóp og mikilvægt sé að 

tryggja einstaklingsmiðaða þjónustu og bjóða upp á margbreytileg úrræði varðandi búsetu 

(Velferðarráðuneytið, 2013; Öldrunarráð Íslands, 2015; Öldrunarráð Íslands, 2016).   
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Eðlilegt þykir að taka á móti ættingjum og vinum á sínu heimili, bjóða upp á kaffi eða í 

mat. Þegar einstaklingur flytur af sínu heimili á hjúkrunarheimili getur hann sem betur fer átt 

von á því að fá gesti til sín. Mismunandi er hvernig aðstaðan er á því heimili sem að flutt er 

inn á. Sumir eru í tvíbýli, á meðan aðrir eru á einbýli jafnvel með smá eldhúskrók.  

En hver er raunveruleikinn? Af þeim átta viðmælendum sem rætt var við, bjuggu tveir 

aðstandendur á biðrýmum eftir að komast í varanlegt pláss á hjúkrunarheimili. Þeir voru 

komnir á einbýli en höfðu í byrjun verið á tvíbýli. Um tíu til tólf manns bjuggu á einingunum 

og var sameignleg borðstofa og einnig setustofa. Einn aðstandandi bjó á heimili þar sem 

bjuggu tíu manns og  var eldunaraðstaða i sameiginlegu rými, ásamt því að möguleiki var að 

vera með ísskáp og kaffihorn í herbergi íbúans. Tveir bjuggu í einstaklingsherbergjum á 

lokuðum einingum þar sem íbúar voru um tíu. Annar þeirra bjó í byrjun á tvíbýli en komst svo 

í einbýli en hinn flutti strax í einbýli. Einn ættingi bjó á 30 manna heimili í tvíbýli þar sem var 

sameiginlegur matsalur, engin eldunaraðstaða og að mati viðmælanda ekki hugguleg 

setustofa til þess að taka á móti gestum. Á tíu manna heimili þar sem einn hinna öldruðu bjó 

í tvíbýli var sameignlegur matsalur án eldunaraðstöðu og ekki setstofa fyrir íbúana. Einn 

ættinginn bjó á 20 manna einingu með sameiginlegum matsal sem var ekki með 

eldunaraðstöðu en þar voru tvær setustofur þar sem hægt var að taka á móti gestum.  

Þegar þetta er dregið saman eru sex af átta sem búa í einbýli og tveir sem að búa í 

tvíbýli. Af átta var aðeins boðið upp á eldunaraðstöðu á einu heimili. Tvö heimili af átta voru 

ekki með setustofu til þess að geta tekið á móti gestum þrátt fyrir að vera með íbúa í tvíbýli. 

Sex heimili voru með tíu til tólf íbúa, eitt með 20 og annað með 30 íbúa.  

Samkvæmt þessu  er þó nokkuð í land þar til að hjúkrunarheimili, sem viðmælendur 

höfðu reynslu af, uppfylli stefnu stjórnavalda.  En samkvæmt vef Velferðarráðuneytisins eru 

fjöldi hjúkrunarrýma í dag alls 2520, dvalarrými eru 347 talsins og boðið er upp á 150 

geðhjúkrunarrými (Velferðarráðuneytið, 2016). Ekki kemur fram fjöldi einbýla eða fjölbýla né 

heldur tölur um þann fjölda biðrýma sem í boði eru.  Á vef Landspítalans kemur fram að til 

staðar eru 42 biðrými fyrir íbúa sem bíða eftir varanlegi vistun á hjúkrunarheimili 

(Landspítali, 2016).  

Lögin um málefni aldraðra nr. 125/1999 fjalla um mikilvægi þess að við hönnun og í 

starfsemi hjúkrunarheimila skuli þess gætt að umhverfið sé heimilislegt. En hvað þýðir það 

að vera heimilislegt? Smekkur fólks er misjafn, á meðan annar vill hafa allt hvítmálað, með 
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glærum  blómavösum og stílhreint þá vill hinn hafa allt út í útsaumuðum myndum og púðum 

á rauðu plusssófasetti. Hvernig getum við komið til móts við þarfir allra? Mismunandi var 

hvernig viðmælendur upplifðu umhverfi og áhrif menningar á hjúkrunarheimilunum.  

Eins og fram kom í norsku rannsókninni (Hauge og Heggen, 2008) þá var stofan meira 

nýtt sem rými á biðstofu eða almenningssvæði þrátt fyrir heimilislegt umhverfi. Hver í sínu 

horni í stað þess að eiga í samskiptum. Breyting í heimilislegri einingar hafði góð áhrif í 

bandarísku rannsókninni (Grant, 2008) bæði hvað varðaði íbúana og starfsfólkið samkvæmt 

niðurstöðum. Í írsku rannsókninni (Morgan-Brown, 2013) hafði það góð áhrif á menningu og 

samskipti á milli íbúanna ásamt því að starfsfólkið hafði meiri tíma í sameiginlegu rými en 

nýttu sér hann síður til samskipta við íbúana. 

Upplifun og mat Ingu af 30 manna heimilinu sem faðir hennar dvaldi á, er að þörf sé að 

bæta umhverfið, ásamt því að afnema starfmannaklæðnað starfmanna til að minnka þann 

stofnanabrag sem er á heimilinu. Alda lýsir því sem galla að menningin á hjúkrunarheimili 

móður hennar sé frekar rútínubundin, en aftur á móti skilur hún að það þurfi að vera ákveðin 

rútína. Þeir tveir íbúar sem bjuggu á litlum Alzheimerdeildum virtust nýta sameiginlegu 

stofuna sem einkastofu og þeir nutu þess að vera frammi með íbúum og starfsfólki þrátt fyrir 

að vera með einkaherbergi. Samkvæmt ættingjum þeirra voru sameignlegu svæðin, 

borðstofan og setustofan, heimilisleg og minntu á einkaheimili. Þær upplifðu báðar þægilega 

menningu og gott andrúmsloft og leið þeim vel með að koma í heimsókn. Þrátt fyrir að það 

sé ekki setustofa á heimilinu sem að eiginmaður Ingu er á nær hún að upplifa notalega stund 

með eiginmanni sínum í matsalnum á kaffitíma. En hún telur að sjálfsögðu að það væri til 

bóta að bæta aðbúnaðinn. Geir telur að hægt sé að skapa góða menningu þrátt fyrir að 

aðbúnaðurinn sé ekki alveg fullkominn. Upplifir hann að það sé starfsfólkið og stjórnendur 

sem skapi menninguna sem er á heimilinu. Tekur Halla í sama streng þegar hún lýsir upplifun 

sinni af heimilinu sem faðir hennar býr á, þar sem það er huggulegt umhverfi þar, en aftur á 

móti ekki upplífgandi. Henni finnst menningin ekki vera til fyrirmyndar því hún upplifir 

staðinn sem geymslu þar sem um biðdeild er að ræða. Elín upplifir að það sem veki áhuga 

föður hennar að vera í sameiginlega rýminu séu samskiptin sem hann á við starfsfólkið. 

Ábendingar ættingja í viðtölunum ásamt niðurstöðum framtíðarþings benda til þess að 

samsvörun sé á milli stefnu og viðmiða stjórnvalda og þess sem að aðstandendur telja að sé 

heimilislegt. Það er litlar heimilislegar einingar með 10 til 12 íbúum sem allir hafa 
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sérherbergi, þar sem að íbúar halda sjálfræði sínu og virðingu eru ákjósanlegastar fyrir alla, 

jafnt íbúa sem og starfsmenn.  

Hvort er hjúkrunarheimili vinnustaður starfsfólksins eða heimili íbúans? Við framkvæmd 

viðtalanna og greiningu á þeim, kom þessi spurning ítrekað í huga rannsakandans. Vert er að 

velta fyrir sér þessari spurningu. Íbúar á hjúkrunarheimilum búa venjulega þar því þeir þurfa 

aðstoð, en aðstoðin getur verið mismunandi, sumir eru færir um að klæða sig og snyrta en 

aðrir ekki. Mismunandi ástæður geta legið að baki færnisskerðingunni, en það á ekki að 

skipta máli heldur þarfir einstaklingsins. 

Þær miklu breytingar sem að einstaklingar þurfa að takast á við þegar flutt er inn á 

dvalar- eða hjúkrunarheimili er undir heilbrigðisstarfsfólki komið að gera að jákvæðri og 

góðri upplifun. Því er mikilvægt að fræða og hlúa að starfsfólki heimilanna til þess að það geti 

mætt þörfum íbúans. Starfsfólk þarf að hafa marga góða kosti eins og þolinmæði, 

umburðarlyndi, skilning, jákvæðni og margt fleira. Afar mikilvægt er að starfsfólk sýni íbúum 

á hjúkrunarheimili virðingu.  

Viðmælendurnir upplifðu í flestum tilfellum að stafsfólkið á heimilinu væri yndislegt og 

kæmi vel fram við ættingja sína og gæfi sér tíma til þess að sinna íbúunum. Þau telja að 

mikilvægt sé að sinna íbúunum fyrst og fremst en láta eldhúsverkin og rapportfundi bíða ef 

svo ber undir. Flestir viðmælendurnir voru ófeimnir við að láta vita ef það var eitthvað sem 

að þeim eða ættingja þeirra mislíkaði enda er það starfsfólkið og stjórnendurnir sem eiga 

aðalþáttinn í að skapa það traust sem til staðar er á hjúkrunarheimilinu og mikilvægt að 

starfsfólkið líti á íbúann sem jafningja. Viðmælendurnir gerðu sér grein fyrir því að ættingjar 

sínir höfðu ekki mikið fyrir stafni á daginn, að þeir sóttu kannski sjúkraþjálfun eða álíka. Á 

sumum heimilum var boðið upp á ýmsar skemmtanir og tónleika. En mikilvægt er að 

starfsólkið bjóði íbúanum að koma og jafnvel fylgi honum því hann hafði ekki frumkvæði að 

því að sækja slíkar skemmtanir sjálfur, eða jafnvel kemst ekki um. Sumir ættingjar 

viðmælanda minna vildu ekki fara út af hjúkrunarheimilinu á meðan aðrir óskuðu eftir því og 

jafnvel yfir nótt eða helgi. Íbúarnir eru misjafnir eins og þeir eru margir og því mikilvægt að 

boðið sé upp á ýmiss konar afþreyingu eins og söng, dans, upplestur, göngutúra og margt 

fleira. Eins og Halla talar um að það sé oft eins og fólk sé búið að missa lífsvilja og sé því 

mikilvægt að bjóða upp á sálrænan stuðning, andlega aðhlynning og hvatningu.  
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Heimilislegt umhverfi gefur stafsfólki og íbúum tækifæri til nándar og góðrar samveru  

(Velferðarráðuneytið, 2014). Það ásamt þeirri hugmyndafræði sem horft er til í daglegu starfi 

á hjúkrunarheimillum landsins ætti að gagnast til þess að skapa íbúum öryggi og að þeir njóti 

þeirrar virðingar sem þeir eiga skilið.  

Hugmyndafræði eins og Eden hefur það að markmiði að efla lífsgæði, virkni og þátttöku 

hins aldraðra. Ásamt því að hafa áhrif á og stuðla að breyttri menningu á hjúkrunarheimilum. 

Það er meðal annars gert með því að vinna með breytt viðhorf til hins aldraðra þannig að 

hann sé þátttakandi. Áherslan er á að skapa heimili fyrir íbúa og vinnustað fyrir starfsfólk þar 

sem markmiðið er að öllum líði vel, finni sig velkomin og fái viðurkenningu (Eden Alternative, 

2016a). Með ”Lev og bo” hugmyndafræðinni er lögð áhersla á að íbúar, starfsfólk og 

aðstandendur vinni saman. Samskiptin eiga að bjóða upp á sveigjanleika, sjálfstæði, frelsi til 

að velja, sjálfræði ásamt því að vera þátttakandi í ákvarðanatökum. Starfsfólkið þarf að vinna 

með íbúum og aðstandendum. Hugmyndin er að ættingjar séu að koma að heimsækja 

íbúann á heimili sitt en ekki hjúkrunarheimili eða stofnun (Hansen, 2008) 

Miðað við þau gögn sem aflað hefur verið, það er fræðilegi hlutinn jafnt sem niðurstöður 

úr viðtölunum, þá virðist vera að hægt sé að skapa góða menningu á heimilinu þrátt fyrir 

misjafnan aðbúnað.  Á móti getur verið menning sem leggur ekki áherslur á þarfir íbúans en 

er með góðan aðbúnað þess í stað. 

5.2 Upplifun aðstandanda af sjálfræði íbúans 

Í þessum kafla mun ég velta fyrir mér rannsóknarspurningunni: Finnst aðstandendum að 

íbúar haldi sjálfræði sínu? Eins og fjallað var um í fræðilega hlutanum; kaflar 2.5 - 2.7 er 

margt sem felst í sjálfræðishugtakinu og eru margar ógnir sem geta steðja að sjálfræði íbúa á 

hjúkrunarheimilum. Hér verða skoðuð þrjú að þeim níu þemum sem komu fram í 

niðurstöðuhlutanum; kaflar 4.2 - 4.4. 

Sýn viðmælanda á sjálfræði var svipuð, eins og fram kom í viðtölunum. Í huga Elínar, 

Höllu og Geirs merkir sjálfræði það að taka sjálfur ákvarðanir um sitt líf og ráða sér sjálfur, 

tekur Inga undir það og bætir við að mikilvægt sé að ráða sér sjálfur fjárhagslega og 

félagslega. 

Helsta ógnin sem að aðstandendur viðmælanda minna urðu fyrir var að viðkomandi 

hafði ekki verið fær um að meðtaka og skilja þá valkosti sem hann hafði og hafði skert innsæi 
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á stöðu sína og getu. Í nokkrum tilfellum þurfi viðmælandi minn að taka fram fyrir hendurnar 

á ættingja sínum og óska eftir hæfnismati án hans vitneskju. Hæfnismatið studdi það að 

viðkomandi hafði þörf fyrir að komast á hjúkrunarheimili.  

Flutningur á hjúkrunarheimili fer stundum fram án þess að einstaklingurinn sjálfur óski 

eftir því. Sumir hafa ekki innsýn í eigið ástand og skilja ekki hvers vegna þessi ákvörðun er 

tekin á meðan sumir gera sér grein fyrir ástandinu en eru samt sorgmæddir yfir því. Í þeim 

tilfellum vegur ansi mikið á sjálfræði einstaklingsins.  

Viðmælendur mínir töluðu ekki um að hafa upplifað forræðishyggju starfsmannanna 

beint út. Aftur á móti komu ábendingar fram í viðtölunum sem gefa tilefni til íhugunar um 

forræðishyggju. Má þar nefna atriðin varðandi lyfjamál íbúa og fjötra.  

Inga, Alda og Bára töldu að ættingjar sínir misstu sjálfræði við að flytja á hjúkrunarheimili 

og þá sérstaklega með það í huga að hafa ekki með sín fjárráð að gera. Geir telur föður sinn 

ekki búa við sjálfræði, því ef hann fengi að ráða myndi hann ekki vilja búa á hjúkrunarheimili 

að sama skapi með eiginmann Drífu þá myndi hann ekki kjósa að búa á hjúkrunarheimili. 

Allir viðmælendur upplifði að ættingjar sínir hefðu orðið fyrir skerðingu á sjálfræði við 

flutning á hjúkrunarheimilið fyrir utan einn sem tali ættingja sinn enn búa við sjálfræði. 

Flestallir íbúarnir höfðu aðstoð við að sinna sínum fjárhagslegu skyldum. Virtist það vera að 

oftast lægi mesta skerðingin í því að vera ekki með umsjón yfir sínum fjármálum lengur.  

Varðandi það hvort aðstandendum finnist að ættingjar sínir haldi sjálfræði sínu við 

flutning á hjúkrunarheimili þá er það augljóslega þó nokkur línudans þegar einstaklingur er 

orðinn það veikur að hann hefur ekki innsæi í ástand sitt. Hann vill ekki fara á 

hjúkrunarheimili en getur ekki búið heima; svo auðvitað er það ákveðin skerðing á sjálfræði. 

En til þess að viðkomandi njóti sem mests sjálfræðis þegar á heimilið er komið, er mikilvægt 

að íbúarnir þurfi ekki að aðlaga sig að venjum starfsfólksins, heldur á starfsfólkið lagi sig að 

venjum íbúanna. 

5.3 Upplifun aðstandenda af  lífsgæðum íbúans 

Í þessum kafla mun ég velta fyrir mér rannsóknarspurningunni: Upplifa aðstandendur að 

ættingi sinn búi við góð lífsgæði? Það er nokkuð ljóst að sjálfræði og lífsgæði hafa áhrif hvort 

á annað eins og kom fram í fræðilega hlutanum meðal annars í kafla 2.8. Hér að neðan 
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verður fræðilegi hlutinn skoðaður með tilliti til upplifun viðmælanda sem teknar eru saman í 

niðurstöðuhlutanum kafla 4.5. 

Samkvæmt svörum viðmælenda, má draga þá ályktun að líkamlegum þörfum íbúanna 

væri vel mætt. Flestir viðmælenda minna voru sammála því að það væru ekki mikil lífsgæði 

fólgin í því að búa á hjúkrunarheimili, ættingjar þeirra fengu góða þjónustu, aðhlynningu og 

næringu, en það vantaði meira upp á afþreyingu og virkni. Eins og Inga sagði að starfsfólkið 

væri yndislegt en að það fælust ekki mikil lífsgæði í því að búa á hjúkrunarheimili. Fimm 

viðmælendum fannst jákvætt að ættingja sinn fengi reglulega að borða og fengi næringu. 

Einn viðmælandi taldi það gott að móðir hennar hefði félagsskap af því að vera innan um þá 

einstaklinga sem veittu henni umönnun. Allir viðmælendur töldu það mikilvægt fyrir lífsgæði 

ættingja síns að fá aðstoð við það sem hann þyrfti á að halda á degi sem á nóttu. Voru flestir 

sammála um að grunnþörfum ættingja sinna var sinnt. En að sama skapi nefndu 

viðmælendur að atriði eins og félagsleg virkni, afþreying, nærvera, hreyfing og andleg 

umönnun væri umbótavant. 

Svör viðmælanda minna gefa til kynna að það sé sumum eðlislægt að draga sig í hlé 

þegar viðkomandi eldist eins og hlédrægnikenningin gefur til kynna. Að viðkomandi vilji vera 

í rólegu og aflöppuðu umhverfi. Einnig kemur fram að aðstandendur upplifi að ættingi sinn 

njóti þess að fá heimsóknir og njóti þess að hafa félagsskap í kringum sig. Viðmælendum 

fannst vanta upp á fjölbreytta afþreyingu til þess að koma til móts við ættingja sinn og fá 

tilbreytingu í hans daglega líf. Það sem athafnakenningin og hlédrægniskenningin gera báðar, 

er að alhæfa um hinn aldraða sem einsleitan hóp en eins og kemur fram í þessum átta 

skjólstæðingssögum er ekki er hægt að steypa alla í sama mótið inni á hjúkrunarheimili. Íbúar 

eru á mismunandi aldri með mismunandi áhugamál og þarfir. Eins og athafnakenningin gerir 

ráð fyrir er það mikilvægt öllum að hafa hlutverk, gera gagn og vera virkur þjóðfélagsþegn. 

Það á við fólk á öllum aldri, líka þá sem eldri eru. Það eykur vellíðan og bætir sjálfmynd 

einstaklingsins að vera vera virkur og finna að þörf er fyrir hann. Eins og kom fram hjá 

viðmælendum mínum þá höfðu hlutverk og starfsgeta ættingja þeirra breyst með tímanum. 

En þrátt fyrir skerta líkamlega færni við hin ýmsu verk nutu þeir annarra hluta í staðinn eins 

og að hlusta á tónlist, vera innan um börn, taka þátt í samræðum um ýmsa hluti.  

Færa má rök fyrir að samfellukenningin sé nokkuð í takt við nútímann þar sem gert er 

ráð fyrir að einstaklingarnir séu mismunandi eins og þeir eru margir. En er þó upplifun 
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viðmælendanna frekar í takt við hlédrægnikenninguna. Aftur á móti hafa einstaklingar hafa 

mismunandi þarfir, óskir og væntingar til lífsins sama hvort þeir eru ungir eða aldnir. En í dag 

eru mörg hjúkrunarheimili sem vinna út frá einstaklingsmiðaðri nálgun þar sem er horft á 

einstaklinginn og hans þarfir.  

Sjálfræði og lífsgæði íbúanna ráðast mikið af þeirri menningu sem er á 

hjúkrunarheimilinu og jafnvel heimilinu sem viðkomandi býr á. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til að auka þurfi félagslega þætti og andlega umönnun. Þegar einstaklingur er kominn 

á hjúkrunarheimili er það mikilvægt að allt sé gert til þess að mæta  þörfum hans, löngunum 

og venjum. Mikilvægt er að starfsmenn og aðstandendur vandi sig og passi upp á að virða 

sjálfræði hans eins og kostur er. Sumum finnst gott að vera einn með sjálfum sér á meðan 

öðrum finnst mikilvægt að hafa alltaf nóg að gera og fullt af fólki í kringum sig. 

Hluti af góðum lífsgæðum er að vera sýnd virðing. Í dag eru hjúkrunarheimili ekki byggð 

nema með einbýli, en mörg eldri hjúkrunarheimili bjóða enn upp á tvíbýli. Það að deila 

herbergi með öðrum einstaklingi sem þú þekkir ekki hlýtur að vera erfitt. Það er lítið um 

einstaklingsrými hvað þá ef viðkomandi er staðsettur við dyrnar og herbergisfélagi þarf að 

ganga í gegnum rými viðkomandi til þess að komast að sínu. Einn af viðmælendunum benti á 

að það að búa í einbýli skapi meiri virðingu í kringum einstaklinginn. Það getur skapast 

ákveðið virðingaleysi að vera að hátta sig og gera þarfir sínar með aðeins litla gardínu á milli 

sín og þess sem er með viðkomandi í herbergi.  

Viðmælendur töluðu um það á jákvæðan hátt hvað það væri gott að sjá þegar 

starfsfólkið gæfi sér tíma til þess að sinna íbúum og veita þeim nærveru með því að spjalla og 

vera til staðar. 
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6 Lokaorð 

Við gerð rannsóknarinnar var leitast við að fá upplifun aðstandenda íbúa á 

hjúkrunarheimilum. Tekin voru átta viðtöl við aðstandendur sem áttu ættingja sem bjuggu á 

hjúkrunarheimilum og biðdeildum á höfuðborgarsvæðinu. Valið var að taka viðtöl við 

ættingjana þar sem talið var að þeir séu mikilvægur hlekkur í góðu starfi inni á 

hjúkrunarheimilum. Ættingjar eiga ekki að þurfa að sjá um líkamlega ummönnun en ef þeir 

hafa tækifæri til að veita andlega og félagslega umönnun þá er það mjög gott. Undanfarið 

hafa risið upp ný hjúkrunarheimili þar sem allir hafa sitt einstaklingsherbergi. Dugar það til 

þess að gera hjúkrunarheimili að heimili? Vert er að hafa í huga að flottar og fínar byggingar 

duga ekki eingöngu til þess að gera hjúkrunarheimili að heimili fólksins. Menning á 

hjúkrunarheimilinu og viðurkenning starfsfólksins á þeirri menningu er einnig nauðsynleg. 

Það að fylgja þeim áherslum sem mikilvægar eru á hjúkrunarheimilinu. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er gott starfsfólk sem setur íbúana í fyrsta sæti og sinnir starfi 

sínu af alúð mikilvæg til að skapa jákvæða menningu. Mikilvægt er líka að hafa gott 

sameiginlegt rými eins og eldhús og setustofu þar sem samskipti geta átt sér stað. 

Styrkleikar og notagildi rannsóknarinnar liggja væntanlega í því að geta nýst sem 

grundvöllur frekari umræðna á þessu sviði. Þar sem sjónarmið aðstandenda verði í fyrirrúmi. 

Veikleikar hennar eru þeir að aðeins er um lítið úrtak viðmælanda að ræða ásamt því að allir 

íbúarnir voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Áhugavert hefði verið að skoða upplifun 

viðmælanda með tilliti til hvaða hugmyndafræði er á viðkomandi heimili. Það væri líka 

áhugavert að fá sýn íbúans sjálfs og starfsfólksins. Þó svo að rannsóknarspurningum sé hér 

svarað að nokkru leiti. Er það ljóst að heilmargar spurningar kvikna á móti og má segja að 

þessi vettvangur sé vert rannsóknarefni. Mikilvægt er að halda áfram með þróun og 

uppbyggingu hjúkrunarheimila landsins því hver veit nema það geti orðið okkar heimili að 

lokum. 
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Viðauki A Kynningarbréf 

Háskóli Íslands           Rannsakandi: Þórdís Guðnadóttir 
Félagsvísindasvið         200676-4599 
Félagsráðgjadeild          
Vormisseri 2016 
 
 
 
Kæri viðtakandi 
 
Þórdís Guðnadóttir heiti ég og er lærður iðjuþjálfi frá Háskólanum á Akureyri, ég hef 
starfað síðustu sex árin að málefnum aldraðra. Nú vinn ég að meistararitgerð minni við 
þverfræðilegt nám í öldrunarfræði sem kennt er í Háskóla Íslands, við 
félagsráðgjafadeild á félagsvísindasviði. Leiðbeinandi minn er Halldór Sigurður 
Guðmundsson dósent (halldorg@hi.is) við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og 
framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrarbæjar. 
 
Markmiðið er að skoða menningu, umhverfi, aðbúnað og daglegar venjur á 
hjúkrunarheimilum á Íslandi. Ég mun reyna að varpa ljósi á upplifum aðstandenda.  
Tilgangurinn er að verkefnið gæti nýst sem vettvangur til að bæta aðstöðu, menningu, 
umhverfi og daglegar venjur á hjúkrunarheimilum á Íslandi. Rannsóknin verður 
framkvæmd á vormánuðum 2016 og áætlað að henni ljúki maí 2016. 
 
Ég leita eftir viðmælendum sem eiga maka, föður eða móður, afa eða ömmu á 
hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu á Íslandi. Æskilegt er að viðkomandi 
aðstandandi hafi búið á heimilinu í þrjá mánuði eða lengur. Viðmælandi þarf að vera 
þátttakandi í lífi íbúans, heimsæki hann reglulega, eða hafi samband með öðrum hætti, 
að jafnaði lágmark einu sinni í viku. 
 
Ef þú hefðir áhuga og vilja að taka þátt, myndi ég vilja fara þess á leit við þig að fá að taka 
um það bil einnar klukkustundar langt viðtal við þig um upplifun og reynslu þína af 
umhverfi, menningu og daglegum venjum á hjúkrunarheimilinu sem aðstandandi þinn 
býr á. 
  
Allar upplýsingarnar verða ópersónugreinanlegar. Viðmælanda er frjálst að hafna 
þátttöku eða hætta henni hvenær sem er. Viðtalið verður hljóðritað og í upphafi 
samtalsins munu viðmælendur undirrita upplýst samþykki. 
 
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar, tilkynning númer S7693/2016. 
 
Með fyrirfram þökk. 
Virðingarfyllst, 
 
________________________________________ 
Þórdís Guðnadóttir, iðjuþjálfi og nemi í öldrunarfræði. 
disa1442@internet.is, s: 822-1442. 
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Viðauki B Upplýst samþykki 

Háskóli Íslands           Rannsakandi: Þórdís 
Guðnadóttir 
Félagsvísindasvið           200676-4599 
Félagsráðgjadeild          
Vormisseri 2016 
 
 
Ég veit, að þáttaka mín er af frjálsum vilja og að ég get hvenær sem er hætt 
við viðtalið. 
 
Fyllsta trúnaðar verður gætt og þátttakendur verðar ekki nafngreindir 
ásamt því að passað verður upp á að persónuupplýsingar séu ekki 
rekjanlegar til viðkomandi viðmælanda 
 
Ég samþykki með öllu ofantöldu að vera þátttakandi í viðtalinu. 
 
______________ 
Dagsetning 
 
________________________  
Undirskrift viðmælanda   
 
________________________________ 
Undirskrift rannsakanda 
 
 
Leyfilegt að taka viðtalið upp á         já  nei  
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Viðauki C Facebook auglýsing 

Kæru facebook notendur.  

Ég leita eftir viðmælendum fyrir lokaritgerð mína í öldrunarfræði við Háskóla Íslands. 

Viðmið fyrir viðmælanda er að viðkomandi eigi maka, föður eða móður, afa eða ömmu á 

hjúkrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu á Íslandi. Æskilegt er að viðkomandi 

aðstandandi hafi búið á heimilinu í þrjá mánuði eða lengur. Viðmælandi þarf að vera 

þátttakandi í lífi íbúans, heimsæki hann reglulega eða hafi samband með öðrum hætti, að 

jafnaði lágmark einu sinni í viku.  

 

Lokaritgerðin mín mun fjalla um upplifun aðstandenda af umhverfi, menningu og 

daglegum venjum á hjúkrunarheimilum höfuðborgarsvæðinu. Ég óska eftir 

aðstandendum sem eru tilbúnir til þess að segja sína sögu. Allar upplýsingarnar verða 

ópersónugreinanlegar og viðtalið verður hljóðritað. Ef áhugi er á þátttöku vinsamlegast 

hafið samband við mig hér í skilaboðum, eða með því að senda mér tölvupóst á netfangið 

disa1442@internet.is og sendi ég ykkur nánari upplýsingar um rannsóknina. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Þórdís Guðnadóttir 
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Viðauki D Samþykki persónuverndar 

 

 

 


