
 

MA ritgerð  

Öldrunarfræði  

 

Eiga aldraðir áhyggjulaust ævikvöld?  

Rannsókn á viðhorfum, þekkingu og reynslu starfsfólks af 
ofbeldi gegn öldruðum inni á hjúkrunarheimilum á 

höfuðborgarsvæðinu 

Kristbjörg Sóley Hauksdóttir 

ðbeinandi (nafn kennara) 
Skilamánuður   ár 

 
 





 

 

 

 

Eiga aldraðir áhyggjulaust ævikvöld? 

Rannsókn á viðhorfum, þekkingu og reynslu starfsfólks af ofbeldi gegn 

öldruðum inni á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu 

 

Kristbjörg Sóley Hauksdóttir 

141080-4319 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MA-gráðu í öldrunarfræði 

Leiðbeinandi: Sigurveig H. Sigurðardóttir 

Stærð ritgerðar í ECTS einingum: 40 einingar 

 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiga aldraðir áhyggjulaust ævikvöld? 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA gráðu í öldrunarfræði  
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Kristbjörg Sóley Hauksdóttir 
 
Prentun: Prentsmiðja Háskólaprent 
Reykjavík, Ísland, 2017  
 
 



5 

Útdráttur 

Þessi rannsókn er lokaverkefni til meistaragráðu í öldrunarfræði við félagsráðgjafadeild 

Háskóla Íslands og er henni ætlað að skoða umfang ofbeldis og valdbeitingar gagnvart 

öldruðum sem búa á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða 

megindlega rannsókn þar sem spurningakönnun var lögð fyrir starfsfólk á fjórum 

hjúkrunarheimilum sem flokkuð eru sem eldri og yngri heimili eftir því hvort þau voru 

tekin í notkun fyrir eða eftir aldarmót, nánar til tekið á tveimur deildum á hverju heimili, 

og það spurt hvernig það skilgreini ofbeldi og hvort það hafi orðið vitni að slíku. 

Markmiðið er að draga fram hversu algengt það sé að starfsfólk verði vitni að valdbeitingu 

sem skilgreina megi sem andlegt eða líkamlegt ofbeldi, hver séu viðhorf þess til 

viðunnandi eða óviðunnandi aðstæðna aldraðra, hvort það hafi fengið fræðslu um ofbeldi 

og hvort það telji sig vanta meiri fræðslu um þetta efni. 

Það sem helst kemur á óvart í niðurstöðum þessarar rannsóknar er hversu mikill munur 

er á eldri og yngri hjúkrunarheimilum en þar sést að á yngri heimilum segjast 79% aldrei 

hafa orðið vör við ofbeldisatvik, 19% segjast hafa orðið vör við 1-4 atvik og 2% segjast 

hafa orðið vör við 5 eða fleiri atvik. Á eldri heimilum segjast hins vegar 54% aldrei hafa 

orðið vör við ofbeldi, 22% segjast hafa orðið vör við 1-4 atvik og 24% segjast hafa orðið 

varir við 5 eða fleiri atvik sem verður að teljast sláandi há tala. Því er ljóst að ofbeldi er til 

staðar á hjúkrunarheimilum á Íslandi eins og í öðrum löndum en fjallað er um slíkar 

erlendar rannsóknir í þessari ritgerð. 

Að kröfu Persónuverndar, Vísindasiðanefndar og hjúkrunarheimilanna er þess gætt að 

ekki verði hægt að rekja svör starfsfólks til viðkomandi hjúkrunarheimila og verða þau því 

ekki nafngreind. Alls voru lagðir fram 120 spurningalistar á íslensku á hjúkrunarheimilin 

fjögur eða 30 á hvert heimili og var svarhlutfallið 70%. Á einu hjúkrunarheimilinu reyndist 

erfitt að finna nægilega marga sem skildu íslensku það vel að þeir gætu tekið þátt í 

rannsókninni og gæti það því skekkt niðurstöður. 
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Abstract 

This  study is a final project towards a Master’s degree in  Geriatric Studies  at the Faculty 

of Social Work, University of Iceland. The purpose of this study is to look into the 

 frequency  and scope of violence, and the abuse of authority, towards  elderly people  

staying at  nursing homes in and around Reykjavik. 

  A questionnaire was given to employees of four nursing homes. The homes were then 

categorised as younger or older, depending on whether they had been in operation 

before or after 2000. Two wards were chosen at each home and the employees 

were asked to define violence, and if they had been a witness to violence. The aim was 

to observe how common it was for staff to be a witness to abuse of authority towards 

residents that could be defined as either physical or mental, their perspective on 

adequate or inadequate conditions for old people, and if they have had any education 

about violence or thought they lacked such education. 

 The conclusions drawn from the study were on occasion unexpected. In particular the 

difference between older and younger nursing homes. In the younger homes, 79% of the 

participants were at no point aware of any incidents involving abuse of  authority, 

19% were aware of 1-4 incidents but only 2% were aware of 5 or more incidents.   At the 

older homes, the statistics were different as 54% of the participants have never been 

aware of incidents, 22% had noticed 1-4 incidents and 24% have been aware of five or 

more  incidents, It is  therefore  clear that  incidents  of abuse of authority do take place 

in nursing homes in Iceland similar to other countries which researches are mentioned in 

thispaper. 

 At the demand of  the Icelandic Data Protection Authority, the National Bioethics 

Committee, and the nursing homes participating in the study, every consideration was 

given to preserve the anonymity of participants. No single questionnaire is traceable 

and no one will be mentioned by name. A total of 120  questionnaires  were distributed 

in  Icelandic,  30 to each of the four homes. The response rate was 70%. At one of the  

homes an  insufficient  number of staff spoke or understood Icelandic well enough to 

participate in the study which could  skew  the results.   
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Formáli  

Ég vil tileinka þetta meistaraverkefni mitt minningu föður míns sem lést eftir nokkurra ára 

baráttu við Lewy-body sjúkdóminn en hann varði síðasta einu og hálfu ári ævi sinnar inni 

á hjúkrunarheimilum. Verkefnið valdi ég  vegna þess að ég hef unnið meira og minna síðan 

2002 sem sjúkraliði inni á hjúkrunarheimilum hér á landi og þá sérstaklega með fólki með 

heilabilun. Í starfi mínu hef ég  orðið vitni að því að starfsfólk beiti skjólstæðinga óþarfa 

valdi og ofbeldi, sérstaklega þó í krefjandi aðstæðum í tilfelli aldraðs fólks með mikla 

hjúkrunarþyngd. Umræðan um ofbeldi og valdbeitingu inn á hjúkrunarheimilum hefur að 

sama skapi verið fyrirferðamikil í þjóðfélaginu á liðnum árum en það sýnir hversu 

aðkallandi það er að rannsaka þetta frekar og leita leiða til að draga sem allra mest úr 

vandamálinu.  

Þessi rannsókn er unnin sem 40 eininga lokaverkefni til meistaragráðu í öldrunarfræði 

við félagsráðgjafardeild við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurveig H. Sigurðardóttir 

dósent í félagsráðgjöf. Ég tel það ekki aðeins áhugavert heldur einnig nauðsynlegt að 

rannsaka ofbeldi á hjúkrunarheimilum frekar með tilliti til tíðni þess, hvernig það birtist 

og hvort fólk hafi fengið fræðslu um efnið eða telji sig skorta hana. Eins og gefur að skilja 

er hér aðeins um afmarkað lokaverkefni að ræða og því nær rannsóknin aðeins til lítils 

hluta þeirra hjúkrunarheimila sem eru í landinu en full ástæða væri til að útfæra hana 

ennfrekar til þeirra allra og sambærilegra stofnana um land allt. Engu að síður er gagnsemi 

þessarar afmörkuðu rannsóknar ekki síst sú að hún getur veitt vísbendingar um stöðu 

mála og hvers þurfi að huga nánar að í frekari rannsóknum. 

Öldrunarfræðafélag Íslands og Öldrunarráð Íslands veittu hvort um sig 150.000 kr. 

styrk til rannsóknarinnar sem var m.a nýttur í efniskaup og laun aðstoðarmanns við SPSS 

úrvinnslu. Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til þeirra sem gerðu mér það keyft að 

klára þetta verkefni en það er móðir mín Hulda Guðmundsdóttir fyrir ómetanlegan 

stuðning, Þóra Lilja Sigurðardóttir MA í alþjóðasamskiptum fyrir ráðleggingar og 

hvatningu og Bjarni Randver Sigurvinsson MA í trúarbragðafræði fyrir yfirlestur. 
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1 Inngangur  

Meðal þeirra málaflokka sem helst koma við sögu í þjóðfélagsumræðunni eru kjör 

aldraðra, sú heilbrigðisþjónusta sem þeim stendur til boða og þær aðstæður sem þeir búa 

við á húkrunarheimilum. Þar sem umræða um ofbeldi og valdbeitingu á 

hjúkrunarheimilum fyrir aldraða kemur alltaf af og til upp í þessu samhengi er mikilvægt 

að rannsaka það frekar með tilliti til helstu birtingarmynda þess og tíðni. M.a. hefur verið 

vakið máls á því að aðbúnaði aldraðra sé ábótavant á hjúkrunarheimilum og þeir sæti þar 

ýmsir hverjir ofbeldi, ekki síst af hálfu starfsfólks sem við krefjandi aðstæður og undir 

miklu álagi þurfi að annast oftar en ekki aldrað fólk með verulega hjúkrunarþyngd, svo 

sem vegna heilabilunar eða annarrar skerðingar. Þetta hefur m.a. verið tekið til 

umfjöllunar á Alþingi og undirrituðu félags- og húsnæðismálaráðherra, innanríkisráðherra 

og mennta- og menningarmálaráðherra samstarfsyfirlýsingu árið 2014 um aðgerðir gegn 

ofbeldi í íslensku samfélagi. Á grundvelli þessa samstarfs var skipaður stýrihópur undir 

forystu velferðarráðuneytisins til að taka á ofbeldi gegn m.a. börnum, fötluðu fólki og 

berskjölduðum hópum en þar á meðal eru aldraðir á hjúkrunarheimilum. Aðgerðaráætlun 

þessa stýrihóps gegn ofbeldi er þríþætt, í fyrsta lagi snýst hún um að vekja fólk til vitundar 

um eðli vandans með forvörnum og fræðslu, í öðru lagi snýst hún um að kenna rétt 

viðbrögð með viðeigandi verklagi og faglegri málsmeðferð og í þriðja lagi beinist hún að 

valdeflingu þeirra sem helst sæta ofbeldi. Nýverið sendu nokkrir ráðherrar núverandi 

ríkisstjórnar frá sér yfirlýsingu þar sem þeir heita þessu málefni frekari stuðningi og ræða 

um það hvernig unnt sé „að efla velferðarþjónustuna til að veita þolendum uppbyggilegan 

stuðning og vernd“ (Velferðarráðuneytið, 2017). 

Þetta sýnir hversu mikilvægt það er að gerð sé fagleg rannsókn á högum aldraðra á 

hjúkrunarheimilum og alveg sérstaklega hvort þeir sæti þar ofbeldi af einhverju tagi, hvort 

heldur sem er af andlegum toga eða í formi líkamlegrar valdbeitingar. Á 

hjúkrunarheimilum aldraðra má m.a. finna fólk með verulega hjúkrunarþyngd vegna 

margvíslegra andlegra og líkamlegra skerðinga en umönnun slíkra skjólstæðinga getur 

reynst sérlega vandmeðfarin og krefjandi. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að aldraðir með 

mikla hjúkrunarþyngd verði frekar fyrir ofbeldi en aðrir (Matthías Halldórsson, 2006).  
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Í þessari lokaritgerð minni til meistaragráðu í öldrunarfræðum mun ég gera grein fyrir 

rannsókn sem ég framkvæmdi árið 2016 á fjórum hjúkrunarheimilum aldraðra á 

höfuðborgarsvæðinu en markmið hennar er að kanna þekkingu starfsfólks á ofbeldi gegn 

öldruðum, viðhorf þess til ofbeldis og uppljóstrana um ofbeldi og reynslu þess af ofbeldi 

á vinnustað sínum. Meginrannsóknarspurningin sem hér er lögð til grundvallar er hvort 

og þá í hvaða mæli ofbeldi eigi sér stað inni á íslenskum hjúkrunarheimilum. Ekki er gerður 

greinarmunur á ofbeldi af andlegum toga eða í formi líkamlegrar valdbeitingar í þessari 

rannsókn. Nátengdar þessari rannsóknarspurningu eru þær spurningar hvernig 

viðkomandi starfsfólk skilgreinir sjálft ofbeldi gagnvart öldruðum og hvort það telji 

valdbeitingu, hunsun eða skammir réttlætanlegar undir einhverjum kringumstæðum. 

Sömuleiðis er nauðsynlegt að spyrja hvort þetta starfsfólk telji sig hafa orðið vart við að 

aldraðir séu beittir ofbeldi á vinnustað sínum, hvort það telji ástæðu til að upplýsa um 

slíkt ofbeldi, hvort það hafi fengið einhverja fræðslu um ofbeldi, hvort það telji að slík 

fræðsla hafi nýst því og hvort það telji sig hafa þörf á frekari fræðslu.  Loks er ástæða til 

að spyrja hvort munur geti verið milli einstakra hjúkrunarheimila í þessum efnum og þá 

ekki síst hversu gömul eða ný þau eru eða eftir hvaða stefnum innan fræðanna þau starfa. 

Um er að ræða megindlega rannsókn þar sem spurningakönnun er lögð fyrir starfsfólk 

á fjórum hjúkrunarheimilum, nánar til tekið á tveimur deildum á hverju heimili, þar sem 

það er látið velja á milli fjögurra mismunandi skilgreininga á ofbeldi á öldruðum og það 

spurt hvort það hafi orðið vitni að einhverju slíku . Nauðsynlegt er að þar sé tekin afstaða 

til þess hvort hunsun, óviðeigandi orðfæri, notkun fjötra á borð við ólar eða þegar 

heimilismaður er neyddur til að innbyrða mat og drykk eða fara í bað geti talist ofbeldi. 

Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofunarinnar (WHO) á ofbeldi gegn öldruðum, sem 

m.a. bresku samtökin Action on Elder Abuse (Ageing and life course/WHO, 2014) hafa 

kosið að ganga út frá,  verður lögð þessari rannsókn til grundvallar og allri greiningu á 

henni en hún er höfð fyrsti valkosturinn af þeim fjórum sem velja þarf á milli í 

spurningakönnuninni án þess þó að þátttakendur séu upplýstir um hvaðan hún sé komin 

eða hvert vægi hennar sé fyrir sjálfa rannsóknina. Hér á eftir koma skilgreiningarnar í 

sömu röð og í spurningalistanum: 
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1) Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða endurtekið 

atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. 

Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri þjáningu. 

Mistnotkunin getur tekið á sig ýmsar myndir til dæmis líkamlegt ofbeldi, andlegt 

ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi eða virk eða óvirk vanræksla.  

2) Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er EINUNGIS ef um endurtekin atvik 

er að ræða eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta 

treyst. Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri 

þjáningu. Misnotkunin getur tekið á sig ýmsar myndir til dæmis líkamlegt ofbeldi, 

andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi eða virk eða óvirk 

vanræksla.  

3) Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða endurtekið 

atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. 

Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri þjáningu. 

Misnotkunin getur einungis verið líkamleg eða andleg.  

4) Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða endurtekið 

atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. 

Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri þjáningu.  

  

Að kröfu Persónuverndar, Vísindasiðanefndar og hjúkrunarheimilanna er þess gætt að 

ekki verði hægt að rekja svör starfsfólksins til viðkomandi hjúkrunarheimila og verða þau 

því ekki nafngreind. Alls voru lagðir fram 120 spurningalistar á íslensku á 

hjúkrunarheimilin fjögur eða 30 á hvert heimili og var svarhlutfallið 70%.  

Ritgerðinni er skipt upp í átta meginhluta eða kafla ásamt inngangi. Í öðrum kaflanum 

er gerð grein fyrir helstu kenningum innan öldrunarfræða um öldrun og ofbeldi. Í þriðja 

kaflanum er gerð grein fyrir félagslegum aðstæðum og umhverfi aldraðra á Íslandi. Í fjórða 

kaflanum er stefnumótun íslenskra stjórnvalda í heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða til ársins 

2035 rakin með áherslu á stöðu og hlutverk hjúkrunarheimila. Í fimmta kaflanum eru 

hjúkrunarheimili fyrir aldraða á Íslandi síðan tekin til sérstakrar umfjöllunar en þar er gerð 

nánari grein fyrir þeim meginstefnum sem mörg þeirra fylgja og alveg sérstaklega Eden 

stefnunni, Lev-bo stefnunni, Namastestefnunni og Sóltúnsstefnunni. Jafnframt verður 

grein gerð fyrir því hvernig gæðastjórnun er háttað á þessum heimilum og hvers eðlis 

kröfulýsingarnar eru fyrir þau. Í sjötta kaflanum verður hugað að því hvernig ofbeldi gegn 

öldruðum hefur verið skilgreint og hvers konar rannsóknir hafa verið gerðar á því sviði 

erlendis eða á hliðstæðu sviði hér heima. Sérstaklega verður þar hugað að stöðu mála hjá 

öldruðum með heilabilun og hegðunartruflanir, hvernig fræðslu fyrir starfsfólk er háttað 
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og hvers konar forvarnir eru þar í boði. Þar er rætt um hvernig best sé að fyrirbyggja sem 

mest hvers kyns ofbeldi gegn öldruðum, ekki síst þeim sem helst eiga slíkt á hættu en það 

er fólk með mikla hjúkrunarþyngd. Í sjöunda kaflanum verður gerð grein fyrir sjálfri 

rannsókninni, þeirri aðferðarfræði sem þar er lögð til grundvallar, með hvaða hætti 

rannsóknin var framkvæmd, hvers konar þátttakendur voru valdir og með hvaða hætti og 

hvernig úrvinnslu rannsóknargagnanna er háttað. Loks eru niðurstöður rannsóknarinnar 

dregnar saman lið fyrir lið í áttunda kaflanum og rætt um þær í víðara samhengi í þeim 

níunda. Í viðaukum 1-5 er svo að finna þau bréf sem send voru til hjúkrunarheimilanna og 

deildarstjóra þeirra, óútfyllt samþykktarblað og kynningarbréf til allra þátttakenda ásamt 

sjálfri spurningakönnuninni og leyfisbréfi frá Vísindasiðanefnd fyrir rannsókninni. 
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2 Kenningar um öldrun og ofbeldi 

Hér verður fyrst fjallað um þær kenningar sem settar hafa verið fram um hvað sé öldrun, 

hvernig fólk upplifi hana og hvað henti best því fólki sem talist getur aldrað. Í beinu 

framhaldi af því verða kynntar kenningar um hvað ofbeldi sé og hvernig ofbeldi gegn 

öldruðum geti helst birst. Mikilvægt er að þekkja til þessarra kenninga til að geta skilið 

aðstæður aldraðra og hlúð að þeim með faglegum hætti. Hagnýtar skilgreiningar á ofbeldi 

geta auðveldað mönnum að átta sig á eðli ofbeldis, helstu birtingarmyndum þess og 

afleiðingum. Kenningarnar sem hér verða kynntar fjalla um orsakir ofbeldis, einkenni 

þess, helstu áhrifaþætti og hvernig best sé að bregðast við því með markvissum 

forvörnum.  

2.1  Kenningar um öldrun 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um það ferli sem öldrun er en þær sem helst hafa 

haft vægi í fræðunum eru nefndar athafnakenningin, hlédrægnikenningin, 

hlutverkakenningin, samfellukenningin og öldrunarinnsæiskenningin. 

Virknikenningin (e. activity theory) (Cavan o.fl. 1949) var ein sú fyrsta sem höfð var til 

hliðsjónar í málefnum aldraðra en hún gengur út á það að þótt einstaklingur eldist hafi 

hann enn sömu þörf fyrir félagstengsl og afþreyingu eins og á yngri árum. Því sé það öllum 

fyrir bestu að aldraðir viðhaldi félagslegri virkni sinni, verði áfram þátttakendur í 

samfélaginu og víki ekki af vettvangi (Künemund og Kolland, 2007; Phillipson og Baars, 

2007). Athafnakenningin er í megindráttum andstæð Hlédrægnikenningunni (e. 

withdrawal theory) (Cumming og Henry, 1961) en samkvæmt henni er það fólki fyrir bestu 

að draga sig í hlé frá skarkala heimsins og eiga áhyggjulaust ævikvöld. Slíkt sé samfélaginu 

öllu fyrir bestu. Meiri samhljóman er hins vegar á milli athafnakenningarinnar og þriðju 

kenningarinnar sem nefnd er Hlutverkakenningin (e. role theory) (Townsend, 1957) en 

samkvæmt henni er mikilvægt að allir gegni áfram hlutverki sínu í lífinu þrátt fyrir 

hækkandi aldur. Þegar við missum eitt hlutverk þá verðum við að öðlast annað í staðinn 

til þess að við getum upplifað okkur áfram sem þátttakendur í samfélaginu (Phillipson og 

Baars, 2007).  
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Sú fjórða, Samfellukenningin (e. continuity theory) (Atchley, 1989), er að hluta 

samruni fyrri kenninga en hún gengur út á það að hver og enn fái að halda persónuleika 

sínum út ævina og þeim lífsstíl sem viðkomandi sé vanur, að þegar fólk verði aldrað sé 

það samt áfram eins og það var þegar það var ungt. Þannig verði félagslega virk manneskja 

það áfram á efri árum en félagslega vanvirk manneskja verði áfram vanvirk. Þetta þýðir 

að félagslega virkt fólk eigi ekki að draga sig í hlé og félagslega vanvirkt fólk eigi ekki heldur 

að verða of virkt því að mikilvægt sé að viðhalda samfellu í lífinu. Auga leið gefi að 

farsælast sé að taka það besta úr öllum þessum kenningum í samræmi við mismunandi 

aðstæður fólks í þágu þess alls, aðstandenda þess og samfélags. Hvetja þurfi fólk til virkni, 

finna því hlutverk, leyfa þeim að draga sig í hlé sem þess óska en fyrst og fremst að virða 

það að persónuleikar fólks eru mismunandi og leyfa þurfi því að vera það sjálft 

(Künemund og Kolland, 2007) . 

Þarna kemur nýjasta kenningin sterk inn en það er Öldrunarinnsæiskenning (e. 

gerotranscendence theory) (Lars Tornstams, 1989). Ólíkt fyrri kenningum um aðstæður 

aldraðra byggir kenning hans á því sem aldraðir segja sjálfir, hugmyndum þeirra og 

tilfinningum fremur en hegðunarmynstri. Tornstam gerði þrjár stórar rannsóknir sem 

liggja til grundvallar þessari kenningu en hún gengur út á að tilfinningin fyrir umheiminum 

og andlegum tengslum við kynslóðir fortíðar og framtíðar aukist með aldri. Við séum ekki 

bundin neinu hér og nú heldur lítum jafnt til fortíðar sem framtíðar, endurmetum viðhorf 

okkar til alls sem er og verðum frjálsari þar sem að veraldlegir hlutir skipti minna máli en 

áður. Fólk vilji fá tíma til að setjast niður og hugsa um hið liðna en að sama skapi velji það 

sér færri til að hafa samskipti við (Künemund og Kolland, 2007). 

Samkvæmt þessari kenningu verður með hækkandi aldri breyting á þremur víddum í 

lífi fólks en þær eru nefndar alheimsvíddin, sjálfsvíddin og samskiptavíddin. Með 

alheimsvíddinni eykst víðsýni fólks, það leyfir sér meira og skilgreinir bernsku sína á 

jákvæðari hátt en áður. Ótti við dauðann hverfur og fólk upplifir gjarnan meiri gleði af 

litlum hlutum en stórum atburðum. Með sjálfsvíddinni sér fólk nýjar hliðar á eigin persónu 

og er tilhneigingin sú hjá þeim sem hafa lélegt sjálfsmat að nálgast eðlilegt sjálfsmat. Með 

samskiptavíddinni gerir fólk sér betur grein fyrir því hvað sé mikilvægt og hvað ekki og 

tekur sér meiri tíma í að vera eitt. Það velur gjarnan úr í samskiptum og öðlast aukna 

víðsýni og umburðarlyndi (Künemund og Kolland, 2007). 
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Meginniðurstaða Tornstams er að skoða beri einstaklinginn fremur en hópinn og leyfa 

öldruðum að vera í friði ef þeir kjósa það. Ummönnunaraðilum beri að vera virkir 

hlustendur á óskir og þarfir hinna öldruðu og leyfa þeim að tala um bernsku sína eins 

mikið og þeir vilja. Hann lagði sömuleiðis áherslu á mikilvægi þess að hafa samræður á 

jákvæðum nótum og einblína á styrkleika hvers og eins og góðar minningar frekar en 

sjúkdómsástandið hér og nú (Künemund og Kolland, 2007). 

Hver svo sem afstaða manna er til þessara mismunandi kenninga er nauðsynlegt að 

hafa það í huga að ekkert eitt hentar öllum og er því best að nýta og aðlaga það hagnýtasta 

úr þeim öllum í samræmi við þarfir hvers og eins. Það er mikilvægt í þeim efnum að hafa 

víðsýni og umburðarlyndi að leiðarljósi (Künemund og Kolland, 2007). 

 

2.2 Kenningar um ofbeldi 

Helstu kenningar um ofbeldi eru aðstæðukenningin, félagsnámskenningar, 

frávikakenningin, femínistakenningin, kenningin um félagsleg samskipti og loks ýmsar 

stjórnmála- og hagfræðikenningar. 

Samkvæmt Aðstæðukenningunni (e. situational theory) getur ójafnvægi og álag sem 

umönnunaraðilinn er undir skapað aðstæður sem geta valdið átökum og jafnvel ofbeldi 

(Muehlbauer og Crane, 2006). Þegar umönnunaraðili er undir miklu álagi, myndist 

sjálfkrafa aðstæður fyrir ofbeldi. Eins skapist ójafnvægi og álag þegar þarfir eins stangist 

verulega á við þarfir annars innan sömu fjölskyldu en slíkt geti hæglega leitt til átaka og 

jafnvel ofbeldis (Boudreau, 1993). 

Félagsnámskenningar (e. theories on social learning) greina hvernig ofbeldi getur lærst 

milli kynslóða, en samkvæmt þeim eru foreldrar, sem beitt hafa börn sín ofbeldi í æsku, 

líklegri en aðrir til að verða beittir ofbeldi af börnum sínum í ellinni (Wolf, 1996). Ein 

útfærsla þessarar kenningar er komin frá sálfræðinginum Jay Belsky (1929) og er gjarnan 

kölluð Belsky-líkanið. Þetta líkan er gjarnan notað til að greina ofbeldi foreldra á börnum 

en hæglega er hægt að yfirfæra það líka á ofbeldi gegn öldruðum. Líkanið felur það í sér 

að þegar eðli og magn áhættuþátta reynist meira en eðli og magn verndandi þátta þá geti 

myndast aðstæður þar sem ofbeldi sé beitt eða vanrækslu. Belsky-líkanið tekur á hinum 

ýmsu þáttum sem áhrif geta haft á félagslega stöðu viðkomandi fólks, hvort sem það eru 
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samfélagslegir þættir, menningarlegir þættir, einstaklingsbundnir þættir eða 

fjölskyldubundnir þættir. 

Samfélagslegir þættir eru tvenns konar, annars vegar formlegir og hins vegar 

óformlegir. Til formlegra samfélagsþátta flokkast fátækt og atvinnuleysi en til óformlegra 

samfélagsþátta skortur á stuðningi ættingja eða vina og einangrun. Menningarlegir þættir 

snúa að viðhorfum til t.d. barna, hlutverks þeirra og líkamlegra refsinga. 

Einstaklingsbundnir þættir eru tvenns konar, annars vegar áhættuþættir sem snúa að 

foreldrum og hins vegar áhættuþættir sem snúa að börnum. Meðal áhættuþátta sem 

snúa að foreldrum eru vímuefnaneysla, þunglyndi og greindarskortur en meðal 

áhættuþátta sem snúa að börnum eru skapgerðarbrestir og fötlun. Fjölskyldubundnir 

þættir geta verið ágreiningur milli foreldra eða ótraust tengslamyndun milli foreldra og 

barna. Þegar vandamál slíkra þátta eru umfangsmeiri en þeir þættir sem teljast verndandi 

á vanræksla sér stað. Það þýðir að þegar starfsmaður býr við fleiri áhættuþætti en 

verndandi þætti aukast líkurnar á því að hann beiti ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2004). 

Frávikakenningin (e. intra-individual dynamics theory) gerir ráð fyrir því að gerandinn 

sé í andlegu eða tilfinningalegu ójafnvægi. Það þýðir að sá sem á við andleg veikindi eða 

fíkniefnavanda að stríða er líklegri en ella til að beita ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008; 

Wolf 1996) og gildir það að sjálfsögðu jafnt um starfsfólk sem skjólstæðinga.   

Kenning feminista (e. feminist theory) um misrétti kynjanna hefur verið notuð til að 

skýra ofbeldi út frá feðraveldisuppbyggingu samfélagsins en þar eru karlmenn sagðir 

viðhalda valdi sínu með því að beita ofbeldi af ýmsu tagi. Þar sem konur eru taldar oftar 

þolendur ofbeldis en karlar á efri árum gæti þessi kenning skýrt ofbeldi gegn öldruðum 

a.m.k. að hluta (Barnett, Miller-Perrin og Perrin,  2011). Þessi kenning getur þó tæpast 

skýrt hvers vegna aldraðir karlar verði fyrir ofbeldi kvenkynsstarfsmanna á 

hjúkrunarheimilum en konur eru jafnan í miklum meirihluta starfsmanna á slíkum 

stofnunum  (Sigrún Invarsdóttir, 2010). Hún gengi helst upp ef færð verða rök fyrir því að 

staðhættir og skipulag stofnunarinnar endurspegli feðraveldið að einhverju leyti og það 

sé fremur misskipting valds en sjálft kynferðið sem veiti misréttinu skjól og réttlæti það 

(Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011). 

Kenningin um Félagsleg samskipti (e. social exchange theory) gerir ráð fyrir mikilvægi 

þess að jafnvægi sé til staðar í því sem menn gefa og þiggja í samskiptum. Ef þetta jafnvægi 
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er ekki til staðar í samskiptum fólks og meira er gefið en fengið er til baka getur myndast 

óþol og vanlíðan og fyrir vikið aukast líkur á átökum og ofbeldi. Siegriest, von dem 

Knesebek og Pollack (2004) settu fram þá tilgátu að þeir sem hefðu lagt mikið til 

samfélagsins á yngri árum væru taldir verðugri en aðrir að fá aðstoð á efri árum. Að þeirra 

mati myndi það að sama skapi skipta máli að sá sem veiti aðstoð fái eitthvað til baka og 

því geti þeir sem ekki auðsýni þakklæti fyrir umönnun átt á hættu að vera vanræktir um 

þá aðstoð sem þeir þurfa (Siegrist, von dem Knesebeck og Pollack, 2004). Samkvæmt 

rannsókn sem var framkvæmd á hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum af Pillemer og 

Bachman-Prehn árið 1991 kom fram að þeir sem sýndu árásarhneigð eða annars konar 

hegðunarvanda ættu frekar á hættu að vera beittir ofbeldi eða vanrækslu en aðrir íbúar 

sem hegðuðu sér betur en það styður þá kenningu að starfsmönnum finnist þeir sem 

hegða sér illa ekki eiga skilið aðstoð (Pillemer og Bachman-Prehn, 1991). 

Stjórnmála- og hagfræðikenningar (e. politics- and economics theories), sem eiga 

uppruna sinn í átakakenningum, skýra ofbeldi út frá átökum milli mismunandi hópa og 

samfélagslegum hagsmunum þeirra. Fjölgun eldri borgara gæti þannig leitt af sér 

aldursfordóma eða einfaldlega óþols í garð þeirra þar sem þeir hafa í ýmsum tilfellum 

aðrar þarfir en aðrir í samfélaginu og þurfa á margvíslegri umönnun að halda. Slíkir 

fordómar eða óþol getur reynst gróðrastýja fyrir það ofbeldi sem aldraðir verða fyrir  

(Barnett, Miller-Perrin og Perrin,  2011).  

Engin þessarra kenninga virðist geta skýrt nægjanlega vel hvað ofbeldi gegn öldruðum 

sé og hvers vegna á því standi. Þess vegna hafa fræðimenn í æ ríkara mæli farið að horfa 

til vistfræðilíkansins (e. ecological model) til að spá fyrir um eða skýra slíkt ofbeldi, hvort 

sem það er gegn börnum, konum eða öldruðum (Freydís Jóna Freystensdóttir, 2004). 

Vistfræðilíkanið gengur út á það að heildarmyndin sé skoðuð fremur en bara einn 

afmarkaður þáttur hennar, þ.e. einstaklingurinn jafnt líkamlega sem andlega, samskiptin 

milli tveggja eða fleiri einstaklinga og hefðir og venjur í því samfélagsi sem þeir búa að 

meðtöldum jafnt formlegum sem óformlegum reglum þjóðfélagsins (Sigrún Invarsdóttir, 

2010).  
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3 Umhverfi aldraðra. 

Öldruðum fer ört fjölgandi um allan heim og er Ísland þar ekki undanskilið. Margar 

þjóðfélagslegar aðstæður liggja þar að baki, svo sem heilbrigðara líferni, betri aðbúnaður, 

lægri fæðingartíðni og auknar lífslíkur (Guðrún Björk Reykdal, 2010). Á Íslandi spáði 

Hagstofan fyrir um 10,4% fjölgun í flokki 67 ára og eldri árið 2010 og taldi að árið 2060 

yrði þessi tala komin upp í 21,1%. Einnig er gert ráð fyrir fjölgun í hópi 85 ára og eldri eða 

frá 1,5% 2010 í 4,4% árið 2060 (Hildur Elísabet Pétursdóttir, 2011). Í skýrslu 

Reykjavíkurborgar frá árinu 2013 í málefnum eldri borgara til ársins 2017 er áætlað að 67 

ára og eldri muni fjölga úr 10,9% árið 2012 í 12,5% árið 2018 (Reykjavíkurborg, 2013). 

Sjálfræði er grundvallargildi í mannlegri tilveru og felst í því að manneskjan geti 

yfirvegað metið aðstæður sínar og athafnað sig í samræmi við sínar hugmyndir um þær 

(Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Í 1 gr. í lögræðislögum nr. 71 frá 

1997 er sjálfræði skilgreint þannig: „Lögráða verða menn 18 ára. Lögráða maður er 

sjálfráða og fjárráða. Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum‟ (Lög nr. 

71/1997).  

Samkvæmt þessum lögum á Íslandi er manneskjan frjáls og á sjálf að taka þátt í að 

móta eigin tilveru en það  er að hafa rými til athafna og að vera laus undan hömlum og 

yfirráðum annarra. Á hún til að mynda að fá að vera frjáls ferða sinna, hafa óheftan 

aðgang að líkama sínum og ekki vera þvínguð til einhvers sem hún vill ekki en til þess að 

það sé gerlegt þarf hún að vera upplýst um rétt sinn og valmöguleika (Ástríður 

Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Til að einstaklingur geti fullnýtt sjálfræði sitt 

verður hann að skilja aðstæðurnar hverjar fyrir sig og geta lagt mat á þær og gert sér grein 

fyrir hvort þær skaði hann sjálfan eða aðra. Því eru skert hæfni vegna andlegra veikinda 

og skortur á upplýsingum um valkosti á meðal alvarlegustu ógnvalda sjálfræðis aldraðra 

þar sem að aldraðir hafa oft ekki andlega getu til að meta aðstæður vegna andlegrar 

hrörnunar og lenda þeir þá oft í aðstæðum sem þeir eru þvingaðir í og geta leitt til ofbeldis 

(Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).   

Til að aldraðir fái að upplifa sjálfræði sitt er mikilvægt að þeir fái að nýta sér sitt 

persónulega rými á sinn hátt út frá óskum, viðhorfum og venjum hans sjálfs. Hafa verður 

í huga að aldraður einstaklingur er að öllum líkindum fullþroskuð manneskja sem hefur 

mótað sér lífsviðhorf með gildismati sínu og er hverjum og einum frjálst að lifa eins og 
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hann sjálfur kýs svo lengi sem hann skaðar ekki aðra (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). Þegar geta aldraðra einstaklinga skerðist andlega, líkamlega og félagslega 

getur það dregið úr sjálfræði viðkomandi og vilja þá oft ættingjar og samfélagið vernda 

hann eins og ósjálfbjarga barn og þvingar hann oft í aðstæður sem hann vill ekki sjálfur og 

neyðir hann til að gera eitthvað sem kann að vera honum mjög á móti skapi. Æði 

vandasamt er að grípa inn í aðstæður af þessu tagi því að það að draga hæfni einstaklings 

í efa er eins konar aðför að persónunni sjálfri og getur jafnvel endað sem alvarleg ógn og 

ofbeldi gagnvart viðkomandi (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Mjög oft er litið á aldraða sem einsleitan hóp fólks þrátt fyrir misleitni hans. Litið er á 

gamalt fólk sem vanhæft vegna aldurs til að taka ákvarðanir um ýmsa grunnþætti í lífinu 

eins og t.d. eigin búsetu og gjarnan álitið að allir aldraðir hafi sama vilja og sömu þarfir. 

Þetta kallast aldursfordómar en þeir eru stöðluð og röng mynd af fjölbreyttum hópi fólks 

og er manneskjan gjarnan gerð að óvirku viðfangsefni á grundvelli alhæfinga. Það er 

alvarlegt að hafa fyrirfram ákveðin stöðluð viðhorf til aldraðra þar sem þeir eru 

sérstaklega misleitur og fjölbreyttur hópur þroskaðra einstaklinga. Stefna stjórnvalda 

hefur færst frá þeirri áherslu að einangra aldraða og draga þá út úr samfélaginu í anda 

hlédrægnikenningarinnar yfir í það að efla heimaþjónustu og styrkja aldraða til 

sjálfshjálpar í anda virknikenningarinnar svo þeir geti verið lengur þátttakendur í 

samfélaginu (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Með tilliti til sjálfræðis er heimaþjónsta ákjósanlegri kostur en stofnanavistun þar sem 

að sýnt hefur verið fram á að fólk með skerta andlega getu hraki oft við flutning á 

hjúkrunarheimili, geti átt erfiðara með að rata á nýja staðnum og orðið þar af leiðandi 

þyngri hjúkrunarsjúklingar en með aukinni hjúkrunarþyngd aukast líkur á að viðkomandi 

verði fyrir ofbeldi eða valdbeitingu. Það vill oft til að þegar aldraðir flytja inn á 

hjúkrunarheimili missa þeir allan áhuga á umhverfi sínu og verða sem viljalaus verkfæri í 

því skipulagi sem ríkir á hverju heimili fyrir sig. Er það glöggt dæmi um andlegt ofbeldi ef 

hinn aldraði er kominn í þá stöðu að hann þorir ekki annað en að sitja og standa eins og 

hann heldur að ætlast sé til af sér ( Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Í þessu samhengi er við hæfi að vitna í ljóð sem segir meira en þúsund orð um kjör 

aldraðra en það heitir „Raksturinn‟ og er úr bók sem heitir Alzheimer tilbrigðin: 
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Í minningunni var sólskin og spegillinn á veggnum óbrotinn. Enginn hafði hitt þá sem 

gistu í herberginu á undan honum. Síðan ekki söguna meir fyrr en afa tók að gruna 

að hann væri ekki til. Samt þorði hann ekki annað en að setja upp sparisvipinn þegar 

hjúkrunarkonan rakaði hann og fara eftir óskum hennar um að vera alveg kyrr á 

meðan rakhnífurinn rann yfir frosið hörundið þar til honum fór að blæða. Það að sjá 

blóðið renna virtist hafa fengið hann til að skipta um skoðun: hann væri þrátt fyrir 

allt til og liti út eins og hinir sem hurfu á undan honum.   

(Hjörtur Marteinsson, 2014) 

 

Árið 1999 voru sett lög um málefni aldraða og eiga þau að koma á samræmdu skipulagi á 

alla þjónustu sem tengist öldruðum (Lög um málefni aldraðra, nr. 125, 1999). Eitt af 

markmiðum þeirra laga er að tryggja öldruðum þjónustu í samræmi við þarfir þeirra og 

ástand. Lögð er áhersla á að aldraðir geti búið við eðlilegt heimilislíf en jafnframt að þeim 

sé tryggð eðlileg stofnanaþjónusta þegar þörf sé á því. Áhersla er lögð á að aldraðir njóti 

jafnréttis og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur. Forsenda þess að aldraðir geti 

notið sjálfræðis hefur verið álitin óskert skynsemi og dómgreind viðkomandi einstaklings 

(Lög um málefni aldraðra, nr. 125, 1999).  

Ákveðið misræmi er á milli þeirra laga sem sett hafa verið annars vegar um málefni 

aldraðra (Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999) og hins vegar um málefni fatlaðra (Lög 

um málefni fatlaðra, nr. 59/1992). Þegar markmið laganna eru borin saman er aðal 

munurinn á áherslunni en fyrir aldraða er hún sú að sjá þeim fyrir öryggi og umönnun en 

fyrir fatlaða að þeir njóti jafnréttis á við aðra þjóðfélagshópa (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2011). Í grein í Tímariti hjúkrunarfræðinga 2011 bendir Sigrún Huld Þorgrímsdóttir á að 

sjálfræði geti reynst flókið í framkvæmd í öldrunarþjónustu en samfara þróuninni frá 

forræðishyggju til aukins sjálfræðis sé sífellt verið að leita nýrra leiða til að tryggja betur 

sjálfræði fólks í vandasömum tilfellum en vandamálið sé að íslensk löggjöf sé enn of 

almenn og ófullnægjandi. Þetta þýði að í réttindamálum hjálpi löggjöfin hvorki öldruðum, 

aðstandendum þeirra né starfsfólki í öldrunarþjónustu ef viðkomandi telji á sér brotið 

(Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2011).   
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4 Stefnumótun í heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða til ársins 2035 

Þegar rannsaka þarf hvort og þá í hve miklum mæli ofbeldi sé til staðar á 

hjúkrunarheimilum fyrir aldraða á Íslandi og leita leiða hvernig bregðast skuli við þeim 

niðurstöðum sem þar komi fram er mikilvægt að hafa í huga þá stefnu sem stjórnvöld 

hafa sett fram í þeim efnum og hvort hún geti haft þar einhver áhrif. Árið 2015 skipaði 

þáverandi heilbrigðisráðherra sérstakan starfshóp til að taka út og greina þann hluta 

öldrunarþjónustu sem fellur undir heilbrigðismál. Hlutverk hópsins er að setja fram 

tillögur að aðgerðaráætlun um nauðsynlegar breytingar í þessum málaflokki og móta 

stefnu á grundvelli hennar með hliðsjón af þróun mála síðustu ára og líklegri framvindu 

þeirra næstu árin. M.a. á hann að leggja fram tillögur um breytingar á þjónustunni þar 

sem við á. Árið 2016 var ráðherra afhent samantekt frá þessum hópi á glæruformi sem 

nefnist Stefnumótun í heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða til ársins 2035  

(Velferðarráðuneytið, 2017). 

Framtíðarsýn hópsins er m.a. sú að lágmarka skuli stofnanavistun eins mikið og hægt 

er og auka þess í stað fjölbreytni í þjónustu við aldraða, eins og t.d. búsetuúrræði, í takt 

við færni þeirra og heilsu. Miðað er við að árið 2035 geti 85% þeirra sem eru 80 ára og 

eldri búið heima með viðeigandi þjónustu og aðstoð. Einnig er kynnt í þessari 

stefnumótun fjármálastefna þar sem miðað er að því að rekstur á öllum stigum 

öldrunarþjónustu verði hagkvæmur og sjálfbær og ávallt verði nægjanlegt framboð af 

þeirri þjónustu sem aldraðir þurfi á að halda í gegnum allt öldrunarferlið. Síðast en ekki 

síst er stefnt að því að langlega aldraðra í sjúkrarýmum verði hverfandi. Stefnt er að því 

að þessi þjónusta við aldraða verði samanburðarhæf við nágrannalöndin en til þess að 

það sé gerlegt þurfi að meta hana skipulega, gera starfsumhverfið þannig að fagfólk 

sækist eftir því að vinna þar og tryggja að framboð verði nægjanlegt af fagfólki sem hafi 

tök á því að ná árangri með teymisvinnu út frá heildstæðu mati (Velferðarráðuneyti, 

2017). 

Stefnt er að því að efla heilsugæslu til muna og þá helst með forvörnum og 

endurhæfingu til að efla heilbrigði og draga úr þörf á ótímanbærri stofnanavist með öllum 

þeim kostnaði sem því fylgir. Fram kemur að mikilvægt sé að nýta þau mannvirki sem 

þegar séu til staðar og vanda forgangsröðun í öllum frekari fjárfestingum samhliða því 

sem fjölbreytni í þjónustu sé aukin og búsetuúræðum fjölgað með heilbrigði aldraðra og 

félagslegt og efnahagslegt sjálfstæði þeirra að leiðarljósi. Nauðsynlegt sé að virkja þann 
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kraft sem eldri borgarar hafi og meta þá sem verðmæta auðlind (Velferðarráðuneytið, 

2017). 

Stefnt er að því að taka upp heildstætt matskerfi (RAI-HC/MAPLe) fyrir aldraða á heilsu 

þeirra og færni sem muni stýra því hvers konar þjónustu viðkomandi fái og er gert ráð 

fyrir að það verði innleitt fyrir lok ársins 2020. Jafnframt er stefnt að því að auka valfrelsi 

hvers og eins á þeim þjónustuúrræðum sem helst mæta þörfum viðkomandi. Til að 

auðvelda öldruðum þetta val er nauðsynlegt að koma á starfi nýs sérhæfðs 

þjónustufulltrúa fyrir þá sem orðnir eru 60 ára. Mikilvægur liður í þessu er aukin 

heimaþjónusta fyrir allan þann fjölda sem náð hefur 80 ára aldri og býr enn heima hjá sér 

árið 2035. En til að þetta verði gerlegt þarf að innleiða  þjónustulíkan fyrir greiningu, 

meðferð og endurhæfingu í heimahúsum á öllu landinu og er vonast til að það náist fyrir 

árslok 2020. Eftirlit dregur fram það fólk sem er í áhættuhópum fyrir öldrunartengda og 

lífsstílstengda sjúkdóma en það gerir það að verkum að hægt verður að grípa inn í sem 

fyrst og hjálpa því sem flestu. Fram kemur í stefnulýsingunni að lámarka skuli biðtíma eftir 

þjónustuúrræði og skuli t.d. bið eftir hjúkrunarrými ekki vera lengri en 60 dagar, einnig 

skuli sett fram sérstök stefna um heilabilaða annars vegar og líknarþjónustu hins vegar 

(Velferðarráðuneytið, 2017).  

Óhjákvæmilegt verður að endurskoða byggingaráætlun hjúkrunarheimila og 

fjármögnun þeirra til ársins 2020 með hliðsjón af þörf og skal forgangsraða 

framkvæmdum eftir því hvar hún er mest. Þróun mála næstu fimm árin nýtist svo við mat 

á því hvernig best sé að haga frekari fjárfestingum á tímabilinu 2021-2035 í samræmi við 

þá þörf sem til staðar er. Endurskipuleggja ber öll fjármál og verja auknum hluta af þeim 

sem varið er í öldrunarþjónustu í dag í forvarnir, heilsugæslu, endurhæfingu og 

heimahjúkrun. Jafnframt skal endurskoða greiðsluþátttöku aldraðra á hjúkrunarheimilum 

og styðja við þróun á fjölbreyttari búsetuúrræðum með sjálfræði aldraðra að leiðarljósi 

(Velferðarráðuneytið, 2017). 

Til að unnt sé að jafna framboð og nýtingu hjúkrunarrýma á landinu öllu skal fara fram 

samræmt mat á þeim með það að leiðarljósi að fækka þeim og samhæfa matsnefndir.  

Leitað skal fjölbreyttra leiða til að koma til móts við þá sem þurfa þjónustu en búa í 

dreifbýli. Til að ná því setta markmiði að verða meðal fimm bestu ríkjanna hjá OECD í 

nýtingu hjúkrunarrýma er lögð áhersla á að stytta meðaldvalartíma á hjúkrunarrýmum og 

halda 98,6% nýtingu rýma. Árangur endurhæfingar mun verða mældur út frá aukinni 



26 

hæfni hins aldraða til að búa heima, bættum lífsgæðum og minni hjúkrunarþörf. Árlega  

er áætlað að settar verði 100 milljónir króna fast verðlag í nýsköpunar- og 

þróunarverkefni á sviði heilbrigðistæknilausna (Velferðarráðuneytið, 2017). 

Einnig kemur fram í þessari Stefnumótun að mikilvægt sé að gera starfsumhverfi allrar 

heilbrigðisþjónustu við eldri borgara aðlaðandi fyrir fagfólk svo það sækist eftir að vinna 

þar. Til að unnt sé að ná hámarksárangri er mikilvægt að efla teymisvinnu og þverfaglegt 

samstarf bæði í heimaþjónustu og á stofnunum. Eitt af því er að koma á og auka vægi 

hreyfiseðla sem meðferðarúræði því að hreyfing nýtist til að efla líkamlega heilsu og draga 

úr félagslegri einangrun. Hækka skal eftirlaunaaldur í 70 ár og gera sjálfboðaliðastarf að 

áhugaverðum valkosti fyrir eldri borgara sem hafa getu til að sinna þeim sem þurfa aðstoð 

(Velferðarráðuneytið, 2017). 

Í Stefnumótuninni kemur fram mikilvægi þess að heilstætt samræmt matskerfi verði 

innleitt sem byggt verði á RAI HC/MAPLe líkaninu en það líkan þarf samt að skilgreina 

nákvæmlega og útfæra þarf rafrænt mat fyrir þá starfsmenn sem að því koma. Líkanið 

þarf m.a. að bjóða upp á sjálfsmat og ráðleggingar sem byggðar eru á slíku mati. Til að 

auðvelda þetta í framkvæmd verða Sögukerfi eða Heilsugátt tengd við líkanið en þar eru 

geymdar allar heilbrigðisupplýsingar um fólk frá læknum, sjúkrahúsum og 

hjúkrunarheimilum. Undirbúning og innleiðing þessa kerfis skal lokið fyrir árið 2018 og 

eru þátttakendur í því Embætti landlæknis, heimahjúkrun Félagsþjónustunnar og 

sveitarfélög (Velferðarráðuneytið, 2017).  

Áhersla er lögð á að auka ábyrgð hvers einstaklings á eigin heilsu en það skal vera til 

lengri tíma og miða að því að breyta lífsvenjum fólks og virkja það til heilsueflingar. Einnig 

þarf að huga að veikasta hópi aldraðra eða þeim sem glíma við fjölþætt veikindi og hafa 

mikla þjónustuþörf. Fyrir þann hóp þarf að skipuleggja vettvang fyrir fagfólk til að vinna 

saman að lausnum og fyrirbyggjandi aðgerðum. Byrja skal á því að skilgreina þann hóp 

sem þarf á slíkri þjónustu að halda, útfæra nauðsynlegt verklag og setja fram skýrar 

leiðbeiningar. Til að ná þessu fram verður skipað þverfaglegt teymi fagfólks (lækna, 

hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, sálfræðinga og annarra meðferðar- og þjálfunarstétta) 

sem metur fyrirliggjandi gögn og skoðar erlendar fyrirmyndir í þessum efnum 

(Velferðarráðuneytið, 2017). 

Í Stefnumótuninni er einnig fjallað sérstaklega um líknarþjónustu en hún skal vera fyrir 

sjúklinga með ólæknandi sjúkdóma og fyrirsjáanleg lífslok. Skipa þarf verkefnishóp 
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fagfólks og hagsmunaaðila sem skilgreina þörf og þróun þessarar þjónustu, skoða 

núverandi þjónustuúrræði og setja fram vel skilgreinda áætlun um úrbætur til næstu 10 

ára. Stefnt er að því að ljúka þessum hluta stefnumótunarinnar og kostnaðaráætlun fyrir 

lok júní 2017.  Einnig er sérstaklega fjallað um stefnumótun um þjónustu við fólk með 

heilabilun og er stefnt að því að skipa annan verkefnishóp sem á að skoða núverandi 

þjónustuúrræði fyrir þann hóp aldraðra, setja fram tímaramma um aðgerðir og úrbætur 

og veita raunhæfa framtíðarsýn til næstu 10-20 ár. Þessari stefnu og kostnaðarmati skal 

lokið fyrir árslok 2018 (Velferðarráðuneytið, 2017). 

Þá eru sérstaklega teknar fyrir sérlausnir fyrir aldraða sem þjást af geðsjúkdómum eða 

fíknisjúkdómum. Stefnt er að því að skipa faghóp sem muni vinna að sérlausnum fyrir 

þetta fólk sem oft á tíðum þarf á töluverðri þjónustuþyngd að halda en markmið 

faghópsins er að skilgreina þennan hóp fólks og meta hver sé þörf hans til skemmri eða 

lengri tíma og hvar best sé að veita því honum þá þjónustu sem hann þurfi á að halda 

(Velferðarráðuneytið, 2017). 

Gert er ráð fyrir að dvalarrýmum muni áfram fækka verulega þrátt fyrir aukinn fjölda 

aldraðra en það helgast af auknum kröfum þeirra um að fá að búa sem lengst heima en 

fyrir vikið er lögð áhersla á fjölgun millistigsúrræða og fleiri úrræði í heimahjúkrun, 

endurhæfingu og dagdvöl. Skoða skal hvernig hægt sé með sem bestu móti að veita 

hagkvæma þjónustu á sviði hjúkrunar í þjónustukjörnum, t.d. þjónusta eða vöktun í næsta 

nágrenni við íbúðarkjarna, samfélagsteymi heilbrigðisfagfólks eða með öðrum leiðum. 

Helstu þátttakendur í þessu verkefni eiga að vera félagsmálayfirvöld, fagfólk, 

rekstraraðilar úrræða, stéttarfélög, íþróttafélög og önnur félagasamtök. Stefnt er að því 

að gangsetja verkefnið 2019 og verði því lokið fyrir árslok 2020 (Velferðarráðuneytið, 

2017). 

Styrkja skal RAI mat á þjónustustofnunum svo það verði samhæft og áreiðanlegt, 

tryggja þarf fræðslu við gerð matsins og styrkja kerfisbundið eftirlit t.d. með heimsóknum 

og rýni gagna. Þeir sem sjá um þetta eru fagaðilar innan velferðarráðuneytisins, embætti 

landlæknis, sjúkratryggingar og aðrir aðilar með sérþekkingu á þessu sviði. Stefnt er að 

því að þessu verkefni ljúki í árslok 2017. Einnig skal þjónusta á sviði endurhæfingar efld, 

þörfin fyrir hana metin og reynsla þeirra sem sinna henni nú þegar yfirfarin til þess að 

hægt verði að veita betri þjálfun og útfæra þær kröfur sem gera þurfi til þjónustuaðila. 
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Þetta er í höndum Velferðarráðuneytis og sjúkratrygginga og skal lokið fyrir árslok 2017 

(Velferðarráðuenytið, 2017). 

Þrátt fyrir öll markmið um að draga sem mest úr sjúkdómum meðal aldraðra með 

ýmsum hagnýtum fyrirbyggjandi aðgerðum er ljóst að ávallt verður til staðar allstór hópur 

fólks sem mun þurfa á því að halda að flytjast inn á hjúkrunarheimili vegna heilsubrests 

og ólæknandi sjúkdóma. Þess vegna snýr Stefnumótunin einnig að byggingaráætlun fleiri 

hjúkrunarheimila á komandi árum. Lagt er upp með að endurskoðun á núverandi 

byggingaráætlun taki mið af þeirri þörf sem rannsóknir og útreikningar á grundvelli þeirra 

leiða í ljós í þessum efnum. Meta þarf hvernig þessari þörf til 2020 verði mætt en talið er 

líklegt að á næstu þremur árum muni vanta um 200-300 hjúkrunarrými til viðbótar þá 

áætlun sem nú er gengið út frá. Skoða þarf í því sambandi hvort fleiri en ríkið geti komið 

að slíkri fjármögnun (Velferðarráðuneytið, 2017). 

Þetta allt sýnir að stjórnvöld láta sig málefni aldraðra varða á víðtæku sviði og er þeim 

annt um að tryggja fagmennsku m.a. á hjúkrunarheimilum þó svo að stefnan sé að aðeins 

þeir fari þangað sem njóti engra annarra betri kosta. Því má ætla að stjórnvöld og þær 

nefndir sem hafa með málið að gera muni kynna sér vandlega allar rannsóknir sem gerðar 

verða á högum aldraðra á hjúkrunarheimilum og leita leiða til koma í veg fyrir  ofbeldi 

gegn þeim þar. 
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5 Hjúkrunarheimili  

Það var árið 1922 sem fyrstu hjúkrunarheimilin voru stofnuð á Íslandi en það var Grund í 

Reykjavík og elliheimili á Ísafirði. Í upphafi var allt skipulag hjúkrunarheimilia svipað 

sjúkrahúsum þar sem fólk deildi herbergjum, fór á fætur og í rúmið  á ákveðnum tímum, 

borðaði á matartímum og fékk heimsóknir á þar til gerðum heimsóknartímum og þurfti 

fólk sem flutti inn á þau að aðlagast því. Oftar en ekki voru siðir, venjur og rútína 

heimilanna aðlagaðar þörfum starfsmanna. Miklar breytingar hafa hins vegar orðið á 

viðhorfi og stefnu hjúkrunarheimila í dag og reyna þau eftir fremsta megni að aðlagast 

þörfum heimilismanna (Jón Björnsson, 1996). 

Mikil hætta er á stofnanvæðingu fyrir einstaklinga sem flytjast á stofnun. Erving 

Goffman (1961) skilgreinir stofnun sem stað þar sem hópur af fólki í sömu stöðu býr 

samfellt saman í langan tíma, útilokað frá samfélaginu og lifir einangruðu og skipulögðu 

lífi. Vilhjálmur Árnason fjallar um forræði aldraðra í bók sinni Siðfræði lífs og dauða en þar 

segir hann: „Forræði felur það alltaf í sér að einhver aðili skerðir frelsi annars vegna þess 

að sá síðarnefndi ógni velferð sinni með því að ráða sér sjálfur“ (Vilhjálmur Árnason, 

1997). Þessi forræðishyggja sem kalla má faglegt forræði er oft réttlætt þannig að 

sjúklingurinn sé óhæfur að taka ákvarðanir og þær ákvarðanir stefni honum í hættu. 

Vilhjálmur segir í því sambandi að þó svo að faglegt forræði geti verið réttlætanlegt í 

sumum kringumstæðum sé oft erfitt að greina það frá óréttmætri forræðishyggju því að 

starfsmenn eiga það jú til að telja sig vita hvað sé betra fyrir einstaklinginn af einskærum 

velvilja (Vilhjálmur Árnason, 1997).  

Í dag eru kröfurnar til hjúkrunarheimilinna varðandi húsnæði og annan aðbúnað 

stöðugt að aukast. Jafnframt gera stjórnvöld kröfu um að heimilin vinni eftir ákveðnum 

gæðstöðlum og sérstakri hugmyndafræði (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008).   

 Í 14. grein laga um málefni aldraðra er fjallað  um stofnanir fyrir aldraða. Þar er kveðið 

á um hver sé tilgangur hjúkrunarheimila og hvers konar aðstöðu skuli hafa þar en fram 

kemur að hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum séu ætluð öldruðum 

einstaklingum sem séu of lasburða til að dveljast á dvalarheimilum, sambýlum eða í 

sérhönnuðum íbúðum. Jafnframt segir að þar skuli veitt hjúkrunar- og læknisþjónusta og 

endurhæfing, sérstök aðstaða skuli vera fyrir aldraða með heilabilunareinkenni og 
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þjónusta skuli byggð á einstaklingsbundnu mati á heilsufarslegum og félagslegum þörfum 

hins aldraða. Tekið er fram að hver og einn skuli geta komið þar til hvíldarinnlagnar ef 

þörf reynist á slíku. Loks er kveðið á um það að við hönnun stofnananna skuli þess 

sérstaklega gætt að þær séu heimilislegar og að sem flestir íbúar hafi þar eigið herbergi 

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

Samkvæmt tölum landlæknis frá 1. maí 2016 bjuggu þá 2407 einstaklingar á 

hjúkrunarheimilum á Íslandi og voru 1372 af þeim á höfuðborgarsvæðinu. Mest fjölgun 

hefur orðið í elsta aldurshópnum eða 85 ára og eldri en minni fjölgun hefur átt sér stað 

hjá þeim yngri. Þetta gæti skýrst af fjölgun aldraðra í elsta aldurshópnum og að fólk geti 

búið lengur heima vegna bættrar heimaþjónustu og hjúkrunar. Sjá eftirfarandi mynd nr. 

1 úr Talnabrunni.  

 

Mynd 1: Hlutfall aldurshópa á hjúkrunar- og dvalarheimilum á Íslandi 1996-2016 

 

 Á þessari mynd má sjá hlutfall hvers aldurshóps á hjúkrunar- og dvalarheimilum á Íslandi 

á árunum 1996-2016. Eins og myndin sýnir eru flestir í hópi 80 ára og eldri og hefur 

hlutfallið í þeim hópi aukist úr 67,5% árið 1996 í 76,9% árið 2016. Hins vegar hefur orðið 

umtalsverð fækkun í hópnum 70-79 ára eða úr 25,5% í tæp 16,7%. Konur eru í meirihluta 

og hefur kynjahlutfallið haldist nokkuð stöðugt síðustu 18 ár. Það virðist endurspegla 

kynjahlutfall þjóðarinnar  (Talnabrunnur, 2016). 
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Til að komast inn á hjúkrunarheimili í dag þarf viðkomandi að gangast undir færni og 

heilsumat sem sýnir fram á að hann geti ekki búið heima lengur og öll aðstoð heim sé 

fullreynd en þá er nokkuð ljóst að viðkomandi sé kominn með fjölþættan heilsufarsvanda 

og þurfi orðið aðstoð við allar athafnir daglegs lífs. Margir eru komnir með heilabilun af 

einhverju tagi en þeir sjúklingar geta oft orðið mjög krefjandi þar sem þeir eru líklegri til 

að sýna ögrandi hegðun og eru oft með mikla hjúkrunarþyngd en áhættan fyrir ofbeldi 

eykst að sama skapi með versnandi heilsufari og aukinni hjúkrunarþyngd (Landlæknir, 

2017; Matthías Halldórsson, 2006). 

 

5.1 Færni og heilsumat 

 Árið 2008 gaf Landlæknisembættið út viðmið varðandi aðbúnað og þjónustu á 

hjúkrunarheimilum sem ber heitið  Áherslur á heilbrigðisþjónustu á hjúkrunarheimilum.  

Þar segir að vistunarmat sem í dag kallast færni og heilsumat sé forsenda þess að geta 

flutt á hjúkrunarheimili samkvæmt lögum nr. 1262/2007 en vistunarmat er framkvæmt 

af vistundarmatsnefnd og með samþykki viðkomandi einstaklings. 

Færni og heilsumat er staðlað mat ásamt skilgreindum upplýsingum frá heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og svæðisskrifstofu málefna fatlaðra auk læknabréfa frá læknum 

viðkomandi. Matið er einstaklingsbundið og metur þörf fólks fyrir varanlega búsetu á 

hjúkrunar- og dvalarheimilum. Undir matið falla félagslegar aðstæður, heilsufar og 

andlegt ástand en þar að auki er metin færni í athöfnum daglegs lífs (ADL). Þegar 

aðstæður fólks eru orðnar þannig að viðkomandi getur ekki lengur búið heima þrátt fyrir 

stuðning heilbrigðis- og félagsþjónustu er tímabært að sækja um færni og heilsumat 

(Landlæknir, 2017b).  

Hlutverk færni og heilsumatsnefndar er að kanna hvort öll raunhæf félagsleg og 

heilsufarsleg úrræði og aðstoð til að dvelja í heimahúsi sé fullreynd. Nefndin skal ganga 

úr skugga um að öll meðferð og endurhæfing hafi verið fullreynd. Þörf einstaklingsins er 

metin og skýrð í stigum. Þegar pláss losna á dvarlar- og hjúkrunarheimilum fær 

viðkomandi stofnun sendar upplýsingar um tvo einstaklinga sem skora hæst af stigum og 

óska eftir að komast á viðkomandi heimili. Ef einstaklingur þarf að öðru jöfnu að bíða eftir 

því heimli sem hann óskar eftir á sjúkrahúsi á hann rétt á að bíða eftir því á öðru dvalar- 
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eða hjúkrunarheimili án þess að það hafi áhrif á möguleika hans á að fá dvöl á því heimili 

sem hann hefur óskað eftir (Bryndís Þorvaldsdóttir, 2012). 

 Í þessum viðmiðum er talað um mikilvægi þess að einstaklingurinn fái góðan 

aðlögunartíma til að aðlagast breyttum aðstæðum því að það sé mikið álag fyrir aldraðan 

einstakling að flytjast inn á hjúkrunarheimili. Mikilvægt sé að íbúar hafi tækifæri til að 

koma á framfæri óskum sínum og fái að taka þátt í að móta heimilisbraginn á hinu nýja 

heimili þeirra (Landlæknisembættið, 2008). 

Skýrt er tekið fram að hver og einn íbúi eigi að vera frjáls ferða sinna eins og geta hans 

leyfir en óþarfa höft geta verið birtingarmyndir ofbeldis. Eitt af þvi sem er gert til að gera 

hjúkrunarheimilið sem heimilislegast og tryggja sem best lífsgæði fyrir hinn aldraða er að 

aðstandendur eiga að geta haft samband þegar þeir vilja og koma í heimsóknir þegar þeim 

og ættingjum þeirra hentar. Fastir heimsóknartímar eiga ekki að finnast á 

hjúkrunarheimilum. Samkvæmt landlækni þurfa samt sem áður eftirfarandi þættir að 

vera til staðar: Hjúkrun, umönnun, læknisþjónusta, lyf, endurhæfing, sálgæsla, 

dægrastytting, fæði og húsnæði (Landlæknisembættið, 2008). 

Í viðmiðum Landlæknis er fjallað um öryggisútbúnað og höft en þar stendur að 

öryggisútbúnaður svo sem rúmgrindur, öryggisbelti í stól, borð framan á stól eða hjólastól 

skuli einungis nota til að tryggja sjálfsbjörg og öryggi viðkomandi íbúa eða skjólstæðings 

en ofnotkun á þessum búnaði getur talist undir ofbeldi ef viðkomandi skjólstæðingur 

upplifir sem hann sé bundinn fastur og fái ekki að komast ferða sinna. Undir engum 

kringumstæðum megi nota höft eða öryggisútbúnað án samþykkis íbúans og æskilegast 

sé að fá þar fyrst skriflegt upplýst samþykki hans eða ættingja hans og umönnunaraðila 

ef hann reynist sjálfur ekki geta tekið þátt í ákvarðanatökunni. Ættingjar hans og 

umönnunaraðilar þurfa að halda fyrst fund um málið og vega þar og meta þá valkosti sem 

í boði eru með sjónarmið og hagsmuni íbúans í huga. Einnig skulu allar ákvarðanir skráðar 

í sjúkraskrá íbúa og endurskoða hana reglulega rétt eins og aðra meðferð 

(Landlæknisembættið, 2008).  

Aðalmarkmið hjúkrunarheimila beinist að því að tryggja vellíðan íbúanna og viðhalda 

færni þeirra eins og hægt er með því að draga úr framþróun sjúkdóma og fylgikvilla þeirra. 

Til að þetta markmið náist og hægt sé að stuðla að sem bestum lífsgæðum þá er 
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aðalatriðið að starfsfólk og aðstandendur vinni saman að því að finna leiðir til að vinna að 

þeim eftir óskum íbúa, getu og aðstæðum.  

Starfsfólk þarf að vera vakandi fyrir því að geta mætt þörfum hvers íbúa fyrir sig en til 

að það takist þarf að hafa í huga að hver einstaklingur er einstakur, á sína lífssögu og hefur 

sínar sérstöku þarfir (Landlæknisembættið, 2008). Til að starfsmenn geti sinnt 

umönnunarhlutverki sínu eins vel og kostur er verða þeir sjálfir að vera í góðu jafnvægi 

og ekki undir of miklu álagi. Rannsóknir á óformlegum umönnunaraðilum sýna að þeir eru 

í verulegri hættu á sálrænum erfiðleikum og jafnvel líkamlegum vandamálum en því hefur 

verið haldið fram að það eigi einnig við um starfsfólk hjúkrunarheimila. Rannsókn á 

hjúkrunarfræðingum á hjúkrunarheimili í Svíþjóð sýndi að um 36,8% þeirra voru við það 

brenna út í starfi. Þá kom fram í sömu rannsókn að þó svo að sálrænt álag hafi reynst 

mikið hjá fagmenntuðum starfsmönnum var það enn meira hjá óformlegum 

umönnunaraðilum. Höfundarnir benda á að ekki sé hægt að horfa fram hjá þeirri 

staðreynd að mikil starfsmannavelta sé í þessum geira og megi því ætla að starfsmenn, 

sem þola álagið illa, endist stutt en eftir sem álagið er meira á starfsfólk eru meiri líkur á 

að það grípi til ofbeldis eða valdbeitingar í aðstæðum sem það ræður annars ekki við 

(Pitfield o.fl., 2011). 

 

5.2 Stefnur á hjúkrunarheimilum 

Á síðustu árum hafa ýmsir frumkvöðlar mótað nýjar leiðir til að koma til móts við aldraða 

einstaklinga á hjúkrunarheimilum. Þessar nýju aðferðir eiga að auðvelda bæði þeim sem 

eru með skerta vitræna getu eða annan heilsubrest að njóta hins daglega lífs. Þær eiga 

einnig að aðstoða starfsfólk að veita eins góða umönnun og hægt er og minna það á að 

hafa ávallt skjólstæðinginn sem manneskju í forgrunni. Eftir sem starfsemi 

hjúkrunarheimila er faglegri eru minni líkur á að upp komi ofbeldisatvik. Helstu stefnurnar 

sem hafa verið teknar upp hér á landi eru m.a. Eden stefnan, Namaste stefnan, 

hugmyndafræði Sóltúns og Lev-bo stefnan en þær byggja allar á svipaðri hugmyndafræði 

sem gengur út á það að hafa hjúkrunarheimilin sem heimilislegust, hafa einingar minni og 

einbýli með sér snyrtingu og tryggja að íbúar haldi sjálfræði sínu og hver og einn fái að 

njóta sín sem einstaklingur. Ætla má að þessar stefnur móti verulega þau hjúkrunarheimili 

sem segjast fylgja þeim en ástæða er til að skoða að hvaða marki það sé og hvers eðlis 
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þau áhrif hafi. Þó er ljóst að stefnurnar einar móta ekki heimilin og má ætla að 

áhrifaþættirnir geti í raun verið fjölmargir þegar þau eru metin í heild 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Hér verður gerð grein fyrir þeim helstu stefnum og 

meginhugmyndafræði sem rutt hafa sér rúms í þjónustu á hjúkrunarheimilum hér á landi 

á undanförnum árum.  

Eden stefnan á rætur að rekja til Bandaríkjanna en sá sem þróaði hana er William H. 

Thomas (1959) sem starfaði þar lengi sem yfirlæknir á Chase hjúkrunarheimilinu í New 

York. Þessi stefna hefur breiðst út víða um heim m.a. í Bandaríkjunum, Kanada, Japan, 

Ástralíu og Nýja Sjálandi og á Norðurlöndunum (Thomas, 1996). Í starfi sínu stundaði hann 

jafnframt rannsóknir á skjólstæðingum sínum og sannfærðist um að þeir lifðu allir 

innihaldslitlu lífi á hjúkrunarheimilinu. Hann ákvað að reyna það á sjálfum sér hvernig það 

væri að vera heimilismaður á hjúkrunarheimili fyrir aldraða og komst brátt að því það sem 

helst amaði að fólkinu fyrir utan krankleika væri einmanaleiki, leiði og vanmáttarkennd. 

Hann hefur nú í tvo áratugi þróað þá stefnu sem kölluð er Eden en hún gengur út á það 

að heimilismenn haldi sjálfræði sínu þegar þeir flytji á hjúkrunarheimilið og aðstandendur 

þeirra séu ávallt velkomnir, þeir séu hvattir til að koma sem oftast og taka þátt í daglegu 

lífi heimilisfólksins og geti verið þar virkir í öllu heimilislífinu (Mörkin, 2014).  

Helstu gildi Eden stefnunar eru áhersla á virðingu og gildi eldra fólks og mikilvægi 

góðra samskipta. Markmið Eden stefnunar er að skapa heimili þar sem lífið sé þess virði 

að lifa því. Thomas setur fram tíu yfirlýsingar og grunnreglur í þessari stefnu sem eiga í 

heild að stuðla að því að skapa gott heimili en þær eru: 

 

1) Meginástæður vanlíðunar meðal íbúa á hjúkrunarheimilum eru einmannaleiki, 

vanmáttarkennd og leiði. 

2) Hjúkrunarheimilið skal skuldbinda sig til að skapa heimili þar sem lífið snýst um 

stöðug og náin sambönd við börn, dýr og plöntur en þessi sambönd gefa 

ungnum sem öldnum tækifæri til að lifa lífi sem er vert að lifa. 

3) Þar sem að helsta ráðið við einmannaleika er kærleikur og náinn félagsskapur 

skulu aldraðir eiga rétt á að hafa auðveldan aðgang að samfélagi við menn og 

dýr. 

4) Til að sporna gegn vanmáttarkennd skulu sköpuð tækifæri fyrir íbúana til að 

veita umhyggju en ekki einungis þiggja hana. 
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5) Skapa skal umhverfi sem er fyllt tilbreytingum þar sem óvæntir og 

ófyrirsjáanlegir atburðir og uppákomur geta gerst sem veita gleði og ánægju.  

6) Öll iðja skal hafa tilgang og veita ánægju en tilgangslaus iðja hefur neikvæð 

áhrif á andlega líðan.  

7) Meðferð ætti ætíð að vera „þjónn einlægrar umönnunar en ekki húsbóndi“.  

8) Til að stuðla að virðingu við hinn aldraða skal öll ákvarðanataka vera eins mikið 

í hans höndum og hægt er eða hans nánustu.  

9) Svo lengi sem maðurinn lifir verður hann að fá tækifæri til að þroskast, eins er 

sköpun Eden heimilis stöðugt þróunarferli.  

10) Skynsamleg og úrræðagóð stjórnun skiptir sköpum varðandi þróunarferlið. 

Stjórnendur vinna að því að auka lífsgæði íbúa þrátt fyrir þá erfiðleika sem 

fylgja breytingum.  

(Eden alternative, 2011).  

 

Reynt er að finna út hvaða siði og venjur hinn aldraði hafði áður en hann flutti á 

hjúkrunarheimilið og er þeim haldið við eins lengi og mögulegt er. Áhersla er lögð á að 

hver og einn hafi sitt persónulega rými þar sem viðkomandi geti haft persónulega hluti 

sína en einnig er boðið upp á að hafa persónulega hluti í sameiginlegu rými. Gælurdýr, 

börn og plöntur eru þannig svokallaðir hjálparar inni á Eden heimilum (Mörkin, 2014). 

Sem dæmi um hjúkrunarheimili sem rekin eru samkvæmt Eden stefnunni hérlendis má 

nefna Hjúkrunarheimilið Mörkin í Reykjavík  og Lögmannshlíð á Akureyri en það er eina 

heimilið sem hefur fengið gæðastimpil Edens hér á landi (Lögmannshlíð, 2017). 

Hugmyndafræði Sóltúns setur umhyggju fyrir einstaklingnum í fyrsta sæti þar sem 

sjálfræði hans er virt í allri umönnun. Heimilisandi og virðing fyrir einkalífi hvers íbúa er 

ráðandi um leið og öryggiskennd sem hlýst af sambýli og sólarhringshjúkrunarþjónustu er 

náð. Lögð er áhersla á að íbúar taki þátt í athöfnum daglegs lífs eftir getu, óskum og vilja 

hvers og eins. Gildi Sóltúns eru umhyggja, sjálfræði einstaklingsins, virðing fyrir einkalífi, 

öryggi, vellíðan og að athafnaþrá heimilisfólks sé mætt, en starfsemin á að vera í stöðugri 

endurskoðun og virkt gæðaeftirlit með þjónustunni (Sóltún, 2016). 

Aðalmarkmið hjúkrunarheimilisins Sóltúns er að veita alla þjónustu hvort sem það er 

hjúkrun eða önnur þjónusta á ábyrgan hátt á hverjum degi. Lagt er upp úr að viðhalda 
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sjálfsbjargargetu hvers íbúa og er því heilsufarsmatið heildrænt og öll hjúkrunaráætlun 

skráð  og háð stöðugri þróun. Hjúkrunarheimilinu er settur ákveðinn rammi fyrir innri og 

ytri aðstæður og er öryggi íbúa og vellíðan í fyrirrúmi ásamt því að rækta og viðhalda 

sjálfsmynd og sjálfsvirðingu þó svo að heilsu og færni hraki (Sóltún, 2016). 

Hugmyndafræði Sóltúns er byggð á kenningum hjúkrunarfræðinganna Florence 

Nightingales, Dorotheu Orems, Callistu Roys og hjúkrunarheimspekingsins Merry Scheels. 

Florence Nightingale er oft álitin móðir hjúkrunarfræðinnar en hún lagði áherslu á góðan 

aðbúnað, hreinlæti, ferskt loft og umhyggju fyrir einstaklingnum. Samkvæmt hugmyndum 

Florence Nightingale er hjúkrun ferli þar sem samfella í hjúkrunarþjónustu og markviss 

skráning heilsufarsupplýsinga tryggir heildræna þjónustu. Dorothea Orem þróaði „Hjálp 

til sjálfhjálpar“ sem er hjúkrunarkenning sem er mikilvæg í hjúkrun aldraðra íbúa 

hjúkrunarheimila sem allir hafa orðið fyrir færnistapi af einhverri stærðargráðu. Öll geta 

til sjálfshjálpar hversu smá sem hún er örvar og stuðlar að því að viðhalda reisn og 

sjálfsvirðingu manneskjunnar. Callista Roy, sem er rómversk-kaþólsk nunna og jafnan 

titluð systir, þróaði sérstaka hjúkrunaraðlögun (e. adaptation model of nursing) þar sem 

horft er á skjólstæðinginn, heilbrigði hans, umhverfi og hjúkrun sem órjúfanlega heild í 

hjúkrunarferlinu og honum hjálpað að nýta aðlögunarhæfni sína til að takast á við 

streituvalda. Merry Schell hefur m.a. gefið út bókina Den Interaktionelle sygeplejepraksis 

en í kenningum sínum notar hún náttúruvísindi til að greina orsakir fyrirbæra, hugvísindi 

til að skilja fyrirbærin og gagnrýnin vísindi til að takast á við þau og finna leiðir til breytinga 

til betri árangurs.  

Einnig styðst heimilið Sóltún við kenningu Toms Kitwoods en hún tekur sérstaklega 

mið af fólki með heilabilun og er sá sem er með sjúkdóminn miðpunktur allrar umræðu 

og umönnunar. Kitwood nálgast efnið á þverfaglegan hátt og er umönnunin 

persónumiðuð og aðaláherslan lögð á manneskjuna á bak við sjúkdóminn. Síðast en ekki 

síst er stuðst við lífsneistakenningu Jane Veritys sem leggur áherslu á mikilvægi gleðinnar 

í daglegu lífi (Sóltún, 2016). 

Lev-bo stefnan, sem höfð er að leiðarljósi m.a. á  Hrafnistu í Boðaþingi , er að danskri 

fyrirmynd og leggur áherslu á sjálfstæði, sjálfræði og styrkleika heimilsmanna og litlar og 

heimilislegar einingar með átta til ellefu íbúum sem líkjast sem mest heimilum. Þessi 

stefna kemur fram í því að allt yfirbragð deilda og sameiginlegs rýmis sé sem 

heimilislegast, eldhúsin opin og öllum heimill aðgangur en borðstofuborðið er hjarta 



37 

hvers heimilis líkt og á öðrum heimilum. Hver og einn hefur sitt einkarými með eigin 

munum en einnig lítinn eldhúskrók. Húsnæðið er þannig hannað að stoðeiningar 

heimilisins, svo sem starfsmannaaðstaða, aðstaða fyrir félagsstarf, dagvistun, iðjuþjálfun 

og endurhæfing ásamt fleiru eru staðsettar í þjónustumiðstöð í sérbyggingu samtengdri 

Hrafnistu. Ekki er mikið um fyrirfram ákveðna dagskrá í félagslífi heimilismanna frekar en 

á venjulegu heimili en unnið er að því að viðhalda frumkvæði íbúanna í þátttöku í daglegu 

lífi á heimilinu. Markmið stefnunnar er að viðhalda sjálfsákvörðunarrétti íbúanna og 

frumkvæði þeirra (Hrafnista, 2014). Íbúarnir eru þar því í aðalhlutverki, þeir vinna á sínu 

eigin hjúkrunarheimili og allt einkennist af þverfaglegri samvinnu. Þetta á að vera heimili 

þar sem fólk býr saman og fær þá aðstoð og hjúkrun sem það þarf á að halda eftir eigin 

þörfum. Hugmyndin er að hverfa frá hinni hefðbundnu stofnanavæðingu og leyfa íbúum 

að hafa áhrif á skipulag hversdagsins. Íbúarnir ráða sjálfir deginum og er dagsplanið frekar 

skipulagt utan um óskir hvers íbúa og daglegar þarfir hans frekar en þarfir starfsfólksins. 

Íbúarnir taka þátt í daglegum athöfnum eins og þeir geta. Einkenni Lev-bo stefnunnar er 

að á hverju sambýli séu 8-12 íbúar. Stefnan er að hafa hverjum degi eins og hann var á 

eigin heimilum íbúanna. Hver og einn ræður sjálfur í hvaða afþreyingu hann tekur þátt en 

allir taka þátt í þrifum, þvottum og matseld í samstarfi með starfsfólki. Til að þetta gangi 

upp þarf starfsfólkið að vinna vel saman og viðhafa mikla samvinnu við íbúana (På vej 

mod leve-bo, 2007) 

Namastestefnan er ný aðferð í þjónustu við einstaklinga með heilabilun sem stuðlar 

að auknum lífsgæðum þeirra. Hugmyndasmiður hennar, Joyce Simard, er bandarískur 

félagsfræðingur sem hefur áratuga reynslu af því að vinna með einstaklingum með 

heilabilun (Stacpoole o.fl., 2015). Með þessari nýju aðferð verður þjónustan heildrænni 

og einstaklingsmiðaðri. Namastestefnan hefur verið innleidd á fjölda hjúkrunarheimila í 

Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada og Ástralíu auk þess sem nokkur líknarheimili víða um 

heim hafa hana að leiðarljósi. Rannsóknir á árangri af Namastestefnunni hafa sýnt aukna 

ánægju hjá starfsfólki, íbúum og aðstandendum einstaklinga með heilabilun. Auk þess 

hefur notkun svefn- og geðlyfja minnkað, byltum og húðvandamálum fækkað og 

verkjameðferð orðið markvissari (Stacpoole o.fl., 2015). 

Samkvæmt Namastestefnunni er meðferð sniðin að því að auka lífsgæði fólks með 

langt gengna heilabilun. Íbúar eyða deginum í þar til gerðu herbergi í návist starfsfólk sem 

gefur sér góðan tíma og hefur rólega nærveru í stað þess að liggja í rúminu, sitja í hjólastól 
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eða ráfa um. Persónumiðuð meðferð sem stuðlar að vellíðan felur meðal annars í sér 

handa- og fótaþvott með nuddi, andlitsþvott, rakstur og húðhirðu. Unnið er með skynfæri 

einstaklinga og þeir örvaðir á ákveðinn hátt. Það skilar sér í betri líðan, meiri ró og minni 

þörf á lyfjum. Þess er gætt að íbúarnir hafi alltaf greiðan aðgang að mat og drykk en 

reynslan hefur sýnt að fólk drekkur betur í þessu umhverfi og matarlyst eykst (Stacpoole 

o.fl., 2015). Hjúkrunarheimilið Skógarbær í Reykjavík hefur innleitt þessa stefnu en 

vísbendingar eru um að dregið hafi þar úr óróleika og byltum fækkað (Kristbjörg Sóley 

Hauksdóttir, 2016). 

 

5.3 Gæðastjórnun á hjúkrunarheimilum 

Aðalmælitækið í gæðastjórnun á hjúkrunarheimilum er hið svokallaða RAI mat eða 

Resident Assessment Instrument en það er yfirgripsmikið þverfaglegt tæki sem metur 

hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa á hjúkrunarheimilum með áherslu á gæði þjónustunnar 

sem veitt er. RAI matið var þróða í Bandaríkjunum á níunda áratug síðustu aldar og hefur 

verið þýtt og staðfært víða um heim. Þrisvar sinnum á ári er heilsufar og hjúkrunarþörf 

íbúa metin og á landlæknisembættið samkvæmt lögum að hafa reglubundið eftirlit með 

því að heilbrigðisþjónustan sem veitt er uppfylli daglegar kröfur og ákvæði 

heilbrigðislöggjafar á hverjum tíma (Landlæknisembættið, 2016). 

Grunnþættir RAI matsins eru gagnasafn (e. minimun data set), leiðbeiningabók fyrir 

notendur (e. users manual), viðfangsefni (e. clinical assessment protocols), gæðavísar (e. 

quality indicators) og álagsmælingar (e. resource utilization groups). Allir þættir RAI 

matsins byggjast á gagnasafninu en það hefur að geyma um 400 atriði sem lýsa heilsufari 

og hjúkrunarþörfum íbúa á hjúkrunarheimilum. Margar fagstéttir koma að þessu mati en 

það er á ábyrgð hjúkrunarfræðings sem sérhæft hefur sig í þeim efnum 

(Landlæknisembættið, 2016).  

Þær upplýsingar sem fást úr matinu eru svo notaðar til að hjálpa til við að gera 

hjúkrunaráætlanir og skipuleggja hjúkrun fyrir hvern og einn íbúa. Viðfangsefni má nota 

sem hjálpartæki við gerð hjúkrunaráætlana en þau gefa til kynna hvaða 

heilsufarsvandamál hver einstaklingur glími við og mögulega áhættuþætti. Gæðavísar eru 

ákveðin atriði sem gefa vísbendingar um gæði hjúkrunar og sýna hvað vel er gert og hvað 

megi betur fara. Álagsmælingar eru gerðar með hjálp RUG-III flokkunarkerfisins en það 
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var hannað til að nota sem hluta af greiðslukerfi til hjúkrunarheimila. Hugmyndafræðin 

er sú að greiða hjúkrunarheimilum eftir hjúkrunarþyngd þeirra en þyngdarstuðullinn er 

reiknaðaur út frá RUGs mælingum (Landlæknisembættið, 2016).  

Árið 2003 hófst rafræn skráning RAI mats og tengjast öll hjúkrunarheimili á landinu 

einum gagnagrunni með öruggum fjartengingum og öll matsgögn fara í miðlægan 

gagnagrunn. Landlæknisembættinu var falin ábyrgð og yfirumsjón með öllum þáttum er 

lúta að þróun og uppbyggingu rafrænnar sjúkraskráningar og rafrænna samskipta með 

heilbrigðisupplýsingar. Notagildi RAI mats er ótvírætt þar sem það stuðlar að 

einstaklingsbundinni hjúkrunaráætlun og markvissri hjúkrunarmeðferð. Einnig gefur það 

möguleika á því að fylgjast með gæðum þjónustunnar og bæta það sem betur má fara. 

Aðalmarkmið RAI mats er að auka gæði og öryggi meðferðar (Landlæknisembættið, 

2016). 

5.4 Kröfulýsing um hjúkrunarheimili 

Til að reyna að komast hjá því að álag á starfsfólk verði of mikið er mikilvægt að tryggja 

viðeigandi mönnun. Í kröfulýsingu sem Velferðarráðuneytið gaf út 2013 segir að 

starfsmannahald sé á ábyrgð hjúkrunarforstjóra og skuli þeir tryggja að stafsemin sé ætíð 

mönnuð nægilega mörgum faglærðum og ófaglærðum starfsmönnum í eðlilegu hlutfalli 

og að hann skuli halda starfsmannaveltu í lágmarki með skilgreindri og virkri 

starfsmannastefnu. Tryggja skuli að allir þeir sem inna af hendi sérhæft starf, t.d. 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og félagsliðar, hafi til þess viðeigandi starfsleyfi eða 

löggildingu í samræmi við lög og reglugerðir og skuli annað starfsfólk fá næganlega þjálfun 

og fræðslu til að geta aðstoðað við umönnun. Einnig er þar tekið fram að allir starfsmenn 

sem veita heimilismönnum persónulega þjónustu tali og skilji íslensku 

(Velferðarráðuneytið, 2013) en á því er augljós brotalöm hér á landi þar sem sérstaklega 

á einu hjúkrunarheimilinu á höfuðborgarsvæðinu reyndist mjög erfitt að finna nægilega 

margt starfsfólk sem skildi íslensku það vel að það gæti svarað spurningalistanum sem 

liggur þessu rannsóknarverkefni hér til grundvallar. Yfirmaður á því heimili sagði líka við 

rannsakandann að það væri ekki hægt að reka hjúkrunarheimili á Íslandi nema með 

útlendingum.  

Til að standast kröfur um þjónustusamning þurfa hjúkrunarheimilin að standast skilyrði 

heilbrigðislöggjafar sem og aðrar faglegar kröfur. Það er í höndum landlæknis að sjá til 
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þess að þessar kröfur séu uppfylltar. Öll hjúkrunarheimili skulu tileinka sér 

hugmyndafræði sem taka mið af því að búa sérhverjum einstaklingi, sem ekki getur dvalið 

á eigin heimili, viðeigandi aðstoð við athafnir daglegs lífs. Hjúkrunarheimili þurfa að 

skipuleggja sig þannig að allt líkist sem mest heimahúsum en þó hafa góða aðstöðu til 

þess að aðstoða fólk með athafnir daglegs lífs. Lagt er upp með að heimilismönnum, 

starfsmönnum og aðstandendum líði sem best á heimilinu. Hugmyndafræðin sem 

hjúkrunarheimilin þurfa að leggja upp með að er að búa heimilismönnum vistlegt heimili 

þar sem mannúð, mannréttindi og virðing eru mikils metin, að skapa öryggi með 

viðeigandi heilsufarslegum og félagslegum stuðningi, að veita heimilismönnum 

nauðsynlega hjúkrun, læknishjálp og umönnun og að lokum að styrkja og styðja sjálfræði 

og sjálfsmynd heimilismanna (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Jafnframt er sett sú krafa á hjúkrunarheimilin að heimilismönnum sé áfram tryggður 

allur sinn réttur en hann nær samkvæmt lögum um sjúklinga til friðhelgi einkalífs og 

mannréttinda. Velferðarráðuneytið gerir einnig þá kröfu á hjúkrunarheimilin að geri 

ráðstafanir sem hindri misnotkun og ofbeldi hvort heldur sem er í formi vanrækslu (t.d. 

hvað varðar matar-, lyfjar eða drykkjargjöf) eða líkamlegs eða andlegs ofbeldi svo sem 

þegar talað er niður til heimilismanns, hann ávítaður eða honum ógnað eða auðsýnd 

vanvirðingu með t.d. hunsun (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Samkvæmt fyrrgreindri kröfulýsingu skulu æðstu stjórnendur í öldrunarþjónustu beita 

gæða- og árangursstjórnun í starfseminni og eiga þeir að geta sýnt fram á þennan ásetning 

sinn. Áhersla skal lögð á velferð heimilsmannsins og aðstandenda hans og skulu 

starfsmenn líta á þá sem mikilvæga samstarfsaðila og taka mið af þörfum þeirra og 

viðhorfum við ráðgjöf og meðferð. Æðstu stjórnendum er sömuleiðis skylt að setja fram 

stefnu um starfsemina sem skal hæfa tilgangi hennar og skapa umgjörð fyrir markmið um 

gæði og árangur (Velferðarráðuneytið, 2013).  
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6 Ofbeldi gegn öldruðum 

Eins og fram hefur komið mun öldruðum fjölga mikið næstu árin en eftir því sem fólk eldist 

og kemst í viðkvæmari stöðu aukast líkurnar á því að það eigi eftir að verða fyrir einhvers 

konar ofbeldi (Iborra, 2008; Perel-Levin, 2008). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á ofbeldi 

gegn öldurðum hér á landi en slíkar rannsóknir sem gerðar hafa verið víða í útlöndum 

sýna að þolendur ofbeldis meðal þeirra sem eru 65 ára eða eldri eru jafnan á bilinu 1-20% 

og jafnvel langt umfram það í sumum tilfellum. Aðstæður í hinum ýmsu löndum geta 

reyndar verið mismunandi en einnig kann að vera að þessi 19% mismunur á niðurstöðum 

hinna ýmsu rannsókna stafi af því að ekki hefur verið sett fram nein ein skilgreining á 

ofbeldi gegn öldurðum sem náðst hafi almenn samstaða um á alþjóðlegum vettvangi 

(Iborra, 2008; O´Keeffe ofl, 2007). 

 

6.1 Skilgreiningar á ofbeldi gegn öldruðum 

Ofbeldi gegn öldruðum er án efa sístætt vandamál sem fylgt hefur mannkyninu frá 

öndverðu en yfirleitt hefur farið hljótt um það enda talið einkamál viðkomandi fjölskyldu 

eða hlutaðeigandi (Muehlbauer og Crane, 2006; Who 2008). Það var fyrst árið 1975 sem 

ofbeldi gegn öldruðum kom fram á sjónarsviðið í fræðilegri umræðu en þá var birt grein í 

Bretlandi sem ber heitið „Granny Battering“ sem nefna má á íslensku „Ömmu barsmíðar‟. 

Þessi grein leiddi til þess að hafnar voru rannsóknir á ofbeldi gegn öldruðum og kenningar 

settar fram á grundvelli þeirra. Greinin sem hratt allri umræðunni af stað í fræðilegu 

samhengi og varð grunnur þessa nýja málaflokks var skrifuð af lækni sem hafði ítrekað í 

starfi sínu séð áverka á öldruðum skjólstæðingum sem hann taldi vera vegna slæmrar 

meðferðar ættingja. Hann taldi þó þessa slæmu meðferð þó fremur vera á ábyrgð 

heilbrigðiskerfisins og því samfélagsins alls að einhverju leyti (Burston, 1975). Það liðu þó 

mörg ár þangað til að fyrsta rannsóknin var gerð í Bretlandi og niðurstöður hennar voru 

birtar en það var ekki fyrr en árið 1990. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að ofbeldi 

gegn öldruðum væri sannarlega til staðar (Ogg og Bemmett, 1992). 

Norður-Ameríka var þó fyrr á ferðinni í þessum rannsóknum en Bretland en bandarísk 

rannsókn staðfesti árið 1985 að ofbeldi gegn öldruðum ætti sér þar stað (Muehlbauer og 

Crane, 2006). Bandaríkin voru áfram leiðandi í þessum rannsóknum og birtingu 

fræðigreina á grundvelli þeirra fram til ársins 2000 og var fyrst þar sett fram 
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viðbragðsáætlun ef vart yrði við ofbeldi gegn öldruðum (Giurani og Hasan, 2000). Fleiri 

lönd áttu þó eftir að fylgja í fótspor Bandaríkjanna í þessum efnum og hófu þau eitt af 

öðru eigin rannsóknir sem allar sýndu að ofbeldi gegn öldruðum væri þar sömuleiðis og 

sennilega um allan heim (WHO, 2002).  Það var þó ekki fyrr en árið 2001 sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Alþjóðleg samtök um forvarnir gegn ofbeldi 

gegn öldruðum (e. International Network for the Prevention og Elder Abuse, INPEA) 

ákváðu að taka á þessu og hófu samstarfsverkefnið „Týndar raddir‟ (e. Missing Voices) en 

markmiðið með því var að móta alþjóðlega stefnu í forvörnum gegn ofbeldi og auka 

vitund almennings og heilbrigðisstarfsfólks á umfangi ofbeldis gegn öldruðum 

(WHO/INEPA, 2002). 

Bresku samtökin Aðgerðir gegn ofbeldi gegn öldruðum (e. Action on Elder Abuse) hafa 

í því sambandi sett fram gagnlega skilgreiningu á hvað sé ofbeldi gegn öldruðum en 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og fjölmargir rannsakendur hafa stuðst við hana. 

Skilgreiningin er á þessa leið á frummálinu:  

Elder Abuse is a single or repeated act, or lack of appropriate action, occuring within 

any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress 

to an older person. It can be of various forms: physical, psychological/emotional, 

sexual, financial or simply reflect intentional og unintentional neglect. (Ageing and 

life course/WHO, 2014.) 

Þessa skilgreiningu má þýða á íslensku á þessa leið: 

Ofbeldi gegn öldruðum felst í gjörðum eða skorti á viðeigandi gjörðum í samskiptum 

sem grundvallast eiga á trausti en valda hinum aldraða skaða eða óþægindum, hvort 

sem um einstök tilfelli er að ræða eða endurtekin. Slíkt getur tekið á sig ýmsar 

myndir: líkamlegt, andlegt/tilfinningalegt, kynferðisleg, fjárhagslegt eða einfaldlega 

endurspeglað vísvitandi eða óafvitandi vanrækslu. 

Ofbeldi gegn öldruðum er því skýrt þannig að það sé ýmist einstakt eða endurtekið atvik 

eða skortur á gjörðum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. Slíkt atferli 

gagnvart hinum aldrað veldur honum skaða eða andlegri þjáningu. Misnotkun getur tekið 

á sig ýmsar myndir, t.d. líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, 

fjárhagslegt ofbeldi eða vísvitandi eða óafvitandi vanrækslu (Ageing and life course/WHO, 

2014).  

Það telst virk vanræksla að uppfylla ekki þær umönnunarskyldur sem 

heilbrigðisstarfsmaður hefur gagnvart hinum aldraða, að synja honum um t.d. 
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læknisaðstoð þegar hann þarf á henni að halda eða að yfirgefa hann þegar hann telst 

ósjálfbjarga. Óvirk vanræksla telst aftur á móti það þegar starfsmönnum mistekst 

ómeðvitað að uppfylla umönnunarskyldur sínar eða þeir neita að uppfylla þær, t.d. vegna 

vanþekkingar eða vanhæfni. Að vera yfirgefinn (e. abandonment) telst líka ein tegund 

ofbeldis en þá er hinn aldraði skilinn eftir t.d. í rúmi eða á stól og hefur ekki tök á því að 

fá aðstoð. Það telst jafnframt brot á mannréttindum ef möguleiki hins aldraða á einkalífi 

og sjálfsákvörðunarrétti er ekki virtur (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011). Einkenni 

líkamlegs ofbeldis geta m.a. birst í líkamlegum sársauka eða áverka, svo sem vegna þess 

að þolandinn hafi verið sleginn, marinn eða honum hrint. Andlegt ofbeldi snýr fremur að 

því sem er sagt eða látið ósagt en það getur verið tilfinningarleg eða munnleg niðurlæging, 

ónot, ógnun, hótun eða uppnefni (Wolf, Pillemer, 1989; WHO 2014). Vel má bæta þar við 

fjárhagslegu ofbeldi sem ætla má að geti ekki síður verið til staðar í einni eða annarri mynd 

en það verður hins vegar ekki kannað sérstaklega í þessari rannsókn þar sem það er of 

flókið viðfangsefni sem kallar á aðgengi að persónuupplýsingum sem ekki liggja fyrir hendi 

og óvíst er að hægt sé að afla með góðu móti. 

Algengasta skerðingin sem fellur undir ofbeldi sem aldraðir verða fyrir eru fjötrar sem 

skerða hreyfingu eða takmarka eðlilegan aðgang að eigin líkama með líkamlegum 

aðferðum eða tækjum og öðrum búnaði en allir hafa rétt á því að hafa óhefta hreyfigetu 

eftir sem heilsa leyfir og hafa aðgang að líkama sínum eins og hver og einn óskar 

(Kirkevold, o.fl., 2003). Undir þessar skerðingar falla t.d. samfestingar, treyjur eða gallar 

sem hindra fólk í að komast að eigin líkama og róandi lyf sem fólki er gefið án þeirra 

vitneskju þegar þeim er laumað í mat eða drykk (Kirkevold, o.fl., 2003). Helstu fjötrar sem 

þekkjast á íslandi eru fjötrar í stól með belti til að varna að viðkomandi einstaklingur standi 

upp eða í rúmi til að varna því að hann komist fram úr til að takmarka fallhættu. Þetta er 

að sjálfsögðu gróft inngrip í sjálfræði viðkomandi einstaklingsins og er eitthvað sem má 

alls ekki grípa til nema allt annað hafi verið fullreynt og sem algjört neyðarúrræði. 

Samkvæmt íslensku stjórnarskránni má aðeins beita slíku úrræði ef viðkomandi 

einstaklingur hafi verið sviptur sjálfræði. Reglurnar í Danmörku eru hins vegar það 

strangar að ekki er hægt að beita fjötrum og neyðist starfsfólkið því til að finna aðrar 

lausnir (Dunn, 2001). 

Það hefur sýnt sig að fjötrar fækka ekki byltum heldur dregur verulega úr byltum ef 

þeim er sleppt. Notkun fjötra leiðir hins vegar til minni hreyfigetu hins aldraða og veldur 
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honum slappleika, lélegri blóðrás og marblettum. Má leiða líkum að því að þar sem fjötrar 

eru ekki notaðir sé meira eftirlit, meiri hreyfing skjólstæðingsins og meiri virkni í öllum 

félagslegu umhverfi hans. Notkun fjötra getur leitt til vítahrings þar sem getu 

skjólstæðingsins tekur að hraka ennfrekar og hættan á byltum eykst en slíkt getur aftur 

leitt til meiri óróleika og meiri lyfjanotkunar sem aftur og enn leiðir til frekari skerðingar 

á líkamlegri færni. Í dönsku löggjöfinni er skýrt tekið fram að í undantekningartilvikum sé 

hægt að fá leyfi tímabundið ef nauðsynlegt þyki að beita valdi til að framkvæma algerlega 

nauðsynlega líkamlega umönnun. Þetta tímabundna leyfi getur samt aldrei orðið lengra 

en þrír mánuðir í senn. Undir þessa umönnun fellur það sem er algerlega óhjákvæmilegt 

og ef henni er ekki framfylgt hafi það veruleg vandamál í för með sér fyrir viðkomandi 

einstakling. Það er ekki nóg að skjólstæðingurinn vilji ekki fara í bað eða í hrein föt því að 

slíkt veldur ekki sjúkdómum. Það sem getur hins vegar réttlætt tímabundna skerðingu 

sjálfræðis með þessum hætti er þegar hreinsa þarf matarleifar úr munni skjólstæðings 

eða skipta þarf um bleyju á honum enda getur það valdið sjúkdómum og komið illa niður 

á honum ef slíkt er dregið of lengi (Lov om social service nr. 58, 2007).  

Þar sem of fáar vísindalegar rannsóknir á ofbeldi gegn öldruðu fólki hafa enn verið 

gerðar vantar enn haldgóða tæmandi skilgreiningu á ofbeldi sem fræðimenn geta 

sammælst um. Engu að síður verður notast við þá skilgreiningu sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gengur út frá í þessu rannsóknarverkefni vegna 

fræðilegs vægis þeirrar stofnunar á alþjóðavettvangi. 

 

6.2 Rannsóknir á ofbeldi gegn öldruðum 

Erfitt er að segja til um tíðni ofbeldis gegn öldruðum þar sem niðurstöður þeirra 

rannsókna sem gerðar hafa verið eru mikið til komnar undir því út frá hvaða skilgreiningu 

á ofbeldi er gengið en tölulegar upplýsingar úr þeim eru að sama skapi æði misvísandi eða 

á bilinu frá 1%-20% í hinum ýmsu löndum (Iborra, 2008; O´Keeffe ofl, 2007).  

Til dæmis hefur komið fram að 1-3% aldraðra verði fyrir ofbeldi í Ástralíu, Noregi og 

Bandaríkjunum, 4% í Kanada, 17% í Svíþjóð og 20% í Frakklandi. Ef skoðuð er rannsókn frá 

Hollandi á ofbeldi gegn öldurðum inni á hjúkrunarheimilum frá árinu 1998 kemur fram að 

5,6% höfðu sætt ofbeldi á einu ári, 3,2% höfðu sætt andlegu ofbeldi, 1,2% höfðu sætt 

líkamlegu ofbeldi, 1,4% höfðu sætt fjárhagslegu ofbeldi og 0,2% höfðu sætt vanrækslu 
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(Comijs, Pot, Smitm Bouter og Jonker, 1998). Í bandarískri rannsókn sem gerð var árið 

2002 á hjúkrunarheimili þar í landi koma sláandi tölur í ljós en samkvæmt henni höfðu 

36% svarenda séð líkamlegu ofbeldi beitt a.m.k einu sinni undanfarið ár, 10% viðurkenndu 

að hafa beitt líkamlegu ofbeldi a.m.k einu sinni, 81% höfðu orðið vitni að andlegu ofbeldi, 

70% höfðu orðið vitni að því að öskrað væri í reiði á sjúkling og 40% viðurkenndu að hafa 

sjálfir beitt andlegu ofbeldi gagnvart íbúa viðkomandi heimilis (Pillemer og Moore, 1989). 

Í annarri rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 1998 og ber heitið „The National 

Elder Abuse Incidence Study‟ kemur fram að um 450.000 aldraðir séu beittir ofbeldi eða 

vanrækslu í heimahúsum og um 551.000 ef sjálfsvanræksla er talin með (Tatara og fl, 

1998). Enn önnur rannsókn var gerð á ofbeldi gegn öldruðum á hjúkrunarheimilum í 

Svíþjóð árið 2001 hjá fólki á aldrinum 65-80 ára og kom fram að 16% af körlum og 13% af 

konum töldu sig hafa verið beitt ofbeldi. Þar segir að algengt sé meðal aldraðra, sem 

beittir eru ofbeldi, að þeir leiti ekki aðstoðar en í rannsókninni kemur fram að 75% kvenna 

og 40% karla höfðu ekki leitað aðstoðar því að þau vissu ekki hvert þau ættu að leita 

(Eriksson, 2001). 

Það er þó áhugavert að skoða hvernig aldraðir skilgreina sjálfir ofbeldi gegn öldruðum 

en í Bretlandi var gerð slík eigindleg rannsókn meðal aldraðra á dvalarheimilum þar í  

landi. Það sem viðmælendum í þessari rannsókn fannst mikilvægast var að fá að halda 

virðingu sinni þó svo að þeir þyrftu að þiggja aðstoð við athafnir daglegs lífs. Virðing er 

þar skilgreind í tengslum við sjálfsmynd, mannréttindi og sjálfræði. Það sem 

heimilisfólkinu fannst helst geta komið í veg fyrir að það héldi virðingu sinni var neikvæð 

samskipti við starfsfólk, skortur á einkalífi og að starfsfólk væri ónæmt fyrir þörfum þess. 

Viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að komið væri fram við þá sem jafningja 

(Woolhead, Calnan, Dieppe og Tadd, 2004).  

Í Bandaríkjunum hafa verið teknar saman margar rannsóknarniðurstöður sem sýna að 

þátttakendum í viðkomandi rannsóknum finnst tilfinningalegt ofbeldi og vanræksla vera 

ýmist jafnslæmt eða verra en líkamlegt ofbeldi (Moon, 2002). Einnig telja aldraðir það 

verra ef sá sem er beittur ofbeldi er með hugrænar eða líkamlegar raskanir heldur en ef 

viðkomandi er heilbrigður (Enguidanos, o.fl, 2014). 

Oftast er það utanaðkomandi aðili sem tilkynnir um ofbeldisatvik í heimahúsum eða í 

um 70% tilfella (Fulmer o.fl. 2004). Aldraðir veigra sér við að tilkynna það af ótta við að 
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ættingjar eða umönnunaraðilar lendi í fangelsi (Enguidanos o.fl. 2014). Gæta ber að því í 

því sambandi að talið er að maki eða börn séu ábyrg fyrir um 90% tilfella ofbeldis í 

heimahúsum (Mysyuk o.fl.2013).  

Ýmsir áhættuþættir auka líkurnar á því að aldraður einstaklingur verði fyrir ofbeldi, en 

þar má nefna mikla streitu hjá viðkomandi umönnunaraðila undir álagi, bjargarleysi og 

félagsleg einangrun hins aldraða (Schiamberg og Gansm 2000),  þörf fyrir aðstoð við 

helstu athafnir daglegs lífs (ADL) og andlegar raskanir hins aldraða sem valdið geta m.a. 

árásargirni (Post o.fl. 2010). Áhættuþættir eins og hegðurnarvandamál og líkamleg 

vandamál og aukin þörf fyrir aðstoð við ADL mætti ætla að séu frekar til staðar hjá 

öldruðum á hjúkrunarheimilum en í heimahúsum  þar sem hjúkrunarheimilin taka við 

einstaklingum sem geta ekki séð um sig sjálfir (Lög um málefni aldraðara nr. 125/1999). 

Afleiðingar ofbeldis geta verið stórhættulegar fyrir hinn aldraða sem fyrir því verður og 

jafnvel valdið honum dauða. Auk líkamlegra einkenna getur hinn aldraði fundið fyrir 

andlegri vanlíðan eins og kvíða og þunglyndi og átt erfiðara með félagsleg samskipti. Því 

er andlegt ofbeldi talið hafa sérlega skaðlegar sálrænar afleiðingar (Macassa o.fl 2013).  

Líkamlegt ofbeldi skilur eftir sig ummerki á líkamanum en afleiðingar andlegs ofbeldis geta 

m.a. verið ótti, samviskubit og minna sjálfstraust (Yan og Tang, 2001). Oft koma fram 

líkamleg einkenni hjá fólki sem verður fyrir andlegu ofbeldi eins og þreyta og óþægindi í 

hjarta, meltingarfærum, beinum og vöðvum (Soares o.fl. 2014).  

Rannsóknin „Missing Voices“ sýnir að aldraðir flokki ofbeldi gegn sér sem vanrækslu 

og einangrun, aldursfordóma, læknisfræðilegt og félagslegt misrétti og andlegt, líkamlegt, 

fjárhagslegt, tilfinningalegt og munnlegt ofbeldi (WHO/INPEA, 2002). Ekki skilgreina þó 

allir samfélagshópar ofbeldi á sama hátt og hefur komið fram mikill munur milli hinna 

ýmsu menningarhópa. T.d. telja aldraðir frá Asíu og spænsku mælandi löndum að ofbeldi 

eigi sér aðeins stað innan heimilis en það gæti bent til þess að minnihlutahópar tilkynni 

síður um ofbeldi en aðrir (Moon, 2002). Einnig kemur fram einstaklingsbundinn munur 

hjá hinum ýmsu þátttakendum í þessum rannsóknum hvað þeir telji að sé ofbeldi, yfir 

hversu skamman eða langan tíma það geti varað og hversu oft það eigi sér stað 

(Enguidanos o.fl. 2014).  

Ein áhugaverð rannsókn var gerð af Ingelin Testad og fleirum (Testad, Aasland & 

Aarsland, 2005) í Noregi eftir að fram kom hátt hlutfall valdbeitingar og 
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réttindaskerðingar í meðferð og umönnun fólks með heilabilunarsjúkdóma hjá Miðstöð 

rannsókna og þróunar þar í landi, sérstaklega þegar í hlut áttu einstaklingar með mikla 

hjúkrunarþörf og hegðunarvandkvæði. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru síðan 

notaðar til að  bæta framboð á umönnun og meðferð við einstaklinga með 

heilabilunarsjúkdóma. Meginniðurstöðurnar voru að ef starfsfólk fengi skipulagða 

fræðslu þá minnki notkun valdbeitingar og ofbeldis (Testad, Aasland & Aarsland, 2005).      

Óhjákvæmilega vaknar sú spurning þegar fjallað er um ofbeldi gegn öldruðum á 

hjúkrunarheimilum, sem er einn varnarlausasti hópur samfélagsins, af hverju starfsfólk 

beitir þann hóp ofbeldi. Oft er því þannig farið að starfsfólk og fólk almennt í samfélaginu 

skilgreinir ofbeldi gegn öldurðum mjög þröngt og horfir til staðalímynda sem birtast í 

fjölmiðlum. Einnig spila öldrunarfordómar sterkt inn í en þeir vega þungt í nútíma 

þjóðfélagi Vesturlanda þar sem æska og fegurð, orka og þokki ungra einstaklinga er 

lofsamaður á kostnað þeirra sem eldri eru. Því er horft neikvæðum augum á þá sem eru 

komnir á eldri ár og líkaminn farinn að hrörna. Gjarnan er fjallað um þennan hóp sem fer 

sístækkandi sem byrði í samfélaginu og veldur það því að margir af yngri kynslóðinni sjá 

hópinn einungis þannig en horfa ekki á hvað þessi hópur hefur lagt til samfélagsins á 

sínum yngri árum. Samfélagið stuðlar líka að aldursfordómum með því að þvinga fullfrískt 

fólk á ákveðnum aldri til að hætta að vinna og setjast í hinn svokallaða helga stein, 

manneskja sem er 67 ára getur verið við hestaheilsu og ætti því frekar að horfa á heilsu 

hvers og eins heldur en einblína á ákveðna tölu (Bond og Cabrero, 2007). 

Allt ofbeldi gegn eldra fólki má skilgreina sem glæpi og er nauðsynlegt að skerpa á því 

í landslögum. Flestir þeir sem beita aldraða ofbeldi eru yngri en 60 ára og í mörgum 

tilfellum virðast það vera konur sem beita þann aldurshóp ofbeldi í ljósi þess að konur eru 

í stórum hluta starfsmanna hjúkrunarheimila (Barnett, Miller-Perrin, Perrin, 2007). 

 

6.3 Ofbeldi innan hjúkrunarheimila 

Því miður hefur ofbeldi inni á hjúkrunarheimilum lítið verið rannsakað þó það sé þekkt. 

Því má segja að ekki sé enn að fullu búið að komast að því hve algengt það er (Natan og 

Lowenstein, 2010). Þó hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar þar sem athugað er hve oft 

starfsfólk hafi orðið vitni af ofbeldi inn á hjúkrunarheimilum, grunað að það hafi átt sér 

stað eða beitt því sjálft. Í einni slíkri rannsókn sem var gerð árið 2005 kom í ljós að um 
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þriðjungur starfsfólks hafði orðið vitni af líkamlegu ofbeldi af einhverju tagi á meðan um 

80% starfsfólks hafði orðið vitni af andlegu ofbeldi en þar að auki hafði 6% starfsfólks 

orðið vitni að fjárhagslegu ofbeldi (Payne og Fletcher, 2005).  

Árið 2009 var gerð rannsókn á þessu í Noregi og kom fram að rúm 90% starfsfólks 

hafði orðið vart við ófullnægjandi umönnun sem var í flestum tilfellum vanræksla eða 

andlegt ofbeldi en þar að auki hafði það orðið vart við líkamlegt ofbeldi en í mun minna 

mæli (Malmedal, Ingebrigsten og Saveman, 2009). Samkvæmt þessum rannsóknum 

virðist starfsfólk taka reglur um fjötra alvarlega en ansi mikið er um dulda fjötra eða 

heftingar eins t.d. að fólki sé ekki hjálpað upp úr rúmi eða stól eða húsgögnum raðað 

þannig að þau hefti för heimilismanna (Goergen, 2004).  

Ofbeldi gegn öldruðum inni á hjúkrunarheimilum er því miður alltof sjaldan tilkynnt 

þar sem að bæði ættingjar og hinn aldraði óttast að það geti komið niður á hinum aldraða 

og gert kjör hans mun verri eða fólk veit hreinlega ekki hvert það eigi að tilkynna svona 

atvik. Starfsfólk virðist veigra sér við að tilkynna slík atvik því að það óttast að missa 

vinnuna eða vera útskúfað af samstarfsfólki (McCarthy, 2002). 

Á hjúkrunarheimilum eru margir áhættuþættir sem auka líkur á því að starfsfólk beiti 

ofbeldi en meðal þeirra helstu er streita sem oftast stafar af vinnuálagi, löngum vinnudegi, 

lítilli vinnulöngun, lágum launum, líkamlegu erfiði, manneklu, tíðum mannabreytingum, 

skorti á færni og lítilli menntun (Castel, Ferguson-Rome og Teresi, 2015).  

6.4 Aldraðir með heilabilun og hegðunartruflanir 

Sá hópur sem er í  aukinni hættu á að verða fyrir ofbeldi er fólk með hegðunartruflanir en 

þær fylgja oft á tíðum heilabilunarsjúkdómum. Að sögn bandarísku Alzheimers-

samtakanna eru um 68% af íbúum hjúkrunarheimila með heilabilun og af þeim sýna 87% 

hegðunartruflanir á borð við æsing, árásargirni, ráp og svefntruflanir (Alzheimer‘s 

Association, 2016). Ofsjónir og ofskynjanir eru algengar á öllum stigum Alzheimers- 

sjúkdómsins og fylgir slíkt flestum heilabilunarsjúkdómum en þær leiða til þess að 

viðkomandi missir tengsl við raunveruleikann og sýnir gjarnan af sér óviðeigandi hegðun 

(Tabloski, 2014). 

Á seinni stigum heilabilunarsjúkdóma fylgja gjarnan tjáningarerfiðleikar og því má 

spyrja hvort hegðunarvandkvæðin stafi að einhverju leyti af tjáningarerfiðleikum fremur 

en skemmdum í  heila. Þegar á þetta stig sjúkdómsins er komið er sem einstaklingarnir 
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séu fastir í framandi veröld, þeim finnst það sem er endurtekið vera nýtt og flestar ef ekki 

allar athafnir daglegs lífs vefjast fyrir þeim og reynast þeim jafnvel ofviða. Hæfileikinn til 

að tjá sig og skilja mælt mál skerðist eða hverfur. Því má leiða líkum að því að sum 

hegðunarvandamál séu tilraun til að fá viðtakandann, oftar en ekki umönnunaraðilann, 

til að skilja hvað það er sem þeim liggur á hjarta og eru að reyna að óska eftir (Svava 

Aradóttir, 2003). 

Þegar hæfni einstaklingsins til að tjá sig með orðum skerðist reynir hann oft að tjá sig 

um það sem hann vanhagar um með hegðun sem oft er skilgreind sem hegðunartruflun. 

Samkvæmt NDBM hugmyndafærðinni (need-driven, dementia-compromised behavior 

model) grípur fólk með langt gengna heilabilun iðulega til óeðlilegrar hegðunar til að gefa 

til kynna að þörfum þess sé ekki fullnægt. Er þá sérhvert atferli tilraun til að fullnægja 

ákveðnum þörfum, t.d. getur hægðatregða, svengd eða verkir birst sem ráf, árásarhneigð 

eða hróp (Kovach o.fl., 2005).  

Ljóst er að í mannlegum samskiptum skiptir tjáningarformið aðalmáli. Hjá 

einstaklingum með heilabilun er tjáningargetan skert, skilningur þeirra á töluðu máli hefur 

minnkað og túlkun skilaboða er brengluð en allt slíkt veldur hæglega 

samskiptaörðugleikum. Því er svo mikilvægt að huga að fleiru en bara hvaða orð eru valin 

enda skiptir öllu máli að umönnunaraðilinn reyni að skilja óyrta tjáningu einstaklingsins 

svo sem raddblæ og fas (Svava Aradóttir, 2003).  

Eitt mikilvægt atriði í forvörnum gegn ofbeldi er að minnka líkur á árekstrum í 

samskiptum heimilismanna og starfsmanna og er þá mikilvægt fyrir starfsmenn að reyna 

að finna rót hegðunartruflananna, hvort eitthvað er við aðstæður skjólstæðingsins eða 

umhverfi hans sem hefur áhrif á hegðunina eða hvort hann er í raun að reyna að biðja um 

eitthvað sem hann finnur ekki orð fyrir. Mikið getur reynt á starfsfólk í þessum aðstæðum 

og er því mikilvægt að það fái fræðslu og stuðning til að gera raunhæfar kröfur og ætlist 

ekki til of mikils af einstaklingnum á seinni stigum sjúkdómsins. Hægt er að kenna 

starfsfólki aðferðir til að draga úr æsingi og kvíða hjá fólki með heilabilun, t.d. með því að 

endurtaka af þolinmæði, fullvissa viðkomandi að allt sé í lagi með hann sjálfan og 

fjölskyldu hans og leiðbeina honum við aðstæður sem hann ræður ekki við. Nauðsynlegt 

er líka að halda virkni eins og hægt er, t.d. með samverustundum, tónlist eða öðru 

skemmtilegu (Sadowsky, 2012). 
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Geðhjúkrunarfræðingurinn Ingelin Testad gerði rannsókn í Noregi á 

vandamálahegðun og beitingu valds eða þvingunarúrræða. Niðurstöður hennar sýndu að 

þar sem starfsfólk fékk fræðslu um heilabilun, sjúkdómsferlið, sjúkdómseinkenni og 

meðferð dró verulega úr valdbeitingu eða þvingunum og minnkaði vandamálahegðun að 

sama skapi til muna. Þetta sýnir hversu mikilvæg fræðsla er sem forvarnir gegn ofbeldi 

fyrir þá sem sinna öldruðum með einhvers konar hegðunarvanda enda getur umönnunin 

oft og tíðum verið krefjandi og reynt mjög á bæði faglega og persónulega. 

Umönnunaraðilinn þarf að vita hvernig nálgast beri einstaklinginn enda er oft hægt að 

draga úr hegðunartruflunum með réttri aðferð þrátt fyrir takmarkaða tjáningarmöguleika 

(Testad, 2009).  

Til að starfsmenn geti sinnt umönnunarhlutverki sínu eins vel og kostur er verða þeir 

sjálfir að vera í góðu jafnvægi og ekki undir of miklu álagi. Rannsóknir á óformlegum 

umönnunaraðilum sýna að þeir eru í verulegri hættu á sálrænum erfiðleikum og jafnvel 

líkamlegum vandamálum en því hefur oft verið haldið fram að það eigi einnig við um 

starfsfólk hjúkrunarheimila. Rannsókn á hjúkrunarfræðingum í Svíþjóð sýndi að um 36,8% 

þeirra voru við það að brenna út í starfi. Þá kom fram í sömu rannsókn að þó svo að 

sálrænt álag hafi verið mikið hjá fagmenntuðum starfsmönnum væri það enn meira hjá 

óformlegum umönnunaraðilum. Höfundar benda á að ekki sé hægt að horfa fram hjá 

þeirri staðreynd að starfsmannavelta sé mikil í þessum geira og megi því ætla að 

starfsmenn sem þola álagið illa endist stutt í þessu starfi (Pitfield o.fl., 2011).  

Í bók sinni Ný sýn á heilabilun heldur Tom Kitwood því fram að fólk með heilabilun 

þurfi helst af öllu kærleika og verði starfsmaðurinn að geta veitt hann skilyrðislaust og 

verið um leið örlátur og sáttfús. Kærleikur er eitthvað sem allir menn þurfi á að halda en 

einkum og sér í lagi manneskja með heilabilun því að hún er mun berskjaldaðri en aðrir 

og oftast nánast ófær um að eiga frumkvæði að því að uppfulla þessar þarfir. Þótt það fari 

eftir hverjum og einum, persónuleika viðkomandi og lífssögu í hve miklum mæli 

viðkomandi þarfnist kærleikans þá er það nánast undantekninglaust að þörfin eykst 

samhliða aukinni vitrænni skerðingu (Kitwood, 2007). 

Aðrar helstu þarfir aldraðra eru að öðlast huggun, ná tengslum við aðra, eignast 

hlutdeild í samfélagi manna og viðhalda virkni og sjálfsmynd. Að veita huggun felur í sér 

að veita þá öryggistilfinningu sem skapast af því að vera nákominn annarri manneskju, að 

skynja nærveru hennar og fá að sefa sorgir sínar og angist. Þegar manneskja fær 
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heilabilunarsjúkdóm má búast við því að þörf hennar fyrir huggun verði mikil þar sem hún 

þarf að takast á við margs konar missi, ástvinamissi, minnkandi getu í öllum athöfnum og 

smátt og smátt endalok þess lífs sem hún áður þekkti. Með tímanum hættir viðkomandi 

að þekkja sína nánustu og jafnvel sjálfan sig í spegli. Þar sem viðkomandi upplifir sig einan 

og yfirgefinn hefur hann ríka þörf fyrir skilyrðislausa kærleiksríka nærveru (Kitwood, 

2007).  

Eins og sjá má er aðalviðfangsefni þeirra sem annast fólk með heilabilun að viðhalda 

sjálfsmynd þeirra og viðurkenna þá sem einstakar persónur með fortíð og væntingar þrátt 

fyrir stöðuga hnignun á andlegu atgervi. Þegar þörfum einstaklingsins er fullnægt og 

honum finnst hann vera einhvers metinn og hafi hlutverk er líklegra að sjálfsmynd hans 

styrkist. Til þess að þetta sé raunhæft er þekking umönnunaraðila á sjúkdóminum og 

skjólstæðingnum grundvallaratriði en einnig verður umönnunaraðlinn að viðurkenna 

eigin takmarkanir og kunna að nýta þann styrk sem hann býr yfir. Margar rannsóknir á 

minnisheimt hafa sýnt að góð umönnun eflir taugastarfsemina en slæm umönnun getur 

brotið manneskjuna niður og jafnvel stofnað henni í hættu og það getur þar af leiðandi 

haft áhrif á framvindu sjúkdómsins til hins verra (Kitwood, 2007; Svava Aradóttir, 2003).  

Til að komast hjá krísu aðstæðum sem gætu leitt til ofbeldis er mikilvægt að 

einstaklingi með heilabilun líði sem best svo hann verði síður órólegur. Því  er mikilvægt 

fyrir umönnunaraðilann að hafa umhverfið rólegt, öruggt og fyrirsjáanlegt, tryggja að 

ekkert komi þar á óvart og forðast aðstæður sem hræða eða valda streitu. Ef einstaklingur 

verður órólegur eða ör þá er gott að reyna að beina athygli hans eitthvað annað, t.d. með 

samræðum eða tónlist. Það getur reynst róandi að fara inn á herbergi og skoða gamlar 

myndir eða fá jafnvel handsnyrtingu eða nudd. Mikilvægt er að nota óhefðbundna 

meðferð ásamt lyfjameðferð því að lyfin ein og sér taka ekki á rót vandans og hafa jafnvel 

aukaverkanir (Sadowsky, 2012).  

Mikilvægt er að gæta að högum manneskjunnar sjálfrar en ekki bara 

sjúkdómsgreiningu hennar eða líkamlegum þröfum því að hjúkrunarheimili eiga að veita 

faglega umönnun en ekki aðeins að vera geymslustaður fyrir þá sem ekki geta séð um sig 

sjálfir lengur. Starfsumhverfið þarf að vera gott og hvetjandi og mikilvægt er að ofgera 

ekki starfsfólki. Grundvallaratriði í allri faglegri umönnun er símenntun og fræðsla og hafa 

í huga að þessi aldraði ósjálfbjarga einstaklingur er manneskja sem var eitt sinn ung og 

átti sína vonir, drauma og þrár. 
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6.5 Ofbeldi gegn öldruðum á Íslandi 

Hér á landi hafa verið gerðar tvær rannsóknir á ofbeldi gegn öldruðum. Annars vegar er 

þar um að ræða rannsókn Sigrúnar Ingvarsdóttur sem hún gerði á ofbeldi gegn öldurðum  

í heimaþjónustu árið 2010 sem lokaverkefni í mastersnámi í öldrunarfræði og hins vegar 

er þar um að ræða rannsókn sem María Lena Sigurðardóttir gerði sem lokaverkefni til BS 

gráðu í sálfræði um ofbeldi gegn öldruðum á islenskum hjúkrunarheimilum árið 2016.  

Rannsókn Sigrúnar Ingvarsdóttur er frá árinu 2010 og ber heitið „Ofbeldi gegn 

öldruðum: viðhorf, þekking og reynsla starfsfólks í heimaþjónustu“. Þar var ekki tekið 

úrtak heldur var lagður spurningalisti fyrir alla starfsmenn heimaþjónustu sem voru í 30% 

starfi eða meira. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 27% svarenda sögðust hafa orðið 

vitni að ofbeldi gegn öldruðum á síðast liðnum 12 mánuðum eða grunuðu að það hafi átt 

sér stað og var hlutfallið þar hærra hjá heimahjúkrun heldur en hjá starfsmönnum 

félagslegrar heimaþjónustu. Ástæðurnar gætu annars vegar verið þær að starfsmenn 

félagslegrar heimaþjónustu þekki skilgreiningar á ofbeldi og valdbeitingu betur en þeir 

sem sinna heimahjúkrun án sérmenntunar og hins vegar þær að þeir sem þurfa á 

heimahjúkrun að halda hafi einfaldlega meiri hjúkrunarþyngd en aðrir skjólstæðingar. Á 

óvart kom að um fjórðungur starfsmanna taldi hvorki vanrækslu né fjárhagslega 

misnotkun til birtingarmynda ofbeldis gegn öldruðum og því má segja að þeir skilgreini 

hugtakið ofbeldi mjög þröngt. Því er mikilvægt að kanna hvort starfsfólk á 

hjúkrunarheimilum sé líka með svona þröngar skilgreiningar á ofbeldi og geri sér því þá 

kannski að sama skapi ekki grein fyrir raunverulegri tíðni ofbeldis. Einnig kemur þar fram 

hjá starfsfólki í heimaþjónustu að því skorti fræðslu um ofbeldi gagnvart öldruðum og 

finnist því ekki vera næglilega vel upplýst um áhrifaþætti þess og einkenni (Sigrún 

Ingvarsdóttir, 2010). 

Rannsókn Maríu Lenu Sigurðardóttur, sem framkvæmd var eftir að þetta 

rannsóknarverkefni var hafið sem þessi ritgerð snýst um, er megindleg og eru 

þáttttakendur starfsfólk í umönnun aldraðra á tveimur hjúkrunarheimilum og voru 

spurningalistar lagðir fyrir alla  þátttakendur.  Í þeirri rannsókn kom fram að þátttakendur 

höfðu mjög mismikla menntun en 11,7%  höfðu aðeins lokið grunnskólamenntun, 1,1% 

höfðu lokið félagsliðaprófi, 19,1% höfðu lokið sjúkraliðaprófi, 39,4% öðru prófi á 

framhaldsskólastigi, 9,6% hjúkrunarfræðiprófi og 19,1% öðru háskólaprófi. Flestir 

þátttakendur í þeirri rannsókn voru á aldrinum 21-30 ára eða 48,9%, 31 árs og eldri voru 
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45,8% en aðeins 5,3% voru yngri en 20 ára. Alls sögðust 34% hafa orðið vitni af ofbeldi á 

vinnustað sínum á síðustu 12 mánuðum, 18% sögðust hafa séð eitt til tvö atvik, 32% 

sögðust gruna að ofbeldi hefði átt sér stað , 19% sögðust hafa grunað eitt eða tvö tilfelli 

og 10% sögðust gruna það sjö sinnum eða oftar (María Lena Sigurðardóttir, 2016). 

Alls 19% eða 18 af 94 þátttakendum sögðust hafa tilkynnt tilfellið og var það oftast til 

yfirmanns. Í sex tilfellum þar sem ofbeldið var tilkynnt vissu þeir til þess að eitthvað hafði 

verið gert í málunum, tveir vissu að ekkert var gert en tíu vissu ekki hvort eitthvað var gert 

eða ekki. Mikið virtist um andlegt ofbeldi inn á heimilum í þessari rannsókn en þar höfðu 

aðeins 21,3% aldrei séð heimilismann skammaðan á síðustu 12 mánuðum. Vanrækt 

munnhirða var algengasta tegund vanrækslu en þar kom fram að 69,1% höfðu orðið vör 

við hana. Alls höfðu 63,8% þátttakenda orðið vör við ofbeldi á síðustu 12 mánuðum og 

var þar líkamlegt ofbeldi algengast eða 81,7%, 48,3% höfðu orðið vör við andlegt ofbeldi 

og 40% við kynferðislega áreitni. Alls höfðu 33% fengið fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum 

en 61,7% vissu ekki hvort til væru skýrar verklagsreglur um hvað gera skyldi ef grunur 

vaknaði um að aldraður einsaklingur væri beittur ofbeldi, 24,5% vissu af slíkum reglum en 

13,8% sögðu reglurnar um viðbrögð vera óskýrar (María Lena Sigurðardóttir, 2016).  

Önnur rannsóknarverkefni sem gerð hafa verið um aldraða og ofbeldi eru til dæmis 

tvö lokaverkefni í hjúkrunarfræði. Annars vegar er það lokaverkefni Önnu Rósu 

Njálsdóttur og Lilju Hannesdóttur frá árinu 2010 sem ber heitið: „Ofbeldi gegn öldruðum: 

Eru íslensk stjórnvöld á réttri leið?“ Þetta verkefni er fólgið í heimildasöfnun um ofbeldi 

sem aldraðir verða helst fyrir á Íslandi og stefnu stjórnvalda um að aldraðir geti verið sem 

lengst heima hjá sér, en í flestum tilfellum eru það aðstandendur sem beita ofbeldinu og 

eru þeir því í sérstakri hættu sem eru með heilabilun eða mikil andleg eða líkamleg 

veikindi. Hér í þessari rannsókn er stuðst við sömu hugtök og skilgreiningar og er gert í 

lokaverkefni Önnu Rósu og Lilju (Anna Rósa Njálsdóttir og Lilja Hannesdóttir, 2010). Hins 

vegar er um að ræða verkefni Ástrósar Ingvarsdóttur og Gerðar Önnu Lúðvíksdóttur frá 

árinu 2012 sem ber heitið  „Ofbeldi gegn öldruðum“ en þar er að finna gagnlegt 

heimildasafn um ofbeldi gegn öldruðum (Ástrós Ingvarsdóttir og Gerður Anna 

Lúðvíksdóttir, 2012). 
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6.6 Fræðsla og forvarnir 

Spurningar vakna óneitanlega um það hvað sé hægt að gera til minnka og helst koma í 

veg fyrir ofbeldi gegn öldruðum. Helsta svarið er að efla forvarnir og fræðslu því að 

rannsóknir hafa sýnt að oft þekkir starfsfólk ekki einkenni ofbeldis og veit ekki hvernig 

það á að bregðast við ef það verður vitni að því eða grunar að það eigi sér stað eða hafi 

átt sér stað. Það hefur þó sýnt sig að lesefni og bæklingar geri ekki mikið gagn en námskeið 

skila sér betur  (Kitchen, Livingstone og Richardson, 2002).  Það hefur einnig sýnt sig að ef 

starfsfólk er vel uppfrætt um samskipti, umönnun, samvinnu og einkenni og afleiðingar 

ýmissa sjúkdóma, t.d. alzheimer og geðsjúkdóma, þá hefur það betri möguleika á að veita 

betri þjónustu og stuðning bæði til hins aldraða en einnig til ættingja hans (Hanna Lára 

Steinsson, 2002; Kitwood, 2007).  

Forvarnir eru mikilvægar en til að þær geti verið markvissar þarf að byggja þær á 

rannsóknum. Enn sem komið er eru helstu rannsóknir á þessu sviði hér á landi örfá 

skólaverkefni og er þessi rannsóknarritgerð eitt þeirra. Þó er hægt að styðjast við erlendar 

rannsóknir og hvernig forvarnir eru unnar út frá þeim. Þar er talið mikilvægt að fyrst verði 

dregið sem mest úr þeirri hættu að aðstæður skapist þar sem ofbeldi fái þrifist, svo sem 

á forsendum neikvæðra staðalmynda innan þjóðfélagsins. Á öðru stiginu er sjónum beint 

að þeim sem eru í hættu á að verða fyrir ofbeldi og búa til sérsniðin úrræði fyrir þá hópa 

í því skyni að koma í veg fyrir ofbeldi og valdbeitingu gegn þeim  Á þriðja stiginu þarf að 

grípa inn í atburðarrás sem er þegar hafin til þess að reyna að stöðva ofbeldið og draga úr 

alvarleika afleiðinganna fyrir þolandann (Browne og Herbert, 1997). 

Árið 2014 var efnt til víðtæks samráðs á landsvísu milli félagsþjónustu, 

barnaverndaryfirvalda, mennta og heilbrigðiskerfis, lögreglu og ákæruvalds til að efla 

aðgerðir gegn ofbeldi í íslensku samfélagi. Samstarfið ber að ná til ofbeldis gegn börnum, 

ofbeldis í nánum samböndum, kynferðislegs- andlegs og líkamlegs ofbeldis og ofbeldis 

gagnvart fötluðu fólki og öðrum berskjölduðum hópum. Þó aldraðir séu ekki sérstaklega 

tilgreindir þarna falla þeir óneitanlega sjálfkrafa inn í þessa yfirlýsingu þar sem flest allir 

þeir sem eru fluttir á hjúkrunarheimili eru það heilsulitlir að þeir þurfa aðstoð við flestar 

eða allar athafnir daglegs lífs og má því telja þá tvímælalaust berskjaldaða. 

Þetta samráð leggur áherslu á að bæta verklag og samvinnu allra sem geta tekið þátt í 

því að draga úr ofbeldi, m.a. með því að auka forvarnir og fræðslu meðal fólks sem vinnur 

með þessum hópum, hjá réttarvörslukerfinu og almenningi. Einnig skal efla getu og hæfni 
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lögreglu við uppljóstrun ofbeldisbrota og tryggja skjótan og öruggan framgang mála. Þá 

skal efla getu og hæfni velferðarþjónustunnar til þess að veita þolendum ofbeldis 

uppbyggilegan stuðning og vernd. Loks ber að aðstoða gerendur við að horfast í augu við 

vanda sinn og takast á við hann svo draga megi sem mest úr ofbeldi í samfélaginu 

(Velferðarráðuneytið, 2017).  
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7 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður farið yfir snið rannsóknarinnar, hvernig gögnum var safnað og 

mælitæki og úrvinnsluaðferðum lýst. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf 

þekkingu og reynslu starfsfólks á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu á ofbeldi 

gegn öldruðum í störfum sínum til að sannreyna hvort ofbeldi eigi sér þar stað og í hve 

miklum mæli. Einnig er skoðað hvernig starfsfólk skilgreinir ofbeldi, hvort það hafi fengið 

fræðslu um ofbeldi og hvort það telji sig þurfa meiri fræðslu og viðhorf þeirra til 

uppljóstrana um ofbeldi ef það verður vart við það.  

 

7.1 Aðferð 

Ákveðið var í þessari rannsókn að velja tvö hjúkraunarheimili sem teljast eldri og tvö 

hjúkrunarheimili sem teljast yngri þar sem þau yngri vinna eftir yfirlýstum stefnum en ekki 

þau eldri.   

Spurningarlistar eru lagðir fyrir allt starfsfólk á tveimur deildum á hverju 

hjúkrunarheimili í a.m.k. 30% starfshlutfalli að meðtöldum deildarstjórum, 

hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, félagsliðum og starfsfólki í umönnun. 

Spurningalistarnir eru á íslensku og því þarf haldgóða þekkingu á íslensku ritmáli til að 

geta tekið þátt í rannsókninni en ætla má að það geti skekkt niðurstöður ef stór hluti 

starfsmanna á viðkomandi hjúkrunarheimili hefur ekki þá kunnáttu. Á einu 

hjúkrunarheimilinu reyndist erfitt að finna nægilega marga sem skildu íslensku það vel að 

þeir gætu tekið þátt í rannsókninni. 

Þar sem hjúkrunarheimilin starfa eftir mismunandi stefnum og allmikill tími er milli 

þess hvenær þau voru byggð og tekin til notkunar er mikilvægt að kanna hvort verulegur 

munur geti verið milli þeirra í afstöðunni til valdbeitingar og hvort um sé að ræða ofbeldi 

að einhverju marki. Af þeim fjórum hjúkrunarheimilum sem rannsóknin nær til voru tvö 

tekin í notkun fyrir aldamót og tvö eftir þau. Meðal þess sem gæti haft áhrif á það að 

afstaða til valdbeitingar sé mismunandi er að yngri hjúkrunarheimilin tvö hafa yfirlýsta 

stefnu um það með hvaða hætti hjúkruninni skuli háttað í tengslum við sjálfræði 

einstaklinga en eldri heimilin hafa ekki slíka stefnu. Í ljósi þess kann það ekki að koma á 

óvart að annað hjúkrunarheimilið af þeim yngri setti mun strangari reglur um framkvæmd 
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þessarar rannsóknar en hin heimilin þrjú. Slíkt getur verið til marks um aukna 

gæðastjórnun og gleggri stefnu í slíkum efnum. 

Í þessarri rannsókn er notuð megindleg aðferð. Er það gert til að ná til sem flestra og 

auðvelda fólki að svara til um þetta viðkvæma málefni eitt með sjálfu sér heldur en í 

viðtali. Notaður er spurningalisti með lokuðum krossaspurningum. Þýðið er öll 

hjúkrunarheimili á Íslandi og úrtakið hentugleikaúrtak til að hægt verði að bera saman 

eldri og yngri hjúkrunarheimili  (Neuman, 2011; Velferðarráðuneytið, 2013). Algengasta 

form megindlegra rannsókna eru spurningalistar með lokuðum krossaspurningum. 

Styrkur megindlegra rannsókna liggur í sannleiksgildi tölulegra upplýsinga og eru ályktanir 

rannsakandans sjálfs í svörunum sjálfum því í algjöru lágmarki (Neuman, 2011).  

Spurningarnar eru alls 37 og er tekið fram í þar til gerðu upplýsingabréfi (sjá viðauka 4) 

sem hver þátttakandi fékk afhent með spurningarlistanum (sjá viðauka 2) að ekki sé skylt 

að svara öllum spurningunum og að hætta megi þátttöku hvenær sem er. Í 

upplýsingabréfinu er einnig tekið fram að hvorki nöfn þátttakenda né hjúkrunarheimila 

muni neins staðar koma fram og því verði ekki hægt að rekja niðurstöður til einstakra 

þátttakenda. Jafnframt kemur þar fram að öllum rannsóknargögnum verði eytt að lokinni 

úrvinnslu, eigi síðar en tveim árum eftir lok rannsóknar. Markmiðið með fyrirlögn listans 

er að fá vísbendingar um tíðni og aðstæður sem aldraðir verða fyrir ofbeldi eða 

valdbeitingu á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu.  

Leyfi var fengið frá Persónuvernd og Vísindasiðanefnd og var því veitt númerið 15-223 

(sjá viðauka 3). Einnig var fengið leyfi (sjá viðauka 1 frá hjúkrunarforstjórum viðkomandi 

hjúkrunarheimila sem alls voru fjögur. Að fengnum öllum leyfum fór rannsakandinn á 

fund deildarstjóra á þeim tveimur deildum sem valdar voru af handahófi á hverju 

hjúkrunarheimili fyrir sig. Þar var verkefnið kynnt fyrir þeim og þeim afhentir 

spurningalistar, upplýsingablöð til þátttakenda og þar til gerður svarkassi. Þeim var gefið 

það hlutverk að afhenda starfsfólki sínu spurningalistann.  

Á einu hjúkrunarheimilunu sem var flokkað sem eldra heimili reyndist erfitt að finna 

nægilega marga þátttakendur sem skildu íslensku það vel að þeir gætu tekið þátt í 

rannsókninni, en leiða má líkum að því að það geti skekkt niðurstöður að einhverju marki. 

Að tveimur vikum liðnum sótti rannsakandinn kassana aftur á hjúkrunarheimilin. Á einu 

af hjúkrunarheimilinum sem teljast til þeirri yngri var mjög erfitt að fá leyfi og þurfti marga 



58 

fundi með ráðamönnum þar og leggja fram mun fleiri gögn um rannsóknina þar en á 

hinum heimilunum. 

 

7.2 Spurningalistinn 

Við gerð spurningalistans (viðauki 2) var aðallega stuðst við spurningalista sem Sigrún 

Ingvarsdóttir notaði við sína rannsókn árið 2010 sem fjallaði um ofbeldi í heimahjúkrun. 

Leyfi til þess var fengið hjá Sigrúnu áður en rannsóknin var framkvæmd.  

Fyrst er óskað eftir grunnupplýsingum um kyn, aldur, menntun, starsfaldur og 

þjóðerni. Þá koma fjórar misvíðar skilgreiningar á ofbeldi sem þarf að velja á milli. Í 

spurningum 8-17 er kannað viðhorf til þess hvað sé viðunandi eða óviðunnandi í umönnun  

og aðstæðum aldraðra. Einnig er þar leitað eftir upplýsingum um hvaða tilfinningu 

starfsmenn hafi fyrir eðli og umfangi ofbeldis gegn öldruðum. Í spurningum 18-26 er 

kannað hversu sammála eða ósammála starfsfólk sé ýmsum fullyrðingum sem tengjast 

reynslu þess í starfi og skoðunum þess á því. Spurning nr. 27 er svarað með já eða nei og 

snýr að því hvaða aðstæður heimilismenn hafi haft á síðustu 12 mánuðum þegar 

starfsmaðurinn sinnti þeim. Spurning nr. 28 snýr að því hvernig brugðist hafi verið við. 

Spurning nr. 29 er um það hve oft starfsmaður hafi orðið vitni af ofbeldi gegn öldruðum 

skjólstæðingi síðustu 12 mánuði og spurning nr. 30 er um það hver viðbrögðin hafi verið. 

Spurning nr. 31 er um hversu oft viðkomandi starfsmanni hafi grunað að aldraður 

skjólstæðingur hafi verið beittur ofbeldi síðustu 12 mánuði en næstu tvær spurningar 

snúa að viðbrögðum við því og hvernig standi á því að ekkert hafi verið gert hafi sú verið 

raunin. Spurning nr. 37 og aðrar tengdar beinast að því hvort viðkomandi hafi fengið 

fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum og hvert fyrirkomulag fræðslunnar hafi verið, hvort 

hún hafi gert viðkomandi öruggari og hvort hann telji sig þurfa á frekari fræðslu að halda 

í þessum efnum.  

 

7.3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Byrjað var á að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar og þaðan var hún send til 

Vísindasiðanefndar þar sem leyfi var veitt og því fengið númerið 15-223 (viðauki 3). Einnig 

var fengið skriflegt leyfi (viðauki 1) hjá hjúkrunarforstjóra hvers hjúkrunarheimilis fyrir sig 
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og voru þau öll send áfram til Vísindasiðanefndar. Ákveðið var að taka hentugleikaúrtak 

til að hægt væri að bera saman eldri og yngri hjúkrunarheimilin en þau voru svo valin af 

handahófi eftir að hafa verið flokkuð sem eldri og yngri heimili. Spurningalistinn var 

einungis í  íslenskri þýðingu og því gæti það hafa skekkt niðurstöður þar sem margir 

starsfmenn á hjúkrunarheimilum eru af erlendu bergi brotnir og geta ekki tekið þátt í 

rannsókninni vegna vankunnáttu í íslensku. Þetta átti við sérstaklega eitt af þeim fjórum 

hjúkrunarheimilum sem rannsóknin náði til.  

Á vormisseri 2016, eftir að öll leyfi lágu fyrir, var farið með spurningalistann inn á þau 

hjúkrunarheimili sem voru valin. Þar lá listinn í tvær vikur og sá viðkomandi deildarstjóri 

um að útdeila honum til starfsfólks sem var í 30% starfshlutfalli eða meira. 

Vísindasiðanefnd taldi ekki þörf á forprófun listans þar sem hann hafði verið notaður áður 

í rannsókn Sigrúnar Ingvarsdóttur og var aðeins lítillega breyttur og aðlagaður þessu 

verkefni. Upplýsingabréf (viðauki 4) sem hafði verið samþykkt af vísindasiðanefnd fylgdi 

hverjum spurningalista. Lokaðir kassar voru á hverri deild fyrir sig þar sem starfsfólk gat 

skilað listanum eftir að hafa fyllt hann út.  

Svarhlutfall var samanlagt 70% sem telst gott eða nánar til tekið 71,2% hjá yngri 

heimilum og 68,3% hjá eldri heimilum.  

 

7.4 Þátttakendur 

Þátttakendur voru starfsfólk á fjórum hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu eða 

nánar til tekið tveimur deildum á hverju heimili sem var starfandi þar frá janúar til júní 

2016 í  meira en 30% starfshlutfalli. Þar sem spurningalistinn var einungis á íslensku þurftu 

viðkomandi starfsmenn að hafa haldgóða þekkingu á íslensku til að geta svarað listanum. 

Starfsmenn voru á aldrinum 20 til 68 ára og var meðalaldur þeirra 41 ár. Alls voru 20% 

þátttakenda 25 ára og yngri, 29% voru 26-35 ára, 9% voru 36-45 ára, 17% voru 46-55 ára 

og 25% voru 56 ára og eldri (sbr. töflu 1).  
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Tafla 9. Aldurshópar þátttakenda í rannsókninni 

  Fjöldi Hlutfall 

25 ára og yngri 16 20% 

26 til 35 ára 23 29% 

36 til 45 ára 7 9% 

46 til 55 ára 14 17% 

56 ára og eldri 20 25% 

Alls 80 100 

 

Þátttakendur voru með grunnskólapróf, félagsliðapróf, sjúkraliðapróf, annað 

framhaldsskólapróf, hjúkrunarfræðipróf eða annað háskólapróf.  Þegar spurt var út í  

menntun kom í ljós að fjölmennasti hópurinn var með heilbrigðismenntun (félagsliðar, 

sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar) eða 51% svarenda, 18% voru með grunnskólapróf og 

31% voru með annað nám (sbr. töflu 2).  

 

Tafla 10. Menntun þátttakenda í rannsókninni 

Menntun Fjöldi Hlutfall 

Grunnskólapróf 14 18% 

Heilbrigðismenntun 41 51% 

Annað 25 31% 

Alls 80 100% 

 

Þegar starfsaldur er skoðaður á mynd 2 kemur í ljós að meiri starfsmannavelta er á þeim 

heimilum sem flokkuð eru sem eldri en þar höfðu rúm 25% starfsmanna unnið í minna en 

eitt ár í samanburði við rúm 10% á þeim heimilum sem flokkuð eru sem yngri. Þeir sem 

starfað höfðu í eitt til tvö ár voru rúmlega 20% á eldri heimilunum en tæplega 15% á þeim 

yngri. Þeir sem starfað höfðu í þrjú til fimm ár voru hins vegar 20% á yngri heimilunum en 

15% á þeim eldri. Svipað hlutfall var milli þeirra sem starfað höfðu í 5-10 ár en á þeim 

yngri voru það rúmlega 15% starfsmanna en um 13% á þeim eldri. Mun meiri munur er 

þó á hlutfallinu hjá þeim sem starfað hafa þar í áratug eða lengur en það á við rúmlega 
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35% starfsmanna á yngri heimilunum og um 23% starfsmanna á þeim eldri. Þetta gefur til 

kynna að meiri stöðugleiki sé í starfsmannamálum á yngri heimilum. 

 

 

Mynd 2: Starfsaldur þátttakenda í rannsókninni af yngri og eldri hjúkrunarheimilum 

 

Ekki fékkst uppgefinn fjöldi starfsmanna á hverju hjúkrunarheimili en listanum svöruðu 

84 einstaklingar af þeim 120 listum sem lagðir voru inn á heimilin. Það tók um 10-20 

mínútur að svara listanum. Má leiða líkum að því að meðal þeirra sem ekki svöruðu hafi 

ýmsir ekki haft næga kunnáttu í íslensku til þess, fundist málefnið of viðkvæmt eða vaxið 

lengd listans í augum. 

 

7.5 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu spurningalistans var notað tölfræðiforritið IBM SPSS statiscs 23 frá 2015. 

Notast var við lýsandi tölfræði og hlutföll.  Niðurstöður eru að mestu raktar í texta en 

notast er við töflur og súlurit til frekar útskýringa.  Hlutfallstölur eru birtar án aukastafa. 

Að kröfu Persónuverndar, Vísindasiðanefndar og hjúkrunarheimilanna fjögurra var við 

úrvinnslu gagna tryggt að þau yrðu hvorki persónugreinanleg né að hægt yrði að rekja 

þau til ákveðins hjúkrunarheimilis. Öllum rannsóknargögnum verður eytt þegar þessi 

rannsóknarritgerð hefur verið samþykkt af leiðbeinanda að úrvinnslu lokinni. Fram kemur 

í því leyfi sem veitt var fyrir rannsókninni að ekki megi varðveita rannsóknargögnin lengur 

en í tvö ár eftir lok gagnasöfnunar.  
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8 Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið er markmið þessarar rannsóknar að kanna viðhorf, þekkingu og 

reynslu starfsfólks af ofbeldi gegn öldruðum inni á hjúkrunarheimilum á 

höfðuborgarsvæðinu. Meginrannsóknarspurningin er sú hvort andlegt eða líkamlegt 

ofbeldi eigi sér stað á þessum hjúkrunarheimilum og þá í hvaða mæli. Til að leita svara við 

þessari spurningu er nauðsynlegt að leggja fram nokkrar nánari spurningar sem eru 

nátengdar henni en þær verða teknar hér fyrir lið fyrir lið með hliðsjón af þeim 

niðurstöðum sem fengust úr svarúrlausnum þátttakenda við spurningakönnuninni úr 

röðum starfsfólks hjúkrunarheimilanna fjögurra. Þessar nánari spurningar varða sex atriði 

sem hér verða tekin til umfjöllunar. Í fyrsta lagi þarf að spyrja hvernig starfsfólkið skilgreini 

sjálft ofbeldi gegn öldruðum en það gerir það út frá fjórum mismunandi skilgreiningum 

sem það þarf að velja á milli. Í öðru lagi þarf að spyrja um viðhorf starfsfólksins til 

viðunandi og óviðunandi umönnunar og hvort það telji ofbeldi í formi t.d. valdbeitingar 

geta verið réttlætanlegt í einhverjum mæli. Í þriðja lagi þarf að spyrja hversu algengt það 

sé að starfsmenn verði varir við ofbeldi gagnvart öldruðum í störfum sínum. Í fjórða lagi 

þarf að spyrja hvaða viðhorf starfsfólkið hafi til þess að slíkt ofbeldi sé tilkynnt. Í fimmta 

lagi er spurt hvort starfsfólkið hafi fengið fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum og 

afleiðingum þess, hvort sú fræðsla hafi nýst þeim í starfi og hvort það telji sig hafa þörf 

fyrir frekari fræðslu. Sú spurning hvort munur kunni að vera á eldri og yngri 

hjúkrunarheimilum hvað varðar tíðni og umfang ofbeldis gegn öldruðum og hvort þar hafi 

eitthvað að segja hvort þau fylgi ákveðinni hjúkrunarstefnu eða engri er sundurliðuð í 

hverjum kafla fyrir sig þó svo að þar sé um sjötta atriðið að ræða. 

Það segir sig sjálft að ef starfsfólk segist hafa orðið vitni að ofbeldi gegn öldruðum út 

frá þeim skilgreiningum sem lagt er út með þá er sannarlega um ofbeldi að ræða á þessum 

hjúkrunarheimilum.  

 

8.1 Skilgreining starfsfólks á ofbeldi 

Að loknum öllum þeim grunnupplýsingum sem hver þátttakandi í rannsókninni þarf að 

gefa upp á spurningalistanum framlagða (nánar til tekið kyn, fæðingarár, menntun, 

starfsaldur og upprunaland) er spurt hvernig starfsfólkið skilgreini ofbeldi gegn öldruðum 

og það beðið um að velja á milli fjögurra mismunandi skilgreininga. Sú fyrsta er sótt beint 
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til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), en meðal þeirra sem ganga út frá þeirri 

skilgreiningu í starfi sínu eru bresku samtökin Action on Elder Abuse (Ageing and life 

course/WHO, 2014), og eru næstu þrjár tilbrigði við hana sem ýmist útvíkka hana eða 

þrengja. Meginmunurinn milli þessara skilgreininga er annars vegar sá hvort ofbeldi gegn 

öldruðum nái aðeins til vanrækslu eða gjörða sem séu endurtekin eða geti einnig átt við 

hvaðeina sem á sér stað aðeins einu sinni og hins vegar sá hversu nákvæmlega 

birtingarmyndir ofbeldis eru tilgreindar eða látið nægja að fara aðeins almennum orðum 

um þær. Þátttakendur í þessari spurningakönnun rannsóknarinnar fá ekki að vita hvaðan 

þessar skilgreiningar eru komnar eða hvort ein þeirra eða fleiri njóti viðurkenningar innan 

fræðanna. Skilgreiningar fjórar eru þessar:  

1) Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða endurtekið 

atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. 

Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri þjáningu. 

Mistnotkunin getur tekið á sig ýmsar myndir til dæmis líkamlegt ofbeldi, andlegt 

ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi eða virk eða óvirk vanræksla.  

2) Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er EINUNGIS ef um endurtekin atvik 

er að ræða eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta 

treyst. Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri 

þjáningu. Misnotkunin getur tekið á sig ýmsar myndir til dæmis líkamlegt ofbeldi, 

andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi eða virk eða óvirk 

vanræksla.  

3) Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða endurtekið 

atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. 

Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri þjáningu. 

Misnotkunin getur einungis verið líkamleg eða andleg.  

4) Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða endurtekið 

atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. 

Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri þjáningu.  

  

Eins og sjá má á töflu 3 velja lang flestir þátttakendur í rannsókninni þá skilgreiningu sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gengur út frá eða samtals 83% þátttakenda. Spyrja má 

þó hvort einhverjir þátttakendur hafi eingöngu valið fyrstu skilgreininguna vegna þess að 

hún var fremst í röðinni en ætla má að það sé aðeins í undantekningartilfellum. Þá má 

einnig spyrja hvort þeir sem völdu stystu skilgreininguna (nr. 4) hafi gert það vegna þess 

að þeim hafi þótt hún skýrust og fanga allt sem skiptir máli úr þeirri lengstu með almennu 
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orðalagi (nr. 1). Niðurstöðurnar í þessari töflu eru sundurgreindar eftir eldri og yngri 

hjúkrunarheimilum.  

 

Tafla 3. Afstaða þátttakenda í rannsókninni til fjögurra mismunandi skilgreininga á ofbeldi gegn 
öldruðum 

  Eldri heimili Yngri heimili Alls 

  Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Skilgreining 1 33 87% 34 79% 67 83% 

Skilgreining 2 4 11% 2 5% 6 7% 

Skilgreining 3 0 0% 4 9% 4 5% 

Skilgreining 4 1 2% 3 7% 4 5% 

Alls 38 100% 43 100% 81 100% 

 

Eins og sjá má af þessari töflu velja 87% þátttakenda úr röðum starfsfólks á eldri 

hjúkrunarheimilum þá skilgreiningu á ofbeldi gegn öldruðum sem er höfð fyrst en aðeins 

79% þátttakenda úr röðum starfsfólks á yngri heimilunum gerir það. Alls velja 11% 

þátttakenda á eldri heimilunum skilgreiningu nr. 2 og 2% þeirra skilgreiningu nr. 4 en 

enginn velur þá þriðju. Alls velja 5% þátttakenda úr röðum starfsfólks af yngri 

hjúkrunarheimilinum skilgreiningu nr. 2, 9% velja þar skilgreiningu nr. 3 og 7% velja 

skilgreiningu nr. 4. Samanlagt eru það því 83% þátttakenda úr röðum starfsmanna sem 

kjósa að fara eftir þeirri skilgreiningu á ofbeldi gegn öldruðum sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gengur út frá, 7% velja skilgreiningu nr. 2, 5% velja 

skilgreiningu nr. 3 og 5% velja skilgreiningu nr. 4.  

Þetta sýnir að veruleg eining er meðal starfsfólks þessara hjúkrunarheimila um þá 

skilgreiningu sem það telur gagnlegasta. Það sem helst vekur athygli er að fleiri 

starfsmenn á eldri hjúkrunarheimilum (11%) telja að ofbeldi sé einungis endurtekið 

hátterni eða vanræksla en starfsfólk á yngri heimilum (5%). 
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8.2 Viðhorf starfsfólks til viðunandi og óviðunandi umönnunar 

Í spurningum 8-17 er verið að kanna viðhorf starfsfólks til þess hvað sé viðunandi eða 

óviðunandi í umönnun og aðstæðum aldraðra. Einnig er leitað eftir upplýsingum um 

hvaða tilfinningu starfsmenn hafi fyrir eðli og umfangi ofbeldis gegn öldruðum.  

Allar þessar spurningar eru í formi fullyrðinga þar sem svarmöguleikarnir eru mjög 

sammála, frekar sammála, veit ekki, frekar ósammála og mjög ósammála en þær má finna 

í töflu 4 hér fyrir neðan. Sambærilegar fullyrðingar úr rannsókn Sigrúnar Ingvarsdóttur eru 

hafðar til hliðsjónar en þessar eru aðlagaðar að hjúkrunarheimilunum á grundvelli reynslu 

minnar á slíkum vinnustöðum til fjölda ára. Til þess að einfalda niðurstöðurnar eru 

svarmöguleikarnir mjög og frekar sammála dregnir saman og sömuleiðis 

svarmöguleikarnir mjög og frekar ósammála.  

Þar kemur fram að á yngri heimilum telja 37%  að ofbeldi gegn öldruðum sé álíka 

algengt og ofbeldi gegn börnum, en 44% svöruðu þeirri fullyrðingu mjög eða frekar 

sammála á eldri heimilum.  Um 36% segjast ekki vita til þess á bæði yngri og eldri heimilum 

en 28% á yngri heimilum eru mjög eða frekar ósammála á meðan 20% eru það á eldri 

heimilum. Einungis 5% á yngri heimilum telja að þeir sem beiti aldraða ofbeldi séu yfirleitt 

geðfatlaðir eða neytendur áfengis eða annarra vímuefna en 12% telja það á eldri 

heimilum, 16% sögðust ekki vita það á yngri heimilum en 20% á eldri heimilum. 79% eru 

því ósammála á yngri heimilum meðan 68% eru því ósammála á eldri. Þegar spurt er um 

hvort það séu  helst fjölskyldumeðlimir sem beiti ofbeldi gegn öldruðum eru um 22% því 

mjög eða frekar sammála á bæði eldri og yngri heimilum, 37% vita það ekki á yngri 

heimilum og 28% á eldri og 42% eru því mjög eða frekar ósammála á yngri á meðan 50% 

eru það á eldri heimilum. 

Þegar spurt er út í viðhorf til þess hvað sé viðunandi eða óviðunandi í aðstæðum og 

umönnun aldraðra telur enginn á yngri heimilum að það sé í lagi að aldraður rúmliggjandi 

einstaklingur sé skilinn einn eftir inni á herbergi stóran hluta vaktar á meðan 10% á eldri 

heimilum finnst það ásættanlegt, 2% segist aftur á móti ekki vita það á yngri heimilum á 

meðan enginn merkti við þann möguleika á eldri heimilum. Alls eru 98% þessu mjög eða 

frekar ósammála á yngri heimilum og 90% á eldri. Svipað kemur í ljós þegar spurt er um 

hvort það sé í lagi að þvinga aldraða til að borða þegar þeir nærast illa eða eru lystarlausir 

en þar eru 5% því mjög eða frekar sammála á yngri heimilum og 2% á þeim eldri, 2% 
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segjast ekki vita það á bæði yngri og eldri heimilum og um 94% eru mjög eða frekar 

ósammála á bæði yngri og eldri. 

Annað kemur þó í ljós þegar spurt er um hvort það sé í lagi að binda aldraðan 

heilabilaðan einstakling niður í rúm á nóttunni, en þá eru 23% mjög eða frekar sammála 

því á yngri heimilum og 27% á eldri, engin telur sig ekki vita það á yngri heimilum á meðan 

2% telja sig ekki vita það á eldri heimilum og 77% eru mjög eða frekar ósammála því á 

yngri heimilum og 71% á eldri. Athygli vekur að hlutföllin breytast þar mikið þegar spurt 

er um hvort í lagi sé að binda aldraðan heilabilaðan einstakling í stól að degi til. Þar svara 

39% því mjög eða frekar sammála á yngri heimilum og 43% á þeim eldri, 10% segjast ekki 

vita það á yngri heimilum en enginn á eldri og 51% eru því mjög eða frekar ósammála á 

yngri en 58% á eldri.  

Þegar spurt er um hvort betra sé að þvinga aldraðan einstakling í bað fremur en að 

sleppa baðdegi verður einingin í svörum meiri en 2% eru því mjög eða frekar sammála á 

yngri heimilum og 7% á eldri, 2% segjast ekki vita það á yngri heimilum á meðan 5% segjast 

ekki vita það á eldri og 95% eru mjög eða frekar ósammála á yngri heimilum en 88% á 

eldri.  

Niðurstöður eru svipaðar þegar spurt er um hvort það teljist eðlilegt að starfsfólk missi 

stundum stjórn á skapi sínu þegar um er að ræða aldraða einstaklinga með 

hegðunarerfiðleika en það telja um 8% svarenda eðlilegt á bæði yngri og eldri heimilum, 

2% segjast ekki vita það en enginn merkti við þann möguleika á eldri og 88% eru því mjög 

eða frekar ósammála á yngri heimilum en 93% á þeim eldri.  

Í þessum spurningakafla er síðasta fullyrðingin sú að besta lausnin við óróleika aldraðra 

séu róandi lyf. Því eru 24% mjög eða frekar sammála á yngri heimilum en 33% á þeim 

eldri, 7% segjast ekki vita það á þeim yngri en 10% á þeim eldri og 68% eru því mjög eða 

frekar ósammála á yngri heimilunum en 58% á þeim eldri.  
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Tafla 4. Viðhorf starfsfólks til viðunnandi og óviðunnandi umönnunar 

  Mjög/frekar 
sammála 

Veit ekki 
Mjög/frekar 
ósammála 

Ofbeldi gegn öldruðum er álíka algengt og 
ofbeldi gegn börnum 

Yngri 37% 35% 28% 

Eldri 43% 37% 20% 

Alls 40% 36% 24% 

Þeir sem beita ofbeldi gegn öldruðum eru 
yfirleitt geðfatlaðir eða 
áfegngis/vímuefnaneytend 

Yngri 5% 16% 79% 

Eldri 12% 20% 68% 

Alls 8% 18% 74% 

Það eru helst fjölskyldumeðlimir sem beita 
ofbeldi gegn öldruðum 

Yngri 21% 37% 42% 

Eldri 23% 27% 50% 

Alls 22% 33% 46% 

Það er í lagi að aldraður rúmliggjandi 
einstaklingur sé skilinn einn eftir inn á 
herbergi stóran hluta vaktar 

Yngri 0% 2% 98% 

Eldri 10% 0% 90% 

Alls 5% 1% 94% 

Þegar aldraðir nærast illa og eru lystarlausir 
þá er í lagi að þvinga þá til að borða 

Yngri 5% 2% 93% 

Eldri 3% 2% 95% 

Alls 4% 2% 94% 

Það er í lagi að binda aldraðan/heilabilaðan 
einstakling niður í rúmið á nóttunni 

Yngri 23% 0% 77% 

Eldri 27% 2% 71% 

Alls 25% 1% 74% 

Það er í lagi að binda aldraðan/heilabilaðan 
einstakling í stól á daginn 

Yngri 39% 10% 51% 

Eldri 43% 0% 57% 

Alls 41% 5% 54% 

Það er betra að þvinga aldraðan einstakling 
í bað en að sleppa baðdegi 

Yngri 2% 3% 95% 

Eldri 7% 5% 88% 

Alls 5% 4% 92% 

Það er eðlilegt að starfsfólk missi stundum 
stjórn á skapi sínu þegar um er að ræða 
aldraðan einstakling með 
hegðunarerfiðleika 

Yngri 9% 2% 89% 

Eldri 7% 0% 93% 

Alls 8% 1% 91% 

Besta lausnin við óróleika aldraðra er 
róandi lyf 

Yngri 24% 8% 68% 

Eldri 33% 10% 58% 

Alls 28% 9% 63% 

 

8.3 Verður starfsfólk vitni að ofbeldi? 

Þegar þátttakendur eru spurðir að því í spurningu nr. 29 hve oft þeir hafi orðið vitni að 

ofbeldi gegn öldruðum skjólstæðingi síðastliðna 12 mánuði svara 28 af 83 því játandi eða 

34%. Þegar þessar niðurstöður eru flokkaðar eftir eldri og yngri hjúkrunarheimilum í tölfu 
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5 kemur í ljós sláandi munur. Á yngri hjúkrunarheimilunum tveimur segjast 79% aldrei 

hafa orðið vitni af ofbeldi síðustu 12 mánuði en 21% segjast hafa orðið vitni að 1-4 

atvikum á meðan að 54% á eldri hjúkrunarheimilinum segjast aldrei hafa orðið vitni af 

ofbeldi, 22% af 1-4 tilvikum og 24% af 5 tilvikum eða fleirum. 

 

Tafla 5. Fjöldi þátttakenda í rannsókninni sem orðið hefur vitni að ofbeldi gegn öldruðum á 
hjúkrunarheimilum eftir yngri og eldri hjúkrunarheimilum 

  Eldri heimili Yngri heimili Alls 

  Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Aldrei 22 54% 33 79% 55 66% 

1-4 atvik 9 22% 8 19% 17 21% 

5 eða fleiri 10 24% 1 2% 11 13% 

Alls 41 100 42 100 83 100 

 

 

Einnig getur verið gagnlegt að glöggva sig nánar á þessum mikla mun milli yngri og eldri 

hjúkrunarheimila í mynd 3 hér fyrir neðan. 

 

 

Mynd 3. Súlurit yfir fjölda þeirra þátttakenda í rannsókninni sem orðið hafa vitni að ofbeldi gegn 
öldruðum á hjúkrunarheimilum eftir yngri og eldri hjúkrunarheimilum 
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8.4 Viðhorf starfsfólks til uppljóstrana um ofbeldi 

Í spurningakönnun rannsóknarinnar er spurt sérstaklega hvort starfsfólk telji að því beri 

að upplýsa um ofbeldi sem það verður vart við eða telur sig vita um. Með þessu er um 

leið verið að kanna hvort starfsmenn telji sig vita hvernig bregðast eigi við ef þeir verði 

varir við ofbeldi eða grunar að aldraður einstaklingur sé beittur ofbeldi. Einnig er kannað 

hvort skýrar verklagsreglur um viðbrögð við slíkum aðstæðum séu til staðar á 

hjúkrunarheimilum viðkomandi starfsmanna. Sömuleiðis er spurt út í afstöðu svarenda til 

þess að ofbeldisatvik séu tilkynnt til þeirra yfirvalda sem helst bera ábyrgð á þessum 

málum og hvort slík tilkynning kunni að vera af hinu góða fyrir hinn aldraða. 

Í spurningum nr. 18-26 er kannað hversu sammála eða ósammála starfsfólk sé ýmsum 

fullyrðingum um uppljóstranir á ofbeldisatvikum sem það verður vitni að í starfi sínu en 

niðurstöðurnar eru dregnar saman í töflu 6. Fyrsta fullyrðingin gengur út á það að skýrar 

verklagsreglur séu á vinnustaðnum um hvað gera skuli ef grunur vakni um að aldraður 

einstaklingur sé beittur ofbeldi. Þessari fullyrðingu reyndust 42% mjög eða frekar 

sammála á yngri heimilum en 51% á eldri, á yngri heimilunum voru 30% sem vissu ekki 

hvort þær verklagsreglur væru til staðar á meðan 20% vissu það ekki á eldri heimilum  og 

um 29% voru mjög eða frekar ósammála því á bæði yngri og eldri. Alls töldu 79% á yngri 

heimilum sig vita hvernig bregðast ætti við ef þeim grunaði að aldraður skjólstæðingur 

væri beittur ofbeldi en 83% á eldri, 7% sögðust ekki vita það á yngri heimilum en 2% á 

þeim eldri og um 15% voru mjög eða frekar ósammála því á bæði yngri og eldri 

heimilunum.  

Starfsmenn virðast bera mikið traust til yfirmanna sinna en 93% sögðust treysta því á 

yngri heimilum að yfirmenn þeirra vissu hvað gera skyldi ef grunur vakni um að 

skjólstæðingur sé beittur ofbeldi og 90% á eldri heimilum, 5% töldu sig ekki vita það á 

bæði yngri og eldri heimilum og 2% reyndust því mjög eða frekar ósammála á þeim yngri 

en 5% á þeim eldri.  

Nær allir þátttakendur í könnuninni reyndust á einu máli hvað varðar næstu fullyrðingu 

en þar kemur fram að þeir líti svo að það ætti að vera skylda allra að tilkynna það til 

viðeigandi aðila ef þeir hafi áhyggjur af velferð aldraðs einstaklings en alls sögðust 99% 

vera því mjög eða frekar sammála en einungis 1% reyndist því mjög eða frekar ósammála.  
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Svörin við þeirri fullyrðingu að það að tilkynna ofbeldi til yfirmanns á hjúkrunarheimili 

geti haft áhrif til hins verra fyrir þolandann reyndist ekki eins einhlít. Á yngri heimilum 

voru 5% voru því mjög eða frekar sammála en 12% á þeim eldri, 5% sögðust ekki vera 

vissir um það á yngri heimilum á meðan 20% töldu sig ekki viss á eldri heimilum og 90% 

voru mjög eða frekar ósammála því á yngri heimilum á meðan 68% merktu við þann 

svarmöguleika á eldri heimilum. Alls töldu 86% svarenda á yngri heimilum sig vita hvert 

ætti að leita ef þeir væru með áhyggjur af velferð aldraðs einstaklings en 90% á þeim eldri, 

7% sögðust ekki vera i viss á yngri heimilum og 2% á eldri heimilum. Alls voru 7% því mjög 

eða frekar ósammála á bæði yngri og eldri heimilunum. 

 

Tafla 6. Viðhorf þátttakenda í rannsókninni til uppljóstrana um ofbeldi gegn öldruðum 

 

  Mjög/frekar 
sammála 

Veit ekki 
Mjög/frekar 
ósammála 

Það eru skýrar verklagsreglur á mínum 
vinnustað um hvað skal gera ef grunur 
vaknar um að aldraður einstaklingur sé 
beittur ofbeldi 

Yngri 42% 30% 28% 

Eldri 51% 20% 29% 

Alls 46% 25% 29% 

Ég tel mig vita hvernig ég á að bregðast við 
ef mig grunar að aldraður skjólstæðingur 
sé beittur ofbeldi 

Yngri 79% 7% 14% 

Eldri 83% 2% 15% 

Alls 80% 5% 15% 

Ég treysti því að yfirmenn mínir viti vhað 
skal gera ef grunur vaknar um að 
skjólstæðingur sé beittur ofbeldi 

Yngri 93% 5% 2% 

Eldri 90% 5% 5% 

Alls 91% 5% 4% 

Það ætti að vera skylda allra að tilkynna 
það til viðeigandi aðila ef þeir hafa 
áhyggjur af velferð aldraðs einstakings 

Yngri 98% 0% 2% 

Eldri 100% 0% 0% 

Alls 99% 0% 1% 

Að tilkynna um ofbeldi til yfirmanns á 
hjúkrunarheimilinu getur haft áhrif til hins 
verra fyrir þolanda ofbeldis 

Yngri 5% 5% 90% 

Eldri 12% 20% 68% 

Alls 9% 12% 79% 

Ég veit hvert ég á að leita með áhyggjur af 
velferð aldraðs einstaklings 

Yngri 86% 7% 7% 

Eldri 90% 3% 7% 

Alls 89% 5% 6% 

Það skilar engu að tilkynna um ofbeldi á 
öldruðum til yfirmanna 

Yngri 5% 5% 90% 

Eldri 5% 5% 90% 

Alls 5% 5% 90% 
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Það skilar engu að tilkynna um ofbeldi á 
öldruðum til félagsmálayfirvalda 

Yngri 5% 50% 45% 

Eldri 10% 39% 51% 

Alls 7% 45% 48% 

Það skilar engu að tilkynna um ofbeldi á 
öldruðum til heilbrigðisyfirvalda 

Yngri 7% 65% 28% 

Eldri 15% 37% 49% 

Alls 11% 51% 38% 

 

Flestir eða nánar til tekið 90% bera traust til yfirmanna sinna og telja að það skili einhverju 

að tilkynna til þeirra um ofbeldi gegn öldruðum en einungis 5% sögðust ekki vita það og 

önnur 5% töldu það ekki skila neinu. Öðru máli gegnir hins vegar um það að tilkynna 

ofbeldi til félagsmálayfirvalda eða heilbrigðisyfirvalda.  Þar sögðust 45% á yngri heimilum  

en 51% á eldri heimilum vera ósammála því að það skili engu að tilkynna slíkt til 

félagsmálayfirvalda á meðan 50% á yngri heimilunum og 39% á þeim eldri vissu ekki hvort 

það gæti skilað einhverju og voru það aðeins 5% á yngri heimilum og 10% á þeim eldri 

sem tóku undir að það myndi engu skila. Niðurstaðan er svipuð í tilfelli heilbrigðisyfirvalda 

en þar reyndust 65% á yngri heimilum ekki viss um ágæti þess að tillkynna um ofbeldi 

þangað á meðan 37% merktu við þann svarmöguleika á þeim eldri, 7% töldu það engu 

skila á yngri heimilunum á meðan 15% töldu það engu skila á eldri heimilunum og aðeins 

28% töldu það skila einhverju á yngri heimilunum og 49% á eldri heimilunum.  Þetta 

bendir til þess að verulegt vantraust ríki meðal þessa starfsfólks í garð bæði 

félagsmálayfirvalda og heilbrigðisyfirvalda en einnig kann að vera að vanþekking á 

þessum embættum skýri þessa niðurstöðu í könnuninni. Því má ætla að ef starfsfólk 

verður vart við ofbeldi í störfum sínum og ætli sér að tilkynna það leiti það helst beint til 

sinna yfirmanna. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist starfsfólkið ekki vera þögulir áhorfendur 

ofbeldis heldur muni það leita leiða til að bæta aðstæður skjólstæðinga sinna. Hins vegar 

virðast óvenju margir ekki bera nægjanlegt traust til yfirvalda til að sinna þessum málum 

og ber þar helst við vanþekkingu á hvort það skili einhverju að tilkynna þessi  mál til þeirra. 

 

8.5 Hefur starfsfólk fengið fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum? 

Eins og sést í meðfylgjandi töflu nr. 7 er spurt hvort starfsfólk hafi fengið fræðslu um 

ofbeldi gegn öldruðum og var það flokkað eftir því hvort fræðslan væri í tengslum við 
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nám, núverandi starf, fyrra starf eða eitthvað annað eða að það hafi enga fræðslu fengið 

um þetta efni. Alls höfðu 42% á yngri heimilum fengið fræðslu við nám en 39% á eldri 

heimilum, 14% á yngri heimilum í tengslum við núverandi starf en 17% á eldri heimilum, 

5% á yngri heimilum í tengslum við fyrra starf og 7% á eldri heimilum og 7% á yngri 

heimilum í tengslum við eitthvað annað og 5% á eldri heimilum. Á yngri heimilum sögðust 

37% ekki hafa fengið neina fræðslu um þetta efni en 49% á eldri heimilum sem er tæpur 

helmingur svarenda. 

 

Tafla 7. Hefur starfsfólk fengið fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum og þá hvar? 

  Já Nei 

Hefur þú fengið fræðslu um ofbeldi gegn 
öldruðum í tengslum við nám 

Yngri 42% 58% 

Eldri 39% 61% 

Alls 40% 60% 

Hefur þú fengið fræðslu um ofbeldi gegn 
öldruðum í tengslum við núverandi starf 

Yngri 14% 86% 

Eldri 17% 83% 

Alls 15% 85% 

Hefur þú fengið fræðslu um ofbeldi gegn 
öldruðum í tengslum við fyrra starf 

Yngri 5% 95% 

Eldri 7% 93% 

Alls 6% 94% 

Hefur þú fengið fræðslu um ofbeldi gegn 
öldruðum í tengslum við eitthvað annað 

Yngri 7% 93% 

Eldri 5% 95% 

Alls 6% 94% 

Hef ekki fengið fræðslu um þetta efni 

Yngri 37% 63% 

Eldri 49% 51% 

Alls 43% 57% 

 

Í framhaldinu er svo spurt hvort starfsfólk telji að fræðslan hafi gert það öruggari við að 

takast á við aðstæður þar sem staðfestur eða óstaðfestur grunur hefur verið um það að 

aldraður einstaklingur verði fyrir ofbeldi. Eins og sjá má í töflu nr. 8 voru í heildina 79% 

mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu eða 59% á yngri heimilum og 56% á eldri 

heimilum, 9% vissu það ekki og 12% voru mjög eða frekar ósammála.  
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Tafla 8. Afstaða þátttakenda í rannsókninni til fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum 

 

  Mjög/frekar 
sammála 

Veit ekki 
Mjög/frekar 
ósammála 

Ég tel að fræðslan hafi gert mig öruggari 
 við að takast á við aðstæður þar sem staðfestur 
eða óstaðfestur grunur hefur verið um að 
aldraður einstaklingur verði fyrir ofbeldi 

Yngri 59% 31% 9% 

Eldri 56% 34% 9% 

Alls 58% 33% 9% 

 

Í kjölfarið var spurt hvort starfsfólkið teldi sig þurfa á meiri fræðslu að halda til að vita 

hvernig best sé að bregðast við í slíkum aðstæðum en eins og sjá má í töflu nr. 9 svöruðu 

76% því játandi í heildina eða 68% á yngri heimilum og 83% á eldri heimilum en 24% 

neitandi í heildina eða 32% á yngri heimilum og 18% á þeim eldri. Út frá þessu má ætla 

að fræðsla sé mjög mikilvæg og geri starfsfólk öruggara og faglegra í aðstæðum þar sem 

staðfestur eða óstaðfestur grunur kemur helst fram um að aldraður einstaklingur sé 

beittur ofbeldi. Út frá þessari seinni fullyrðingu má hins vegar ætla að mikið vanti upp á 

fræðslu í þessum málaflokki bæði á eldri og yngri heimilum. 

 

Tafla 9. Afstaða þátttakenda í rannsókninni til frekari fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum 

 

  Já Nei 

Ég tel mig þurfa meiri fræðslu um ofbeldi 
gegn öldruðum til að vita hvernig ég á að 
bregðast við slíkum aðstæðum 

Yngri 68% 32% 

Eldri 83% 18% 

Alls 76% 24% 

 

 

8.6 Samantekt niðurstaðna 

Þegar niðurstöður spurningarkönnunar rannsóknarinnar eru dregnar saman stendur upp 

úr að 21% þátttakenda úr röðum starfsfólks úr yngri hjúkrunarheimilunum sögðust hafa 

orðið vör við ofbeldi gegn öldruðum á vinnustað sínum og 46% þátttakenda úr röðum 

starfsfólks á eldri hjúkrunarheimilunum. Nánar til tekið þá höfðu 19% á yngri 

hjúkrunarheimilunum orðið vör við 1-4 ofbeldisatvik og 2% við 5 ofbeldisatvik eða fleiri 

en á eldri hjúkrunarheimilunum höfðu 22% orðið vör við 1-4 ofbeldisatvik og 24% við 5 
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ofbeldisatvik eða fleiri. Þetta þýðir með öðrum orðum að 79% þátttakenda úr röðum 

starfsfólks á yngri hjúkrunarheimilunum segjast aldrei hafa orðið vör við ofbeldisatvik en 

54% á eldri hjúkrunarheimilunum. Þessi niðurstaða sýnir ótvírætt að svarið við þeirri 

meginrannsóknarspurningu sem lagt var upp með hvort ofbeldi eigi sér stað inni á 

íslenskum hjúkrunarheimilum fyrir aldraða er játandi og er tíðnin veruleg, sérstaklega á 

eldri hjúkrunarheimilunum þar sem upp undir helmingur starfsfólks segist hafa orðið vitni 

að slíku og það jafnvel í nokkrum tilfellum. 

Þegar kemur að því að skilgreina hvað sé ofbeldi kjósa alls 83% þá skilgreiningu sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gengur út frá eða eins og það er orðað:  „Ofbeldi gegn 

öldurðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða endurtekið atvik eða skortur á 

athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði ætti að geta treyst. Þetta atferli gagnvart 

hinum aldraða veldur honum skaða eða andlegri þjáningu. Misnotkun getur tekið á sig 

ýmsar myndir til dæmis líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, 

fjárhagslegt ofbeldi eða virk eða óvirk vanræksla.“ 

Alls völdu 7% þátttakenda þá skilgreiningu sem gengur út frá því að einungis sé hægt 

að tala um ofbeldi ef um endurtekið atvik eða vanrækslu sé að ræða. Alls völdu 5% 

þátttakenda þá skilgreiningu þar sem ofbeldinu er ekki lýst nánar en misnotkunin sögð 

einungis geta verið líkamleg eða andleg og önnur 5% völdu þá skilgreiningu þar sem 

atferlið er aðeins sagt valda hinum aldraða skaða eða andlegri þjáningu. 

Samkvæmt þessu er skilningur þess starfsfólks sem tók þátt í rannsókninni nokkuð 

samhljóða hvað varðar hvað sé ofbeldi gegn öldruðum og ætti það að auka líkur á því að 

það geri sér sem flest grein fyrir alvarleika þess verði það annað hvort vitni að því eða átti 

sig á því að það hafi sjálft verið að beita því. 

Hvað varðar viðhorf starfsfólks til viðunandi og óviðunandi umönnunar telja 37%  á 

yngri heimilum og 44% á eldri heimilum að ofbeldi gegn öldruðum sé jafnalgengt og 

ofbeldi gegn börnum en um 22% á bæði yngri og eldri heimilum telja að það séu oftast 

fjölskyldumeðlimir sem beiti hinn aldraða ofbeldi. Þegar spurt var út í ákveðnar aðstæður 

sem viðunandi eða óviðunandi fyrir hinn aldraða koma í ljós að enginn á yngri heimilum 

taldi það í lagi að aldraður rúmliggjandi einstaklingur væri skilinn eftir einn inni á herbergi 

sínu stóran hlutar vaktar starfsmanna á meðan 10% á eldri hjúkrunarheimilum taldi það 

viðunnandi og 5%  á yngri heimilum töldu það vera í lagi að þvinga aldraða til að borða 

þegar þeir nærast illa og eru lystarlausir en einugis 2% á eldri heimilinum. Annað kemur 
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þó í ljós þegar spurt var út í notkun fjötra en þar töldu 23% á yngri heimilum og 27% á 

eldri heimilum það vera ásættanlegt að binda aldraðan heilabilaðan einstakling niður í 

rúm á nóttunni en 39% á yngri heimilum telja það réttlætanlegt að binda aldraðan 

heilabilaðan einstakling í stól á daginn og 43% á eldri heimilum. Hluföllin breytast aftur 

þegar spurt var út í það hvort það væri betra að þvinga hinn aldraða í bað fremur en að 

sleppa baðdegi en einungis 2% á yngri heimilum og 7% á eldri heimilum töldu það vera 

ásættanlegt. Einnig töldu 9% á yngri heimilum og 7% á eldri heimilum það vera eðlilegt 

að starfsfólk missi stundum stjórn á skapi sínu þegar um er að ræða aldraðan einstakling 

með hegðunarerfiðleika. Að lokum töldu 24% á yngri heimilum og 33% á eldri heimilum 

róandi lyf vera bestu lausnina við óróleika aldraðra. 

Starfsfólkið virðist sammála um að það eigi að tilkynna um ofbeldi eða grun um slíkt 

og þá helst til yfirmanna en samtals töldu 99%  að það ætti að vera skylda að tilkynna það 

til viðeigandi aðila ef þeir hefðu áhyggjur af velferð aldraðs einstaklings og samtals um 

91% treystu því að yfirmenn þeirra vissu hvað gera skyldi en mun minna traust ríkti til 

yfirvalda eins og heilbrigðis- og félagsmálayfirvalda en þá var um helmingur sem var ekki 

viss hvort það skilaði einhverju að tilkynna til þeirra. 

Þegar kemur að fræðslu um þetta efni eða hvort starfsfólkið hafi á annað borð fengið 

einhverja fræðslu þá reyndist rúmur helmingur eða 55% hafa fengið einhvers konar 

fræðslu en af þeim höfðu 42% á yngri heimilum fengið hana í tengslum við nám en 39% á 

eldri heimilum, 14% á yngri heimilum og 17% á eldri heimilum  í gegnum núverandi starf, 

5%  á þeim yngri og 7% á þeim eldri í gegnum fyrrverandi starf og 7% á þeim yngri en 5% 

á þeim eldri  í tengslum við eitthvað annað, en samtals höfðu 45% þátttakenda ekki fengið 

neina fræðslu um þetta efni eða 37% á yngri heimilunum og 49% á þeim eldri. 

Niðurstöður eru skýrar þegar spurt er hvort fólki finnist fræðslan hafa gert það öruggari 

að takast á við aðstæður þar sem staðfestur eða óstaðfestur grunur er um að aldraður 

einstaklingur hafi orðið eða verði fyrir ofbeldi en 59% á yngri heimilum voru því mjög eða 

frekar sammála og 56% á þeim eldri, 31% á þeim yngri og 34% á þeim eldri voru ekki viss 

og einungis 9% voru mjög eða frekar ósammála. Einnig reyndust niðurstöður skýrar þegar 

spurt var um hvort fólk teldi sig þurfa meiri fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum til að vita 

hvernig best sé að bregðast við í slíkum aðstæðum en þar svöruðu 68% á yngri heimilum 

því játandi og 32% neitandi og 83% töldu sig þurfa meiri fræðslu á eldri heimilunum og 
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18% ekki. Er það því nokkuð ljóst að fræðsla er nauðsynleg inni á hjúkrunarheimilum og 

þarf að efla hana mikið um þetta málefni. 
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9 Umræða  

Ljóst er af niðurstöðum þessarar rannsóknar að ofbeldi er til staðar á íslenskum 

hjúkrunarheimilum alveg eins og í heimaþjónustu eins og kom fram í rannsókn Sigrúnar 

Ingvarsdóttur en þar sögðust 27% þátttakenda hafa orðið vitni að ofbeldi. Skilningur 

flestra starfsmannanna sem tóku þátt í spurningarkönnun rannsóknarinnar reyndist 

jafnframt í samræmi við viðmið Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á því hvað sé 

ofbeldi. Það sem helst kemur á óvart er munurinn á ofbeldisatvikum á milli eldri og yngri 

hjúkrunarheimila en á yngri heimilum segjast 21% þátttakenda úr röðum starfsfólks hafa 

orðið vör við eitt eða fleiri ofbeldisatvik á meðan á eldri heimilum segjast 46% hafa orðið 

vör við eitt ofbeldisatvik eða fleiri. Þessar tölur eru svipaðar því sem kom fram í að vissu 

leyti hliðstæðri rannsókn frá Bandaríkjunum frá árinu 2002 en þar sögðust 36% svarenda 

hafa orðið vitni að líkamlegu ofbeldi a.m.k. einu sinni en 81% andlegu ofbeldi (Pillemer og 

Moore, 1989). Ekki var gerður sérstakur greinarmunur á líkamlegu og andlegu ofbeldi í 

þessari rannsókn sem hér var gerð og má því spyrja hvort þátttakendur í henni hafi ef til 

vill gengið frekar út frá líkamlegu en andlegu ofbeldi þegar það svaraði 

spurningarkönnuninni.  Hvort heldur sem er liggur beinast við að spyrja hvernig standi á 

þessum mikla mun á milli eldri og yngri heimila á Íslandi sem birtist í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þar kann að hafa sitt að segja að engri hugmyndafræðilegri 

hjúkrunarstefnu er fylgt á eldri heimilunum auk þess sem starfsmannaveltan virðist vera 

þar mun meiri en það getur þýtt að viðkomandi starfsfólk hafi minni þekkingu og reynslu 

til að bregðast faglega við í erfiðum aðstæðum og hættir því þess vegna fremur til að grípa 

til ofbeldis í formi valdbeitingar. 

Ofbeldi gegn öldruðum er því ekki síður þjóðfélagslegt vandamál á Íslandi en  annars 

staðar í heiminum og verður ekki framhjá því litið að hér er um sístætt vandamál að ræða 

sem nær m.a. inn á hjúkrunarheimili landsins þó svo að þar séu flestir og vonandi allir af 

vilja gerðir til að takast á við það með faglegum hætti. En hvernig er hægt að bregðast við 

svona vandamáli sem virðist vera til staðar í öllum samfélögum? Rannsóknir og fræðsla 

eru helstu valkostirnir, að afla sér faglegrar þekkingar á vandamálinu, umfangi þess og 

eðli og að upplýsa jafnt hjúkrunarfólk sem almenning að meðtöldum öldruðum um 

ofbeldi, hvað það sé, hvert sé hægt að leita og hvaða úrlausnir séu í boði. Þegar um er að 

ræða aldraða á stofnun er mikilvægt að aðstandendur séu vakandi og eins starfsfólkið 

sem vinnur á þessum stöðum, því að oft á tíðum getur fólk sem er flutt á 
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hjúkrunarheimilin ekki verið eigin málsvarar. Annað sem er í stöðunni er að stofna 

embætti umboðsmanns aldraðra sem myndi m.a. gera úttekt á þeim hjúkrunarheimilum 

sem starfa á landinu og hvernig þessum málum er hagað á þeim. Mikilvæg forsenda þessa 

alls er þó að efla rannsóknir, breyta viðhorfum á grundvelli þeirra og vinna gegn 

fordómum og óþoli gagnvart ölduðum.  

Forsenda þess að öldruðum geti liðið sem best á hjúkrunarheimilum og litið á þau sem 

eigin heimili er að ákveðnum faglegum stefnum sé fylgt eins og Eden, Lev-bo, Namaste 

stefnunni eða Stefnu Sóltúns þar sem einstaklingurinn er alls staðar settur í öndvegi og 

þjónustan miðuð við hann (Hrafnista, 2014; Mörk, 2014; Sóltún, 2017). Það kemur einnig 

skýrt fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar hversu mikilvæg fagleg fræðsla er en 79% 

svarenda telja fræðslu gera sig  öruggari að takast á við aðstæður þar sem staðfestur eða 

óstaðfestur grunur sé fyrir því að aldraður einstaklingur hafi orðið fyrir ofbeldi eða verði 

fyrir því. Fram kemur að mikið virðist vanta upp á fræðslu í þessum efnum þar sem að 

76% þátttakenda telja sig þurfa meiri fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum en einnig kann 

að vera að þetta fólk sé einfaldlega meðvitað um mikilvægi símenntunar. Hvort heldur 

sem er þá sýnir þetta mikilvægi fræðslu líkt og í niðurstöðum rannsóknar Ingelinar Testads 

en þar kemur fram að starfsfólk sem fékk fræðslu um heilabilun, sjúkdómsferlið, 

sjúkdómseinkenni og meðferð dró verulega úr valdbeitingu eða þvingunum og minnkaði 

þar af leiðandi vandamálahegðun skjólstæðinganna að sama skapi til muna. Þetta sýnir 

að oft er hægt að draga úr hegðunartruflunum með réttri aðferð þrátt fyrir takmarkaða 

tjáningarmöguleika (Testad, 2009).  

Þó svo að RAI matstæki á hjúkrunarheimilum taki til ýmissa þátta í umönnun aldraðra 

þá greinir það ekki framkomu starfsfólks í garð íbúa á hjúkrunarheimilum né heldur 

framkomu íbúanna í garð hvers annars. Mælitækið getur hins vegar mögulega gefið 

vísbendingar um einkenni ofbeldis svo sem ofnotkun líkams eða lyfjafjötra eða afleiðingar 

ofbeldis svo sem aukna depurð, snögga breytingu á hegðun eða áverka.  

Vel væri við hæfi hér á landi að fara í kynningarherferð um þetta efni á milli 

hjúkrunarheimila til að starfsfólk verði upplýstara og betur í stakk búið að bregðast rétt 

við í aðstæðum ef grunur eða vitneskja um ofbeldi á þeirra starfstað kemur upp. 

Sömuleiðis þyrfti að koma af stað átaki í fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum meðal 

almennings og gera yfirvöldum það ljóst að slík sé því miður raunin hér á landi ekki síður 
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en annars staðar. Drauma framtíðarsýnin er þó að ofbeldi verði útrýmt til frambúðar en 

hið raunhæfa sjónarmið er hins vegar það að vandamálið sé sístætt og þurfi samfélagið 

því ávallt að vera vakandi fyrir því til að hægt verði í hvert sinn að bregðast við með eins 

faglegum hætti og kostur er. Ágætis byrjun á því er að gera hjúkrunarheimilin að 

aðlaðandi vinnustað fyrir fagfólk því að það er jú fagfólkið sem hefur bestu þekkinguna og 

innsýnina inn í sjúkdóma og fylgikvilla þeirra sem margir aldraðir hafa og geta valdið 

hegðunartruflunum. En það hefur sýnt sig að eftir því sem sjúklingar þurfa á meiri aðstoð 

að halda og eru meira krefjandi, t.d. vegna hegðunarvandamála, eiga þeir að sama skapi 

í enn meiri hættu á því að verða fyrir ofbeldi (Alzheimers-Association, 2016).  

Aðrar þjóðir hafa stofnað félög og hreyfingar til að halda utan um þessi mál og má þar 

nefna alþjóðastofnunina INEPA: The International Network for the Prevention of Elder 

Abuse (Alþjóðleg samtök um forvarnir gegn ofbeldi á öldruðum), í Bretlandi Action on 

Elder Abuse, í Osló í Noregi Miðstöð upplýsinga og rannsókna og í Bandaríkjunum Adult 

Protection Services. INEPA eru sérlega áhugaverð í þessu sambandi en þau hafa verið 

starfandi frá árinu 1997 og vinna m.a. í samstafi við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina að 

stefnumótandi aðgerðum gegn ofbeldi á öldruðum. Mikilvægt er að Ísland tileinki sér 

hagnýtt upp í þessum efnum sem aðrar þjóðir eru að gera og stofni félag eða hreyfingu 

um þessi mál, t.d. í gegnum umboðsmann aldraðra. Einnig er mikilvægt að hafa skýr lög 

um tilkynningaskyldu gagnvart yfirvöldum. 

Til að koma í veg fyrir ofbeldi gegn öldurðum er mikilvægt að hafa lagaramma til að 

bregðast við og uppfræða heilbrigðisstarfsfólk sem er lykilfólk í þessum efnum. Þar sem 

það virðist oft ekki þekkja einkennin samanber niðurstöður fyrri rannsókna bæði hér 

heima og erlendis er ljóst hversu símenntun og fræðsla er mikilvæg. Þannig þarf að hvetja 

til frekari rannsókna í þessum efnum þar sem þetta málefni hefur enn ekki verið 

rannsakað nægilega vel. Hérlendis hafa hvorki rannsóknir á ofbeldi gegn öldruðum né 

stefnumótun um forvarnir verið markvissar. 

Það er þó margt sem lofar góðu um framtíðina í Stefnumótun í heilbrgðisþjónustu fyrir 

aldraða til ársins 2035 sem stjórnvöld á Íslandi hafa sent frá sér. Má þar nefna að þjónusta 

í heimahúsum verði aukin, forvarnir efldar og hlúð sem best að öldruðum á faglegum 

forsendum (Stefnumótun í heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða, 2016). Þar þurfa stjórnvöld 
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m.a. að taka mið af rannsóknum sem þessari sem leitt hafa í ljós útbreitt ofbeldi gegn 

öldruðum á hjúkrunarheimilum og leita faglegra leiða til að bregðast við því. 
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10 Lokaorð 

Í stuttu máli má segja að niðurstöður þessarar rannsóknar sem hér hefur verið unnin kalli 

á aukna fræðslu meðal starfsfólks á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða og að forvarnir gegn 

ofbeldi verði hluti af gæðaeftirliti heimila. Sömuleiðis kann að vera ástæða fyrir eldri 

hjúkrunarheimilin að skoða hvort þau eigi að tileinka sér einhverja sérstaka faglega 

hjúkrunarhugmyndafræði til að draga sem mest út líkum á ofbeldi í garð aldraðra 

skjólstæðinga. Loks má ætla að rannsóknin nýtist öðrum rannsakendum sem vilja 

rannsaka ofbeldi á  hjúkrunarheimilum frekar eða framkvæma aðrar sambærilegar 

rannsóknir. Meðal þess sem forvitnilegt væri að kanna nánar væri viðhorf þeirra 

starfsmanna íslenskra hjúkrunarheimila sem eru af erlendum uppruna og ekki mæltir á 

íslenska tungu. 
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Viðauki 1 

 

Kæri viðtakandi hjá [viðkomandi hjúkrunarheimili], 

 

Vísindasiðanefnd hefur nú veitt samþykki sitt fyrir rannsókn minni „Eiga aldraðir 

áhyggjulaust ævikvöld? Rannsókn á viðhorfum, þekkingu og reynslu starfsfólks af ofbeldi  

gegn öldruðum inni á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu“ en þar er um að ræða 

lokaverkefni mitt í MA námi í öldrunarfræðum við Háskóla Íslands. Tilvísunarnúmer 

vísindasiðanefndar er 15-223-S1.  

 

Þetta þýðir að ég get núna haft samband við deildarstjóra á þeim deildum sem rannsóknin 

nær til. Vinsamlegast sendið mér netföng þeirra deildarstjóra sem þið viljið að ég hafi 

samband við. Ég mun svo fara á þeirra fund, kynna þeim rannsóknina og skilja eftir 

spurningalista, kynningarblöð og svarkassa.  

 

Eins og um var talað vonast ég til að ná til um 30 starfsmanna á heimili ykkar til að 

niðurstöður verði marktækar. 

 

Vinsamlegast hafið samband við  mig á netfangið ksh10@hi.is við fyrsta tækifæri. 

 

Kær kveðja,  

 

Kristbjörg Sóley Hauksdóttir 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Kæri deildarstjóri, 

 

Ég er að vinna að lokaverkefni mínu í MA námi í öldrunarfræðum við Háskóla Íslands en 

það nefnist „Eiga aldraðir áhyggjulaust ævikvöld? Rannsókn á viðhorfum, þekkingu og 

reynslu starfsfólks af ofbeldi  gegn öldruðum inni á hjúkrunarheimilum á 

höfuðborgarsvæðinu“. Persónuvernd og Vísindasiðanefnd (tilvísunarnúmer 15-223-S1) 

mailto:ksh10@hi.is
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hafa veitt samþykki sitt fyrir þessari rannsókn  og sömuleiðis hef ég fengið leyfi frá 

hjúkrunarforstjóra heimilis þíns til að leggja fram  spurningarlista fyrir um 30 starfsmenn 

hjá þér. Get ég fengið fund hjá þér einhvern  tímann á næstu dögum til þess að ég geti 

kynnt þér betur þetta rannsóknarverkefni og látið þig fá spurningarlista, kynningarbréf og 

svarkassa fyrir starfsfólkið? 

 

Kær kveðja, 

 

Kristbjörg Sóley Hauksdóttir 
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Viðauki 2 

Spurningalisti 

 
Merktu X þar sem við á. 

 

1. Kyn.  

 

___ Karl   

___ Kona 

 

2. Fæðingarár.  

 

19_____ 

 

3. Menntun. 

 

___ Grunnskólapróf 

___ Félagsliðapróf 

___ Sjúkraliðapróf 

___ Annað framhaldsskólapróf 

___ Hjúkrunarfræðipróf 

___ Annað háskólapróf 

___ Annað. Hvað? ___ 
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4. Starfsaldur í núverandi starfi? 

 

___ Minna en 1 ár __ 

___ 1-2 ár. 

___ 3-5 ár. 

___ 5-10 ár.  

___ 10 ár eða lengur.  

 

5. Er Ísland upprunaland þitt? 

 

___ Já. 

___ Nei ég er frá ... 

___ Vestur-Evrópu. 

                      ___ Austur-Evrópu. 

           ___ Asíu. 

  ___ Afríku. 

  ___ Eyjaálfu. 

  ___ Norður-Ameríku. 

  ___ Suður-Ameríku. 

 

6. Ef Ísland er ekki upprunaland þitt, hversu lengi hefur þú búið á Íslandi?  

 

___  ár. 
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7. Skilgreining mín á ofbeldi er næst þessari:  

 

___ Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða 

endurtekið atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði 

ætti að geta treyst. Þetta atferli gagnvart hinum aldrað veldur honum skaða 

eða andlegri þjáningu. Misnotkun getur tekið á sig ýmsar myndir til dæmis 

líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi 

eða virk eða óvirk vanræksla. 

 

___ Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er EINUNGIS ef um 

endurtekin atvik er að ræða eða skortur á athöfnum á hálfu þess aðila sem 

hinn aldraði ætti að geta treyst. Þetta atferli gagnvart hinum aldraða veldur 

honum skaða eða andlegri þjáningu. Misnotkunin Misnotkun getur tekið á sig 

ýmsar myndir til dæmis líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt 

ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi eða virk eða óvirk vanræksla. 

 

___ Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða 

endurtekið atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði 

ætti að geta treyst. Þetta atferli gagnvart hinum aldrað veldur honum skaða 

eða andlegri þjáningu. Misnotkunin getur einungis verið líkamleg eða andleg. 

  

___ Ofbeldi gegn öldruðum er skýrt þannig að það er ÝMIST einstakt eða 

endurtekið atvik eða skortur á athöfnum af hálfu þess aðila sem hinn aldraði 

ætti að geta treyst. Þetta atferli gagnvart hinum aldrað veldur honum skaða 

eða andlegri þjáningu. 
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Í næstu spurningum er verið að kanna viðhorf til þess hvað er viðunandi eða óviðunandi í 

umönnun og aðstæðum aldraðra. Einnig er verið að leita eftir upplýsingum um hvaða 

tilfinningu starfsmenn hafi fyrir eðli og umfangi ofbeldis gegn öldruðum. 

 

Vinsamlega merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum. 

 

8. Ofbeldi gegn öldruðum er álíka algengt og ofbeldi gegn börnum.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

9. Þeir sem beita ofbeldi gegn öldruðum eru yfirleitt ýmist geðfatlaðir eða 

áfengissjúklingar/vímuefnaneytendur.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

10. Það eru helst fjölskyldumeðlimir sem beita ofbeldi gegn öldruðum.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 
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11. Það er í lagi að aldraður rúmliggjandi einstaklingur sé skilinn einn eftir inni á 

herbergi stóran hluta vaktar.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

12. Þegar aldraðir nærast illa og eru lystarlausir þá er í lagi að þvinga þá til að borða.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

13. Það er í lagi að binda aldraðan og/eða heilabilaðan einstakling niður í rúmið á 

nóttunni.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 
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14. Það er í lagi að binda aldraðan og/eða heilabilaðan einstakling í stól á daginn.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

15. Það er betra að þvinga aldraðan einstakling í bað en að sleppa baðdegi.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

16. Það er eðliegt að starfsfólk missi stundum stjórn á skapi sínu þegar um er að ræða 

aldraða einstaklinga með hegðunarerfiðleika.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 
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17. Besta lausnin við óróleika aldraðra er róandi lyf.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

Í næstu spurningum er verið að kanna hversu sammála eða ósammála þú sért eftirfarandi 

fullyrðingum sem tengjast reynslu þinni í starfi og skoðunum þínum á því. Vinsamlega 

merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.  

 

18. Það eru skýrar verklagsreglur á mínum vinnustað um hvað skal gera ef grunur 

vaknar um að aldraður einstaklingur sé beittur ofbeldi.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

19. Ég tel mig vita hvernig ég á að bregðast við ef mig grunar að aldraður 

skjólstæðingur sé beittur ofbeldi. 

 ___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

20. Ég treysti því að yfirmenn mínir viti hvað skal gera ef grunur vaknar um að 

skjólstæðingur sé beittur ofbeldi.  
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___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

21. Það ætti að vera skylda allra að tilkynna það til viðeigandi aðila ef þeir hafa 

áhyggjur af velferð aldraðs einsaklings.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

22. Að tilkynna um ofbeldi til yfirmanns á hjúkrunarheimilinu getur haft áhrif til hins 

verra fyrir þolanda ofbeldis.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 
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23. Ég veit hvert ég á að leita með áhyggjur af velferð aldraðs einstaklings.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

24. Það skilar engu að tilkynna um ofbeldi á öldruðum til yfirmanna.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

25. Það skilar engu að tilkynna um ofbeldi á öldruðum til félagsmálayfirvalda.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 

 

26. Það skilar engu að tilkynna um ofbeldi á öldruðum til heilbrigðisyfirvalda.  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála. 
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27. Hefur þú á síðastliðnum 12 mánuðum sinnt öldruðum skjólstæðingi sem þú veist 

að ein eða fleiri af eftirfarandi lýsingum eiga við?  

(a)  Sá aldraði er með heilabilun og er árásargjarn við starfsfólk. 

___Já. 

___ Nei. 

(b)  Sá aldraði er með áverka sem ekki eru útskýrðir á fullnægjandi hátt.  

___Já. 

___ Nei. 

(c)  Sá aldraði á langa sögu um ofbeldistengda hegðun. 

___Já. 

___ Nei. 

(d)  Sá aldraði er á of miklum róandi/slógvandi lyfjum. 

___Já. 

___ Nei. 

(e) Starfsfólk einangrar hinn aldraða til að valda hinum heimilismönnum minni 

truflun. 

___Já. 

___ Nei. 

(f)  Starfsfólk hunsar hinn aldraða þegar hegðun hans verður óviðeigandi. 

___Já. 

___ Nei. 

(g)  Starfsfólk þvingar hinn aldraða í bað á réttum baðdögum. 

___Já. 

___ Nei. 
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28. Ef þú hefur krossað við einhverja af lýsingunum í spurningu 26 hefur þú þá ...  

___látið yfirmann vita af aðstæðum. 

___verið sérlega vakandi yfir hvort aðstæður endurtaki sig. 

___fengið handleiðslu og ráðgjöf frá samstarfsmanni, yfirmanni eða utan að 

komandi aðila. 

___Krossaði alls staðar við nei. 

 

29. Hversu oft hefur þú orðið vitni að ofbeldi gegn öldruðum skjólstæðinga síðastliðna 

12 mánuði? 

___Aldrei. 

___1-2 atvik. 

___3-4 atvik. 

___5-6 atvik. 

___7 eða fleiri. 

 

30. Hvað gerðir þú varðandi þessi atvik? Veldu allt sem við á.  

___Á ekki við þar sem ég hef aldrei orðið vitni að ofbeldi gegn skjólstæðingi. 

___Spurði skjólstæðing út í aðstæður hans. 

___Sagði yfirmanni frá. 

___Ræddi við gerandann.  

___Hughreysti skjólstæðing. 

___Kannaði áverka. 

___Hafði samband við ættingja.  

___Gerði ekkert. 

___Annað? Hvað? ___ 
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31. Hversu oft á síðastliðnum 12 mánuðum hefur þig grunað að aldraður 

skjólstæðingur sé beittur ofbeldi?  

___Aldrei. 

___1-2 tilfelli. 

___3-4 tilfelli. 

___5-6 tilfelli. 

___7 sinnum eða oftar.  

 

32. Hvað gerðir þú varðandi þessi tilvik? Veldu alla möguleika sem við á.  

___Á ekki við þar sem mig hefur ekki grunað að skjólstæðingur sé beittur ofbeldi. 

___Spurði skjólstæðing út í aðstæður. 

___Sagði yfirmanni frá. 

___Ræddi við gerandann. 

___Hughreysti skjólstæðing. 

___Kannaði áverka. 

___Hafði samband við ættingja.  

___Gerði ekkert. 

___Annað? Hvað? ___ 

 

33. Ef þú gerðir ekkert í einhverjum þessara tilvika, hvers vegna var það?  

___Á ekki við. 

___Ég vissi ekki hvað ég átti að gera. 

___Ég taldi að það myndi verða verra fyrir skólstæðinginn. 

___Annað? Hvað? ___ 

 

 

34. Hefur þú fengið fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum?  

___Í tengslum við  nám. 
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___Í tengslum við núverandi starf. 

___Í tengslum við fyrra starf. 

___Í tengslum við eitthvað annað. 

___Hef ekki fengið fræðslu um þetta efni. 

 

35. Hvert var fyrirkomulag fræðslunnar?  

___Á ekki við þar sem ég hef ekki fengið fræðslu um þetta efni. 

___Skriflegt efni, t.d. bæklingur. 

___Fyrirlestur, námsstefna eða ráðstefna. 

___Námskeið bæði með fyrirlestrum og verkefnum. 

___Annað? Hvað? 

 

36. Ég tel að fræðslan hafi gert mig öruggari við að takast á við aðstæður þar sem 

staðfestur eða óstaðfestur grunur hefur verið um að aldraður einstaklingur verði 

fyrir ofbeldi?  

___Mjög sammála. 

___ Frekar sammála. 

___ Veit ekki. 

___ Frekar ósammála. 

___ Mjög ósammála.  
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37. Ég tel mig þurfa meiri fræðslu um ofbeldi gegn öldruðum til að vita hvernig ég á 

að bregðast við slíkum aðstæðum.  

___ Já. 

___ Nei. 
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Viðauki 3 

Samþykkisblað 

Kæra .... 

Ég er að vinna rannsókn með yfirskriftina „Eiga aldraðir áhyggjulaust ævikvöld?  

Rannsókn á viðhorfum, þekkingu og reynslu starfsfólks af  ofbeldi gegn öldruðum inni á 

hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin er hluti af Mastersverkefni 

undirritaðrar í öldrunarfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins er Sigurveig H. 

Sigurðardóttir lektor í félagsráðgjöf.  

Ég yrði afar þakklát ef þú gætir gefið þér tíma til að svara spurningalistanum því það skiptir 

miklu  máli að fá góða svörun við spurningunum til að niðurstöður úr rannsókninni verði 

marktækar. Ef þú ákveður að svara spurninalistanum þá bið ég þig um að skila honum 

útfylltum í kassa sem geymdur verður á þínu hjúkrunarheimili merktur „spurningalisti“. Þetta 

fyrsta blað bið ég þig hinsvegar að skila undirrituðu í kassann við hliðina merktum 

„samþykkisblað“.  

Markmiðið með fyrirlögn þessa spurningalista er að fá vísbendingar um tíðni og aðstæður 

sem aldraðir verða fyrir ofbeldi eða valdbeitingu á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu. 

Það er von undirritaðrar að niðurstöður úr rannsókninni geti nýst í forvarnarvinnu gegn 

ofbeldi á öldruðum og þar með bætt aðstæður þeirra og starfsmanna.  

Í rannsóknarniðurstöðum munu hvorki nöfn þátttakenda né aðrar persónulegar upplýsingar 

koma fram og gætt verður að því að ekki verði hægt að rekja niðurstöður til einstakra 

þátttakenda. Vinnsla rannsóknarinnar verður tilkynnt til Vísindasiðanefndar. 

Valfrjálst er að taka þátt í rannsókninni. Þátttakendur í rannsókninni þurfa ekki að svara öllum 

spurningum og geta hvenær sem þeir vilja hætt þátttöku án þess að það hafi nokkrar 

afleiðingar fyrir þá.  

Undirrituð/aður hefur lesið ofangreindar upplýsingar og samþykkir þátttöku í rannsókninni:  

_____________________________________ 

Með þökk fyrir þátttökuna, Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, sjúkraliði, BA í guðfræði. 

S.8981478. 
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Viðauki 4 

 

Háskóli Íslands 

Upplýsingabréf til þátttakenda í rannsókninni: 

Eiga aldraðir áhyggjulaust ævikvöld? Megindleg rannsókn á viðhorfi, þekkingu og reynslu 

starfsfólks á tíðni ofbeldis gegn öldruðum inn á hjúkrunarheimilum í Reykjavík. 

Kæri viðtakandi 

Við undirritaðar, erum að vinna að ofangreindri rannsókn og óskum eftir þinni aðstoð með því að taka 

þátt. Rannsóknin er hluti af mastersverkefni Kristbjörgu Sóleyju Hauksdóttur, Mastersnemi í 

öldrunarfræði við Háskóla Íslands. Er einnig sjúkraliði, með BA próf í guðfræði og vinnur sem 

sjúkraliði á hjúkrunarheimilinu Skjóli og Sóltúni. ksh10@hi.is sími 898-1478. 

Leiðbeinandi nemandans og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Sigurveig H. Sigurðardóttir lektor í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, sími 525-5222 tölvufang er sighsig@hi.is 

Við rannsakendur yrðum afar þakklát ef þú gætir gefið þér tíma til að svara spurningalistanum sem hér 

fylgir þessu upplýsingabréfi, það tekur um það bil 10-20 mínútur að svara spurningalistanum. þér er 

ekki skylt að svara öllum spurningum listans en það skiptir máli í þágu rannsóknarinnar að fá góða 

svörun við spurningunum til að niðurstöður úr rannsókninni verði marktækar. Ef þú ákveður að svara 

spurninalistanum þá biðjum við þig um að skila honum útfylltum í kassa sem geymdur verður á þínu 

hjúkrunarheimili merktur „svarkassi-MA rannsókn“.  

Markmiðið með fyrirlögn þessa spurningalista er að fá vísbendingar um tíðni og aðstæður sem aldraðir 

verða fyrir ofbeldi eða valdbeitingu á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu. Það er von 

undirritaðra að niðurstöður úr rannsókninni geti nýst í forvarnarvinnu gegn ofbeldi á öldruðum og þar 

með bætt aðstæður þeirra og starfsmanna.  

Í rannsóknarniðurstöðum munu hvorki nöfn þátttakenda né aðrar persónulegar upplýsingar koma fram 

og gætt verður að því að ekki verði hægt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. 

Rannsóknargögn verða geymd á öruggum stað á hjá rannsakendum á meðan á rannsókn og úrvinnslu 

stendur. Öllum rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu og eigi síðar en 2 árum eftir lok 

rannsóknar. 

Valfrjálst er að taka þátt í rannsókninni. Þátttakendur í rannsókninni þurfa ekki að svara öllum 

spurningum og geta hvenær sem þeir vilja hætt þátttöku án þess að það hafi nokkrar afleiðingar fyrir 

þá. Leyfi hefur verið fengið frá Vísindasiðanefnd og umsókn hefur verið send til Persónuverndar. 

Með þökk fyrir þátttökuna,  

__________________________________________________ 

Sigurveig H. Sigurðardóttir lektor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, sími 525-5222 tölvufang er 

sighsig@hi.is 

Kristbjörg Sóley Hauksdóttir, sjúkraliði, BA í guðfræði. Sími - 898-1478 tölvufang ksh10@hi.is 
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Viðauki 5 


